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ΡΟΛΟΓΟΣ
Τα ζντονα καιρικά φαινόμενα που εκδθλϊνονται με τθν μορφι Ωιονόπτωςθσ- Ωιονοκφελλασ,
Ραγετοφ και Δριμζωσ Ϊφχουσ είναι φαινόμενα που εντάςςονται ςτθν κατθγορία των φυςικϊν
καταςτροφϊν και δφναται να προκαλζςουν ςοβαρά προβλιματα ςτθν κακθμερινι ηωι των
κατοίκων των πόλεων και τθσ υπαίκρου. Οι κφριεσ κατά κανόνα επιπτϊςεισ που μπορεί να
προκλθκοφν από τα παραπάνω φαινόμενα ςφμφωνα με το Γενικό Σχζδιο «Ξενοκράτθσ» (ΥΑ
1299/7-4-2003 - ΨΕΚ 423Β/2003) είναι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία ανκρϊπων και ηϊων, επιπτϊςεισ
ςε γεωργία και κτθνοτροφία, διακοπι ςυγκοινωνιϊν, αποκλειςμοί περιοχϊν, εγκλωβιςμόσ
ατόμων, υλικζσ ηθμιζσ, τραυματιςμόσ και κάνατοσ πολιτϊν.
Ραρά το γεγονόσ ότι κατά τθ χειμερινι περίοδο ςτθ χϊρα μασ θ εκδιλωςθ των φαινομζνων
αυτϊν ςυνικωσ διαρκεί από μερικζσ ϊρεσ μζχρι μερικζσ μζρεσ, ζχουν παρατθρθκεί ζντονεσ
χιονοπτϊςεισ και φαινόμενα παγετοφ που προκάλεςαν ςοβαρά προβλιματα ςτθν κακθμερινι
ηωι των κατοίκων των πόλεων και τθσ υπαίκρου, παρά τισ προςπάκειεσ που κατζβαλαν οι
αρμόδιοι φορείσ για τθν αποκατάςταςι τθσ.
Ρροβλιματα από χιονοπτϊςεισ και παγετό παρατθροφνται ςτθ χϊρα μασ ςυνικωσ από το
δεφτερο δεκαπενκιμερο του μθνόσ Νοεμβρίου ωσ και τισ αρχζσ Απριλίου και θ εμφάνιςι τουσ
ςυνδζεται κυρίωσ:
• με το υψόμετρο (πιο ςυχνι ςε ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ)
• το γεωγραφικό πλάτοσ (πιο ςυχνι ςε κεντρικι και βόρεια Ελλάδα) και
• τθν απόςταςθ από τθ κάλαςςα (πιο ςυχνι ςτισ θπειρωτικζσ περιοχζσ)
και ωσ εκ τοφτου εντοπίηονται κατά κφριο λόγο ςτισ βορειότερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και ςε
μεγάλα υψόμετρα.
Είναι ςαφζσ ότι θ διακοπι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ
αποτελεί τθν κφρια, κατά κανόνα, δυςμενι επίπτωςθ θ οποία ενδζχεται να οδθγιςει ςε
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ εγκλωβιςμόσ ατόμων, αδυναμία αποκατάςταςθσ βλαβϊν
ςε δίκτυα παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ κλπ., χωρίσ να υποβακμίηονται ανάλογα προβλιματα
που ενδζχεται να προκλθκοφν ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ, ι άλλεσ υποδομζσ.
Στο πλαίςιο αυτό κρίνεται ςκόπιμο θ αντιμετϊπιςθ κινδφνων από χιονοπτϊςεισ και παγετό να
διαχωριςτεί ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ ζργων και δράςεων:
• ςυνζργεια φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο, με ςτόχο τθν αποφυγι καταςτάςεων
ζκτακτθσ ανάγκθσ
• ςχεδιαςμόσ και λιψθ μζτρων πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Στθν πρϊτθ κατθγορία εντάςςονται δράςεισ που αποβλζπουν ςτθν ςυνζργεια των φορζων
που είναι υπεφκυνοι για τθν ςυντιρθςθ και λειτουργία του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ μασ , ςτθν
οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ χειμερινι ςυντιρθςθ, δθλαδι θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο .
Στθ δεφτερθ κατθγορία εντάςςεται ο ςχεδιαςμόσ και θ λιψθ μζτρων πολιτικισ προςταςίασ
για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν από χιονοπτϊςεισ και
παγετό των φορζων πολιτικισ προςταςίασ (ΕΛ.ΑΣ, Ρ.Σ, Ε.Κ.Α.Β., Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ,
Ρεριφζρειεσ, Διμοι, κλπ), κακϊσ και φορζων λειτουργίασ δικτφων και υποδομϊν (ΔΕΔΔΘΕ,
ΑΔΜΘΕ, κλπ)
Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και θ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ επικεντρϊνεται κατά κφριο λόγο ςτισ παρακάτω δράςεισ:
• Ενθμζρωςθ κοινοφ για λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ και παροχι οδθγιϊν για ενδεχόμενουσ
κινδφνουσ από χιονοπτϊςεισ και παγετό.
• Ζρευνα και διάςωςθ ατόμων που θ ηωι τουσ ζχει περιζλκει ςε κίνδυνο από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

Αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν υγείασ ςε περιοχζσ όπου ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία ςτο οδικό
δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε δίκτυα κοινισ ωφζλειασ λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Απεγκλωβιςμόσ και διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ εξ αιτίασ
χιονόπτωςθσ ι παγετοφ.
Απεγκλωβιςμόσ και διάςωςθ επιβατϊν και εργαηομζνων ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ
χϊρασ εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ
Συντονιςμόσ φορζων ςτθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω χιονοπτϊςεων
και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ
Ζλεγχοσ του δικτφου παροχισ πόςιμου νεροφ (υδραγωγείο, δίκτυο διανομισ, κλπ) από τουσ
αρμόδιουσ φορείσ φδρευςθσ του Διμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και λιψθ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ,
Διάκεςθ κλειςτϊν κερμαινόμενων κτθρίων για τθν προςταςία των αςτζγων και ςχετικι
ενθμζρωςι τουσ με δθμόςιεσ ανακοινϊςεισ
Ραροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε
κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό
δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ρροςωρινι φιλοξενία των πολιτϊν ςε ςτεγαςμζνουσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ (τουριςτικά
καταλφματα, κλπ) που λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει
καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και
φδρευςθσ, ιδίωσ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ.

Σθμειϊνεται ότι ο κίνδυνοσ από τθν εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων, κεωρείται μικρόσ ςτθν χϊρα
μασ, δεδομζνου ότι ςτισ περιοχζσ που δφναται να εκδθλωκοφν δεν ζχουμε κατά κανόνα
ανκρωπογενι δραςτθριότθτα.
Στο πλαίςιο αυτό και λόγω τθσ βαρφτθτασ που ζχει θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από
χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ και προσ αποφυγι ςυγχφςεων, κρίνεται
απαραίτθτθ θ ιδιαίτερθ αναφορά ςτον προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων των φορζων
που εμπλζκονται ςε ζργα και δράςεισ χειμερινισ ςυντιρθςθσ (Ραράρτθμα Α του παρόντοσ), θ
παροχι ςυντονιςτικϊν οδθγιϊν για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςι τουσ, όπωσ επίςθσ και θ ζκδοςθ
κατευκυντιριων οδθγιϊν από τθν Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθ ςυντονιςμζνθ
δράςθ των φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ με τουσ λοιποφσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ που
ζχουν ωσ κφριο ζργο τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
Ο Διμοσ Μεγαρζων ζχει ζδρα ςτα Μζγαρα και ανικει ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Δυτικισ
Αττικισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
Ζχει ζκταςθ 330,33 km2 και ςυνορεφει με τουσ ακόλουκουσ Διμουσ:
 Διμοσ Μάνδρασ-Ειδυλλίασ
 Διμοσ Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ-Αγίων Θεοδϊρων
O Διμοσ Μεγαρζων διαιρείται διοικθτικά ςτισ ακόλουκεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και Κοινότθτεσ, με
τον αντίςτοιχο μόνιμο πλθκυςμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΨΕΚ 1327/Βϋ/2019 όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει ΥΑ 32237/25-04-2019 – ΨΕΚ 1487/Βϋ/2019):
Διμοσ Mεγαρζων (Ζδρα: Μζγαρα)
Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 36.924
Α. Δθμοτικι Ενότθτα Μεγάρων.
28.591
Κοινότθτα Μεγάρων
27.145
Κοινότθτα Κινζτασ
1.446
Β. Δθμοτικι Ενότθτα Νζασ Ρεράμου
8.333
Κοινότθτα Νζασ Ρεράμου
8.333
Στο Ραράρτθμα Η παρατίκεται αναλυτικι κατάςταςθ και όλων των οικιςμϊν του Διμου
Mεγαρζων με τον αντίςτοιχο πλθκυςμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)
Οργανιςμόσ Εςωτερικισ υπθρεςίασ του Διμου Μεγαρζων εγκρίκθκε με τθν 41141/37971/23-122011 Απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ και τροποποιικθκε με τισ
ακόλουκεσ αποφάςεισ α) 62032/22851/12-09-2017 β) 9860/2702/01-03-2019.,
Το Διμαρχο Γρθγόριο Ι. Σταμοφλθ του Διμου Μεγαρζων
επικουροφν οι ακόλουκοι
Αντιδιμαρχοι
 Αντιδιμαρχοσ Διμασ Ιωάννθσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ
 Αντιδιμαρχοσ Κορϊςθσ Σπυρίδων με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν,
Ρολεοδομίασ & Ρεριβάλλοντοσ
 Αντιδιμαρχοσ Ρολυχρόνθσ Ιερόκεοσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Τοπικισ Ανάπτυξθσ,
Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Θλεκτροφωτιςμοφ, Σχεδιαςμοφ& Συντιρθςθσ Ρραςίνου
 Αντιδιμαρχοσ ιγα Ελζνθ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ
Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ
 Αντιδιμαρχοσ Ψυλακτόσ Κωνςταντίνοσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Αντιδιμαρχοσ Ψωτίου Σταφροσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν με
ζδρα τθ Νζα Ρζραμο
 Αντιδιμαρχοσ Ψωτίου Ν. Σταφροσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ,
Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείων και κζματα Τοπικισ Κοινότθτασ Κινζτασ.







Στα διοικθτικά όρια του Διμου ζχουν τθν ζδρα τουσ οι ακόλουκοι φορείσ και υπθρεςίεσ
Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων, τθλ.2296022100.
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων, τθλ. 2296089350
Κζντρο Υγείασ Μεγάρων, τθλ. 2296022222
Δαςαρχείο Μεγάρων, τθλ. 2296083650
Τροχαία Μεγάρων, τθλ. 2296081405
Λιμενικό Τμιμα Μεγάρων, τθλ 2296080003
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ΜΕΟΣ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΘ

ΜΕΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ
1.1 Ιςτορικό ςφνταξθσ προθγουμζνων εκδόςεων
Σε εφαρμογι του άρκρου 17 του Ν.3013/2002 (ΨΕΚ 102 Α), με το οποίο ρυκμίηονται τα ςχετικά με
τθν κατάρτιςθ των ςχεδίων πολιτικισ προςταςίασ και τουσ υπόχρεουσ, προσ τοφτο, αρμόδιουσ
κεντρικοφσ και περιφερειακοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ, εκδόκθκε θ Υπουργικι
Απόφαςθ 1299/7-4-2003 «Ζγκριςθ του από 7.4.2003 Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ
ςυνκθματικι λζξθ ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» (ΨΕΚ 423 Β).
Το παρόν ςχζδιο ςυντάςςεται ςτα πλαίςια εφαρμογισ τθσ ανωτζρω ΥΑ 1299/7-4-2003 ζγκριςθσ
Υπουργοφ Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ «Ξενοκράτθσ» (ΨΕΚ 423 Β) και του άρκρου 63 του Ν.3852/2010 (ΨΕΚ 87 Α), όπου
αναφζρεται ότι ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Διμου περιλαμβάνεται και θ
ειςιγθςθ των ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ φυςικϊν καταςτροφϊν, ςε
εναρμόνιςθ με τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ Ρεριφζρειασ και του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ.
Από τον Διμο Μεγαρζων, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ ΓΓΡΡ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται
αναλυτικά ςτθν παράγραφο 14.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν
κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» τθσ ΓΓΡΡ. , ςτθ ςφνταξθ και ζκδοςθ του παρόντοσ ςυμμετείχαν οι εξισ:
•
•

To Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Θ Ομάδα Εργαςίασ που ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμ. πρωτ. 22709/995/31-12-2020
απόφαςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων

1.2 Χαρακτθριςμόσ βακμοφ αςφαλείασ:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΘΤΟ
1.3 Ρίνακασ Διανομισ
Ραρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΑ.
1.4 Ζναρξθ ιςχφοσ και εξουςιοδότθςθ εφαρμογισ του Σχεδίου
Το παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν
από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμου Μεγαρζων υποβλικθκε από το Γραφείο
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Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου τθν
15/01/2021 ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου
Μεγαρζων. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων ειςθγικθκε τθν 23/02/2021 το παρόν
ςχζδιο ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, το οποίο και ενζκρινε το παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ
ςτο Διμο Μεγαρζων ςτθν ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθσ 23/02/2021, αρ. αποφ.
11/2021 (ΑΔΑ: ΪΓ1ΩΫΚΡ-9ΙΪ).
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο
Μεγαρζων ορίηεται θ 23/02/2021.
Το παρόν Σχζδιο ςυντάχτθκε από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ ΓΓΡΡ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο
14.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ
Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» τθσ
ΓΓΡΡ, το οποίο διαβίβαςε με το υπ’ αρικ. 12189/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67) ζγγραφό τθσ,
και ςφμφωνα με το Ρρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ τθσ ΓΓΡΡ, το
οποίο διαβίβαςε με το υπ’ αρικ.13230/18-12-2020 ζγγραφό τθσ.
1.5 Οδθγίεσ για τθν ενεργοποίθςθ και εφαρμογι του Σχεδίου
Ο ςυντονιςμόσ τθσ διάκεςθσ των μζςων του Διμου Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και
Ραγετοφ, αποτελεί αρμοδιότθτα του Δθμάρχου Μεγαρζων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Υ.Α. 1299/7-42003 (ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ) και του Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει.
Το παρόν ςχζδιο ενεργοποιείται και εφαρμόηεται για τθν λιψθ μζτρων και τθν υλοποίθςθ
δράςεων:
• αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ
• αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και τθσ άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Διευκρινίηεται ότι θ ζκδοςθ απόφαςθσ κιρυξθσ τθσ περιοχισ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
πολιτικισ προςταςίασ δεν αποτελεί προχπόκεςθ ενεργοποίθςθσ και εφαρμογισ του παρόντοσ
ςχεδίου.
Ϋσ ςυντονιςμόσ ςτο παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων νοείται θ
οργάνωςθ και διατιρθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφόρων οργανικϊν μονάδων του Διμου
κακϊσ και μεταξφ φορζων ι υπθρεςιϊν ι άλλου εμπλεκόμενου δυναμικοφ και μζςων πολιτικισ
προςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο για τθν εξαςφάλιςθ ενιαίασ και ςυγχρονιςμζνθσ δράςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το κεςμικό πλαίςιο αποτελεί τθ βάςθ για τθν υλοποίθςθ ςειράσ δράςεων οι
οποίεσ δφνανται να διαφοροποιοφνται ςε κάκε ςυμβάν, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ διαχείριςθσ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου, από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και δεν είναι περιοριςτικό όςον αφορά
το εφροσ των δράςεων αυτϊν.
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ΜΕΟΣ 2
ΣΚΟΡΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ /
ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΙΔΕΑ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ

ΜΕΟΣ 2. ΣΚΟΡΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ
2.1 Σκοπόσ
Με το Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από
τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων επιδιϊκεται θ άμεςθ και
ςυντονιςμζνθ απόκριςθ των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε Τοπικό επίπεδο:
• για τθν υλοποίθςθ προπαραςκευαςτικϊν μζτρων και δράςεων πολιτικισ προςταςίασ που
ςυμβάλλουν ςτθν ετοιμότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
• για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ και τθν άμεςθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τουσ, δράςεισ που αποβλζπουν ςτθν
προςταςία τθσ ηωισ, τθσ υγείασ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν, κακϊσ και ςτθν προςταςία του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ, των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν και των υποδομϊν τθσ χϊρασ
Ρροχπόκεςθ για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ είναι θ ςυνζργεια, θ ςυνεργαςία και θ
διαλειτουργικότθτα των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε Τοπικό επίπεδο.
2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι
•
•

•

Ρροςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων όλων των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε Τοπικό επίπεδο
και ςε όλεσ τισ φάςεισ κινθτοποίθςθσ του ςυςτιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Δρομολόγθςθ προπαραςκευαςτικϊν μζτρων και δράςεων πολιτικισ προςταςίασ που
ςυμβάλλουν ςτθν ετοιμότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Συντονιςμζνθ δράςθ των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε τοπικό επίπεδο ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ.

2.3 Ανάλυςθ Κινδφνου – Κατάςταςθ – Ραραδοχζσ – Ρροχποκζςεισ- Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ
2.3.1 Ανάλυςθ Κινδφνου
Ρροβλιματα από χιονοπτϊςεισ και παγετό παρατθροφνται ςτθ χϊρα μασ ςυνικωσ από το δεφτερο
δεκαπενκιμερο του μθνόσ Νοεμβρίου ωσ και τισ αρχζσ Απριλίου και θ εμφάνιςι τουσ ςυνδζεται
κυρίωσ:
• με το υψόμετρο (πιο ςυχνι ςε ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ)
• το γεωγραφικό πλάτοσ (πιο ςυχνι ςε κεντρικι και βόρεια Ελλάδα) και
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• τθν απόςταςθ από τθ κάλαςςα (πιο ςυχνι ςτισ θπειρωτικζσ περιοχζσ)
και ωσ εκ τοφτου εντοπίηονται κατά κφριο λόγο ςτισ βορειότερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και ςε μεγάλα
υψόμετρα.
O κίνδυνοσ από τθν εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων, κεωρείται μικρόσ ςτθν χϊρα μασ, δεδομζνου ότι
ςτισ περιοχζσ που δφναται να εκδθλωκοφν1 δεν ζχουμε κατά κανόνα ανκρωπογενι δραςτθριότθτα.
2.3.2 Κατάςταςθ – Ραραδοχζσ – Ρροχποκζςεισ- Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ
Κατάςταςθ:
Τα ζντονα καιρικά φαινόμενα που εκδθλϊνονται με τθν μορφι Ωιονόπτωςθσ- Ωιονοκφελλασ,
Ραγετοφ και Δριμζωσ Ϊφχουσ είναι φαινόμενα που εντάςςονται ςτθν κατθγορία των φυςικϊν
καταςτροφϊν και δφναται να προκαλζςουν ςοβαρά προβλιματα ςτθν κακθμερινι ηωι των κατοίκων
των πόλεων και τθσ υπαίκρου. Οι κφριεσ κατά κανόνα επιπτϊςεισ που μπορεί να προκλθκοφν από τα
παραπάνω φαινόμενα ςφμφωνα με το Γενικό Σχζδιο «Ξενοκράτθσ» (ΥΑ 1299/7-4-2003 - ΨΕΚ
423Β/2003) είναι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία ανκρϊπων και ηϊων, επιπτϊςεισ ςε γεωργία και
κτθνοτροφία, διακοπι ςυγκοινωνιϊν, αποκλειςμοί περιοχϊν, εγκλωβιςμόσ ατόμων, υλικζσ ηθμιζσ,
τραυματιςμόσ και κάνατοσ πολιτϊν.
Ραρά το γεγονόσ ότι κατά τθ χειμερινι περίοδο ςτθ χϊρα μασ θ εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν
ςυνικωσ διαρκεί από μερικζσ ϊρεσ μζχρι μερικζσ μζρεσ, ζχουν παρατθρθκεί ζντονεσ χιονοπτϊςεισ
και φαινόμενα παγετοφ που προκάλεςαν ςοβαρά προβλιματα ςτθν κακθμερινι ηωι των κατοίκων
των πόλεων και τθσ υπαίκρου, παρά τισ προςπάκειεσ που κατζβαλαν οι αρμόδιοι φορείσ για τθν
αποκατάςταςι τθσ.
Είναι ςαφζσ ότι θ διακοπι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ αποτελεί
τθν κφρια, κατά κανόνα, δυςμενι επίπτωςθ θ οποία ενδζχεται να οδθγιςει ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ
ανάγκθσ, όπωσ εγκλωβιςμόσ ατόμων, αδυναμία αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςε δίκτυα παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ κλπ., χωρίσ να υποβακμίηονται ανάλογα προβλιματα που ενδζχεται να
προκλθκοφν ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ, ι άλλεσ υποδομζσ.

•
•
•
•
•

•

1

Ραραδοχζσ:
Θ εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ δφναται να προκαλζςει:
εγκλωβιςμοφσ ατόμων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, όπωσ για παράδειγμα κτθνοτρόφων,
εκδρομζων, κυνθγϊν, κλπ.
εγκλωβιςμοφσ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο οδικό δίκτυο
εγκλωβιςμοφσ επιβατϊν και εργαηομζνων ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ
ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ ςε περιοχζσ όπου διαπιςτωμζνα ζχει διακοπεί θ
κυκλοφορία ςτο οδικό δίκτυο από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
διακοπζσ δικτφων κοινισ ωφζλειασ, με κυριότερεσ α) τθ διακοπι ςτο δίκτυο παροχισ θλεκτρικοφ
ρεφματοσ με πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτθν κακθμερινι διαβίωςθ (κζρμανςθ οικιϊν), ςτισ
επιχειριςεισ, ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, κλπ και β) τθ διακοπι υδροδότθςθσ
αποκλειςμό οικιςμϊν λόγω διακοπισ κυκλοφορίασ από τθν εκδιλωςθ εκτεταμζνων
χιονοπτϊςεων και παγετοφ

Θ εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων ςυνδζεται κυρίωσ με το υψόμετρο και τισ κλίςεισ των βουνοπλαγιϊν (ο κίνδυνοσ αυξάνεται ςε πρανι με
μεςαίεσ κλίςεισ (30°-60°) και απαιτεί υψθλοφσ ρυκμοφσ χιονόπτωςθσ και ςθμαντικό πάχοσ μανδφα χιονιοφ)
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•

άμεςεσ και ζμμεςεσ οικονομικζσ απϊλειεσ από καταςτροφζσ ςτισ περιουςίεσ των πολιτϊν, ςτον
πρωτογενι τομζα (γεωργία, κτθνοτροφία), και ςε διάφορεσ υποδομζσ τθσ χϊρασ (δίκτυα
θλεκτριςμοφ, τθλεπικοινωνιϊν κλπ.) από πτϊςεισ δζντρων κλπ.

Ρροχποκζςεισ:
Ρροχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο
Μεγαρζων είναι οι ακόλουκεσ:
• Θ αποςαφινιςθ των ρόλων και των αρμοδιοτιτων όλων των εμπλεκόμενων φορζων πολιτικισ
προςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο ανά δράςθ, με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο
• Θ ανακεϊρθςθ – επικαιροποίθςθ - εναρμόνιςθ του ςχεδιαςμοφ των εμπλεκόμενων φορζων ςε
τοπικό επίπεδο ςφμφωνα με το παρόν ςχζδιο και θ ςφνταξθ ι επικαιροποίθςθ των αντίςτοιχων
μνθμονίων ενεργειϊν
• Ο προςδιοριςμόσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που δφνανται να διατεκοφν ςε
Τοπικό επίπεδο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ
• Θ εξαςφάλιςθ ετοιμότθτασ όλων των επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων φορζων ςε τοπικό επίπεδο ςε
κάκε ςτάδιο επιχειριςεων
• Θ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςε τοπικό επίπεδο για
τθν απρόςκοπτθ ροι πλθροφοριϊν.
Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ:
• Εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ με ςυνζπειεσ ςτθν λειτουργία των υποδομϊν τθσ χϊρασ
(οδικό δίκτυο, δίκτυα κοινισ ωφζλειασ, κλπ), κακϊσ και ςτθν υγεία των πολιτϊν
• Εμπλοκι φορζων ςε Κεντρικό, Ρεριφερειακό και Τοπικό επίπεδο
• Αδυναμία άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν ςε τοπικό επίπεδο
2.4 Ιδζα Επιχειριςεων
Στο πλαίςιο του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων
δρομολογοφνται οι ακόλουκεσ κφριεσ δράςεισ:
Α) δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Β) δράςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν από
τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Βαςικι αρχι εφαρμογισ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων είναι θ
ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςε τοπικό επίπεδο και θ ςυντονιςμζνθ δράςθ τουσ,
όπωσ αυτι κακορίηεται από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Οι εμπλεκόμενεσ οργανικζσ μονάδεσ
ενεργοποιοφνται ςε κάκε Ψάςθ του Συςτιματοσ Κινθτοποίθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ςυνικθσ
ετοιμότθτα, αυξθμζνθ ετοιμότθτα, άμεςθ κινθτοποίθςθ-επζμβαςθ, αποκατάςταςθ) ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ΜΕΟΣ 6 του παρόντοσ.
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ΜΕΟΣ 3
ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ
ΜΕΓΑΕΩΝ

ΜΕΟΣ 3. ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ
ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΧΙΟΝΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ
Ο Διμοσ Μεγαρζων ωσ φορζασ πολιτικισ προςταςίασ (άρκ. 3 του Ν.3013/2002 όπωσ ιςχφει), μετά
τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ κινθτοποιείται και δρομολογεί δράςεισ εντόσ τθσ χωρικισ
αρμοδιότθτάσ του που αποβλζπουν ςτθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ πολιτικισ προςταςίασ που
ςυνδζεται κατά κφριο λόγο με τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν από
καταςτροφζσ, κακϊσ και ςτθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν ςε υποδομζσ αρμοδιότθτάσ του.
Οι δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
κεςμικά απορρζουν κατά κφριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει),
κακϊσ και το νζο πλαίςιο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (Ν.3852/2010, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει), ςφμφωνα με τα οποία ζχουν αποδοκεί ςθμαντικζσ αρμοδιότθτεσ για τθν
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν. Είναι δεδομζνο ότι το
ανωτζρω κεςμικό πλαίςιο αποτελεί τθ βάςθ για τθν υλοποίθςθ ςειράσ δράςεων, που
δρομολογοφνται από το Διμο Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και δεν
είναι περιοριςτικό όςον αφορά το εφροσ των δράςεων αυτϊν, οι οποίεσ δφναται να
διαφοροποιοφνται ςε κάκε ςυμβάν, ανάλογα με τθν ζνταςθ και τθν ζκταςθ τθσ καταςτροφισ, το
προςωπικό και τα μζςα που είναι άμεςα διακζςιμα, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ εκδιλωςισ του
(νθςιωτικόσ χϊροσ, κλπ), τον αρικμό των πλθγζντων, κλπ.
Ο Διμοσ ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ και λιψθσ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ ζχει αρμοδιότθτεσ που ςυνδζονται με
τον:
 προγραμματιςμό ζργων και δράςεων χειμερινισ ςυντιρθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, με ςτόχο τθν
αςφαλι κυκλοφορία και τον περιοριςμό ςτο ελάχιςτο των κακυςτεριςεων και των
ατυχθμάτων.
 ςχεδιαςμό και λιψθ μζτρων πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
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Στα πλαίςια του παρόντοσ Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο
Διμο Μεγαρζων ςτθν φάςθ αυτι του Συςτιματοσ Κινθτοποίθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν οποία
προχποτίκεται θ εκδιλωςθ του φαινομζνου και ςυμπλθρωματικά με τα όςα αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα Α του παρόντοσ ςχετικά με τθ χειμερινι ςυντιρθςθ αρμοδιότθτασ Διμων, ο Διμαρχοσ
Μεγαρζων, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του για το ςχεδιαςμό και τθ λιψθ μζτρων πολιτικισ
προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, δρομολογεί δράςεισ που αφοροφν:
 Τθν ενθμζρωςθ των κατοίκων, αγροτϊν και κτθνοτρόφων με βάςθ τα δελτία πρόγνωςθσ καιροφ
τθσ Ε.Μ.Υ. και τθν παροχι οδθγιϊν για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από ενδεχόμενουσ
κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
 Τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του
Διμου για τθν διάκεςθ επιπλζον πόρων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του
Διμου, ςε περίπτωςθ που τα διακζςιμα μζςα και τα υλικά του προγράμματοσ χειμερινισ
ςυντιρθςθσ δεν επαρκοφν για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό
δίκτυο αρμοδιότθτασ του Διμου.
 Τθν υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ,
κλπ), κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, με τθ διάκεςθ ίδιων μζςων ι μζςων που δφναται να
εξαςφαλίςει δια του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του Διμου
ςε περίπτωςθ που τα άμεςα διακζςιμα μζςα του Διμου δεν επαρκοφν.
 Τον ζλεγχο του δικτφου παροχισ πόςιμου νεροφ (υδραγωγείο, δίκτυο διανομισ, κλπ) από τουσ
αρμόδιουσ φορείσ φδρευςθσ του Διμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τθ λιψθ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ,
 Τθ διάκεςθ κλειςτϊν κερμαινόμενων κτθρίων για τθν προςταςία των αςτζγων και τθ ςχετικι
ενθμζρωςι τουσ με δθμόςιεσ ανακοινϊςεισ
 τθν δρομολόγθςθ δράςεων για τθν παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα,
είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, με τθν ςυνδρομι του Ρ.Σ..
 τθν προςωρινι φιλοξενία των πολιτϊν ςε ςτεγαςμζνουσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ (τουριςτικά
καταλφματα, κλπ) που λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει
καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και
φδρευςθσ, ιδίωσ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ,
 Τθν υποβολι αιτιματοσ κιρυξθσ τθσ περιοχισ ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
 Τθ λιψθ απόφαςθ διακοπισ μακθμάτων λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν, ςε ςυνεργαςία με τον οικείο
Ρεριφερειάρχθ και τθ οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Διευκρινίηεται ότι τα ζργα και δράςεισ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, που
αφοροφν ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του πάγου και τθν απομάκρυνςθ του
χιονιοφ από το οδόςτρωμα του οδικοφ δικτφου, δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των ζργων και
δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Ωςτόςο θ ζνταςθ και θ ζκταςθ των φαινομζνων και θ δυςκολία
ςυντονιςμοφ των φορζων ςτθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και
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παγετό ςτο οδικό δίκτυο ενδζχεται να οδθγιςει ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ. Για το ςκοπό αυτό, ιδιαίτερθ αναφορά ςτα ζργα και δράςεισ που υλοποιοφνται από
τουσ φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ, ςτισ αρμοδιότθτζσ τουσ, κακϊσ
και ςτον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό τουσ, αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Α
3.1 Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Διμου Μεγαρζων
Τα προπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που ςυμβάλλουν ςτθν
ετοιμότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ο Διμοσ για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τθν χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
δρομολογοφνται με εντολι Δθμάρχου και προςδιορίηονται κεματικά ςτισ παρακάτω ενότθτεσ:
 Οριςμόσ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
 Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο Διμο, με βάςθ τισ
οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 14.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με
τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (1θ ζκδοςθ)
 Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθν Αντιμετϊπιςθ Εκτάκτων Αναγκϊν
και τθν Άμεςθ/Βραχεία Διαχείριςθ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ,
από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου βάςει των δράςεων που προβλζπονται ςτο
παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν
από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο. Το ανωτζρω μνθμόνιο ενεργειϊν
προςαρτάται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ
Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ του Διμου και αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ του
 Κοινοποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ
Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία
Μεγάρων, ςτθν Αςτυνομικι Δ/νςθ Αττικισ και το Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων.
 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ
 Κατάρτιςθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, με τθν μορφι Μθτρϊου Εργολθπτϊν
(εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων) για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
 Κακοριςμόσ κερμαινόμενων χϊρων για τθν προςταςία αςτζγων
 Ρλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και
αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ
 Εξαςφάλιςθ των οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου που
προβλζπονται ςτο παρόν ςχζδιο (ςυντιρθςθ και λειτουργία μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ,
μίςκωςθ μθχανθμάτων, πρόςλθψθ εποχιακοφ προςωπικοφ, προμικεια υλικϊν κλπ.)
 Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και ροισ πλθροφοριϊν για τθ διαςφάλιςθ
τθσ ικανότθτασ απρόςκοπτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων Ψορζων και
τθσ λιψθσ αποφάςεων
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Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) με ευκφνθ του
Δθμάρχου Μεγαρζων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 του παρόντοσ.
 Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ
Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί, για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των
εμπλεκόμενων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω εκδιλωςθσ Ωιονοπτϊςεων
και Ραγετοφ
 Διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν
αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι χιονοπτϊςεων και
παγετοφ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ).
Οι ανωτζρω δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ ζχουν ωσ ςτόχο τθν προετοιμαςία του μθχανιςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν λόγω εκδιλωςθσ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ.
3.2 Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων (ΣΤΟ)
για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των προπαραςκευαςτικϊν μζτρων και
δράςεων που ςυμβάλλουν ςτθν προετοιμαςία του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που
προζρχονται από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςυγκαλείται ετθςίωσ με ευκφνθ του
Δθμάρχου το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ), ςτο οποίο εξετάηονται κζματα που αφοροφν:
 Τθν ετοιμότθτα των υπθρεςιϊν του Διμου που εμπλζκονται ςε δράςεισ πολιτικισ
προςταςίασ (ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων, ανάκεςθ και καταμεριςμόσ
αρμοδιοτιτων, εξουςιοδοτικζσ πράξεισ, κλπ)
 Τθ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και οργάνων
ςε επίπεδο Διμου για τθν απρόςκοπτθ ροι πλθροφοριϊν
 το ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από χιονοπτϊςεισ
και παγετό
 Τθν ενθμζρωςθ τθσ οργανικισ μονάδασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τισ δράςεισ
που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρθςιακά εμπλεκόμενοι φορείσ και υπθρεςίεσ ςε
επίπεδο Διμου (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και
άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ
 Το ςυντονιςμό δράςεων πολιτικισ προςταςίασ των λοιπϊν φορζων (ΕΛ.ΑΣ., Ρ.Σ., ΕΚΑΒ,
κλπ) ςε επίπεδο Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων
και παγετοφ
 Τον προςδιοριςμό μζτρων ετοιμότθτασ όταν προβλζπεται από τθν ΕΜΥ θ εκδιλωςθ
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (χιονοπτϊςεων και παγετοφ)
 Τθν αξιοποίθςθ των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που
δραςτθριοποιοφνται ςε επίπεδο Διμου ςε δράςεισ για τθν υποςτιριξθ του ζργου του
Δθμάρχου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
κακϊσ και κάκε άλλο κζμα που κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται
από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
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Δεδομζνθσ τθσ ςυνζργειασ των υπθρεςιϊν του Διμου που εμπλζκονται ςε ζργα και δράςεισ
χειμερινισ ςυντιρθςθσ και του γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου που εμπλζκεται ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
κρίνεται ςκόπιμο ςτα ΣΤΟ των Διμων, να εξεταςτοφν ολοκλθρωμζνα κζματα χειμερινισ ςυντιρθςθσ
και κζματα αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθσ ςυνεπειϊν, όπωσ:
 ςχεδιαςμόσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ, ςυνζργειεσ με άλλουσ φορείσ για τθν από κοινοφ
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςτο οδικό δίκτυο εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου
 ςυντονιςμόσ των υπθρεςιϊν του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από χιονοπτϊςεισ και
παγετό ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ του Διμου
 ηθτιματα που αφοροφν τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ των οδϊν που οδθγοφν ςε
Νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά ςυγκροτιματα, κλπ,.
Το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου που λαμβάνει από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα
προειδοποιθτικά ςιματα, με ςυνθμμζνα τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα
Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), που εκδίδονται από τθν
ΕΜΥ, κα πρζπει άμεςα να ενθμερϊνουν τουσ επικεφαλισ χειμερινισ ςυντιρθςθσ, προκειμζνου να
τίκενται ςε κατάςταςθ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ, ςτθν οποία κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται και τα
ιδιωτικά μζςα που τελοφν υπό κακεςτϊσ προγραμματιςμζνθσ μίςκωςθσ.
Στα ΣΤΟ να κλθκοφν και εκπρόςωποι τθσ οικείασ ΔΕΥΑ (Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και
Αποχζτευςθσ), προκειμζνου να ενθμερϊςουν ςχετικά με κζματα προςταςίασ του δικτφου φδρευςθσ
από τθν επικράτθςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Επίςθσ, ςτα ΣΤΟ να κλθκοφν και εκπρόςωποι των φορζων διαχείριςθσ των χιονοδρομικϊν κζντρων
που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, προκειμζνου να ενθμερϊςουν
ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν προςταςία επιςκεπτϊν και προςωπικοφ από ζντονα καιρικά
φαινόμενα.
Τζλοσ, ςτα ΣΤΟ κρίνεται ςκόπιμο να μετζχουν και εκπρόςωποι των φορζων εκτζλεςθσ
ςυγκοινωνιακοφ ζργου (αςτικζσ και υπεραςτικζσ ςυγκοινωνίεσ, δθμοτικι ςυγκοινωνία, κλπ)
προκειμζνου να ενθμερϊςουν ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν λιψθ μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ των αμαξοςταςίων και ςτισ
ςυνδετιριεσ οδοφσ αυτϊν με το λοιπό οδικό δίκτυο, κακϊσ και για τισ ςυγκοινωνιακζσ γραμμζσ που
εξυπθρετοφν Νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά ςυγκροτιματα, κλπ.
Στθ ςυνζχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάηονται, με ευκφνθ του γραμματζα του ΣΤΟ, ςτο
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτουσ εκπροςωποφμενουσ ςτο ΣΤΟ φορείσ, ςτθ Δ/νςθ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ για τθν ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του
Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ
και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων βάςει των πρακτικϊν του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (ΣΤΟ) του Διμου, κα προχωριςει ςτθν ιεράρχθςθ και δρομολόγθςθ, κατά το μζροσ που
τον αφορά, των μζτρων, ζργων και δράςεων που προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό
Πργανο.
Οι εκπροςωποφμενοι ςτο ΣΤΟ φορείσ, βάςει των πρακτικϊν του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου
(ΣΤΟ) του Διμου κα προχωριςουν ςτθ δρομολόγθςθ, κατά το μζροσ που τουσ αφορά, των μζτρων,
ζργων και δράςεων που γνωςτοποίθςαν ότι κα υλοποιιςουν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό
Πργανο.
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3.3 Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ του Διμου Μεγαρζων για τισ περιοχζσ που προβλζπεται από
τθν ΕΜΥ θ εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (χιονοπτϊςεων και παγετοφ)
Θ κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ λόγω τεκμθριωμζνου κινδφνου ορίηεται με το
άρκρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τισ περιοχζσ που προβλζπεται από τθν Εκνικι
Μετεωρολογικι Υπθρεςία (Ε.Μ.Υ.) θ εκδιλωςθ ζντονων ι και επικίνδυνων καιρικϊν φαινόμενων,
όπωσ χιονοπτϊςεισ και παγετόσ κτλ, ςφμφωνα με τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και
τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), θ αυξθμζνθ ετοιμότθτα
των Διμων αφορά κατά κφριο λόγο τισ παρακάτω δράςεισ:
 Ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων των Διμων για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ.
 Τθν ενθμζρωςθ των κατοίκων, αγροτϊν και κτθνοτρόφων με βάςθ τα δελτία πρόγνωςθσ καιροφ
τθσ Ε.Μ.Υ. και τθν παροχι οδθγιϊν για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από ενδεχόμενουσ
κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
 Ετοιμότθτα για τθν διάκεςθ κατάλλθλων κλειςτϊν κερμαινόμενων κτθριακϊν υποδομϊν για τθν
προςταςία των αςτζγων με δθμόςιεσ ανακοινϊςεισ
Στισ περιπτϊςεισ που θ ΕΜΥ εκδϊςει Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα
Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), αυτά διαβιβάηονται από το
ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ με ιδιαίτερο προειδοποιθτικό ςιμα προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, προκειμζνου
να τεκοφν οι φορείσ ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ ςε εφαρμογι του άρκρ. 2
παρ.4α του Ν. 3013/2002 για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω πρόβλεψθσ επικίνδυνων
καιρικϊν φαινομζνων, όπωσ οι χιονοπτϊςεισ και ο παγετόσ, κλπ.
Νοείται ότι τα επίπεδα ετοιμότθτασ των Διμων βάςει των Ζκτακτων Δελτίων Επιδείνωςθσ Καιροφ
(ΕΔΕΚ) ι των Ζκτακτων Δελτίων Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), οι
ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και θ λιψθ μζτρων κακορίηεται από τον ςχεδιαςμό τουσ.
3.4 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων μετά τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Άμεςα μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου και
τθν πρϊτθ ενθμζρωςι του, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων ωσ Αποκεντρωμζνο Πργανο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, ςτα πλαίςια του κεςμικοφ του ρόλου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν που
μπορεί να προκφψουν από χιονοπτϊςεισ και παγετό, επικοινωνεί με τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και του ΡΣ, τουσ αρμόδιουσ Αντιδθμάρχουσ, τουσ Ρροζδρουσ των Τοπικϊν
Κοινοτιτων και τον πρόεδρο τθσ οικείασ Δ.Ε.Υ.Α., προκειμζνου να εκτιμιςουν τισ επιπτϊςεισ από τθν
εκδιλωςι χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων εκτιμϊντασ τισ επιπτϊςεισ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από τισ
πλθροφορίεσ που ζχει ςυλλζξει ι από νεότερεσ πλθροφορίεσ που ακολουκοφν τθν εξζλιξθ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου, κινθτοποιεί δια του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου το
επιχειρθςιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ του Διμου, προκειμζνου να
δρομολογιςουν δράςεισ που ςυνδζονται με:
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Τθν περαιτζρω ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τισ
επθρεαηόμενεσ περιοχζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου ςε ςυνεργαςία με τισ κατά
τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ., του Ρ.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β., για τθν άμεςθ παροχι βοικειασ ςτουσ
πλθγζντεσ και τθν άμεςθ δρομολόγθςθ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ
Τθν ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ
Αττικισ ςτο πλαίςιο ςυντονιςμοφ και ιεράρχθςθσ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
Ενθμζρωςθ του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
Τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ λοιποφσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ (Ρ.Σ.,
ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
Τθν κινθτοποίθςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν χειμερινισ ςυντιρθςθσ του Διμου για τον κατά
προτεραιότθτα αποχιονιςμό τμθμάτων του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτασ του Διμου, κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ των φορζων (Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) που επιχειροφν για διάςωςθ και
απεγκλωβιςμό ατόμων, παροχι ιατρικισ βοικειασ, αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλπ
Τθν υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.,
Διμοι, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ), κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, με τθ διάκεςθ ίδιων μζςων ι μζςων που
δφναται να εξαςφαλίςει δια του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
του Διμου ςε περίπτωςθ που τα άμεςα διακζςιμα μζςα του Διμου δεν επαρκοφν
Τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του
Διμου για τθν διάκεςθ επιπλζον πόρων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του
Διμου, ςε περίπτωςθ που τα διακζςιμα μζςα και τα υλικά του προγράμματοσ χειμερινισ
ςυντιρθςθσ δεν επαρκοφν για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό
δίκτυο αρμοδιότθτασ του Διμου
Τον ζλεγχο του δικτφου παροχισ πόςιμου νεροφ (υδραγωγείο, δίκτυο διανομισ, κλπ) από τουσ
αρμόδιουσ φορείσ φδρευςθσ του Διμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τθ λιψθ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα ςτα Δ1δ/ ΓΡ οικ.8565/16-112017 - ΑΔΑ: Ϊ3ΝΥ465ΨΥΟ-ΥΜ4 και Δ1/ΓΡοικ.53542/17-07-2019 Εγκφκλιοσ- «Λιψθ μζτρων
διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ μετά από ζντονα καιρικά και πλθμμυρικά φαινόμενα»
ζγγραφα του Υπουργείου Υγείασ
τθ διάκεςθ κατάλλθλων κλειςτϊν κερμαινόμενων κτθριακϊν υποδομϊν για τθν προςταςία των
αςτζγων και ςχετικι ενθμζρωςι τουσ με δθμόςιεσ ανακοινϊςεισ
Τθ διαςφάλιςθ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Διμου μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ λοιποφσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ
φορείσ
Τθν υποβολι αιτιματοσ προσ τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ ι τον Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Αττικισ για τθν κιρυξθ του Διμου ι περιοχϊν αυτοφ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Τθν ζκδοςθ απόφαςθσ διακοπισ μακθμάτων, λόγων εκτάκτων ςυνκθκϊν εντόσ των διοικθτικϊν
ορίων του Διμου (αρκ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία
Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τον
Ρεριφερειάρχθ Αττικισ
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Τθ ςφγκλθςθ του ΣΤΟ ςε αςφαλι χϊρο, εφόςον κρίνεται αναγκαίο για τθν υποβοικθςθ του
ζργου του Δθμάρχου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.6 του παρόντοσ
 Τθν υποβολι αιτιματοσ ςυνδρομισ με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, προσ τθν Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
Ειδικότερα, όταν το αίτθμα ςυνδρομισ αφορά φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ (Υπουργείο
Εκνικισ Άμυνασ, Υπουργείο Υγείασ, κλπ), αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ
 ενθμζρωςθ του κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που ζχουν δρομολογθκεί ςε επίπεδο
Διμου και τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από ζντονα
καιρικά φαινόμενα (χιονοπτϊςεισ και παγετόσ.) ι άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολιςκιςεισ,
κλπ)
 Τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου
 Πτι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω εκδιλωςθσ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ
Νοείται ότι αιτιματα των αρμόδιων υπθρεςιϊν χειμερινισ ςυντιρθςθσ των Διμων (Διευκφνουςεσ
Υπθρεςίεσ), για τθν πζρα των προβλεπομζνων από το ςχεδιαςμό τουσ κάλυψθ αναγκϊν ςε υλικά και
μζςα για τον αποχιονιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ,
απευκφνονται πρωτίςτωσ ςτισ οριηόμενεσ «Ρροϊςτάμενεσ Αρχζσ» ι «Εποπτεφουςεσ Αρχζσ» ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων. Σε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν,
που τα διακζςιμα μζςα και τα υλικά του προγράμματοσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ δεν επαρκοφν για τθν
άμεςθ αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ του Διμου, οι
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ των Διμων δφναται να αιτθκοφν από τα οικεία Γραφεία
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν του Διμου για τθν διάκεςθ επιπλζον πόρων.
Το ζργο του Δθμάρχου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν υποςτθρίηεται από το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, το οποίο με εντολι
Δθμάρχου ςυντονίηει το ζργο τθσ διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων εντόσ των ορίων
του οικείου Διμου.
3.5 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Στο πλαίςιο του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων , θ
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τον Διμο ςυνδζεται με δράςεισ που αφοροφν:
 τθν δρομολόγθςθ δράςεων για τθν παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα,
είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, με τθν ςυνδρομι του Ρ.Σ..
 τθν προςωρινι φιλοξενία των πολιτϊν ςε ςτεγαςμζνουσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ (τουριςτικά
καταλφματα, κλπ) που λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει
καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και
φδρευςθσ, ιδίωσ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ.
 τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.
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τθν υποβολι αιτιματοσ για κιρυξθ των πλθγζντων περιοχϊν του Διμου (Τοπικζσ Κοινότθτασ,
Δθμοτικά Διαμερίςματα) ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (2300/29-03-2016
ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ - ΑΔΑ:
ΫΜΣΚ465ΨΘΕ-7ΒΞ).
ότι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ

Το ζργο του Δθμάρχου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν υποςτθρίηεται από το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, το οποίο με εντολι
Δθμάρχου ςυντονίηει το ζργο τθσ διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων εντόσ των ορίων
του Διμου.
Ρζραν των ανωτζρω, οι αρμόδιοι φορείσ φδρευςθσ του Διμου (Δ.Ε.Υ.Α.) ςε ςυνεργαςία με τθν
Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011
ζγγραφο του ΥΥΚΑ, Δ1δ/ ΓΡ οικ.8565/16-11-2017 - ΑΔΑ: Ϊ3ΝΥ465ΨΥΟ-ΥΜ4 Εγκφκλιο του Υπουργείου
Υγείασ) προβαίνουν άμεςα ςε υγειονομικό ζλεγχο λειτουργίασ των ςυςτθμάτων φδρευςθσ ςτισ
πλθγείςεσ περιοχζσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου φδατοσ. Σε περίπτωςθ που
διαπιςτωκοφν φκορζσ ι βλάβεσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, αυτζσ αντιμετωπίηονται
άμεςα ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα ςτα Δ1δ/ ΓΡ οικ.8565/16-11-2017 - ΑΔΑ: Ϊ3ΝΥ465ΨΥΟΥΜ4 και Δ1/ΓΡοικ.53542/17-07-2019 Εγκφκλιοσ- «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ
μετά από ζντονα καιρικά και πλθμμυρικά φαινόμενα» ζγγραφα του Υπουργείου Υγείασ
Νοείται ότι θ περαιτζρω μεςοπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, που ζχει
ωσ αντικείμενο τθ λεπτομερι καταγραφι τθσ ζκταςθσ των ηθμιϊν, τθ χοριγθςθ δανείων και
ενιςχφςεων ςε πλθγζντεσ, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ, κακϊσ και κυβερνθτικζσ
αποφάςεισ, όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
3.6 Σφγκλθςθ Συντονιςτικϊν Τοπικϊν Οργάνων του Διμου Μεγαρζων (ΣΤΟ) μετά τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
Μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων δφναται προσ
υποβοικθςθ του ζργου του να ςυγκαλζςει το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) του Διμου ςε
αςφαλι χϊρο με ςκοπό τον καλφτερο ςυντονιςμό των φορζων που εμπλζκονται ςε επίπεδο Διμου
ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν.
Ειδικότερα, ςτο ανωτζρω ΣΤΟ του Διμου κρίνεται ςκόπιμο να εξετάηονται πρωτίςτωσ κζματα
ςχετικά με τα εξισ:
 Τθν παροχι ςτοιχείων από όλουσ τουσ αρμόδιουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ για τθν πορεία εξζλιξθσ
του καταςτροφικοφ φαινομζνου κακϊσ και τισ ςυνζπειζσ του, κατά το μζροσ που τουσ αφορά και
εμπλζκονται
 Τθν αμοιβαία ενθμζρωςθ για τθ διακεςιμότθτα δυναμικοφ και μζςων των φορζων που
εκπροςωποφνται ς’ αυτό για τθν υλοποίθςθ των δράςεων και μζτρων πολιτικισ προςταςίασ για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
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Τθ διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, ςε επίπεδο Διμου με βάςθ τισ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ
καταγράφονται και ιεραρχοφνται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Σ.Τ.Ο.
 με τθ ςυνδρομι των ςυμμετεχόντων φορζων ςτο Σ.Τ.Ο. ςτθν παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό
υλικό, καφςιμα, τρόφιμα, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω
πολυιμερθσ διακοπισ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
 με ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν προςωρινι φιλοξενία των πολιτϊν ςε ςτεγαςμζνουσ
κερμαινόμενουσ χϊρουσ (τουριςτικά καταλφματα, κλπ) που λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ θ
διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων
παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδρευςθσ, ιδίωσ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ
 Τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του
 Ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν επικοινωνία και τθ ροι πλθροφοριϊν μεταξφ των
εμπλεκόμενων φορζων
 Πτι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ρφκμιςθσ λειτουργίασ των
Συντονιςτικϊν Οργάνων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Σ.Ο.Ρ.Ρ.) των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων των
Ρεριφερειϊν τθσ Ωϊρασ, θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ., με
ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου και διαλειτουργικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου δράςθσ όλων
των ςυντονιςτικϊν οργάνων πολιτικισ προςταςίασ τόςο ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ όςο και ςε επίπεδο
Διμου, ςυνζταξε υπόδειγμα Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Συντονιςτικϊν Τοπικϊν Οργάνων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων τθσ Ωϊρασ (ΣΤΟ), προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρότυπο για τθ ςφνταξθ
των Κανονιςμϊν Λειτουργίασ των Συντονιςτικϊν Τοπικϊν Οργάνων των Διμων.
Στο πλαίςιο αυτό θ ΓΓΡΡ εξζδωςε το 9032/14-12-2016 ζγγραφό τθσ, με το οποίο καλοφςε τουσ
Δθμάρχουσ όπωσ με ςχετικι εντολι τουσ προσ τα οικεία Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, να
ςυντάξουν τουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ των οικείων Συντονιςτικϊν Τοπικϊν Οργάνων, ςφμφωνα με
το ανωτζρω υπόδειγμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των αντίςτοιχων ΣTO,
κακϊσ και τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ (νθςιωτικότθτα, κλπ).
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ΜΕΟΣ 4
ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ

ΜΕΟΣ 4. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
4.1 Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Διμου Μεγαρζων
Τα προπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που ςυμβάλλουν ςτθν
ετοιμότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ο Διμοσ για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ δρομολογοφνται ωσ ακολοφκωσ:
4.1.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
 Ζκδοςθ Απόφαςθσ οριςμοφ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο, με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ
παραγράφου 14.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία
«ΒΟΕΑΣ» (1θ ζκδοςθ)
 Εντολι προσ τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου (Δ/νςθ Τ.Υ. και Δ/νςθ Κ.Α.Ρ.Ε.Σ.) για τθ
ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων
και παγετοφ
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, να προβεί ςε ςυνεργαςία με τισ
Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ με τθν μορφι
Μθτρϊου Εργολθπτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων), για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων
προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
 Ζκδοςθ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ.13 του Ν.3013/2002
 Εντολι προσ τουσ Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων για τθν καταγραφι των μζςων και του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
και τθν κοινοποίθςι τουσ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου.
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Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί, για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ
των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων
του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι»
Εντολι προσ τθν Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου για τθν καταγραφι διακζςιμων κερμαινόμενων χϊρων για προςταςία
αςτζγων
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ).
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ
για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.

4.1.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των προπαραςκευαςτικϊν
δράςεων πολιτικισ προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του Διμου και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου.
4.1.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
• Καταγραφι των επιχειρθςιακά διακζςιμων πόρων του Διμου, που δφνανται να διατεκοφν ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου
• Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Χιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο
Διμο Μεγαρζων με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 14.2 του Γενικοφ Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (1θ ζκδοςθ) και
υποβολι του ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου, προκειμζνου να εγκρικεί από το Δθμοτικό
Συμβοφλιο
• Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ μνθμονίων ενεργειϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ
του Διμου, ςτα οποία να προςδιορίηονται οι επιχειρθςιακά υπεφκυνοι υπάλλθλοι, ο ρόλοσ και οι
δράςεισ αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ. Στα
πλαίςια αυτά ςυντάςςονται τθλεφωνικοί κατάλογοι με τθλζφωνα και κζςεισ υπευκφνων των
Διμων (Ραράρτθμα Ι), τα οποία και κοινοποιοφνται ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Ρ.Σ. και τθσ ΕΛ.ΑΣ.
• Κοινοποίθςθ του επικαιροποιθμζνου Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο
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•

•
•

•
•

•

•

Διμο Μεγαρζων ςτισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Διοικιςεισ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για λόγουσ άμεςθσ κινθτοποίθςθσ και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςισ τουσ
Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και ροισ πλθροφοριϊν για τθ
διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτασ αςφαλοφσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων
Ψορζων κακϊσ και τθσ λιψθσ αποφάςεων
Εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ και των λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων ςε τοπικό επίπεδο
Κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου, μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ με τθν μορφι Μθτρϊου Εργολθπτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων), για
τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, για τθν
περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου
Μζριμνα για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου κατόπιν
εντολισ του Δθμάρχου
Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από χιονοπτϊςεισ και παγετό, με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και το ζντυπο
υλικό που ζχουν εκδοκεί από τθν ΓΓΡΡ.
Ρρογραμματιςμόσ διενζργειασ άςκθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ
(παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ)
Τιρθςθ αρχείου με τισ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ του Διμου

4.1.4 Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξ. Συνεργείων του Διμου Μεγαρζων.
 Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςχζδιο χειμερινισ ςυντιρθςθσ
ςτο οδικό δίκτυο και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ (ζγκαιρθ προμικεια άλατοσ και
αποκικευςθ ςε προςτατευόμενο χϊρο κ.λ.π.)
 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου
ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ με τθν μορφι Μθτρϊου Εργολθπτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν
προςϊπων), για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και
παγετοφ, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου
 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν καταγραφι των
επιχειρθςιακά διακζςιμων μζςων που διακζτει ο Διμοσ
4.1.5 Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ του Διμου
Μεγαρζων
 Τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» του Διμου
 Καταγραφι διακζςιμων κερμαινόμενων χϊρων για προςταςία αςτζγων
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4.1.6 Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων
 Μζριμνα για τθν αποτελεςματικι διενζργεια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται
για τθν προμικεια υλικϊν , εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν του Διμου
 Μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ των οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων που
προβλζπονται ςτο παρόν ςχζδιο (ςυντιρθςθ και λειτουργία μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ,
μίςκωςθ μθχανθμάτων, πρόςλθψθ εποχιακοφ προςωπικοφ, προμικεια υλικϊν κλπ.)
 Τιρθςθ αρχείου ςυμβάςεων του Διμου
4.1.7 Γραφείο Γεωργικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Μεγαρζων
 Τιρθςθ αρχείου με τουσ κτθνοτρόφουσ και μελιςςοκόμουσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον Διμο
4.1.8 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων
 Καταγραφι των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν
αντιμετϊπιςθ κινδφνων και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ και κοινοποίθςι τουσ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθ ςφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο
4.2 Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων (ΣΤΟ)
για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ Χιονοπτϊςεων και Ραγετοφ
4.2.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
 Δίνει εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφγκλθςθ του
Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ. Το Συντονιςτικό
Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςυγκαλείται ςε ετιςια βάςθ ι αν υπάρξει ανάγκθ (π.χ. τροποποίθςθ του
παρόντοσ ςχεδίου) και ςυχνότερα.
 Ρροεδρεφει του Συντονιςτικοφ Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν
επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ
κινδφνων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ
ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μζροσ που τον αφορά, τα μζτρα, ζργα και δράςεισ που
προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο.
4.2.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) και δφναται να τον αντικακιςτά,
κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ από τον Διμαρχο, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του.
4.2.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
 Συγκαλεί, κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου, το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ
ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων
φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
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όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Ρροχωρά ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου για ετοιμότθτα για τθν
αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Δθμάρχου και με βάςθ τα μζτρα, ζργα και δράςεισ που
προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο.

4.2.4 Γραμματζασ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων
Διαβιβάηει τα πρακτικά του ΣΤΟ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, ςτουσ
εκπροςωποφμενουσ ςτο ΣΤΟ φορείσ, ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και
ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ για τθν ενθμζρωςθ του
Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
4.3 Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ του Διμου Μεγαρζων για τισ περιοχζσ που προβλζπεται από
τθν ΕΜΥ θ εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (χιονοπτϊςεων και παγετοφ)
4.3.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ
Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ), εφόςον κρίνει ότι είναι απαραίτθτο
 Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί
 Εντολι για ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων του Διμου για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε τοπικό
επίπεδο, βάςει των οδθγιϊν αυτοπροςταςίασ και των δελτίων τφπου που εκδίδονται από τθ
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για τθν λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από τουσ
πολίτεσ για τθν εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (χιονοπτϊςεων και παγετοφ).
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ενθμζρωςθ ςε τοπικό επίπεδο,
των αγροτϊν, κτθνοτρόφων και μελιςςοκόμων για τθν αναμενόμενθ εκδιλωςθ ζντονων
καιρικϊν φαινομζνων
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ
των προπαραςκευαςτικϊν δράςεων που προβλζπονται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και
Ραγετοφ ςτο Διμο
 Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου για τθν διάκεςθ κερμαινόμενων χϊρων για προςταςία αςτζγων
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4.3.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των μζτρων αυξθμζνθσ
ετοιμότθτασ του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου.
4.3.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
 Σφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου
 Επικαιροποίθςθ καταλόγου των άμεςα διακζςιμων επιχειρθςιακϊν μζςων που ζχει ο Διμοσ,
κακϊσ και των μζςων που δφνανται να διατεκοφν μζςω του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου
 Ενθμερϊνει ςε τοπικό επίπεδο, βάςει των οδθγιϊν αυτοπροςταςίασ και των δελτίων τφπου που
εκδίδονται από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για τθν λιψθ μζτρων
αυτοπροςταςίασ από τουσ πολίτεσ για τθν εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων
(χιονοπτϊςεων και παγετοφ).
• Ενθμερϊνει ςε τοπικό επίπεδο τουσ αγρότεσ, κτθνοτρόφουσ και μελιςςοκόμουσ για τθν
αναμενόμενθ εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων ςε ςυνεργαςία με το γραφείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ.
• Υποςτθρίηει τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ που αφορά ςτθν διάκεςθ κερμαινόμενων
χϊρων για προςταςία αςτζγων
4.4 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων
και παγετοφ
4.4.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
• Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002
• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για άμεςθ κινθτοποίθςθ των
υπαλλιλων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, για ςυλλογι περαιτζρω
πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
• Εντολι προσ τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & τθν Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ
Ρραςίνου & Εξ. Συνεργείων για διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων που διακζτουν (μθχανιματα
ζργων, κλπ.) για τον κατά προτεραιότθτα αποχιονιςμό τμθμάτων του οδικοφ δικτφου
αρμοδιότθτασ του Διμου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των φορζων (Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) που
επιχειροφν για διάςωςθ και απεγκλωβιςμό ατόμων, παροχι ιατρικισ βοικειασ, αποκατάςταςθ
βλαβϊν, κλπ
• Συντονιςμόσ τθσ άμεςθσ υποςτιριξθσ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων
φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) ςτο ζργο διάςωςθσ και απεγκλωβιςμοφ με μζςα που διακζτει ο Διμοσ
• Εντολι για ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων του Διμου ςε όμορουσ Διμουσ μετά από ςχετικι
ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ
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Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για υποβολι αιτιματοσ ςυνδρομισ
με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, από όμορουσ
Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του
Διμου για τθν διάκεςθ επιπλζον πόρων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του
Διμου, ςε περίπτωςθ που τα διακζςιμα μζςα και τα υλικά του προγράμματοσ χειμερινισ
ςυντιρθςθσ δεν επαρκοφν για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό
δίκτυο αρμοδιότθτασ του Διμου
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του
Διμου για τθν διάκεςθ επιπλζον πόρων για τθν υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά
εμπλεκομζνων φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Διμοι, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ), κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςε
περίπτωςθ που τα άμεςα διακζςιμα μζςα του Διμου δεν επαρκοφν
Εντολι του Δθμάρχου προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ςφγκλθςθ του
ΣΤΟ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο
Ενθμζρωςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ Αττικισ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ
Αίτθμα ςτον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ για τθν κιρυξθ τθσ περιοχισ που πλιττεται ςε κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι
Ζκδοςθ απόφαςθσ διακοπισ μακθμάτων, λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν εντόσ των διοικθτικϊν
ορίων του Διμου ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ αν κρίνεται απαραίτθτο (αρκ. 94
παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι
αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν
οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο για υποςτθρικτικζσ
δράςεισ ςτο ζργο του
Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ

4.4.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
• Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του ςυντονιςμοφ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου
δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων του Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
• Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου και
τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου.
• Συγκεντρϊνει τα αιτιματα των οργανικϊν μονάδων του Διμου, που αιτοφνται τθν
ενεργοποίθςθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον
πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, ςυμφϊνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ε.
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Κατόπιν φροντίηει να μθν εκτελοφνται με απευκείασ ανάκεςθ, εργαςίεσ που αφοροφν το ίδιο
αντικείμενο, ϊςτε να μθν κεωρείται ότι υπάρχει κατάτμθςθ ζργου
4.4.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
• Άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ
Ρραςίνου και Εξ. Συνεργείων που εμπλζκονται ςε αρχικό ςτάδιο, με ςτόχο τθν άμεςθ
κινθτοποίθςι τουσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου
• Συνεχισ επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Αττικισ, το Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων και
τθν Ρ.Υ Μεγάρων για τθ ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν που ςυνδζονται με τισ επιπτϊςεισ των
χιονοπτϊςεων και του παγετοφ
• Άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ
Αττικισ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και
ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ πόρων
• Ενεργοποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν για περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν που προζρχονται
από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
• Ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου Εργολθπτϊν με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου του Διμου
• Ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου Εργολθπτϊν με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν
επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Διμοι, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ), κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ, ςε περίπτωςθ που τα άμεςα διακζςιμα μζςα του Διμου δεν επαρκοφν.
• Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ των επιχειριςεων απεγκλωβιςμοφ και διάςωςθσ
από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Αρχι και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου
• Υποβολι αιτιματοσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου, για ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ
ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια και
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
• Τιρθςθ κατάςταςθσ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με εντολι Δθμάρχου ζχουν
εμπλακεί για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
• Μζριμνα για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολισ του
Δθμάρχου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, Ν.3013/2002
• Ενθμζρωςθ του ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
• Ενθμζρωςθ για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που
ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου
• Ενεργοποίθςθ μετά από ςχετικι εντολι του Δθμάρχου εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ
προςταςίασ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου
• Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, κακϊσ και
για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ.
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4.4.4 Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ
Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξ. Συνεργείων του Διμου Μεγαρζων
 Μεριμνά για τον κατά προτεραιότθτα αποχιονιςμό τμθμάτων του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτασ
του Διμου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των φορζων (Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) που επιχειροφν
για διάςωςθ και απεγκλωβιςμό ατόμων, παροχι ιατρικισ βοικειασ, αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλπ
4.4.5 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων
• Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ των οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων που
προβλζπονται ςτον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό των εμπλεκόμενων υπθρεςιακϊν μονάδων του Διμου,
ςφμφωνα με το παρόν ςχζδιο (ςυντιρθςθ και λειτουργία μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, μίςκωςθ
μθχανθμάτων, πρόςλθψθ εποχιακοφ προςωπικοφ, προμικεια υλικϊν κλπ.) και τισ πρόςκετεσ
ανάγκεσ που ζχουν προκφψει.
4.4.6 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων
• Μεριμνά για τθν ζκδοςθ όλων των διοικθτικϊν πράξεων που απαιτοφνται για τθ λειτουργία των
εμπλεκόμενων επιχειρθςιακϊν μονάδων του Διμου.
4.4.7 Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ του Διμου
Μεγαρζων
• Κατόπιν εντολισ Δθμάρχου φροντίηει για τθν λειτουργία κλειςτϊν κερμαινόμενων κτθριακϊν
υποδομϊν για τθν προςταςία των αςτζγων
• Συλλζγει πλθροφορίεσ, για τον αρικμό των πολιτϊν που κα χρειαςτοφν προςωρινι φιλοξενία ςε
ςτεγαςμζνουσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ (τουριςτικά καταλφματα, κλπ) που λόγω χιονοπτϊςεων
και παγετοφ θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ
δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδρευςθσ, ιδίωσ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ
περιοχζσ, και ενθμερϊνει τον Διμαρχο.
4.4.8 Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) του Διμου Μεγαρζων
• Ελζγχει τθν παροχι πόςιμου νεροφ (υδραγωγείο, δίκτυο διανομισ, κλπ) και λαμβάνει μζτρα για
τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ.
4.4.9 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων
• Ενθμερϊνουν τον Διμαρχο για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ
(εγκλωβιςμοί κλπ)
• Συμμετζχουν ςτο Σ.Τ.Ο., εάν κλθκοφν.
4.5

Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ

4.5.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
• Εκτίμθςθ του αρικμοφ των πολιτϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, για τουσ οποίουσ κα χρειαςτεί
προςωρινι φιλοξενία ςε ςτεγαςμζνουσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ (τουριςτικά καταλφματα, κλπ)
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•

•

•

•

•

που λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ, λόγω
πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδρευςθσ, ιδίωσ ςε ορεινζσ και
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, και ενθμζρωςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ Αττικισ για τον εν λόγω
εκτιμϊμενο αρικμό
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν δρομολόγθςθ δράςεων για
τθν παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε
κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο
εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, με τθν ςυνδρομι του Ρ.Σ.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, του Μθτρϊου Εργολθπτϊν με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον
πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Εντολι ςτθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου &
Εξ. Συνεργείων κακϊσ και ςτθν ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ
υποδομϊν αρμοδιότθτάσ τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό δίκτυο, κλπ), θ λειτουργία των οποίων
παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι διακόπθκε λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ
ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ

4.5.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
• Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του ςυντονιςμοφ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου
δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων του Διμου, για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
• Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
του Διμου και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου.
4.5.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
• Συλλζγει πλθροφορίεσ και ενθμερϊνει το Διμαρχο για το ςυνολικό αρικμό των πολιτϊν που θ
διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδρευςθσ
• Βρίςκει καταλφματα για τουσ πολίτεσ του Διμου, που θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει
καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και
φδρευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
• Δρομολογεί δράςεισ για τθν παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα, είδθ
πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, με τθν ςυνδρομι του Ρ.Σ.
• Ενθμερϊνει τον Διμαρχο για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των
πόρων που ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου, για τθν υποςτιριξθ των λοιπϊν
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•
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•

εμπλεκομζνων επιχειρθςιακϊν φορζων, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ
διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ενεργοποιεί εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο
για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ενεργοποιεί μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων αποκατάςταςθσ και διαχείριςθσ των
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.

4.5.4 Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ
Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξ. Συνεργείων του Διμου Μεγαρζων
 Αποςτζλλουν ςυνεργεία για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν
αρμοδιότθτάσ τουσ (οδικό δίκτυο, τεχνικά ζργα, κλπ)
4.5.5 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων
• Μεριμνά για τθν ζκδοςθ όλων των διοικθτικϊν πράξεων που απαιτοφνται για τθ λειτουργία των
εμπλεκόμενων επιχειρθςιακϊν μονάδων του Διμου.
4.5.6 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων
• Διενεργεί με εντολι του Δθμάρχου τισ διαδικαςίεσ μίςκωςθσ καταλυμάτων για τθν προςωρινι
ςτζγαςθ πολιτϊν (ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Η
• Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ των οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων που
προβλζπονται ςτον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό των εμπλεκόμενων υπθρεςιακϊν μονάδων του Διμου,
ςφμφωνα με το παρόν ςχζδιο (ςυντιρθςθ και λειτουργία μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, μίςκωςθ
μθχανθμάτων, πρόςλθψθ εποχιακοφ προςωπικοφ, προμικεια υλικϊν κλπ.) και τθν κάλυψθ των
πρόςκετων αναγκϊν που ζχουν προκφψει.
4.5.7 ΔΕΥΑ του Διμου Μεγαρζων
 Αποςτολι ςυνεργείων για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τυχόν βλαβϊν ςτο
δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.
4.5.8 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων
 Λαμβάνουν μζτρα για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν επείγοντοσ χαρακτιρα ςτα δίκτυα
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ανακζτουν τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν αποκατάςταςθσ ηθμιϊν μικρισ κλίμακασ, εάν από τθν κακυςτζρθςθ αποκατάςταςθσ
δθμιουργείται άμεςοσ κίνδυνοσ για τθν επαρκι υδροδότθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ,
ενθμερϊνοντασ εγγράφωσ για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο ι τον Ρρόεδρο τθσ ΔΕΥΑ
 Ενθμερϊνουν τον Διμαρχο για πρόςκετεσ ανάγκεσ που ζχουν προκφψει ςε τοπικό επίπεδο.
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ΜΕΟΣ 5
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΘ
ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ

ΜΕΟΣ 5. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ
5.1 Μζςα επικοινωνίασ
Στον Διμο Μεγαρζων χρθςιμοποιοφνται τα ακόλουκα μζςα επικοινωνίασ
Α) Στακερά τθλζφωνα του Διμου. Στο Ραράρτθμα Ι αναφζρονται αναλυτικά τα ςτακερά τθλζφωνα
των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ
Β) Κινθτά τθλζφωνα των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ. Στο Ραράρτθμα Ι
αναφζρονται αναλυτικά τα κινθτά τθλζφωνα των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ
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5.2 οι πλθροφοριϊν
5.2.1 Αποςτολι Ζκτακτων Δελτίων τθσ Ε.Μ.Υ. και ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το
ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ2.

Ε.Μ.Υ.  ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ  Δ/ΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟΚΕΝΤΫΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων

Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων

 Διμαρχο
 Αντιδιμαρχο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Δ/ντι Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξ.
Συνεργείων
 Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ
 Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων

5.2.2 Αρχικι ειδοποίθςθ για επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν.
ΕΛΑΣ
Ρρόεδροσ Τοπικισ Κοινότθτασ
ΡΣ
Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ
Ραράρτθμα Ε.Κ.Α.Β.
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Διμαρχοσ Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων

 Διμαρχο
 Αντιδιμαρχο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Δ/ντι Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξ.
Συνεργείων
 Δ/ντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
 Δ/ντθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ
Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ
 Δ/ντι Δθμοτικισ Αςτυνομίασ (εφόςον υπάρχει)
 Ρρόεδρο ΔΕΥΑ
 Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων
 Διεφκυνςθ Ρολ. Ρροςτ. Ρεριφζρειασ Αττικισ
 Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Δυτικισ Αττικισ

Με τθν υπ. αρικμ. 29190 οικ. Ψ109.1 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, (ΨΕΚ 3005/Βϋ/20-7-2020) εγκρίκθκε ο
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Κρίςεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) του αρ. 36 του
Ν.4662/2020 (ΨΕΚ 27/Αϋ/2020), το οποίο ςτο άμεςο μζλλον κα αναλάβει τισ αρμοδιότθτεσ του Ε.Σ.Κ.Ε.
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 ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ
 Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ

5.2.3 οι πλθροφοριϊν κινθτοποίθςθσ φορζων για τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν και τθσ
άμεςθσ/βραχείασ αποκατάςταςθσ.
Διμαρχοσ  Αντιδιμαρχοσ ΡΡ 
Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων

 Δ/ντι Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξ.
Συνεργείων
 Ρρόεδρο ΔΕΥΑ
 Δ/ντθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
 Δ/ντθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ
Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ
 Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων
 Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ
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ΜΕΟΣ 6
ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΟΣ 6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, οι φορείσ πολιτικισ προςταςίασ, ςτο πλαίςιο των
αρμοδιοτιτων τουσ, κινθτοποιοφνται άμεςα και δρομολογοφν ςειρά δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. Ρροχπόκεςθ για τθν
αποτελεςματικι απόκριςθ των φορζων πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ είναι θ ςυνζργεια, θ
ςυνεργαςία και θ διαλειτουργικότθτα ςε όλα τα επίπεδα Διοίκθςθσ.
Στο παρόν μζροσ αναφζρονται ςυντονιςτικζσ οδθγίεσ για τθ απόκριςθ όλων των εμπλεκόμενων
φορζων για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
ςυνεπειϊν και τθν εξαςφάλιςθ ενιαίασ και ςυγχρονιςμζνθσ δράςθσ.
6.1 Αυξθμζνθ ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ κίνδυνων από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ
Θ αυξθμζνθ ετοιμότθτα των φορζων για τθν αντιμετϊπιςθ κίνδυνων από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ κακθμερινζσ προγνϊςεισ των καιρικϊν
φαινομζνων.
Θεςμικά, ο επίςθμοσ φορζασ πρόγνωςθσ καιρικϊν φαινομζνων, όπωσ ζντονων χιονοπτϊςεων
και παγετοφ, κτλ., είναι θ Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία (Ε.Μ.Υ.) (ΡΔ 161/1997, ΦΕΚ
142/Αϋ/1997).
Τονίηεται ότι μετεωρολογικά προϊόντα (αρικμθτικά μοντζλα πρόγνωςθσ καιροφ, άλλεσ ειδικζσ
προγνϊςεισ καιροφ, κλπ) που παράγουν εκπαιδευτικά ιδρφματα και άλλα ερευνθτικά κζντρα και
ινςτιτοφτα, ζχουν ερευνθτικό και ενθμερωτικό χαρακτιρα και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
κεςμικά3 από τθν πολιτεία για τθν τεκμθρίωςθ κατάςταςθσ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ λόγω
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων, που γίνεται μόνο κατόπιν των ςχετικϊν επίςθμων προγνϊςεων τθσ
Ε.Μ.Υ.
Οι αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ των φορζων υλοποίθςθσ ζργων και δράςεων αντιμετϊπιςθσ
εκτάκτων αναγκϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ οφείλουν να ενθμερϊνονται ςε κακθμερινι
βάςθ για τθν εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων ςφμφωνα με τισ επίςθμεσ προγνϊςεισ τθσ Εκνικισ
3

Για το λόγο αυτό, οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενοφν τα ανωτζρω μετεωρολογικά προϊόντα ςυνοδεφονται από διλωςθ αποποίθςθσ
ευκφνθσ απζναντι ςτον τελικό χριςτθ ι ςε τρίτο πρόςωπο για οποιαδιποτε άμεςθ, ζμμεςθ, επακόλουκθ ηθμιά ι απϊλεια κζρδουσ
που μπορεί να αποβεί από τθν χριςθ των δεδομζνων αυτϊν.
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Μετεωρολογικισ Υπθρεςίασ, όπωσ αυτζσ παρζχονται κακθμερινά από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι
Υπθρεςία.
Επίςθσ, θ ΕΜΥ εκτόσ των κακθμερινϊν δελτίων πρόγνωςθσ καιροφ εκδίδει και Ζκτακτα Δελτία
Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων
(ΕΔΡΕΚΨ), τα οποία προςδιορίηουν χωρικά και χρονικά τθν εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων (υπ’
αρικμ’ Ψ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 ζγγραφο τθσ ΕΜΥ)4. Τα ανωτζρω ζκτακτα δελτία τθσ ΕΜΥ
(ΕΔΕΚ και ΕΔΡΕΚΨ) αποτελοφν πλθροφορία με βαρφνουςα ςθμαςία για τθν ετοιμότθτα των φορζων.
Τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων
Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), που εκδίδονται από τθν ΕΜΥ και αποςτζλλονται ςτο Κζντρο
Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ)5 διαβιβάηονται με
ιδιαίτερο προειδοποιθτικό ςιμα προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, προκειμζνου να τεκοφν οι
φορείσ ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ ςε εφαρμογι του άρκρ. 2 παρ.4α του Ν.
3013/2002 για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω πρόβλεψθσ ζντονων ι επικίνδυνων
καιρικϊν φαινομζνων.
Τα επίπεδα ετοιμότθτασ βάςει των Ζκτακτων Δελτίων Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) ι των Ζκτακτων
Δελτίων Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ του
κάκε επιχειρθςιακά εμπλεκόμενου Ψορζα ςε κάκε επίπεδο και θ λιψθ πρόςκετων μζτρων
κακορίηεται από τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό του.
Στουσ αποδζκτεσ του ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ, με ςυνθμμζνα τα
Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν
Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), που εκδίδονται από τθν ΕΜΥ, ςυμπεριλαμβάνονται και φορείσ που
εμπλζκονται ςε δράςεισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου, κακϊσ και φορείσ παροχισ
ςυγκοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφων κοινισ ωφζλειασ κλπ, προκειμζνου
να δρομολογοφν δράςεισ που ςυνδζονται με τθν ετοιμότθτά τουσ βάςει του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ
τουσ.
Με βάςθ τα παραπάνω, το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ οφείλει μετά από ςχετικι αλλθλογραφία, να διακζτει
επικαιροποιθμζνο κατάλογο με αρικμοφσ FAX και διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Email),
όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτουσ οποίουσ κα αποςτζλλονται οι επίςθμεσ προγνϊςεισ τθσ ΕΜΥ
και οι προειδοποιιςεισ, προκειμζνου να ενθμερϊνονται.
Μετά τθν αποςτολι των ςχετικϊν προειδοποιιςεων του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ προσ τισ Αποκεντρωμζνεσ
Διοικιςεισ και τισ Ρεριφζρειεσ για τθν εκδιλωςθ ζντονων ι και επικίνδυνων καιρικϊν φαινόμενων
βάςει των Ζκτακτων Δελτίων Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) ι των Ζκτακτων Δελτίων Ρρόγνωςθσ
Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), θ περαιτζρω κοινοποίθςι τουσ, μζςω FAX και
μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Email), προσ τουσ υπεφκυνουσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των
Διμων κα γίνεται με ευκφνθ των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων.
Νοείται ότι οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν και τα Γραφεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων που λαμβάνουν από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιθτικά ςιματα, με
ςυνθμμζνα τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ
4

5

Σφμφωνα με το υπ’ αρικμ’ Ψ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 ζγγραφο τθσ ΕΜΥ, τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν
Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ) εκδίδονται ςε περίπτωςθ πρόβλεψθσ εκδιλωςθσ ι αιφνίδιασ εκδιλωςθσ ενόσ θ περιςςότερων επικίνδυνων
καιρικϊν φαινομζνων ενϊ τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) εκδίδονται ςε περίπτωςθ πρόβλεψθσ επιδείνωςθσ ι
μεταβολισ του καιροφ
Με το άρκρο 68 του Ν.4249/2014, το Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ) υπάγεται ςτο Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο
Επιχειριςεων (ΕΣΚΕ) του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. Θ οργάνωςθ, διάρκρωςθ και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφζρονται ςτθν ΥΑ 29310 οικ.
Ψ.109.1/27-06-2014 (ΨΕΚ 1869/Βϋ/2014)
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Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), που εκδίδονται από τθν ΕΜΥ κα πρζπει άμεςα να
ενθμερϊνουν τουσ επικεφαλισ υπεφκυνουσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
αρμοδιότθτασ των Ρεριφερειϊν και των Διμων αντίςτοιχα, προκειμζνου να τεκοφν ςε ετοιμότθτα για
τθν αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, ςφμφωνα με το
ςχεδιαςμό χειμερινισ ςυντιρθςθσ.
Σθμειϊνεται ότι ο υψομετρικόσ προςδιοριςμόσ που χρθςιμοποιείται ςτα δελτία τθσ ΕΜΥ (πεδινζσ,
θμιορεινζσ περιοχζσ, κλπ) είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τισ υψομετρικζσ κλάςεισ που
χρθςιμοποιοφνται από τθ ΓΓΡΡ για τθ χαρτογραφικι απεικόνιςθ των ςχεδίων αποχιονιςμοφ
(Ραράρτθμα Α3.4 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία
«ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67) - ςχετικό ζγγραφο τθσ ΕΜΥ Ψ970/ΑΔ7753/Σ.1863/22-11-2012).
Θ δρομολόγθςθ τθσ αποςτολισ του ανωτζρω ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το
ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο ακόλουκο Σχεδιάγραμμα 1.
Στισ περιπτϊςεισ όπου θ Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Ζκτακτα Δελτία
Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων
(ΕΔΡΕΚΨ), θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ εκδίδει δελτία τφπου τα οποία αποςτζλλονται
ςε όλα τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και αναρτϊνται ςτον δικτυακό τθσ χϊρο, με ςτόχο τθν
ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν εκδιλωςθ ζντονων ι και επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων και τθν
παροχι ειδικότερων οδθγιϊν για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που
προζρχονται από χιονοπτϊςεισ και παγετό (www.civilprotection.gr).
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Σχεδιάγραμμα 1. Διάγραμμα ροισ αποςτολισ των Ζκτακτων Δελτίων τθσ ΕΜΥ6 και ιδιαίτερου
προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ7

ΓΡΑΦΔΗΑ ΑΡΜΟΓΗΩΝ ΤΠΟΤΡΓΩΝ
ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ

ΔΚΔΓΗΚ / Α. ΔΛ.Α.

Ε.Μ.Υ / Ε.Μ.Κ.

199 ΔΚΤΠ / ΔΚΔ / ΑΠ
Δ.Κ.Α.Β. / Τπ. Τγείας
ΔΘΚΔΠΗΥ / ΓΔΔΘΑ / Τ.ΔΘ.Α.

ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ

Γ/νση Λ..Δ..Τ..Π. – Γ17 / Γ.Γ.Τ. / ΤΠ.Τ.ΜΔ
Γ/νση Τ..Σ..Α - Γ14 / Γ.Γ.Τ. / ΤΠ.Τ.ΜΔ
Τ.Π.Α. / ΤΠ.Τ.ΜΔ
ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.
Ο..Δ., ΣΡΑΗΝΟΔ, ΔΔΣΤ.
ΟΑΑ, ΟΑΘ, ΣΑΤ, ΟΤ.
ΓΗΔΘΝΔ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ»
FRAPORT Greece
ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ.
(ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΑΔ, ΜΟΡΔΑ ΑΔ, ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ ΑΔ,
ΝΔΑ ΟΓΟ ΑΔ, ΟΓΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΔ, ΗΟΝΗΑ ΟΓΟ
Α.Δ., ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ, ΓΔΦΤΡΑ ΑΔ.
ΓΔΖ Α.Δ., ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.
ΔΤΓΑΠ Α.Δ., ΔΤΑΘ Α.Δ.
Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ

6
7

ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ

ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΩΝ

Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ).
Με τθν υπ. αρικμ. 29190 οικ. Ψ109.1 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, (ΨΕΚ 3005/Βϋ/20-7-2020) εγκρίκθκε ο
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Κρίςεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) του αρ. 36 του
Ν.4662/2020 (ΨΕΚ 27/Αϋ/2020), το οποίο ςτο άμεςο μζλλον κα αναλάβει τισ αρμοδιότθτεσ του Ε.Σ.Κ.Ε.
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Με βάςθ τα παραπάνω, το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ οφείλει μετά από ςχετικι αλλθλογραφία, να διακζτει
επικαιροποιθμζνο κατάλογο με αρικμοφσ FAX και διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Email),
όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτουσ οποίουσ κα αποςτζλλονται οι επίςθμεσ προγνϊςεισ τθσ ΕΜΥ
και οι προειδοποιιςεισ, προκειμζνου να ενθμερϊνονται.
Μετά τθν αποςτολι των ςχετικϊν προειδοποιιςεων του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ προσ τισ Αποκεντρωμζνεσ
Διοικιςεισ και τισ Ρεριφζρειεσ για τθν εκδιλωςθ ζντονων ι και επικίνδυνων καιρικϊν φαινόμενων
βάςει των Ζκτακτων Δελτίων Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) ι των Ζκτακτων Δελτίων Ρρόγνωςθσ
Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), θ περαιτζρω κοινοποίθςι τουσ, μζςω FAX, προσ τουσ
υπεφκυνουσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων κα γίνεται με ευκφνθ των Δ/νςεων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων.
Νοείται ότι οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν και τα Γραφεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων που λαμβάνουν από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιθτικά ςιματα, με
ςυνθμμζνα τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ
Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ) που εκδίδονται από τθν ΕΜΥ, δφναται μετά από πάγια
εντολι των Ρεριφερειαρχϊν και Δθμάρχων να ενθμερϊνουν τουσ υπεφκυνουσ των επιχειρθςιακά
εμπλεκομζνων οργανικϊν μονάδων των Ρεριφερειϊν και των Διμων αντίςτοιχα, προκειμζνου να
τεκοφν ςε ετοιμότθτα πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από
πλθμμφρεσ, ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό τουσ.
Θ δρομολόγθςθ τθσ αποςτολισ του ανωτζρω ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το
ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο ανωτζρω Σχεδιάγραμμα 1.
Στισ περιπτϊςεισ όπου θ Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Ζκτακτα Δελτία
Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων
(ΕΔΡΕΚΨ), θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ εκδίδει δελτία τφπου τα οποία αποςτζλλονται
ςε όλα τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και αναρτϊνται ςτον δικτυακό τθσ χϊρο, με ςτόχο τθν
ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν εκδιλωςθ ζντονων ι και επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων και τθν
παροχι ειδικότερων οδθγιϊν για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που
προζρχονται από χιονοπτϊςεισ και παγετό (www.civilprotection.gr).
6.2 Διοίκθςθ, Ζλεγχοσ & Συντονιςμόσ επιχειριςεων
Για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και τθ
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ άμεςθσ-βραχείασ αποκατάςταςθσ), θ
Διοίκθςθ, Ζλεγχοσ & Συντονιςμόσ των επιχειριςεων αποτελεί ευκφνθ των οργάνων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ,
Ρεριφερειάρχθσ/αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) τα οποία αναλόγωσ τθσ κλιμάκωςθσ
υλοποιοφν ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ, ενθμερϊνοντασ
ταυτόχρονα το ανϊτερο διοικθτικά Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Θ Διοίκθςθ, ο Ζλεγχοσ & ο Συντονιςμόσ επιμζρουσ επιχειρθςιακϊν δράςεων αναλαμβάνεται από
τουσ κακ’ φλθ αρμόδιουσ φορείσ.
 Δράςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, απεγκλωβιςμοφ και διάςωςθσ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο οδικό
δίκτυο τθσ χϊρασ, απεγκλωβιςμοφ και διάςωςθσ επιβατϊν και εργαηομζνων ςτο ςιδθροδρομικό
δίκτυο τθσ χϊρασ εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ, κακϊσ και ενίςχυςθσ ςε προςωπικό και μζςα
του ΡΣ, αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του
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Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ωσ ςυντονιςτισ του ζργου ςτθν περιοχι του
ςυμβάντοσ.
Δράςεισ αςφάλειασ, μζτρων τροχαίασ, υποςτιριξθ μζτρων προςταςίασ πολιτϊν αναλαμβάνονται
και ςυντονίηονται από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ςε
περίπτωςθ περιοχισ αρμοδιότθτασ Λιμενικοφ Σϊματοσ, από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ
Αξιωματικό του Λιμενικοφ Σϊματοσ.
Δράςεισ ιατρικισ υποςτιριξθσ, διακομιδισ τραυματιϊν-αςκενϊν και ενεργοποίθςθσ των κατά
τόπουσ μονάδων υγείασ (νοςοκομεία, κζντρα υγείασ, κλπ).αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται
από το ΕΚΑΒ (Κεντρικι Υπθρεςία ι Ραράρτθμα ΕΚΑΒ).
Δράςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (καλάςςιοσ χϊροσ, αιγιαλόσ και παραλία) αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται από
τισ εκάςτοτε αρμόδιεσ αρχζσ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Δράςεισ παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε
κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο
εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςυντονίηονται από τουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ
Δθμάρχουσ.

6.3 Αρχικι ειδοποίθςθ για τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ
Αρχικι αναγγελία/ειδοποίθςθ νοείται θ επίςθμθ ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων φορζων για τισ
επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων όπωσ χιονοπτϊςεισ και παγετόσ, τόςο
ςε τοπικό όςο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο φορείσ.
Θ αρχικι αναγγελία/ειδοποίθςθ ζχει ςτόχο τθν άμεςθ ςυλλογι πλθροφοριϊν κατά τθν εκδιλωςθ
ζντονων ι και επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων ςχετικϊν με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τισ
επθρεαηόμενεσ περιοχζσ, κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ των άμεςα εμπλεκομζνων φορζων ςτθ
διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν, τόςο ςε τοπικό όςο και ςε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
Στο ςτάδιο αυτό πραγματοποιείται θ πρϊτθ εκτίμθςθ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τισ
επθρεαηόμενεσ περιοχζσ που αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο για τθν περαιτζρω κινθτοποίθςθ του
μθχανιςμοφ πολιτικισ προςταςίασ.
Οι αρμόδιεσ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. αποτελοφν κεςμικά τον φορζα επίςθμθσ
ενθμζρωςθσ των εμπλεκομζνων φορζων κακϊσ και του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ, για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ
ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ μετά από τθν εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων όπωσ
χιονοπτϊςεισ και παγετόσ, δεδομζνου ότι λειτουργοφν ςε 24-ωρθ βάςθ και κατά κανόνα είναι αυτζσ
οι οποίεσ μποροφν άμεςα να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τθν
επθρεαηόμενθ περιοχι (Ραράρτθμα Ε, Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «Ξενοκράτθσ», ΥΑ 1299
10-04-2003 ΨΕΚ 423/ Βϋ/2003). Σε περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ δυςχζρειεσ
κυκλοφορίασ λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ και ιδιαίτερα διακοπι τθσ κυκλοφορίασ ςτα
ολοκλθρωμζνα τμιματα των αυτοκινθτοδρόμων και ςτο εκνικό οδικό δίκτυο, το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ
ενθμερϊνει τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και τθ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ.
Τθν δράςθ αυτι μποροφν να υποςτθρίξουν και οι αρμόδιεσ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του Ρ.Σ, οι
οποίεσ επίςθσ λειτουργοφν ςε 24-ωρθ βάςθ. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ενθμερϊνουν άμεςα τισ
ανϊτερεσ διοικθτικζσ δομζσ τουσ κακϊσ και τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
(Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ, αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ).
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Με εντολι των Δθμάρχων κινθτοποιοφνται τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, ςτθν
περιοχι των οποίων ζχουν δθμιουργθκεί ζκτακτεσ ανάγκεσ λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ. Τα
Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων κατ’ εφαρμογι των μνθμονίων ενεργειϊν που ζχουν
καταρτίςει, επικοινωνοφν με τα κατά τόπουσ Αςτυνομικά Τμιματα και Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ,
προκειμζνου να ςυλλζξουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν
περιοχι ευκφνθσ τουσ και να ενθμερϊςουν τον Διμαρχο, το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ οικείασ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, κακϊσ και το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ.
Ομοίωσ, με εντολι του Ρεριφερειάρχθ κινθτοποιοφνται θ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχεσ κακϊσ και τα Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των
οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ςτθν περιοχι των οποίων ζχουν δθμιουργθκεί ζκτακτεσ ανάγκεσ
λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Οι ανωτζρω, κατ’ εφαρμογι των μνθμονίων ενεργειϊν που ζχουν καταρτίςει, επικοινωνοφν με τα
κατά τόπουσ Αςτυνομικά Τμιματα και Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ, κακϊσ και τα Γραφεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των οικείων Διμων, προκειμζνου να ςυλλζξουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με
τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ και να ενθμερϊςουν τον Ρεριφερειάρχθ
κακϊσ και το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ.
Θ άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ δια του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ αποτελεί
υποχρζωςθ όλων των φορζων, που ορίηονται υπεφκυνοι ςε επιχειρθςιακό επίπεδο από τισ διατάξεισ
του άρκρου 3 του Ν.3013/2002 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 110 του Ν. 4249/14, ΨΕΚ-73Α/243-14 και ιςχφει, για επιμζρουσ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ, προκειμζνου να υπάρχει καλφτεροσ
ςυντονιςμόσ και οργάνωςθ των φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων εκτάκτων αναγκϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, (Ραράρτθμα Γ, Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ξενοκράτθσ, ΥΑ 1299
10-04-2003 ΨΕΚ 423/ Βϋ/2003).
Το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ, μετά τθν πρϊτθ ενθμζρωςι του για τισ επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ ζντονων ι
και επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων όπωσ χιονοπτϊςεισ και παγετόσ, κυρίωσ από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με τα κατά τόπουσ Γραφεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων και τισ Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν και των
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων προκειμζνου να ςυλλζξει περαιτζρω πλθροφορίεσ για τισ περιοχζσ που
επθρεάςτθκαν και ενθμερϊνει το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και τθ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ
& Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ.
Επιςθμαίνεται ότι αρμόδιοσ φορζασ για τθν ζκδοςθ αρχικισ ειδοποίθςθσ – αναγγελίασ ςχετικά με
τισ επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων, όπωσ χιονοπτϊςεισ και
παγετόσ, ςτο οδικό δίκτυο είναι οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Τροχαίασ τθσ ΕΛ.ΑΣ.
Επιςθμαίνεται ότι οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Τροχαίασ τθσ ΕΛ.ΑΣ. δφναται να λαμβάνουν
εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν προςωρινά μζτρα απαγορεφςεων ι περιοριςμϊν τθσ
κυκλοφορίασ, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερουσ λόγουσ αςφαλείασ ι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ
για τθν αντιμετϊπιςθ τελείωσ προςωρινϊν καταςτάςεων (άρκρ. 52 του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ
Ν. 2696/1999 – ΨΕΚ 57/Αϋ/1999), όπωσ αυτό ζχει αντικαταςτακεί με τθν παρ. 9 του άρκρου 48 του Ν.
4313/2014).
Θ αρχικι ειδοποίθςθ-αναγγελία ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν
φαινομζνων όπωσ χιονοπτϊςεισ και παγετόσ ςε δίκτυα και υποδομζσ που υπάγονται ςε άλλουσ
φορείσ αποτελεί αρμοδιότθτα των ίδιων των φορζων.
Στθ ςυνζχεια οι παραλιπτεσ τθσ αρχικισ ειδοποίθςθσ αναλαμβάνουν να ενθμερϊςουν τισ
αρμόδιεσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενεσ οργανικζσ μονάδεσ του Ψορζα τουσ.
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Οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία που προζρχεται από μθ κεςμοκετθμζνουσ για το ςκοπό αυτό
Ψορείσ αποτελεί χριςιμθ πρόςκετθ πλθροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπζδων.
6.4 Επικοινωνίεσ
Οι επικοινωνίεσ μεταξφ των Ψορζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, γίνονται
κατά κανόνα με τθ χριςθ των δικτφων ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ ςε όλα τα ςτάδια
επιχειριςεων.
Για τισ ενδοεπικοινωνίεσ τουσ οι εμπλεκόμενοι φορείσ δφναται να χρθςιμοποιοφν και δίκτυα
αςφρματων επικοινωνιϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τουσ.
Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, θ αποςτολι αιτθμάτων, κλπ. που πραγματοποιοφνται μζςω
τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν, δφναται να ακολουκείται με τθν αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ (FAX) και
διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Email) όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
6.5 Κινθτοποίθςθ
Στο ςτάδιο αυτό, όλοι οι φορείσ υπεφκυνοι για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρχικι εκτίμθςθ
των ςυνεπειϊν, αξιολογϊντασ τισ πλθροφορίεσ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ κακϊσ και τα πικανά
αιτιματα ςυνδρομισ προσ άλλουσ φορείσ, κινθτοποιοφν το εμπλεκόμενο προςωπικό και τα μζςα που
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ για τθν υλοποίθςθ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τθσ καταςτροφισ, βάςει του
αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ τουσ.
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωςθσ και κινθτοποίθςθσ του εμπλεκομζνου προςωπικοφ και μζςων
δφναται να τροποποιθκεί όταν αυτό απαιτθκεί βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των νεότερων δεδομζνων που
αφοροφν ςτισ ςυνζπειεσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. Κριτιρια κλιμάκωςθσ κεωροφνται:
 θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ τθσ καταςτροφισ από το κατϊτερο διοικθτικό επίπεδο λόγω
ανεπάρκειασ διατικζμενων πόρων
 θ ζκταςθ τθσ καταςτροφισ
 το μζγεκοσ των απωλειϊν ι ηθμιϊν (ζνταςθ τθσ καταςτροφισ).
Διευκρινίηεται ότι θ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του κάκε φορζα δεν πρζπει να ςυγχζεται με
τθ γενικότερθ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του ςυνόλου του Μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (θ
οποία ορίηεται ςτο Ν.3013/2002, αρκ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χϊρα ςε διαφορετικό χρόνο,
όπωσ προκφπτει από το ρόλο και τισ αρμοδιότθτεσ του.
6.5.1 Κινθτοποίθςθ ςε τοπικό επίπεδο
Οι κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ με βάςθ τθν αρχικι εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχεδιαςμό τουσ
κινθτοποιοφν τουσ διακζςιμουσ πόρουσ, αν αυτό απαιτθκεί, για τθ λιψθ μζτρων τροχαίασ κίνθςθσ
για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ (ΡΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), κακϊσ και τθν
επιτιρθςθ και τθ πρόςκαιρθ και ζγκαιρθ διακοπι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων, ςε ςυντρζχουςα
περίπτωςθ, ςε ςθμεία που παρουςιάηουν δυςκολίεσ διζλευςθσ - ιδιαιτερότθτεσ, ζτςι, ϊςτε να
διενεργείται αποχιονιςμόσ και ρίψθ αλατιοφ με τον καλφτερο δυνατό και αςφαλι τρόπο από τισ
αρμόδιεσ προσ τοφτο Υπθρεςίεσ. Σ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ ακινθτοποίθςθ των οχθμάτων κα γίνεται
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ςε ικανι απόςταςθ, προ του ςθμείου που εντοπίηονται τα προβλιματα και κα διαρκεί μζχρι τθν άρςθ
αυτϊν.
Σε περιπτϊςεισ επιβολισ περιοριςμϊν, ι απαγορεφςεων κυκλοφορίασ, οι κζςεισ ςτάκμευςθσ των
οχθμάτων επί ι πλθςίον του οδικοφ άξονα κα πρζπει να κακορίηονται μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ
κατά τόπουσ επικεφαλισ ςυντονιςτζσ, υπεφκυνουσ για τθν εκτζλεςθ ζργων χειμερινισ ςυντιρθςθσ,
ϊςτε να διευκολφνεται το ζργο τουσ.
Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ του μζτρου τθσ απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ βαρζων
οχθμάτων ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ τθσ χϊρασ, κα πρζπει να εξετάηεται θ ακινθτοποίθςισ τουσ ςε
ικανι απόςταςθ από τα τμιματα των αυτοκινθτοδρόμων που παρουςιάηουν προβλιματα
χιονόπτωςθσ και παγετοφ, ϊςτε να μθν δυςχεραίνεται το ζργο του αποχιονιςμοφ του οδικοφ δικτφου
αρμοδιότθτάσ τουσ από τα ςτακμευμζνα ςτο οδόςτρωμα οχιματα.
Επίςθσ από τισ κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ λαμβάνεται μζριμνα για τθν απρόςκοπτθ και
αςφαλι διοχζτευςθ ι και αναςτροφι των οχθμάτων ςτα ςθμεία εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ. Τα
ςθμεία αυτά να επιλζγονται κατά το δυνατόν πλθςίον κατοικθμζνων περιοχϊν ι ςτακμϊν
ανεφοδιαςμοφ κ.λπ. προσ αποφυγι αποκλειςμοφ οδθγϊν και επιβατϊν ςε ερθμικζσ τοποκεςίεσ.
Νοείται ότι κατά τθν εκδιλωςθ φαινομζνων, όπωσ οι χιονοπτϊςεισ και ο παγετόσ κατά μικοσ των
οδικϊν αξόνων, θ προλθπτικι ακινθτοποίθςθ των οχθμάτων από τισ κατά τόπουσ υπεφκυνεσ
υπθρεςίεσ τθσ ΕΛΑΣ, μζχρι να αποκαταςτακεί θ βατότθτα του οδικοφ δικτφου από τα ςυνεργεία
αποχιονιςμοφ, κεωρείται αποτελεςματικό μζτρο.
Επίςθσ, οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ και
αν τοφτο απαιτείται, προχωροφν ςτθ λιψθ μζτρων τάξθσ και αςφάλειασ περιμετρικά των χϊρων
επιχειριςεων του Ρ.Σ., κακϊσ και όπου αλλοφ απαιτείται θ επιπρόςκετθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ για
τθ διευκόλυνςθ του ζργου των ςωςτικϊν ςυνεργείων και των ςυνεργείων αποκατάςταςθσ, κακϊσ και
για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν. Σε περιπτϊςεισ που δεν επαρκοφν τα
διακζςιμα μζςα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ δφναται να ςυνδράμουν ςτο ζργο τθσ
μεταφοράσ τραυματιϊν ςε νοςθλευτικζσ μονάδεσ.
Ο ςυντονιςμόσ των περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται από τθν ζκταςθ
και τθν ζνταςθ των φαινομζνων, πραγματοποιείται από το Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων
και Διαχείριςθσ Κρίςεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Αρχθγείου τθσ ΕΛ.ΑΣ. (άρκ. 21 του Ν.4249/2014 – ΨΕΚ
73/Αϋ/2014).
Οι ανωτζρω δράςεισ ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λιμενικοφ Σϊματοσ και Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ αποτελεί αρμοδιότθτα των τοπικϊν Λιμενικϊν Αρχϊν (ΝΔ 444/1970 –ΨΕΚ 39/Αϋ/1970,
ΡΔ 242/1999 – ΨΕΚ 202/Αϋ/1999).
Οι κατά τόπουσ Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ, μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
ενθμερϊνονται για ςυμβάντα αρμοδιότθτάσ τουσ (ζρευνα και διάςωςθ ςτον χερςαίο χϊρο,
απεγκλωβιςμό και διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, απεγκλωβιςμό και
διάςωςθ επιβατϊν και εργαηομζνων ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ, μεταφορά και διανομι
κουβερτϊν και πρόχειρου γεφματοσ ςε οδθγοφσ και επιβάτεσ ςε περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ
οχθμάτων ςτο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων ι παγετοφ) από τισ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ι και από
άλλουσ φορείσ και ιδιϊτεσ και κινθτοποιοφνται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα επιχειρθςιακά
τουσ ςχζδια. Ρροβαίνουν ςε αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ των πλθροφοριϊν από τον τόπο του
ςυμβάντοσ, κλιμακϊνουν τισ δράςεισ τουσ και αναλόγωσ τθσ φφςθσ και τθσ ζκταςθσ των ςυμβάντων
αρμοδιότθτάσ τουσ, αιτοφνται μζςω του 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ τθν ενίςχυςθ των δυνάμεϊν τουσ, κακϊσ
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και τθν υποςτιριξθ άλλων φορζων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, Διμων, κλπ) για τθν υλοποίθςθ των
ανωτζρω δράςεων.
Θ κινθτοποίθςθ των υπθρεςιϊν του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για περιςτατικά αρμοδιότθτάσ τουσ
(ζρευνα και διάςωςθ ςτον χερςαίο χϊρο, απεγκλωβιςμό και διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο
οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, απεγκλωβιςμό και διάςωςθ επιβατϊν και εργαηομζνων ςτο ςιδθροδρομικό
δίκτυο τθσ χϊρασ, μεταφορά και διανομι κουβερτϊν και πρόχειρου γεφματοσ ςε οδθγοφσ και
επιβάτεσ ςε περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων ςτο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων ι
παγετοφ), αποφαςίηεται από τα αρμόδια όργανα του ΡΣ ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό
του. Στισ ανωτζρω επιχειριςεισ, θ Διοίκθςθ Ζλεγχοσ & Συντονιςμόσ των επιχειριςεων γίνεται από τα
αρμόδια όργανα του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό του ςχεδιαςμό
Οι υπθρεςίεσ του ΕΚΑΒ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ, με βάςθ τθν ενθμζρωςθ που ζχουν από τισ
υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ., του Ρ.Σ. ι και από άλλουσ φορείσ και ιδιϊτεσ, κζτουν ςε ετοιμότθτα τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχεδιαςμό τουσ, και κατευκφνουν το
ζργο τουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ κατά τόπουσ διοικθτζσ των υγειονομικϊν μονάδων και τισ κατά
τόπουσ διοικιςεισ του Ρ.Σ. και τθσ ΕΛ.ΑΣ.
Επίςθσ το ΕΚΑΒ, μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ζχει τθν ευκφνθ για τον
γενικότερο ςυντονιςμό των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων που αφοροφν ςτθ δθμόςια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό
απαιτείται, παρακολουκεί τθν εφαρμογι δράςεων του Τομζα Υγείασ βάςει του αντίςτοιχου
ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, όπωσ
ετοιμότθτα και λειτουργία των νοςθλευτικϊν μονάδων για τθν υποδοχι περιςτατικϊν υγείασ,
κάλυψθ αυξθμζνων αναγκϊν ςε φαρμακευτικό υλικό.
Οι διοικιςεισ των νοςθλευτικϊν μονάδων ςτθν περιοχι όπου εκδθλϊνονται χιονοπτϊςεισ και
παγετόσ βρίςκονται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό
ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ εντόσ των ορίων των εγκαταςτάςεων
Οι κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ υλοποιοφν μζτρα τάξθσ και αςφάλειασ για τουσ χϊρουσ
αρμοδιότθτασ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και βρίςκονται ςε ετοιμότθτα για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ εντόσ των ορίων
των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων (ΝΔ 444/1970 – ΨΕΚ 39/Αϋ/1970, ΡΔ 242/1999 – ΨΕΚ 202/Αϋ/1999).
Ραράλλθλα, διευκολφνουν τθν από καλάςςθσ μεταφορά πεηοπόρων τμθμάτων ι και οχθμάτων του
Ρ.Σ., κακϊσ και άλλων επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ςτελεχϊν πολιτικισ
προςταςίασ, Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ., κλπ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο, κακϊσ και τθν από καλάςςθσ
μεταφορά προςωπικοφ, υλικϊν και μζςων για τθν περίκαλψθ πλθγζντων με υπθρεςιακά ι
ναυλωκζντα πλοία. Τζλοσ, ςυντονίηουν δράςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του
Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (καλάςςιοσ χϊροσ, αιγιαλόσ και παραλία), ςφμφωνα με
τα προβλεπόμενα ςτα επιχειρθςιακά τουσ ςχζδια.
Οι Διμαρχοι εκτιμϊντασ τισ επιπτϊςεισ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από τισ πλθροφορίεσ που
ζχουν ςυλλζξει ι από νεότερεσ πλθροφορίεσ που ακολουκοφν τθν εξζλιξθ των φαινομζνων,
κινθτοποιοφν δια των Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, το επιχειρθςιακά εμπλεκόμενο
δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ του Διμου, προκειμζνου να δρομολογιςουν δράςεισ
όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 5.4 και 5.5 του παρόντοσ.
Οι Ρεριφερειάρχεσ ι οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχεσ που ενεργοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
και τισ κατευκφνςεισ που τουσ παρζχουν οι Ρεριφερειάρχεσ, εκτιμϊντασ τισ επιπτϊςεισ, όπωσ αυτζσ
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διαμορφϊνονται από τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλζξει ι από νεότερεσ πλθροφορίεσ που
ακολουκοφν τθν εξζλιξθ των φαινομζνων, κινθτοποιοφν δια των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το
επιχειρθςιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ,
προκειμζνου να δρομολογιςουν δράςεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 6.4 και 6.5 του
παρόντοσ.
Νοείται ότι κατά προτεραιότθτα εξετάηονται αιτιματα ςυνδρομισ ςτο ζργο διάςωςθσ και
απεγκλωβιςμοφ όπωσ και θ διάνοιξθ αποκλειςμζνων δρόμων αρμοδιότθτασ των Διμων και των
Ρεριφερειϊν για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων των ςωςτικϊν ςυνεργείων προσ και από
τθν πλθγείςα περιοχι, τισ νοςοκομειακζσ μονάδεσ, κλπ.
Οι Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, μετά τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ εντόσ ι πλθςίον των ςχολικϊν μονάδων και εφόςον οι ςχολικζσ μονάδεσ
βρίςκονται ςε λειτουργία, εφαρμόηουν κατά τθν κρίςθ τουσ το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Σχολείου
και ενθμερϊνουν ςχετικά τθν αρμόδια οργανικι μονάδα Ρολιτικισ Ρροςταςία του οικείου Διμου,
προκειμζνου να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα και εφόςον τοφτο κρικεί αναγκαίο να ςυμβάλλει ςτθν
αςφαλι παραλαβι των μακθτϊν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ.
Οι υπεφκυνοι λειτουργίασ αρχαιολογικϊν χϊρων, μνθμείων και μουςείων μετά τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ εντόσ αυτϊν και εφόςον αυτά βρίςκονται ςε λειτουργία, απομακρφνουν
άμεςα τουσ επιςκζπτεσ από τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που
δίνονται από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
Οι Συντονιςτζσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων κινθτοποιοφν τισ Δ/νςεισ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ προκειμζνου να εκτιμιςουν το εφροσ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων
και παγετοφ και εφόςον ςυντρζχουν λόγοι να ςυμβάλουν με το προςωπικό και τα μζςα τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν,
εφόςον τοφτο κρικεί απαραίτθτο.
6.5.2 Κινθτοποίθςθ φορζων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφων και υποδομϊν ςτθν περιοχι που
εκδθλϊκθκαν χιονοπτϊςεισ και παγετόσ
Μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, οι υπεφκυνοι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
τεχνικϊν ζργων και ζργων υποδομισ (οδικά και ςιδθροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινισ ωφζλειασ,
μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ, γζφυρεσ, ςιραγγεσ, κλπ) ςτθν περιοχι που αυτά εκδθλϊκθκαν,
εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάςει του κανονιςμοφ λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ του εκάςτοτε φορζα, ςε άμεςο ζλεγχο των εγκαταςτάςεϊν τουσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ομαλισ λειτουργίασ τουσ.
Ειδικότερα:
Οι φορείσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ δικτφων κοινισ ωφζλειασ (ΔΕΔΔΘΕ, ΑΔΜΘΕ, ΔΕΣΨΑ,
ΕΡΑ εταιρίεσ κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ, εταιρίεσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, κλπ)
κινθτοποιοφν τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουσ για τον άμεςο ζλεγχο και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο
δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι.
Επίςθσ, ςυνδράμουν το ζργο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν ζρευνα και διάςωςθ ςε αςτικό
χϊρο (προλθπτικι διακοπι δικτφων για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ που επιχειρεί ςτισ
επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, κλπ) και εκδίδουν κατά τθν κρίςθ τουσ ανακοινϊςεισ για τθν
ενθμζρωςθ του κοινοφ (δελτία τφπου, ανακοινϊςεισ ςτα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.).
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Σε περιπτϊςεισ που διαπιςτωκοφν εκτεταμζνεσ βλάβεσ λειτουργίασ δικτφων κοινισ ωφζλειασ, κα
πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αποκατάςταςι του δικτφου που εξυπθρετεί δθμόςια και
κοινωφελοφσ χριςθσ κτίρια (νοςοκομεία, υπθρεςίεσ, κτλ).
Οι διοικιςεισ αερολιμζνων τθσ χϊρασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, δρομολογοφν τα κατάλλθλα
μζτρα για τθν αςφαλι διακίνθςθ των επιβατϊν, των πλθρωμάτων, των αεροςκαφϊν, των
εργαηομζνων ςτον αερολιμζνα και του κοινοφ που διακινείται ςε αυτό, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα
Σχζδια Αντιμετϊπιςθσ Καταςτάςεων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ.
Οι φορείσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ ςτα ολοκλθρωμζνα τμιματα αυτοκινθτοδρόμων
κινθτοποιοφν τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουσ για τον άμεςο ζλεγχο του ζργου παραχϊρθςθσ και εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι δρομολογοφν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφαλι κυκλοφορία των οχθμάτων ςε
αυτό, ςε ςυνεργαςία με τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και διευκολφνουν κατά
προτεραιότθτα τθν κίνθςθ των οχθμάτων των υπθρεςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ (ΕΚΑΒ, ΡΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ)
ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, προσ και από τον τόπο τθσ καταςτροφισ.
Στο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, πραγματοποιείται επικεϊρθςθ
του δικτφου και των εγκαταςτάςεων και θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ
χϊρασ, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον εν ιςχφ Γενικό Κανονιςμό Κίνθςθσ τθσ εταιρίασ ΟΣΕ Α.Ε., ο
οποίοσ αποτελεί Εκνικό Κανόνα Αςφάλειασ, κακϊσ και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςχετικά
ςτουσ Εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ των εταιριϊν ΟΣΕ Α.Ε., ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε
6.5.3 Κινθτοποίθςθ ςε κεντρικό επίπεδο
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ενθμερϊνεται από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ςχετικά με τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, επικοινωνεί με τουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ και
τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τουσ και τισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που
υλοποιοφνται ςε τοπικό επίπεδο και ενθμερϊνει τον Υπουργό Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και τον
Υφυπουργό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Κρίςεων.
Εν ςυνεχεία, ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, αναλόγωσ τθσ πορείασ εξζλιξθσ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου, ςυνεργάηεται με τα αρμόδια κατά τόπουσ Αποκεντρωμζνα Πργανα
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Ρεριφερειάρχθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) προκειμζνου να
εξαςφαλιςτεί ο ςυντονιςμόσ και θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ
και των φορζων που εμπλζκονται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ςε δράςεισ αντιμετϊπιςθσ
εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν.
Με βάςθ τθν αρχικι εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν και εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, ο Γενικόσ
Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και ο Γενικόσ Γραμματζασ Υποδομϊν, με εντολι των πολιτικά
προϊςταμζνων τουσ μεταβαίνουν άμεςα ςτθν πλθγείςα περιοχι με ςκοπό τον καλφτερο ςυντονιςμό
όλων των υπθρεςιϊν και φορζων και τθ δρομολόγθςθ δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. Στο ανωτζρω κυβερνθτικό κλιμάκιο
δφναται να μετζχουν και άλλοι Γενικοί Γραμματείσ όταν ανακφπτουν άμεςα κζματα ςυντονιςμοφ
αρμοδιότθτάσ τουσ. Οι ανωτζρω Γενικοί Γραμματείσ υποςτθρίηουν το ζργο των οικείων Υπουργϊν,
όταν αυτοί μεταβαίνουν ςτθν πλθγείςα περιοχι.
Εν ςυνεχεία, το ανωτζρω κυβερνθτικό κλιμάκιο ςυνεργάηεται με τα αρμόδια κατά τόπουσ
Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Ρεριφερειάρχθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ)
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ο ςυντονιςμόσ και θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των φορζων τθσ
κεντρικισ διοίκθςθσ και των φορζων που εμπλζκονται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ςε
δράςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν.
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Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ υποςτθρίηει άμεςα το ζργο
του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, του Υφυπουργοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και
Διαχείριςθσ Κρίςεων, κακϊσ και των οργανικϊν μονάδων των Ρεριφερειϊν και των Διμων ι φορζων
τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Στον ανωτζρω ςυντονιςμό μεταξφ των φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και των φορζων που
εμπλζκονται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο ζχουν τα Κζντρα Επιχειριςεων των
εμπλεκομζνων φορζων ςε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ,
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΩ, κλπ), τα οποία λειτουργοφν ςε 24-ωρθ βάςθ και αποτελοφν τον ςφνδεςμο μεταξφ
των κατά τόπουσ επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν τουσ και τθσ φυςικισ και πολιτικισ τουσ
θγεςίασ του φορζα τουσ. Τα ανωτζρω Κζντρα Επιχειριςεων παρακολουκοφν τθν εφαρμογι δράςεων
από τισ κατά τόπουσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ, ενθμερϊνουν άμεςα τθν φυςικι
και πολιτικι τουσ θγεςία και με εντολι τουσ δρομολογοφν και ςυντονίηουν τθν κινθτοποίθςθ των
υπθρεςιϊν του φορζα τουσ.
Ειδικότερα, το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ βρίςκεται ςε επικοινωνία με τα λοιπά Κζντρα Επιχειριςεων των
εμπλεκομζνων φορζων ςε κεντρικό επίπεδο, κακϊσ και με τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων και των Ρεριφερειϊν ςτισ περιοχζσ όπου εξελίςςεται το καταςτροφικό
φαινόμενο και υποςτθρίηει το ζργο των Δθμάρχων, των Ρεριφερειαρχϊν και των Αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχϊν, που ενεργοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ που τουσ παρζχουν
οι οικείοι Ρεριφερειάρχεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, με τθ διάκεςθ μζςων από
άλλουσ φορείσ ι υπθρεςίεσ ςε κεντρικό επίπεδο κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ.
Το ΕΚΑΒ ζχει τθν ευκφνθ για τον γενικότερο ςυντονιςμό των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ για
τθν υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων που αφοροφν ςτθν
δθμόςια υγεία μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ. Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι
δράςεων του Τομζα Υγείασ, κινθτοποιεί το Ειδικό Τμιμα Ιατρικισ Καταςτροφϊν (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ
εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, και ςυντονίηει τισ υγειονομικζσ μονάδεσ για τθν υποδοχι
τραυματιϊν/αςκενϊν, τθν κάλυψθ αυξθμζνων αναγκϊν ςε φαρμακευτικό υλικό, κλπ.
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενθμερϊνεται από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ για τθν εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων ςε πολεοδομικά
ςυγκροτιματα και οικιςμοφσ, επικοινωνεί με τουσ αρμόδιουσ ςυνδζςμουσ, τα αςτυνομικά τμιματα
και τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ,
Αντιπεριφερειάρχθσ) ςχετικά με τθν εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν ςε κτιρια και κινθτοποιεί το δυναμικό
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςε περίπτωςθ που υπάρχουν αναφορζσ για βλάβεσ ςε κτίρια που εγκυμονοφν
κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των πολιτϊν και με εντολι του Γενικοφ Γραμματζα Υποδομϊν
μεταβαίνουν ςτθν πλθγείςα περιοχι κλιμάκια τθσ Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ για ζλεγχο και καταγραφι των ηθμιϊν.
Το Υπουργείο Εξωτερικϊν κινθτοποιεί τθν Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων ςε περιπτϊςεισ που
από τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου μεταξφ των πλθγζντων υπάρχουν αλλοδαποί
πολίτεσ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι Ρρεςβείεσ των αλλοδαπϊν πολιτϊν. Το ΥΡΕΞ ενθμερϊνεται
ςχετικά μζςω του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ι απευκείασ με το ΕΚΑΒ, το οποίο ςυνεργάηεται με τθν προανακριτικι
αρχι (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.).
Στισ περιπτϊςεισ που από τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου υπάρχουν κανόντεσ
αλλοδαποί πολίτεσ, το ΥΡΕΞ ενθμερϊνεται ςχετικά, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται
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ςτο Ειδικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν τθσ ΓΓΡΡ, ανεξάρτθτα αν αυτό ζχει
ενεργοποιθκεί ι όχι.
Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ότι θ ταυτοποίθςθ
τραυματιϊν και κανόντων αλλοδαπϊν πολιτϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετό, αποτελεί
αρμοδιότθτα τθσ προανακριτικισ αρχισ (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) ςε ςυνεργαςία με τισ Ιατροδικαςτικζσ
Υπθρεςίεσ. Θ ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ των τραυματιϊν, κακϊσ και ο αρικμόσ και οι
ιατρικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ νοςθλεφονται, αποτελοφν ευκφνθ του ΕΚΑΒ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των αλλοδαπϊν πολιτϊν.
6.6 Επιχειριςεισ Ζρευνασ, Διάςωςθσ
Θ ζρευνα και διάςωςθ ατόμων που θ ηωι τουσ ζχει περιζλκει ςε κίνδυνο από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, όπωσ για παράδειγμα κτθνοτρόφοι, εκδρομείσ, κυνθγοί κ.τ.λ., είναι
αρμοδιότθτα των Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν (Ρ.Δ.210/1992 - ΨΕΚ 99/Αϋ/1992, Ρ.Δ. 397/1998 – ΨΕΚ
276/ Αϋ/1998, Ν 3511/2006 – ΨΕΚ 258Α/2006 Ν. 4249/2014-ΨΕΚ 73Α/2014)
Οι επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ δρομολογοφνται άμεςα μόλισ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ,
που αφοροφν πικανοφσ εγκλωβιςμοφσ ατόμων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, διαβιβαςτοφν ςτισ
κατά τόπουσ αρμόδιεσ Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ. Κατά προτεραιότθτα, αποτελεί υποχρζωςθ όλων
των υπθρεςιϊν ι φορζων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με εγκλωβιςμοφσ
ατόμων να ενθμερϊνουν άμεςα τθν αρμόδια κατά τόπουσ Υπθρεςία του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, το
οποίο είναι κεςμικά αρμόδιο για τθν ζρευνα και διάςωςθ ςτο χερςαίο χϊρο (άρκρο 2 του Ν.
3511/2006 - ΨΕΚ 258/Αϋ/2006, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 64 του Ν.4249/2014 - ΨΕΚ
73/Αϋ/2014 ).
Στισ επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ τίκεται επικεφαλισ των επιχειριςεων αξιωματικόσ
του ΡΣ, ο οποίοσ αξιολογεί τισ ςχετικζσ με ζρευνα και διάςωςθ πλθροφορίεσ και κινθτοποιεί τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ του για τθν άμεςθ μετάβαςι τουσ ςτα ςθμεία των ςυμβάντων. Σφμφωνα με τισ
πλθροφορίεσ που λαμβάνει από τα ςθμεία των ςυμβάντων προβαίνει ςε ιεράρχθςθ αυτϊν και
ενίςχυςθ των δυνάμεων, αν τοφτο απαιτείται.
Οι Ρυροςβεςτικζσ δυνάμεισ, ανάλογα με τθν ζκταςθ και τθν εξζλιξθ των φαινομζνων,
ενιςχφονται ςε προςωπικό και μζςα από όμορεσ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ (ΡΔ 210/1992, ΨΕΚ 99/Αϋ/1992, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει). Αν θ κατάςταςθ το απαιτεί κινθτοποιοφνται οι ΕΜΑΚ. (ΡΔ 96/1987,
ΨΕΚ 58/Αϋ/1987 – ΡΔ 329/1993, ΨΕΚ 140/Αϋ/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει - Ζγγραφο
Αρχθγείου ΡΣ ΑΡ 23964 Ψ.159 ΡΣΕΑ 9/7/2004).
Ο επικεφαλισ τθσ κατά τόπου αρμόδιασ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ αξιολογϊντασ τθν κατάςταςθ
δφναται να αιτθκεί τθ ςυνδρομι και άλλων φορζων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και υπθρεςιϊν προσ
υποβοικθςθ του ζργου του. Τα αιτιματα προσ ςυνδρομι του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ,
οφείλουν να τα εξετάηουν κατά προτεραιότθτα οι αρμόδιοι φορείσ.
Οι εν ςυνεχεία δράςεισ προνοςοκομειακισ περίκαλψθσ ι διακομιδισ των διαςωκζντων ατόμων
ςε υγειονομικζσ μονάδεσ, όταν ςυντρζχουν λόγοι, αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται από τον
εκάςτοτε υπεφκυνο του ΕΚΑΒ (Κεντρικι Υπθρεςία ι Ραράρτθμα ΕΚΑΒ). Επίςθσ το ΕΚΑΒ ζχει τθν
ευκφνθ για τον γενικότερο ςυντονιςμό των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ
δράςεων ςχετικϊν με τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων που αφοροφν ςτθ δθμόςια υγεία.
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Σθμειϊνεται ότι ςτισ δράςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ο απεγκλωβιςμόσ και
θ διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, όπωσ επίςθσ ο απεγκλωβιςμόσ και θ
διάςωςθ επιβατϊν και εργαηομζνων ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ.
Οι δράςεισ που αφοροφν τον απεγκλωβιςμό και τθ διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο οδικό
δίκτυο τθσ χϊρασ αναφζρονται με αναλυτικό τρόπο ςτθν παράγραφο που ακολουκεί (παράγραφοσ
10.7 του παρόντοσ).
Ομοίωσ, οι δράςεισ που αφοροφν τον απεγκλωβιςμό και τθ διάςωςθ επιβατϊν και εργαηομζνων
ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ αναφζρονται με αναλυτικό τρόπο ςτθν παράγραφο 10.8 του
παρόντοσ.
6.7

Απεγκλωβιςμόσ και διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν ςτο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων ι
παγετοφ

Ο απεγκλωβιςμόσ και διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν που θ ηωι τουσ ζχει τεκεί ςε κίνδυνο από
διακοπι τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων ι παγετοφ είναι αρμοδιότθτα των
Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν (Ρ.Δ.210/1992 - ΨΕΚ 99/Αϋ/1992, Ρ.Δ. 397/1998 – ΨΕΚ 276/ Αϋ/1998, Ν.
4249/2014-ΨΕΚ 73Α/2014).
Για τισ ανωτζρω δράςεισ που ςυνδζονται με τον απεγκλωβιςμό και διάςωςθ οδθγϊν και
επιβατϊν ςτο οδικό δίκτυο και τθ μεταφορά τουσ ςε αςφαλζσ ςθμείο, κεωρείται απαραίτθτθ θ
ςυνεργαςία των κατά τόπουσ αρμοδίων υπθρεςιϊν του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ με τισ υπθρεςίεσ τθσ
ΕΛ.ΑΣ., του αρμόδιου φορζα χειμερινισ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και των κατά περίπτωςθ αρμόδιων
Αποκεντρωμζνων Οργάνων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Ρεριφερειάρχθσ, αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ
και Διμαρχοσ), προσ υποβοικθςθ του ζργου του Ρ.Σ.
Θ μεταφορά των επιβατϊν και οδθγϊν που ζχουν απεγκλωβιςτεί, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, ςε
Υγειονομικζσ Μονάδεσ είναι αρμοδιότθτα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν1579/1985 - ΨΕΚ 217/Αϋ/1985, Ν. 2071/1992
– ΨΕΚ 123/Αϋ/1992, Ν. 2194/1994 – ΨΕΚ 34/Αϋ/1994). Ο ςυντονιςμόσ των Υγειονομικϊν Μονάδων
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω χιονοπτϊςεων ι παγετοφ που αφοροφν τθν παροχι
ιατρικισ βοθκείασ είναι αρμοδιότθτα του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ (ΕΚΑΒ) του Υπουργείου
Υγείασ (Ν.1579/1985, ΡΔ376/1988 & ΡΔ 348/1996, Ν. 4633/2019 - ΨΕΚ 161/Αϋ/2019).
Στισ περιπτϊςεισ που δεν ςυντρζχουν λόγοι οι επιβάτεσ και οδθγοί να μεταβοφν ςε Υγειονομικζσ
Μονάδεσ, οι αρμόδιοι φορείσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου κα πρζπει να
διακζςουν κατάλλθλο κλειςτό κερμαινόμενο χϊρο για τθν προςωρινι ολιγόωρθ παραμονι οδθγϊν
και επιβατϊν οι οποίοι ζχουν απεγκλωβιςτεί/διαςωκεί προκειμζνου να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ ηωι
τουσ από τθ διακοπι τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ λόγω χιονοπτϊςεων ι
παγετοφ.
Θ μεταφορά των οδθγϊν και επιβατϊν, οι οποίοι ζχουν απεγκλωβιςτεί/διαςωκεί, προσ τουσ
ανωτζρω κλειςτοφσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο κατά τόπο αρμόδιοσ φορζασ
χειμερινισ ςυντιρθςθσ, κα πραγματοποιείται με ευκφνθ του ΡΣ.
Στο πλαίςιο αυτό, οι φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ κα πρζπει εκ των προτζρων να ζχουν
προςδιορίςει κλειςτοφσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ για τθν προςωρινι ολιγόωρθ παραμονι οδθγϊν και
επιβατϊν οι οποίοι ζχουν απεγκλωβιςτεί/διαςωκεί προκειμζνου να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ ηωι τουσ
από τθ διακοπι τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ λόγω χιονοπτϊςεων ι
παγετοφ. Οι χϊροι αυτοί, οι οποίοι κα πρζπει να ζχουν άδεια λειτουργίασ καταςτιματοσ
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, κα πρζπει να επιλεγοφν κατά προτίμθςθ
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με βάςθ τθν διακεςιμότθτά τουσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ και κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ
και αποδοχισ από τουσ ιδιοκτιτεσ/υπευκφνουσ λειτουργίασ για τθν διακεςιμότθτα των χϊρων
αυτϊν όταν ςυντρζξουν λόγοι υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω δράςθσ,
τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςε αυτοφσ, ει δυνατόν επί του ίδιου οδικοφ δικτφου, κακϊσ και
τθν εγγφτθτά τουσ ςτα ςθμεία του οδικοφ δικτφου όπου κατά το παρελκόν ζχουν ςθμειωκεί
αποκλειςμοί του οδικοφ δικτφου λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ.

Νοείται ότι θ δράςθ αυτι δεν ζχει εφαρμογι για τα τμιματα του οδικοφ δικτφου εντόσ
πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων
Θζματα που αφοροφν τθν παροχι βοικειασ, όπωσ θ διανομι κουβερτϊν και πρόχειρων
γευμάτων, όταν αυτό επιβάλλεται8 ςε περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων επί του οδικοφ δικτφου
λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, αναφζρονται με αναλυτικό τρόπο ςτθν παρ. 6.11.2 του παρόντοσ.
Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ μεταφορά και διανομι των κουβερτϊν και του πρόχειρου γεφματοσ,
όπου αυτό απαιτείται, κα πραγματοποιείται με μζριμνα του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ
(69061Ψ.702.16/29-11-2012 ζγγραφο Αρχθγείου Ρ.Σ.) Το ζργο τθσ διανομισ κουβερτϊν ι/και
πρόχειρου γεφματοσ δφναται να ςυνδράμουν και οι υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ςε περίπτωςθ που αυτό
ηθτθκεί από τισ υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. και όταν διακζτουν κατάλλθλο όχθμα για το ςκοπό αυτό
(2501/14/40-α/20-11-2012 ζγγραφο Αρχθγείου ΕΛ.ΑΣ.).
Νοείται ότι δράςεισ παροχισ βοικειασ, όπωσ θ ανωτζρω, δφναται να πραγματοποιοφνται
παραλλιλωσ, όταν οι ςυνκικεσ το επιβάλουν, με δράςεισ που ςυνδζονται με τον απεγκλωβιςμό και
διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν.
6.8 Απεγκλωβιςμόσ και διάςωςθ επιβατϊν και εργαηομζνων ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ
εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ
Θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ
χϊρασ, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον εν ιςχφ Γενικό Κανονιςμό Κίνθςθσ τθσ εταιρίασ ΟΣΕ Α.Ε9, ο
οποίοσ αποτελεί Εκνικό Κανόνα Αςφάλειασ10, κακϊσ και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςχετικά
ςτουσ Εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ των εταιριϊν ΟΣΕ Α.Ε., ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.11 και ΕΕΣΣΤΥ
Α.Ε.12
Σφμφωνα με τα ανωτζρω ο αποχιονιςμόσ τθσ Εκνικισ Σιδθροδρομικισ Υποδομισ κακϊσ και θ
άρςθ αποκλειςμοφ τμθμάτων του ςιδθροδρομικοφ δικτφου λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ εταιρίασ ΟΣΕ Α.Ε. Οι δράςεισ αυτζσ δφναται να επικουροφνται με
προςωπικό και μζςα τθσ εταιρίασ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. Θ εταιρία ΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιεί τισ ανωτζρω δράςεισ
ςφμφωνα με τα όςα αναλυτικά αναφζρονται ςτο Γενικό Κανονιςμό Κίνθςθσ (άρκρα 134 & 135).
Σε περίπτωςθ αποκλειςμοφ αμαξοςτοιχίασ λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ και αδυναμία
αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ο μθχανοδθγόσ ενθμερϊνει των αρμόδιο Στακμάρχθ ο οποίοσ ςτθν
ςυνζχεια ενθμερϊνει τθν διοίκθςθ τθσ εταιρίασ ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε θ οποία οφείλει να μεταφζρει τουσ
επιβάτεσ ςτον τελικό τουσ προοριςμό είτε με τθν χριςθ άλλθσ αμαξοςτοιχίασ είτε με άλλα μζςα
(Λεωφορεία, κ.τ.λ.).
8

όπωσ για παράδειγμα πολφωρθ αναμονι μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςε ςυνκικεσ ψφχουσ, αδυναμία αναςτροφισ οχθμάτων
ι εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ, κλπ.
9
Εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ τθσ Εκνικισ Σιδθροδρομικισ Υποδομισ (Υ.Α. Ψ 8/30400/3540 – ΨΕΚ 698Β/2012)
10
Ππωσ αυτόσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ του Ρ.Δ. 160 (ΨΕΚ Α’ 201/23.08.2007)
11
Εταιρία παροχισ ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν (Υ. Α. Ψ 32/28706/3354 – ΨΕΚ 697Β/2012)
12
Ελλθνικι Εταιρία Συντιρθςθσ Σιδθροδρομικοφ Τροχαίου Υλικοφ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ ΟΣΕ Α.Ε. (ΚΥΑ 1661 – ΨΕΚ 1993Β/2013)
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Σε περίπτωςθ αδυναμίασ πρόςβαςθσ των μζςων αυτϊν ςτθν αποκλειςμζνθ αμαξοςτοιχία και
εφόςον τεκοφν ηθτιματα προςταςίασ τθσ ηωισ των επιβατϊν και των εργαηομζνων λόγω
παρατεταμζνθσ παραμονισ τουσ ςε ςυνκικεσ ψφχουσ, θ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε οφείλει
να ενθμερϊςει το Ρυροςβεςτικό Σϊμα προκειμζνου να ενεργιςει για τον απεγκλωβιςμό και τθ
διάςωςι τουσ. Θ εν ςυνεχεία μεταφορά των επιβατϊν προσ τον τελικό τουσ προοριςμό είναι
αρμοδιότθτα τθσ εταιρίασ ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, μετά τον απεγκλωβιςμό και τθν μεταφορά επιβατϊν και εργαηομζνων ςε
αςφαλζσ ςθμείο από το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, θ εν ςυνεχεία μεταφορά τουσ, εφόςον ςυντρζχουν
λόγοι, ςε Υγειονομικζσ Μονάδεσ είναι αρμοδιότθτα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν1579/1985 - ΨΕΚ 217/Αϋ/1985, Ν.
2071/1992 – ΨΕΚ 123/Αϋ/1992, Ν. 2194/1994 – ΨΕΚ 34/Αϋ/1994).
6.9

Αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν υγείασ ςε περιοχζσ όπου ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία ςτο οδικό
δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ.

Σε περιπτϊςεισ που το ΕΚΑΒ, ωσ αρμόδιοσ φορζασ παροχισ επείγουςασ προνοςοκομειακισ
ιατρικισ φροντίδασ και διακίνθςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν υγείασ, δεχκεί κλιςθ αντιμετϊπιςθσ
περιςτατικοφ υγείασ ςε περιοχι όπου διαπιςτωμζνα ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία ςτο οδικό δίκτυο
από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και δεν είναι δυνατι θ άμεςθ απόκριςι του με τα
μζςα που διακζτει, ενθμερϊνει το Ρ.Σ. προκειμζνου να ςυνδράμει με τα μζςα που διακζτει ςτθν
μεταφορά του περιςτατικοφ ςε ςθμείο όπου είναι δυνατι θ προςζγγιςθ των μζςων του ΕΚΑΒ. Τθ
δράςθ αυτι μποροφν να ςυνδράμουν και οι υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. εφόςον διακζτουν τα κατάλλθλα
μζςα.
Νοείται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που ηθτθκεί θ ςυνδρομι φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ, το αίτθμα
του ΕΚΑΒ κα πρζπει να εξετάηεται κατά προτεραιότθτα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ και εφόςον οι
ςυνκικεσ και τα μζςα που διακζτουν το επιτρζπουν, τα αρμόδια αποκεντρωμζνα όργανα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (Ρεριφερειάρχθσ / αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ και Διμαρχοσ) δρομολογοφν, ςε
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ για τθ χειμερινι ςυντιρθςθ υπθρεςίεσ τουσ, τθν κατά προτεραιότθτα
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτα τμιματα του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτάσ τουσ που οδθγοφν
προσ τα ςθμεία των περιςτατικϊν υγείασ για τθν άμεςθ προςζγγιςθ οχιματοσ του ΕΚΑΒ.
6.10 Αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε δίκτυα κοινισ ωφζλειασ εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Oι ζντονεσ χιονοπτϊςεισ και ο παγετόσ δφναται να δθμιουργιςουν προβλιματα ςτθν ομαλι
λειτουργία των δικτφων κοινισ ωφζλειασ (θλεκτροδότθςθ, φδρευςθ, κλπ), τα οποία αν δεν
αντιμετωπιςτοφν άμεςα δυςχεραίνουν τθν διαβίωςθ των πολιτϊν και δφναται να οδθγιςουν ςε
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ιδιαίτερα δε ςε περιοχζσ όπου παρουςιάηονται και διακοπζσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο.
Με βάςθ τα ανωτζρω οι εταιρείεσ ΑΔΜΘΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε., οι οποίεσ ςφμφωνα με το
N.4001/2011 (ΨΕΚ: 179/Α/2011) είναι αρμόδιεσ για τθν λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ των δικτφων
μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ αντίςτοιχα, οφείλουν να προχωριςουν εγκαίρωσ ςτον
απαραίτθτο προγραμματιςμό για τθν εξαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςε δίκτυα
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μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ (διάκεςθ
προςωπικοφ, υλικϊν και μζςων, κλπ)13, εφόςον τοφτο κρίνεται αναγκαίο.
Ομοίωσ, οι Εταιρείεσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ (Ε.ΥΔ.ΑΡ. Α.Ε.) και Θεςςαλονίκθσ
(Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε), κακϊσ και οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ) οφείλουν να
προχωριςουν εγκαίρωσ ςτον απαραίτθτο προγραμματιςμό, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςε δίκτυα φδρευςθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, εξ αιτίασ
χιονόπτωςθσ ι παγετοφ, εφόςον τοφτο κρίνεται αναγκαίο. Επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ κρίνεται ςκόπιμθ θ ζγκαιρθ ζκδοςθ ειδικότερων οδθγιϊν και θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν για
ηθτιματα που αφοροφν τθν λειτουργία και προςταςία των οικιακϊν δικτφων φδρευςθσ ςε ςυνκικεσ
παγετοφ.
Ηθτιματα που αφοροφν ςτθν άμεςθ επίλυςθ προβλθμάτων προςζγγιςθσ των ςυνεργείων
αποκατάςταςθσ ςτα ςθμεία βλαβϊν, αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 6.11.5 του παρόντοσ.
6.11 Συντονιςμόσ φορζων ςτθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω χιονοπτϊςεων
και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ
6.11.1 Ζλεγχοσ κυκλοφορίασ, επιβολι περιοριςμϊν ι απαγορεφςεων κυκλοφορίασ ςτο οδικό
δίκτυο εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ
Θ επικρατοφςα κατάςταςθ ςτο οδικό δίκτυο, ο ζλεγχοσ κυκλοφορίασ, θ επιβολι περιοριςμϊν ι
απαγορεφςεων κυκλοφορίασ ςε όλο το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, αποτελεί αρμοδιότθτα των κατά
τόπουσ αρμοδίων υπθρεςιϊν τθσ ΕΛΑΣ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ρ.Δ.7/2017,
Ν.2696/1999 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). Θ γνωμοδότθςθ των Υπθρεςιϊν αυτϊν για τθν
επικρατοφςα κατάςταςθ ςτο οδικό δίκτυο είναι βαρφνουςασ ςθμαςίασ.
Θ Δ/νςθ Γενικισ Αςτυνόμευςθσ του Αρχθγείου ΕΛ.ΑΣ., με τα 1244/18/2471350/03-12-2018 και
1244/19/2625469/08-12-2019 ζγγραφα Αρχθγείου ΕΛ.ΑΣ., επιςθμαίνει ςτισ Διευκφνςεισ Τροχαίασ –
Διευκφνςεισ Αςτυνομίασ να λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν πρόςκαιρθ και ζγκαιρθ διακοπι
τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων, ςε ςυντρζχουςα περίπτωςθ, ςε ςθμεία που παρουςιάηουν
δυςκολίεσ διζλευςθσ - ιδιαιτερότθτεσ, ζτςι, ϊςτε να διενεργείται αποχιονιςμόσ και ρίψθ αλατιοφ με
τον καλφτερο δυνατό και αςφαλι τρόπο από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο Υπθρεςίεσ (απαγόρευςθ τθσ
κυκλοφορίασ των φορτθγϊν αυτοκινιτων πάνω από 3,5 τόνουσ, κλπ) . Σ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ
ακινθτοποίθςθ των οχθμάτων κα γίνεται ςε ικανι απόςταςθ, προ του ςθμείου που εντοπίηονται τα
προβλιματα και ςε ςυνεννόθςθ με τουσ κατά τόπουσ επικεφαλισ ςυντονιςτζσ, υπεφκυνουσ για τθν
εκτζλεςθ ζργων αποχιονιςμοφ, ϊςτε να διευκολφνεται το ζργο τουσ και κα διαρκεί μζχρι τθν άρςθ
των προβλθμάτων ςτο οδικό δίκτυο.
Επιςθμαίνεται ότι, για τα τμιματα του οδικοφ δικτφου που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα «Δρόμοι
Ανάπτυξθσ» των ζργων με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν, που
ζχουν κυρωκεί οι Συμβάςεισ Ραραχϊρθςισ τουσ και ζχουν παραδοκεί για λειτουργία, το ανωτζρω
ζργο τθσ ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ
αςτυνόμευςθσ μεταξφ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και των παραχωρθςιοφχων εταιρειϊν.

13

Διευκρινίηεται ότι θ άςκθςθ των Ενεργειακϊν Δραςτθριοτιτων τελεί υπό τθν εποπτεία του Κράτουσ και αςκείται από τον Υπουργό
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και τθ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΑΕ) ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ
(Ν.4001/2011 - ΨΕΚ 179/Α'/2011).
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ και του επιπζδου ςυντιρθςθσ και αξιοπιςτίασ των
ςυςτθμάτων μεταφοράσ και των δικτφων διανομισ, για τα οποία υπεφκυνεσ είναι οι εταιρείεσ ΑΔΜΘΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε., εντάςςεται
ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΑΕ (Ν.4001/2011 - ΨΕΚ 179/Α'/2011).
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Επίςθσ, ο ζλεγχοσ τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ για τθν καλι λειτουργία του ζργου παραχϊρθςθσ
(επικεϊρθςθ, επιςιμανςθ και αντιμετϊπιςθ εκτάκτων ςυμβάντων, λιψθ μζτρων ενθμζρωςθσ των
χρθςτϊν, διαχείριςθ κυκλοφορίασ, κλπ) πραγματοποιείται και με ευκφνθ των παραχωρθςιοφχων
εταιρειϊν ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, με άμεςθ ενθμζρωςθ των κατά τόπουσ αρμόδιων
υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ.
Διευκρινίηεται ότι θ αςτυνόμευςθ του ζργου παραχϊρθςθσ από τθν ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτθτθ από
τον ζλεγχο τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ που πραγματοποιείται από τουσ παραχωρθςιοφχουσ και
προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και εγχειρίδια λειτουργίασ.
Τζλοσ, διατίκενται Αξιωματικοί Σφνδεςμοι τθσ ΕΛ.ΑΣ. ςτα Κζντρα Επιχειριςεων - Συντονιςτικά
Κζντρα και Κζντρα Διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ των λοιπϊν εμπλεκόμενων Ψορζων και Υπθρεςιϊν, ςτισ
περιπτϊςεισ που κοινοποιείται Ζκτακτο Δελτίο Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων τθσ
ΕΜΥ/ΕΜΚ και για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκοφν τα φαινόμενα αυτά.
6.11.2 Ραροχι βοικειασ ςε οδθγοφσ και επιβάτεσ ςε περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων ςτο
οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων ι παγετοφ
Στο πλαίςιο παροχισ βοικειασ ςε περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων επί του οδικοφ δικτφου,
όταν αυτό επιβάλλεται14, κα πρζπει να διανζμονται κουβζρτεσ και πρόχειρα γεφματα τα οποία
διατίκενται από τουσ αρμοδίουσ για τθν λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του οδικοφ δικτφου φορείσ,
για τθν κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των οδθγϊν και επιβατϊν.
Νοείται ότι δράςεισ παροχισ βοικειασ, όπωσ θ ανωτζρω, δφναται να πραγματοποιοφνται
παραλλιλωσ, όταν οι ςυνκικεσ το επιβάλουν, με δράςεισ που ςυνδζονται με τον απεγκλωβιςμό και
διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν.
Για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων γεγονότων, τα οποία ζχουν ςθμειωκεί κατά το παρελκόν κατά μικοσ
των αυτοκινθτοδρόμων κατά τθ διάρκεια εκδιλωςθσ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, οι
παραχωρθςιοφχοι ζχουν αναλάβει, πζραν των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, τθν προμικεια και
διάκεςθ κουβερτϊν κακϊσ και πρόχειρου γεφματοσ, όταν αυτό απαιτθκεί, για τθν κάλυψθ των
ςτοιχειωδϊν αναγκϊν κατ’ ελάχιςτο 100 ατόμων επί του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτάσ τουσ.
Κρίνεται ςκόπιμο να διευκρινιςτεί ότι ςφμφωνα με τθν διεκνι πρακτικι, οι καταλλθλότερεσ
κουβζρτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ είναι οι κερμικζσ κουβζρτεσ επιβίωςθσ, οι οποίεσ
χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν, ζχουν πολφ χαμθλό κόςτοσ
προμικειασ, είναι αδιάβροχεσ και αντιανεμικζσ και κατά κανόνα δεν επιςτρζφονται από τουσ
χριςτεσ.
Επίςθσ θ "Εγνατία Οδόσ Α.Ε.", ςφμφωνα με τισ ςυντονιςτικζσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ, ζχει προμθκευτεί
Υλικά Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (κερμικζσ κουβζρτεσ επιβίωςθσ, πρόχειρο γεφμα), για τθν κάλυψθ
ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των επιβατϊν, ςε περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων επί του οδικοφ
δικτφου τθσ Εγνατίασ Οδοφ.
Στο πλαίςιο αυτό παρακαλοφνται οι παραχωρθςιοφχοι να ενθμερϊςουν τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ
υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. και τθσ ΕΛ.ΑΣ. κακϊσ και τθν Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Συντιρθςθσ και
Εκμετάλλευςθσ Συγκοινωνιακϊν Υποδομϊν με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ (Δ17) τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Υποδομϊν για τισ κζςεισ αποκικευςθσ των ανωτζρω υλικϊν. Ομοίωσ και θ Εγνατία Οδόσ Α.Ε. να
ενθμερϊςει τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. και τθσ ΕΛ.ΑΣ.

14

όπωσ για παράδειγμα πολφωρθ αναμονι μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςε ςυνκικεσ ψφχουσ, αδυναμία αναςτροφισ οχθμάτων
ι εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ, κλπ.

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
59/132

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Ζκδοςθ 2020

Σθμειϊνεται ότι θ μεταφορά και διανομι των κουβερτϊν και του πρόχειρου γεφματοσ, όπου αυτό
απαιτείται, κα πραγματοποιείται με μζριμνα του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ (69061Ψ.702.16/29-112012, 71710/Ψ.702.1/03-12-2015 ζγγραφα Αρχθγείου Ρ.Σ.).
Το ανωτζρω ζργο τθσ διανομισ κουβερτϊν ι/και πρόχειρου γεφματοσ δφναται να ςυνδράμουν και
οι υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ςε περίπτωςθ που αυτό ηθτθκεί από τισ υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. και όταν
διακζτουν κατάλλθλο όχθμα για το ςκοπό αυτό (1244/18/2471350/03-12-2018 ζγγραφο Αρχθγείου
ΕΛ.ΑΣ.).
Βαρφνουςα ςθμαςία για τθν απόφαςθ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ τθσ διάκεςθσ κουβερτϊν και
πρόχειρου γεφματοσ ςε οδθγοφσ και επιβάτεσ, ςε περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων ςτο οδικό
δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων ι παγετοφ, ζχει τόςο ο προθγθκείσ χρόνοσ παραμονισ τουσ ςτα
ακινθτοποιθμζνα οχιματα, όςο και θ εκτίμθςθ από τουσ φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ για τον χρόνο
που κα απαιτθκεί για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο.
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα πρζπει να υπάρχει τακτι ενθμζρωςθ των κατά τόπουσ υπθρεςιϊν του
Ρ.Σ. και τθσ ΕΛ.ΑΣ. από τουσ φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ για τον χρόνο που κα απαιτθκεί για τθν
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ςτοιχειϊδεισ
ανάγκεσ των οδθγϊν και επιβατϊν που παραμζνουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτα
ακινθτοποιθμζνα οχιματά τουσ.
Στο ανωτζρω πλαίςιο οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν παρακαλοφνται ςε
ςυνεννόθςθ με τισ οικείεσ Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων να υλοποιοφν τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ (διάκεςθ
κερμικϊν κουβερτϊν και πρόχειρου γεφματοσ) για το οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ (εκνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο), ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. και τθσ
ΕΛ.ΑΣ.
Θζματα που αφοροφν τον απεγκλωβιςμό και διάςωςθ οδθγϊν και επιβατϊν που θ ηωι τουσ ζχει
τεκεί ςε κίνδυνο από διακοπι τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτϊςεων ι παγετοφ, που
εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ του Ρ.Σ., αναφζρονται με αναλυτικό τρόπο ςτθν παρ. 6.7 του παρόντοσ.
6.11.3 Απομάκρυνςθ ακινθτοποιθμζνων οχθμάτων εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, όποιοσ ζχει τισ αρμοδιότθτεσ ι τθν εξουςία επί του
πράγματοσ επί του οποίου διεξάγεται δθμόςια κυκλοφορία, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του αρκ.10 του Ν.
2696/23-4-99 - ΨΕΚ 57/Αϋ/1999, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ),
υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε μζτρο, ϊςτε από τθν δθμόςια κυκλοφορία να μθν δθμιουργείται
κίνδυνοσ ι ηθμία τρίτων προςϊπων ι άλλων ζννομων αγακϊν (υπ. αρκ. 2501/14/21-γ / 12-12-2005
ςχετικό ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ του Αρχθγείου τθσ ΕΛΑΣ).
Το άρκρο αυτό του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 1,11,12,13 του Ν
3013/2002, προκαλεί προφανϊσ υποχρζωςθ ςτον φορζα που ζχει τθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ ενόσ
οδικοφ άξονα ςτον οποίο διεξάγεται δθμόςια κυκλοφορία, για τθν άμεςθ απομάκρυνςθ τυχόν
ακινθτοποιθμζνων οχθμάτων, εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ, εφόςον αυτι αποβλζπει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων, ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργείται κίνδυνοσ ι ηθμία.
Κατά ςυνζπεια θ αρμοδιότθτα διάκεςθσ ι μίςκωςθσ γερανοφόρων ρυμουλκϊν οχθμάτων με
ςτόχο τθν άμεςθ απομάκρυνςθ τυχόν ακινθτοποιθμζνων οχθμάτων, εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι
παγετοφ, υπάγεται ςτισ υποχρεϊςεισ του φορζα που ζχει τθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ του.
Θ υποχρζωςθ του φορζα που ζχει τθν ευκφνθ διάκεςθσ ι μίςκωςθσ γερανοφόρων ρυμουλκϊν
οχθμάτων, δεν αποκλείει τθ ςυνεργαςία του με άλλουσ φορείσ, οι οποίοι ζχουν ςτθν κατοχι τουσ και
μποροφν ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν να διακζςουν γερανοφόρα οχιματα για λόγουσ
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πολιτικισ προςταςίασ. Είναι αυτονόθτο ότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ διάκεςθ γερανοφόρων
ρυμουλκϊν οχθμάτων κα πρζπει εκ των προτζρων να ζχει ςυμφωνθκεί με τουσ άλλουσ φορείσ.
Τονίηεται ιδιαίτερα θ αναγκαιότθτα διάκεςθσ ι μίςκωςθσ ικανοφ αρικμοφ μεγάλων γερανοφόρων
ρυμουλκϊν οχθμάτων για τθν άμεςθ απομάκρυνςθ τυχόν ακινθτοποιθμζνων φορτθγϊν οχθμάτων,
ιδίωσ κατά μικοσ των αυτοκινθτοδρόμων. Ρροσ τοφτο οι αρμόδιοι φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτα
ολοκλθρωμζνα τμιματα των αυτοκινθτοδρόμων, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτο Ρίνακα 1 του
Ραραρτιματοσ Δ και αναλυτικότερα ςτο Ραράρτθμα Β του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ
με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» τθσ ΓΓΡΡ, το οποίο διαβίβαςε με το υπ’ αρικ. 12189/26-11-2020
(ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67) ζγγραφό τθσ, κα πρζπει να προβλζπουν ςτα προγράμματα αποχιονιςμοφ
τουσ και τθ διάκεςθ ι μίςκωςθ των ανωτζρω γερανοφόρων ρυμουλκϊν οχθμάτων.
6.11.4 Συνεργαςία των φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου με τουσ φορείσ
αποκατάςταςθσ βλαβϊν δικτφων κοινισ ωφζλειασ.
Κατά τθν χειμερινι περίοδο οι ζντονεσ χιονοπτϊςεισ και ο παγετόσ δφναται να δθμιουργιςουν
προβλιματα ςτθν ομαλι λειτουργία των δικτφων κοινισ ωφζλειασ με δυςμενι αποτελζςματα ςτθν
κακθμερινι ηωι των κατοίκων των πόλεων και τθσ υπαίκρου (θλεκτροδότθςθ, φδρευςθ, κλπ).
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ είναι ςθμαντικό όλοι οι φορείσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφων
κοινισ ωφζλειασ (ΑΔΜΘΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ, φορείσ φδρευςθσ, φορείσ τθλεπικοινωνιϊν, κλπ) να
εξαςφαλίηουν τθν άμεςθ αποκατάςταςθ βλαβϊν που ενδζχεται να προκφψουν λόγω χιονοπτϊςεων
και παγετοφ.
Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, και όταν διαπιςτωκεί βλάβθ, ςε περιοχζσ που κατά τθ χειμερινι
περίοδο επικρατοφν ςυνκικεσ χιονόπτωςθσ ι παγετοφ, οι φορείσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
δικτφων κοινισ ωφζλειασ, κατά κανόνα επικοινωνοφν άμεςα με τθν οικεία υπθρεςία τροχαίασ τθσ
ΕΛ.ΑΣ. προκειμζνου να ενθμερωκοφν ςχετικά με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τθ βατότθτα του
οδικοφ δικτφου προσ τα ςθμεία των βλαβϊν.
Εν ςυνεχεία και εφόςον τα μζςα που διακζτουν ι μιςκϊνουν οι φορείσ λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ δικτφων κοινισ ωφζλειασ δεν επιτρζπουν τθν οδικι πρόςβαςι τουσ ςτο ςθμείο τθσ
βλάβθσ, δφναται να ηθτιςουν τθν ςυνδρομι των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ χειμερινισ
ςυντιρθςθσ, εφόςον αυτοί διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα, προκειμζνου να αποκαταςτιςουν
ταχφτερα τισ βλάβεσ ςτο δίκτυό τουσ.
Στισ περιπτϊςεισ που ο φορζασ χειμερινισ ςυντιρθςθσ είναι θ Ρεριφζρεια ι ο Διμοσ, κρίνεται
ςκόπιμο τα αιτιματα των φορζων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφων κοινισ ωφζλειασ, για λόγουσ
καλφτερου ςυντονιςμοφ, να απευκφνονται κατά αρχιν προσ τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν ι τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, αντιςτοίχωσ.
Νοείται ότι αιτιματα για αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ προσ τα ςθμεία βλαβϊν δικτφων κοινισ
ωφζλειασ κα πρζπει να εξετάηονται και να δρομολογοφνται κατά προτεραιότθτα από τισ αντίςτοιχεσ
μονάδεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε ςυνεργαςία με τισ οικείεσ υπθρεςίεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του
οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτάσ τουσ.
6.11.5 Εξαςφάλιςθ κατά προτεραιότθτα τθσ κυκλοφορίασ προσ εγκαταςτάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν
υγείασ και κοινισ ωφζλειασ
Κατά τθν χειμερινι περίοδο οι ζντονεσ χιονοπτϊςεισ και ο παγετόσ δφναται να δθμιουργιςουν
προβλιματα ςτθν λειτουργία εγκαταςτάςεων (νοςοκομεία, κοινωφελι ιδρφματα, ςιδθροδρομικοί
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ςτακμοί, αεροδρόμια, εργοτάξια, αμαξοςτάςια μζςων μαηικισ μεταφοράσ, κλπ.), τόςο λόγω
δυςχερειϊν οδικισ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ, όςο και από τθν ςυςςϊρευςθ χιονιοφ ι πάγου ςτουσ
υπαίκριουσ χϊρουσ εντόσ των ορίων των εγκαταςτάςεων.
Σε περιπτϊςεισ που θ οδικι πρόςβαςθ προσ τισ ανωτζρω εγκαταςτάςεισ παρουςιάηει δυςχζρειεσ
ι ζχει διακοπεί λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, οι φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ, οι οποίοι είναι
αρμόδιοι για το οδικό δίκτυο που εξυπθρετεί τθν πρόςβαςθ ςτισ ανωτζρω εγκαταςτάςεισ, οφείλουν
να εξαςφαλίηουν κατά προτεραιότθτα τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ.
Νοείται ότι θ ανωτζρω δράςθ κα πρζπει να ζχει ενταχκεί εκ των προτζρων ςτον ςχεδιαςμό των
φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ που το οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ εξυπθρετεί τζτοιεσ
εγκαταςτάςεισ.
Τονίηεται ότι θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτουσ υπαίκριουσ
χϊρουσ εντόσ των ορίων των εγκαταςτάςεων αποτελεί ευκφνθ των διοικιςεϊν τουσ. Για το λόγο αυτό
κα πρζπει να υπάρχει ςχετικι προετοιμαςία και ςχεδιαςμόσ για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ τυχόν
προβλθμάτων, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ. Ιδιαίτερθ μζριμνα κα
πρζπει να δοκεί από τισ διοικιςεισ εγκαταςτάςεων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και κοινισ ωφζλειασ,
όπωσ νοςοκομεία, κοινωφελι ιδρφματα, ςιδθροδρομικοί ςτακμοί, αεροδρόμια, εργοτάξια,
αμαξοςτάςια, κλπ.
Ειδικότερα, εντόσ των μεγάλων αςτικϊν κζντρων παρακαλοφνται οι φορείσ παροχισ
ςυγκοινωνιακϊν υπθρεςιϊν (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, κλπ) να ζρκουν εκ των προτζρων ςε ςυνεννόθςθ με τουσ
αρμόδιουσ φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ προςζγγιςθ
των ςυγκοινωνιακϊν τουσ μζςων από και προσ τθν είςοδο των αμαξοςταςίων.
6.12 Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ που δρομολογοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ και θ παροχι οδθγιϊν ςε κεντρικό επίπεδο, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ
των καταςτροφϊν και τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςυνεπειϊν τουσ, αποτελοφν αρμοδιότθτα του
Κεντρικοφ Συντονιςτικοφ Οργάνου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ.) (αρκ. 5, Ν. 3013/2002), εφόςον
τοφτο ςυγκλθκεί, ι του Γενικοφ γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για ηθτιματα που αφοροφν δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ των
Ρεριφερειϊν ςτθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν (αντιμετϊπιςθ - βραχεία αποκατάςταςθ), αποτελοφν
ευκφνθ του Ρεριφερειάρχθ ι (κατόπιν εντολισ του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ, που ζχουν τθν
αρμοδιότθτα ςυντονιςμοφ του ζργου πολιτικισ προςταςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ.
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για ηθτιματα που αφοροφν δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ των Διμων
ςτθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν (αντιμετϊπιςθ - βραχεία αποκατάςταςθ), αποτελοφν ευκφνθ του
Δθμάρχου που ζχει τθν αρμοδιότθτα ςυντονιςμοφ του ζργου πολιτικισ προςταςίασ ςε επίπεδο
Διμου.
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ, ςτισ περιπτϊςεισ που
προκφπτουν ηθτιματα δθμόςιασ υγείασ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, κακϊσ και για
τισ επιπτϊςεισ των χιονοπτϊςεων, του παγετοφ και των χαμθλϊν κερμοκραςιϊν ςτθν υγεία των
πολιτϊν αποτελοφν ευκφνθ του ΕΚΑΒ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ Ετοιμότθτασ
Εκτάκτων Καταςτάςεων Δθμόςιασ Υγείασ (Δ4) του Υπουργείου Υγείασ.
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Θ επίςθμθ ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν ζρευνα και διάςωςθ ςε
χερςαίο χϊρο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, αποτελεί αρμοδιότθτα του Αρχθγείου του Ρ.Σ.
Θ επίςθμθ ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με κζματα που αφοροφν δράςεισ ζρευνασ και
διάςωςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (καλάςςιοσ
χϊροσ, αιγιαλόσ και παραλία), αποτελεί αρμοδιότθτα του Αρχθγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Θ ταυτοποίθςθ τραυματιϊν πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν πολιτϊν, από τθν
εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων, αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ προανακριτικισ αρχισ (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) ςε
ςυνεργαςία με το ΕΚΑΒ. Θ ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ των τραυματιϊν, κακϊσ ο
αρικμόσ και οι ιατρικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ νοςθλεφονται, αποτελοφν ευκφνθ του ΕΚΑΒ.
Θ ταυτοποίθςθ κανόντων πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν πολιτϊν, από τθν
εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων ι άλλων ατυχθμάτων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, αποτελεί
αρμοδιότθτα τθσ προανακριτικισ αρχισ (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) ςε ςυνεργαςία με τισ Ιατροδικαςτικζσ
Υπθρεςίεσ.
Σε περιπτϊςεισ που από τθν εξζλιξθ των φαινομζνων, μεταξφ των τραυματιϊν ι των κανόντων
υπάρχουν αλλοδαποί πολίτεσ, οι Ρρεςβείεσ των αλλοδαπϊν πολιτϊν ενθμερϊνονται από το ΥΡ.ΕΞ.
6.13 Ενθμζρωςθ αγροτϊν και κτθνοτρόφων - προςταςία φυτικοφ και ηωικοφ κεφαλαίου.
Για τθν προςταςία του φυτικοφ κεφαλαίου τα Ρεριφερειακά Κζντρα Ρροςταςίασ Ψυτϊν,
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου και οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων εκδίδουν δελτία γεωργικϊν προειδοποιιςεων ςτα οποία
περιλαμβάνονται οδθγίεσ αντιπαγετικισ προςταςίασ καλλιεργειϊν (Ρ.Δ. 97/2017-ΨΕΚ 138 Α/2017).
Θ οργάνωςθ των γεωργικϊν προειδοποιιςεων γίνεται ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και
φορείσ μζςω τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ μετεωρολογικϊν, βιολογικϊν και φαινολογικϊν
παρατθριςεων για τθν ζγκαιρθ λιψθ μζτρων προςταςίασ των καλλιεργοφμενων φυτϊν και φυτικϊν
προϊόντων.
Οι οδθγίεσ ζγκαιρθσ και επίκαιρθσ επζμβαςθσ μζςω των Γεωργικϊν Ρροειδοποιιςεων δίδονται
είτε με απευκείασ ενθμζρωςθ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ παραγωγοφσ με αποςτολι δελτίου γεωργικϊν
προειδοποιιςεων είτε μζςω των Μ.Μ.Ε.
Ειδικότερθ ενθμζρωςθ των αγροτϊν και κτθνοτρόφων ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ για τθν
προςταςία γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεϊν τουσ, με βάςθ τα Ζκτακτα Δελτία
Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων
(ΕΔΡΕΚΨ), που εκδίδονται από τθν ΕΜΥ κακϊσ και τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ, γίνεται από τισ
αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ των Ρεριφερειϊν και Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ
και Κτθνιατρικισ των οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ τθσ οικεία Ρεριφζρειασ.
Για τθν προςταςία των κθραμάτων και γενικά τθσ άγριασ ηωισ με απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, απαγορεφεται θ κιρα όταν το ζδαφοσ είναι καλυμμζνο από χιόνι, μετά
από ςχετικι ειςιγθςθ των αρμοδίων δαςικϊν αρχϊν (Ν.Δ. 86/1969 - Ψ.Ε.Κ. 7/18-1-1969, Ν.Δ.
996/1971 - Ψ.Ε.Κ. 192/6-10-1971, Ν. 177/1975 - Ψ.Ε.Κ. 205/27-9-1975, Ρ.Δ. 94/1993-ΨΕΚ 40 Αϋ/23-31993, Ν.2503/1997-ΨΕΚ 107/Α/30-5-1997, Ν. 3852/2010-ΨΕΚ 87/Α'/2010).

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
63/132

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Ζκδοςθ 2020

6.14 Αποκλιμάκωςθ
Για δράςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που αφοροφν:


τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
 τθν άμεςθ – βραχεία αποκατάςταςθ από καταςτροφζσ που προκλικθκαν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
τα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Συντονιςτισ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρεριφερειάρχθσ/αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) τα οποία
ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ είναι αρμόδια για να αποφαςίςουν τθν
αποκλιμάκωςθ δυναμικοφ και μζςων.
Κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ είναι
υπεφκυνοσ για τθν αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ι ζχει
ενεργοποιιςει.
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ΜΕΟΣ 7
ΟΔΘΓΙΕΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΘΣ
ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΡΟΩΝ ΣΕ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΔΘΜΟΥ

ΜΕΟΣ 7. ΟΔΘΓΙΕΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΘ ΕΡΙΡΛΕΟΝ
ΡΟΩΝ ΣΕ ΕΡΙΡΕΔΟ ΔΘΜΟΥ
Ο Διμαρχοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρχικι εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν, αξιολογϊντασ τισ
πλθροφορίεσ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ κακϊσ και τα πικανά αιτιματα ςυνδρομισ προσ
άλλουσ φορείσ, κινθτοποιεί δια των Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, το επιχειρθςιακά
εμπλεκόμενο προςωπικό και τα μζςα που ζχει ςτθ διάκεςι του για τθν υλοποίθςθ δράςεων
πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν τθσ καταςτροφισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 3.3 και 3.4 του
παρόντοσ.
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωςθσ και κινθτοποίθςθσ του εμπλεκόμενου προςωπικοφ και των
μζςων δφναται να τροποποιθκεί, όταν αυτό απαιτθκεί βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των νεότερων
δεδομζνων που αφοροφν ςτισ ςυνζπειεσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. Κριτιρια κλιμάκωςθσ
κεωροφνται:
 θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ τθσ καταςτροφισ από το κατϊτερο διοικθτικό επίπεδο λόγω
ανεπάρκειασ διατικζμενων πόρων
 θ ζκταςθ τθσ καταςτροφισ
 το μζγεκοσ των απωλειϊν ι ηθμιϊν (ζνταςθ τθσ καταςτροφισ)
Διευκρινίηεται ότι θ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του κάκε φορζα δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθ
γενικότερθ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του ςυνόλου του Μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (θ
οποία ορίηεται ςτο Ν.3013/2002, αρκ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χϊρα ςε διαφορετικό χρόνο,
όπωσ προκφπτει από το ρόλο και τισ αρμοδιότθτζσ του.
7.1 Διακοπι μακθμάτων, λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Μετά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ» (Ν.3852/2010, ΨΕΚ 87/Αϋ/2010), θ
διακοπι μακθμάτων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ αποτελεί αρμοδιότθτα του Διμου εντόσ των
διοικθτικϊν του ορίων (αρκ. 94 του Ν.3852/2010). Ομοίωσ θ διακοπι μακθμάτων λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Ρεριφζρειασ εντόσ των διοικθτικϊν τθσ ορίων
(αρκ. 186 του Ν.3852/2010).
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δράςθ διακοπισ μακθμάτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, που εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ των Διμων και των Ρεριφερειϊν τθσ
χϊρασ, αν και δεν ςυνδζεται άμεςα με τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, κρίνεται ςκόπιμο να
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αναφερκεί ςτο παρόν δεδομζνου ότι αποβλζπει ςτθν προςταςία των μακθτϊν από κινδφνουσ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Στο πλαίςιο αυτό και ςε περιπτϊςεισ που κρίνεται απαραίτθτθ θ εφαρμογι του ανωτζρω μζτρου
τθσ διακοπισ μακθμάτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, κεωρείται ςκόπιμθ
θ εκ των προτζρων ςυνεργαςία των αρμοδίων Δθμάρχων με τον οικείο Ρεριφερειάρχθ και τθ οικεία
Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ διακοπισ
μακθμάτων.
Διευκρινίηεται ότι, όςον αφορά τθν διακοπι των μακθμάτων ςτα ιδιωτικά ςχολεία λόγω
εκτάκτων ςυνκθκϊν, ςφμφωνα με το 176860/Ν1/22-10-2018 ζγγραφο τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ
Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων, τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 4.27 του άρκρου 94 και ςτθν περίπτωςθ 5 τθσ παραγράφου Θ του άρκρου 186 του Ν.
3852/2010, λόγω τθσ γενικισ τουσ διατφπωςθσ, καταλαμβάνουν όλουσ τουσ φορείσ που παρζχουν
μακιματα εντόσ των ορίων εκάςτου Διμου ι Ρεριφζρειασ αντίςτοιχα (ςχετικό 8202/07-11-2018
ζγγραφο ΓΓΡΡ).
7.2 Θερμαινόμενοι χϊροι για τθν προςταςία αςτζγων
Οι χιονοπτϊςεισ και ο παγετόσ μποροφν να οδθγιςουν ςε υποκερμία και για αυτό αποτελοφν
ςοβαρό κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ ηωι. Οι διμοι κα πρζπει να επιλζξουν κατάλλθλουσ
κερμαινόμενουσ χϊρουσ για τθν φιλοξενία αςτζγων, ϊςτε να αποτραπεί θ ζκκεςι τουσ ςε κίνδυνο
εξαιτίασ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν.
Ειδικότερα για τθν προςταςία αςτζγων κατά τθν περίοδο του χειμϊνα το Υπουργείο Εργαςίασ &
Κοινωνικϊν Υποκζςεων ζχει εκδϊςει τθν Δ13οικ.58724/1266/13-12-2019 εγκφκλιο με κζμα «Ραροχι
κατευκφνςεων για τθν προςταςία αςτζγων κατά τθν περίοδο του χειμϊνα» (ΑΔΑ: 78ΡΨ46ΜΤΛΚΜΘΪ)
Σφμφωνα με το ανωτζρω ζγγραφο οι χϊροι αυτοί κα πρζπει να ζχουν προκακοριςτεί από τθν
Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ του Διμου. Κατά
τθν επιλογι των χϊρων κα λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ τιρθςθσ των όρων υγιεινισ, επαρκοφσ
δυναμικότθτασ και ευκολίασ πρόςβαςθσ. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει μζριμνα για τθν διάκεςθ
κουβερτϊν ι/ και υπνόςακων κακϊσ και ηεςτϊν ροφθμάτων.
Οι Διμοι μόλισ λάβουν τα ςχετικά Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία
Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ) που εκδίδει θ Ε.Μ.Υ., κα πρζπει να
προβοφν ςε ευρεία δθμοςιοποίθςθ τθσ δράςθσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι ενδιαφερόμενοι
πολίτεσ.
Τζλοσ, λίςτα με τουσ επιλεγμζνουσ χϊρουσ αποςτζλλεται από τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ
Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ του Διμου, ςτο Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν
Υποκζςεων, προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω εγκφκλιο.
7.3 Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ
Μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, οι ΟΤΑ και οι φορείσ φδρευςθσ που είναι
υπεφκυνοι για τθν παροχι υγιεινοφ πόςιμου νεροφ (ΕΥΔΑΡ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ, κλπ) δρομολογοφν δράςεισ
που ςυνδζονται με:
 Τον ζλεγχο και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ
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Τθν ζκδοςθ ειδικότερων οδθγιϊν και τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για ηθτιματα που αφοροφν
τθν λειτουργία και προςταςία των οικιακϊν δικτφων φδρευςθσ ςε ςυνκικεσ παγετοφ
 Τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ κατά τθν κρίςθ τθσ (δελτία τφπου, ανακοινϊςεισ ςτα τοπικά ΜΜΕ
κ.λπ.), ςε περιπτϊςεισ βλαβϊν του δικτφου τουσ που ενζχουν κίνδυνο για τουσ πολίτεσ.
 Τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ ςτο δίκτυό τθσ
Ειδικότερα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και τθσ ποιότθτασ των τροφίμων
ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν όπωσ οι χιονοπτϊςεισ και ο παγετόσ, το Υπουργείο Υγείασ ζχει
εκδϊςει τθν Δ1δ/ ΓΡ οικ.8565/16-11-2017 εγκφκλιο με κζμα «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ
Δθμόςιασ Υγείασ μετά από ζντονα καιρικά και πλθμμυρικά φαινόμενα.» (ΑΔΑ: Ϊ3ΝΥ465ΨΥΟ-ΥΜ4),
όπωσ και το Δ1δ/ΓΡ οικ.16330/28-02-2019 ζγγραφο με κζμα «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ
ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ μετά από ζντονεσ βροχοπτϊςεισ και πλθμμφρεσ»
Σφμφωνα με τα ανωτζρω ζγγραφα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ οι ΟΤΑ και
οι φορείσ φδρευςθσ που είναι υπεφκυνοι για τθν παροχι υγιεινοφ πόςιμου νεροφ, ςε ςυνεργαςία με
τισ Δ/νςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν και άλλων ςυναρμόδιων φορζων, κα πρζπει να
διενεργιςουν υγειονομικό ζλεγχο λειτουργίασ των ςυςτθμάτων φδρευςθσ (γεϊτρθςθ ι πθγι
υδρολθψίασ, δεξαμενζσ, εγκαταςτάςεισ, δίκτυο διανομισ) και αποχζτευςθσ. Συγκεκριμζνα κα πρζπει
να διερευνθκεί θ πικανότθτα ι θ δθμιουργία οποιαςδιποτε διαρροισ (κραφςθ ςωλινων, εμπόδια
ςτθ ροι, κ.λ.π.) που μπορεί να δθμιουργιςει πρόβλθμα υγιεινότθτασ του πόςιμου νεροφ. Επίςθσ
δίνονται οδθγίεσ για τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ βλαβϊν ςτο δίκτυο
φδρευςθσ, κακϊσ και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ ςτο δίκτυο φδρευςθσ
(δειγματολθπτικοί και εργαςτθριακοί ζλεγχοι του νεροφ ςε κρίςιμα ςθμεία του δικτφου φδρευςθσ,
υγειονομικι αναγνϊριςθ, κλπ).
7.4

Ραροχι βοικειασ ςε κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ

Θ παροχι βοικειασ ςε κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ δρομολογείται ςε τοπικό επίπεδο
από τουσ αρμόδιουσ κατά τόπουσ Δθμάρχουσ.
Οι ανωτζρω δράςεισ άμεςθσ παροχισ βοικειασ ςυνδζονται πρωτίςτωσ με τθν εξαςφάλιςθ και
διανομι φαρμακευτικοφ υλικοφ, καυςίμων, τροφίμων, ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, κλπ ςε κατοίκουσ που
ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο και δεν ςυντρζχουν
λόγοι για τθν άμεςθ απομάκρυνςι τουσ από τισ οικίεσ τουσ.
Θ ανωτζρω δράςθ δρομολογείται από τουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ, μετά από ςχετικι
ενθμζρωςθ από τουσ Ρροζδρουσ των Τοπικϊν Κοινοτιτων των περιοχϊν που ζχουν αποκλειςτεί,
ςχετικά με τθν ζλλειψθ των ανωτζρω αγακϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ οικιςμοφσ και λαμβάνοντασ υπόψθ
και τθν εκτίμθςθ από τουσ φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ για τον χρόνο που κα απαιτθκεί για τθν
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο προσ τουσ αποκλειςμζνουσ κατοίκουσ.
Το ανωτζρω ζργο τθσ παροχισ βοικειασ δφναται να ςυνδράμουν οι υπθρεςίεσ του Ρ.Σ., που
διακζτουν κατάλλθλα οχιματα να προςεγγίςουν τισ αποκλειςμζνεσ περιοχζσ, κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ του αρμόδιου Δθμάρχου.
Νοείται ότι ςτθν περίπτωςθ αδυναμίασ παροχισ των ανωτζρω αγακϊν, οι κάτοικοι των
αποκλειςμζνων περιοχϊν κεωρείται ότι διατρζχουν άμεςο και διαρκι κίνδυνο και απαιτείται θ
άμεςθ μετακίνθςι τουσ ςε αςφαλζσ μζροσ ϊςτε να μθν υπάρξουν απϊλειεσ, θ οποία αποτελεί ζργο
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διάςωςθσ, τθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ςτον χερςαίο χϊρο ζχει το Ρ.Σ. Θ προςωρινι φιλοξενία των
ανωτζρω πολιτϊν που μετακινθκικαν από τισ οικίεσ τουσ διότι θ ηωι τουσ διζτρεχε άμεςο και διαρκι
κίνδυνο δρομολογείται από τουσ οικείουσ Δθμάρχουσ.
7.5 Αιτιματα Συνδρομισ – Διάκεςθ επιπλζον πόρων
Αιτιματα ςυνδρομισ από Διμουσ που υποβάλλονται ςτο Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ) για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ διαχείριςθ
ςυνεπειϊν τουσ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, αναλόγωσ του είδουσ των
αιτοφμενων πόρων, προωκοφνται προσ τθν οικεία Ρεριφζρεια (προκειμζνου για διακζςιμουσ πόρουσ
τθσ Ρεριφζρειασ), προσ όμορουσ Διμουσ (προκειμζνου για διακζςιμουσ πόρουσ των Διμων) ι/και
προσ τα Κζντρα Επιχειριςεων των λοιπϊν επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων Ψορζων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΩ, κλπ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΨΕΚ
42/Αϋ/2007).
Αιτιματα ςυνδρομισ από Ρεριφζρειεσ που υποβάλλονται ςτο Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ) για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ διαχείριςθ
ςυνεπειϊν τουσ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, αναλόγωσ του είδουσ των
αιτοφμενων πόρων, προωκοφνται προσ τουσ οικείουσ Διμουσ (προκειμζνου για διακζςιμουσ πόρουσ
των Διμων), ι/και προσ τα Κζντρα Επιχειριςεων των λοιπϊν επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων Ψορζων
(ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΩ, κλπ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 27, Ν.
3536/2007 ( ΨΕΚ 42/Αϋ/2007).
Νοείται ότι αιτιματα που αρχικά υποβάλλονται τθλεφωνικά, κα πρζπει να ακολουκοφνται με
τθν αποςτολι ςχετικοφ εγγράφου.
Επιςθμαίνεται ότι το κόςτοσ τθσ προκφπτουςασ δαπάνθσ ςτο πλαίςιο τθσ διάκεςθσ πόρων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, καλφπτεται είτε από το φορζα διάκεςι τουσ, είτε από το φορζα
υποδοχισ τουσ ο οποίοσ και υπζβαλε το αρχικό αίτθμα. Νοείται ότι ςτθν περίπτωςθ που ο φορζασ
διάκεςθσ των πόρων αξιϊνει τθν καταβολι του κόςτουσ τθσ ανωτζρω δαπάνθσ από τον φορζα
υποδοχισ, κα πρζπει να ζχει προθγθκεί ςχετικι ενθμζρωςθ και αποδοχι του κόςτουσ από τον φορζα
υποδοχισ.
Σθμειϊνεται ότι το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι, μεταξφ των άλλων δράςεων πολιτικισ
προςταςίασ, δφναται να εξαςφαλίςει τα απαιτοφμενα πλωτά μζςα, μετά από ςχετικι αίτθςθ των
επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων μζςω του ΕΣΚΕ/ΚΕΡΡ, για τθ μεταφορά προςωπικοφ, μζςων
και εφοδίων για τθν κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ (ΡΔ
13/2018, ΨΕΚ 26/Αϋ/2018, ΚΥΑ 1329.1/53/2002, ΨΕΚ 1482/Βϋ/2002).
Επίςθσ, οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ δφνανται να ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, μετά από
ςχετικά αιτιματα των επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων μζςω ΚΕΡΡ/ΓΓΡΡ, (Σχζδιο
«ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» / Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6) ωσ ακολοφκωσ:
 Συνδρομι με οχιματα ι εναζρια μζςα για απομάκρυνςθ προςωπικοφ που κινδυνεφει από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, μετά από αίτθμα των Αποκεντρωμζνων Οργάνων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ δια του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ι μετά από αίτθμα τθσ ΓΓΡΡ.
 Διάκεςθ των απαραίτθτων εναζριων μζςων, για μεταφορζσ δυνάμεων - υλικϊν και διακομιδζσ
απωλειϊν υγείασ
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Διάκεςθ προςωπικοφ, μζςων, υλικϊν και εφοδίων και προϊκθςι τουσ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ
για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο ςχζδιο ΓΕΕΘΑ /
«Ξενοκράτθσ», κακϊσ και των τμθμάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΫΝ» (Ραράρτθμα «Η» ςτο ςχζδιο ΓΕΕΘΑ /
«Ξενοκράτθσ») όπου αυτό απαιτείται

7.6 Μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ – κατάρτιςθ μθτρϊου εργολθπτϊν για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
Οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ ςτο πλαίςιο τθσ εξαςφάλιςθσ επιπλζον πόρων από ιδιωτικοφσ φορείσ
για τθν ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, δφνανται να καταρτίηουν εκ των προτζρων
μνθμόνια ςυνεργαςίασ με τθν μορφι Μθτρϊου Εργολθπτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων) για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, οι οποίοι αποδζχονται να παρζχουν μζςα, εξοπλιςμό ι
υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κζτει ο Διμοσ ι θ Ρεριφζρεια.
Για το ςκοπό αυτό, οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ ι οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ
Ρεριφζρειασ (Δ/νςεισ Τεχνικϊν ζργων, Δ/νςεισ Οικονομικϊν, κλπ) ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, όπωσ και τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων ι οι
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Διμων (Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, κλπ) ςε ςυνεργαςία με
τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, δφνανται να προχωριςουν κατόπιν ςχετικϊν
εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ (Εκτελεςτικι, Οικονομικι Επιτροπι, κλπ) ςε δθμόςια
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κατάρτιςθ μθτρϊου εργολθπτϊν (εταιρείεσ - φυςικά
πρόςωπα) που κα διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα (οχιματα, μθχανιματα ζργου, κλπ) και κα ζχουν τθν
δυνατότθτα άμεςθσ επζμβαςθσ από τθν ςτιγμι ειδοποίθςισ τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν από καταςτροφζσ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ ι του Διμου αντίςτοιχα.
Ζχοντασ υπόψθ τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ μθτρϊου εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ, όπωσ αυτζσ μασ ζχουν γνωςτοποιθκεί
από οριςμζνεσ Ρεριφζρειεσ και για τθν υποβοικθςθ των Ρεριφερειϊν και των Διμων ςτθν κατάρτιςι
τουσ, αναφζρονται ενδεικτικά τα βιματα δθμιουργίασ τουσ:
 Κατάρτιςθ πίνακα ωρομίςκιασ αποηθμίωςθσ χριςθσ μθχανθμάτων ζργου, ςε τιμζσ ςυνικουσ
εργαςίασ, που προκφπτει μζςω ςυνεργαςίασ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ.
 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ με κζμα «Ζγκριςθ αποηθμίωςθσ χριςθσ
μθχανθμάτων ζργου ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ»
 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ, με κζμα: «Ζγκριςθ αποηθμίωςθσ χριςθσ
μθχανθμάτων ζργου ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ»
 Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: ςυντάςςεται από τθν Αυτοτελι Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, είναι ανοικτι ςε θμερομθνίεσ. Οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν
φάκελο με δικαιολογθτικά ςτθν Αυτοτελι Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
 Κατάρτιςθ Μθτρϊου (Ρίνακασ) Εργολθπτϊν, από τθν Αυτοτελι Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
διάκεςθσ μθχανθμάτων και προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από φυςικζσ,
τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ Ρεριφζρειασ.
Το Μθτρϊο Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και
λοιπζσ καταςτροφζσ εγκρίνεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι και επικαιροποιείται όταν προςτίκενται
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νζοι Εργολιπτεσ κακϊσ και όταν προςτίκενται νζεσ τιμζσ μθχανθμάτων. Στθν περίπτωςθ νζων τιμϊν
οι Εργολιπτεσ υποβάλουν νζα Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αποδζχονται τισ τιμζσ του Μθτρϊου.
Θ ανωτζρω διαδικαςία κατάρτιςθσ μθτρϊου εργολθπτϊν, νοείται ότι δφναται να εφαρμοςτεί κατά
αναλογία και ςτουσ Διμουσ.
Επιςθμαίνεται ότι τα μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον
πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ, ζχουν το χαρακτιρα (εκ μζρουσ τθσ Ρεριφζρειασ ι του Διμου)
πρόταςθσ-πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν και
αποδοχισ εκ μζρουσ των ενδιαφερομζνων. Θ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ αποτελεί δικαιοπραξία,
τθσ οποίασ τα αποτελζςματα εξαρτϊνται από γεγονόσ μελλοντικό και αβζβαιο και επζρχονται μόλισ
ςυμβεί το γεγονόσ (πλιρωςθ τθσ αίρεςθσ) (άρκ.201 ΑΚ.).
Για ηθτιματα που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω διαδικαςία, ςχετικά είναι τα 2/52145/0026/01-072014 (ΑΔΑ: 7ΝΫΘ-ΪΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφα του Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ, τα οποία ζχουν αποςταλεί ςυνθμμζνα μαηί με όλθ τθ ςχετικι αλλθλογραφία με το 6748/0910-2017 ζγγραφό μασ.
Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω ςασ γνωρίηουμε ότι θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. προσ υποβοικθςθ του ζργου των Ρεριφερειϊν, αποςτζλλει ανά
τρίμθνο τα ςτοιχεία του Μθτρϊου Μθχανθμάτων Ζργων όλθσ τθσ Ωϊρασ (δθμόςια και ιδιωτικά), ανά
Ρεριφερειακι Ενότθτα και ανά Είδοσ Μθχανιματοσ ζργου χωριςτά για κάκε φορζα, όπωσ αυτά
κοινοποιοφνται ςτθ Δ/νςι μασ από τθ Δ/νςθ Ροιότθτασ και Τυποποίθςθσ (Δ22), τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Ρροδιαγραφϊν Μθτρϊων και Απαλλοτριϊςεων15 (πρϊθν Διεφκυνςθ Μθτρϊων (Δ13) τθσ
Γενικισ Δ/νςθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν
& Μεταφορϊν. Ειδικότερα ςτο εν λόγω Μθτρϊο Μθχανθμάτων Ζργων καταγράφονται ςτοιχεία που
αφοροφν το είδοσ, το εργοςτάςιο, τον τφπο του Μ.Ε., κ.λ.π. ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα.
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι τα μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων, δεν ςυντρζχει λόγοσ να κοινοποιθκοφν ςτισ Διοικιςεισ των Ρυροςβεςτικϊν
Υπθρεςιϊν και των υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ. που εδρεφουν εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων,
δεδομζνου ότι αφορά εςωτερικζσ λειτουργίεσ των ΟΤΑ.
7.7. Κιρυξθ περιοχϊν ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Κινθτοποίθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Θ κιρυξθ περιοχϊν ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςυνδζεται κατά κφριο λόγο
 με τον προςδιοριςμό του είδουσ τθσ καταςτροφισ, κατά τισ διακρίςεισ που προβλζπονται ςτον
Σχζδιο ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ (Ραράρτθμα Α),
 με τον προςδιοριςμό του χρόνου (θμερομθνία εκδιλωςθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου) και
του χϊρου που εκδθλϊκθκε το καταςτροφικό φαινόμενο με βάςθ τθ διοικθτικι του υπαγωγι
(πχ. τοπικι κοινότθτα, δθμοτικι ενότθτα, κλπ),
 με τθν κινθτοποίθςθ δυναμικοφ και μζςων με τθν προςφυγι ςε διαδικαςίεσ που είναι απολφτωσ
απαραίτθτεσ για τθν εξεφρεςθ επιπλζον πόρων λόγω τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ
ςτθν εκδιλωςθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενεσ ανακζτουςεσ
αρχζσ (Ρεριφζρειεσ, Διμοι) δεν διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ (ανκρϊπινο δυναμικό και

15
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Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
70/132

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Ζκδοςθ 2020

μζςα) για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Το κεςμικό πλαίςιο και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν κιρυξθ περιοχϊν ςε Κατάςταςθ
Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προςδιορίηονται ςτο 2300/29-03-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ
Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ (ΑΔΑ: ΫΜΣΚ465ΨΘΕ-7ΒΞ).
Διευκρινίηεται ότι
 θ ζκδοςθ αποφάςεων κιρυξθσ μιασ περιοχισ ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ δρομολογείται μετά, ι κατά τθν διάρκεια εκδιλωςθσ καταςτροφϊν και όταν το
ανκρϊπινο δυναμικό και τα μζςα δεν επαρκοφν και απαιτοφνται δυνάμεισ πλζον των
διατικζμενων υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι ςυνζπειεσ από τθν
εκδιλωςθ του καταςτροφικοφ φαινόμενου (άρκρο 2, παρ. 4βϋ του Ν.3013/2002). Δθλαδι θ
εφαρμογι του άρκρου 8δϋ του Ν. 3013/2002, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ζχει κεςμικι
βάςθ ςε ςυντελεςκείςεσ, ι εν εξελίξει καταςτροφζσ,
 θ κιρυξθ μιασ περιοχισ ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με το
άρκρο 8 παρ. 1δϋ του Ν.3013/2002, δεν ςυνδζεται με τθν διαδικαςία οριοκζτθςθσ μιασ περιοχισ
ωσ πλθγείςασ από χιονοςτιβάδα και δεν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ενεργοποίθςθ
ειδικότερων νομοκετικϊν ρυκμίςεων ςχετικϊν με τθν καταβολι αποηθμιϊςεων και δανείων ςε
πλθγζντεσ. Θ διαδικαςία για τθν οριοκζτθςθ μιασ περιοχισ ωσ πλθγείςασ από χιονοςτιβάδα
δρομολογείται ανεξάρτθτα και περιγράφεται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 11.3 του παρόντοσ.
 Κατά τθν διάρκεια εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, θ διαδικαςία ζκδοςθσ αποφάςεων
για τθν κιρυξθ περιοχϊν ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ από τον Γενικό
Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ δφναται να υλοποιείται καταρχιν μετά από προφορικό αίτθμα
των αρμοδίων Αποκεντρωμζνων Οργάνων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ)
και ςχετικισ προφορικισ αποδοχισ του από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
προκειμζνου να εξευρεκοφν άμεςα οι πόροι (ανκρϊπινο δυναμικό και μζςα) που απαιτοφνται
για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν. Εν ςυνεχεία ακολουκεί ςχετικι
αλλθλογραφία μεταξφ των φορζων που υποβάλλουν το αίτθμα και τθσ ΓΓΡΡ, προκειμζνου να
εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ.
7.8 Ρλθρωμι δαπανϊν ςτο πλαίςιο δράςεων πολιτικισ προςταςίασ
Θζματα που αφοροφν το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ διαδικαςία πλθρωμισ δαπανϊν
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο ΟΤΑ μετά τθ δθμοςίευςθ του Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ 147 Α),
αναφζρονται αναλυτικά ςτο 6748/9-10-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ (ΓΛΚ), κατ’ ουςίαν εξακολουκοφν να ιςχφουν οι προχποκζςεισ που ορίηονταν ςτο
2/52145/0026/01-07-2014 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με ΑΔΑ.:7ΝΫΘ-ΪΟ2, ςτθν
περίπτωςθ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, όταν
για λόγουσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν.
Επίςθσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο 2/52145/0026/01-07-2014 ζγγραφο
του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτάκτωσ, κακϊσ και για
τισ λοιπζσ δαπάνεσ του άρκρου 9 του Ρ.Δ. 80/16, ςτισ οποίεσ ρθτά προβλζπονται και οι δαπάνεσ
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πολιτικισ προςταςίασ (άρκ. 9 παρ.4 Ρ.Δ. 80/16), για τισ οποίεσ αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ και
δεςμεφεται θ απαραίτθτθ πίςτωςθ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι του ςχετικοφ λογαριαςμοφ.
Στο πλαίςιο αυτό και ζχοντασ υπόψθ τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017
ζγγραφα του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, κακϊσ και το 48852/2014/19-05-2015 (ορκι
επανάλθψθ 05-06-2015) ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τ.Α του Υπουργείου Εςωτερικϊν,
προκφπτει ότι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν πλθρωμι δαπανϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των
Ρεριφερειϊν ιςχφει κατ’ αναλογία και ςτουσ Διμουσ.
Επομζνωσ, οι οδθγίεσ και διευκρινίςεισ που παραςχζκθκαν με το υπ. αρικμ. 2/52145/0026/0107-2014 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με Α.Δ.Α.: 7ΝΫΘ-ΪΟ2 εξακολουκοφν να
ιςχφουν για τισ Ρεριφζρειεσ και κατ’ αναλογία και για τουσ Διμουσ.
Ρεραιτζρω με το υπ αρκ. 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ διευκρινίηονται κζματα που αφοροφν:
• ςτα νομοκετιματα που καταργικθκαν με το Ν.4412/2016 και τισ ιςχφουςεσ πλζον διατάξεισ,
• ςτθ διαδικαςία θλεκτρονικϊν κλθρϊςεων βάςει τθσ υπ. αρικ. 15299/17-03-2107 απόφαςθσ του
Υπουργοφ Μεταφορϊν και Υποδομϊν,
• ςτθ διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ,
• και ςτθν καταχϊρθςθ του αρικμοφ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτο «ΚΘΜΔΘΣ», θ οποία κεωρείται
από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ότι κα πρζπει να πραγματοποιείται αμζςωσ μετά τθν
ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ςφμφωνα και με το αρκ. 10, παρ.1β τθσ Υ.Α. 57654/23-05-2017
(ΨΕΚ 1781 Β).
Επιςθμαίνεται ότι οι φορείσ μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (Ενιαία
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων) www.eaadhsy.gr, όπου ςτο πεδίο Νομοκεςία μποροφν να
ανακτοφν το νόμο 4412/2016, με ενςωματωμζνεσ τισ τροποποιιςεισ του, κακϊσ και κατευκυντιριεσ
οδθγίεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι του.
Επίςθσ ςχετικά με το υπ. αρικ. 2/16861/0026 από 31-03-2017 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου
του Κράτουσ, ςτο οποίο υπάρχει αναφορά ςτο υπ.αρικμ. 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφο του
Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, διευκρινίηεται ότι θ ςχετικι αναφορά, αφορά το κεςμικό πλαίςιο
που διζπει τθν πλθρωμι δαπανϊν για τθν επείγουςα διαχείριςθ ςυμβάντων με επικίνδυνα
απόβλθτα, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΨΕΚ 4326 Β/30-12-2017).
Συμπεραςματικά, για τθν πλθρωμι εκτάκτων δαπανϊν που προκφπτουν από απρόβλεπτα
γεγονότα όπωσ φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ και όταν δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ
των προκεςμιϊν που προβλζπονται από άλλεσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, υπάρχουν διακζςιμα δφο
«εργαλεία».
Το πρϊτο εργαλείο είναι θ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ,
του άρκρου 32 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), το οποίο ακολουκείται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν.
Το δεφτερο εργαλείο είναι το ΡΔ 80/16 (άρκρο 9), ςφμφωνα με το οποίο θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ
και θ δζςμευςθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ για τισ δαπάνεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν (πχ
δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ), αναλαμβάνονται αμζςωσ μετά τθ γνωςτοποίθςθ του φψουσ τθσ
οφειλισ πχ τθσ παραλαβισ του ςχετικοφ λογαριαςμοφ (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικζσ
εγκρίςεισ δθλαδι που απαιτοφνται γίνονται απολογιςτικά.
Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που οι Διμοι δεν δφνανται να ικανοποιιςουν τισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ δρομολόγθςθ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ με ίδια μζςα και
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απαιτείται να καταφφγουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ ςε εξωτερικό
ανάδοχο, μποροφν να ανατρζξουν ςτο άρκρο 118 «Απευκείασ Ανάκεςθ» εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, δεν υπερβαίνει το ποςό που προβλζπεται ςτο άρκρο 118 του Ν.
4412/2016 όπωσ αυτό ιςχφει. Αναλυτικά θ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ περιγράφεται ςτο
Ραράρτθμα Η του παρόντοσ
Επιςθμαίνεται ότι το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 171/87 δεν ζχει καταργθκεί ρθτά (περ.67 άρκρου 377
του Ν. 4412/2016) από τον Ν.4412/2016, επομζνωσ εξακολουκεί να ιςχφει για τουσ OTA Α' βακμοφ.
(Υπ. Υποδομϊν Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Ψ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομζνωσ οι ΟΤΑ Αϋ
βακμοφ, για δαπάνεσ μζχρι 5.869,41€, μποροφν να ακολουκοφν τθ διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ
μικρϊν ζργων κατά εφαρμογι του άρκρου 15 του ΡΔ 171/87 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1
του ΡΔ 229/1999, ΨΕΚ 194 Α).
7.9 Ρρόςλθψθ εκτάκτου προςωπικοφ από τουσ ΟΤΑ για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν αναγκϊν
από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Σφμφωνα με το άρκρο 20 του Ν.2190/1994 και το άρκρο 212 του Ν.3584/2007, όπωσ αυτά
ιςχφουν, ςε περιπτϊςεισ εκτεταμζνων ηθμιϊν από ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ, παγετοφσ και πυρκαγιζσ
επιτρζπεται θ πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου από
τουσ Ο.Τ.Α για διάςτθμα ζωσ οχτϊ (8) μινεσ από τθν επζλευςθ του γεγονότοσ χωρίσ να απαιτείται θ
προθγοφμενθ κιρυξθ τθσ περιοχισ ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ16.
Ρεραιτζρω ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ ζτουσ 2019
ςτουσ ΟΤΑ Α & Β Βακμοφ και τα ΝΡΙΔ αυτϊν17 προβλζπεται ότι βάςει των διατάξεων τθσ παρ.1α του
άρκρου 41 του Ν.4325/2015 το προςωπικό που προςλαμβάνεται για τθν αντιμετϊπιςθ
κατεπειγουςϊν αναγκϊν (ςειςµοί, πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ κ.λπ.) µε ςυμβάςεισ διάρκειασ ζωσ οκτϊ
μθνϊν, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του Ν.2190/1994 και το άρκρο 212 του Ν.3584/2007
όπωσ ιςχφουν, εξαιρζκθκε από τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ τθσ ΡΥΣ 33/2006 όπωσ ιςχφει. Θ εξαίρεςθ
αυτι κρίκθκε επιβεβλθμζνθ προκειμζνου οι φορείσ να μποροφν να αντιμετωπίςουν άμεςα, χωρίσ
καμία χρονοτριβι, τισ ανάγκεσ που προκφπτουν εξαιτίασ των ανωτζρω ζκτακτων γεγονότων.
Επιπλζον ςφμφωνα με το άρκρ. 41 παρ 2 του Ν. 4325/2015 (ΨΕΚ 47/Αϋ/2015) επιτρζπεται θ
πρόςλθψθ προςωπικοφ οποιαςδιποτε ειδικότθτασ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου από
τουσ Ο.Τ.Α. για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, με ςφμβαςθ
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ μζςα ςε
ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν.
7.10 Αποκλιμάκωςθ
Για δράςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που αφοροφν:



16
17

τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
τθν άμεςθ – βραχεία αποκατάςταςθ από καταςτροφζσ που προκλικθκαν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ,

Το 20703/13-07-2015 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςωπικοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν.
Το υπ. αρ. 11072/18-02-2020 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα «Ρρογραμματιςμόσ προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ
ζτουσ 2020 ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και ςτα ΝΡΙΔ αυτϊν» με ΑΔΑ: Ϋ84046ΜΤΛ6-Τ2Ρ.
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τα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Συντονιςτισ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρεριφερειάρχθσ/αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) τα οποία
ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ είναι αρμόδια για να αποφαςίςουν τθν
αποκλιμάκωςθ δυναμικοφ και μζςων.
Κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ είναι
υπεφκυνοσ για τθν αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ι ζχει
ενεργοποιιςει.
7.11 Αποκατάςταςθ κτιρίων πλθγζντων από τθν εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων – χοριγθςθ ςτεγαςτικισ
ςυνδρομισ
Μετά τθν εκδιλωςθ χιονοςτιβάδων με ηθμιζσ ςε κτίρια, θ Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων
Ψυςικϊν Καταςτροφϊν Κεντρικισ Ελλάδοσ ( Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.- Κ.Ε.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν, του
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, βάςει του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου, είναι αρμόδια για
τθν ζκδοςθ Κ.Υ.Α. για τθν οριοκζτθςθ περιοχϊν ωσ πλθγείςεσ από χιονοςτιβάδα (Ν. 1190/1981 - ΨΕΚ
203/Α/1981, Ν. 867/1979 – ΨΕΚ 24/Α/1979, Ν. 2576/1998 - ΨΕΚ 25/Α/1998, Ν.4313/2014, άρκρο 84 –
ΨΕΚ 261/Α/2014, ΡΔ 123/2017).
7.12 Επιχοριγθςθ Διμων & Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ ςτα πλαίςια του ζργου «Ρρόγραμμα Ρρόλθψθσ
και Αντιμετϊπιςθσ Ηθμιϊν και Καταςτροφϊν που Ρροκαλοφνται από Θεομθνίεσ ςτουσ ΟΤΑ Αϋ
και Βϋ Βακμοφ»
Για τθν αντιμετϊπιςθ των ιδθ επελκουςϊν ηθμιϊν από κεομθνίεσ, όπωσ καταςτροφζσ λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ κλπ., ο Διμοσ δφνανται να υποβάλλει αίτθμα επιχοριγθςθσ ςτο πλαίςιο
του ζργου τθσ Ρρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Ηθμιϊν και Καταςτροφϊν που Ρροκαλοφνται από
Θεομθνίεσ που είναι ενταγμζνο ςτο εκνικό ςκζλοσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων του
Υπουργείου Εςωτερικϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθ ΣΑΕ 055 (Εγκφκλιοσ Αρ.10 ΑΡ. 7207/7-03-2017
ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ϊ65Ρ465ΩΘ7-4Ε8 και 17939/30-05-2017 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ. με ΑΔΑ:
7ΗΜΥ465ΩΘ7-ΙΥΜ).
Ππωσ αναφζρεται ςτθν ανωτζρω εγκφκλιο, για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επιχοριγθςθσ οι ανωτζρω
φορείσ υποβάλλουν αίτθμα ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Δ/νςθ Οικονομικισ
& Αναπτυξιακισ Ρολιτικισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ), το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να ςυνοδεφεται
από:
α. Τεχνικό Δελτίο (ςυνθμμζνο υπόδειγμα ςτθν ανωτζρω Εγκφκλιο 10 του ΥΡ.ΕΣ.)
β. Κιρυξθ τθσ περιοχισ ςε κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ
γ. Εκκζςεισ- Αυτοψίεσ ηθμιϊν
δ. Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ ανάλυςθσ του κόςτουσ τθσ ηθμίασ
ε. Ψωτογραφικι τεκμθρίωςθ
Επίςθσ, ςτο ανωτζρω ζργο τθσ Ρρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Ηθμιϊν και Καταςτροφϊν που
Ρροκαλοφνται από Θεομθνίεσ, ο διμοσ δφνανται να υποβάλλει αιτιματα επιχοριγθςθσ για δράςεισ
πρόλθψθσ, τα οποία κα πρζπει να είναι πλιρωσ αιτιολογθμζνα ωσ προσ τθν αναγκαιότθτά τουσ και
άμεςα ςυνδεδεμζνα με τθν επικείμενθ καταςτροφι (Εγκφκλιοσ Αρ.10 ΑΡ. 7207/7-03-2017 ζγγραφο

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
74/132

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Ζκδοςθ 2020

του ΥΡ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ϊ65Ρ465ΩΘ7-4Ε8 17939/30-05-2017 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΗΜΥ465ΩΘ7ΙΥΜ).
Οι δαπάνεσ που δφνανται να καλυφκοφν από το Εκνικό Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
αφοροφν ςε:
 καταςκευζσ ,ανακαταςκευζσ ι επεκτάςεισ εγκαταςτάςεων ι ζργων
 προμικειεσ μονίμων εξοπλιςτικϊν μζςων ι τεχνικοφ ι άλλου υλικοφ εξοπλιςμοφ
 μελζτεσ που αναφζρονται αποκλειςτικά ςτα εν λόγω ζργα και
 πάςθσ φφςεωσ ζξοδα που ςχετίηονται ευκζωσ με αυτά.
Αναλυτικότερεσ οδθγίεσ για τον κακοριςμό των κριτθρίων και τθν κατανομι των πιςτϊςεων για
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ δίνονται ςτθν Εγκφκλιο Αρ.10 με ΑΡ. 7207/7-03-2017 του ΥΡ.ΕΣ. και ΑΔΑ:
Ϊ65Ρ465ΩΘ7-4Ε8.
Επιςθμαίνεται ότι με το 17939/30-05-2017 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΗΜΥ465ΩΘ7-ΙΥΜ,
διευκρινίςτθκε ότι ςε περίπτωςθ που θ κιρυξθ τθσ περιοχισ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
πολιτικισ προςταςίασ δεν είναι δυνατι, κα πρζπει το αίτθμα του Διμου για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ επιχοριγθςθσ να ςυνοδεφεται από ςχετικι διλωςθ/βεβαίωςθ του Δθμάρχου ςτθν οποία
κα αναλφονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν κακίςταται δυνατι θ ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ
κιρυξθσ τθσ περιοχισ ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ από τον Γενικό
Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι κατ’ εξουςιοδότθςθ από τον οικείο Ρεριφερειάρχθ, όπωσ για
παράδειγμα αιτιματα επιχοριγθςθσ για δράςεισ πρόλθψθσ και μείωςθσ του κινδφνου.
7.13 Αποηθμιϊςεισ του ηωικοφ και φυτικοφ κεφαλαίου και τθσ παράγωγθσ
Θζματα καταγραφισ και αποηθμιϊςεων, από καταςτροφζσ που προκαλοφνται από χιονοπτϊςεισ
και παγετό ςτο φυτικό κεφάλαιο ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό Αςφάλιςθσ Ψυτικοφ Κεφαλαίου του
ΕΛΓΑ (ΨΕΚ 166ϋ8/Βϋ/27-7-2011) όπωσ αυτόσ ιςχφει.
Θζματα καταγραφισ και αποηθμιϊςεων, από καταςτροφζσ που προκαλοφνται από χιονοπτϊςεισ
και παγετό ςτο ηωικό κεφάλαιο ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό Αςφάλιςθσ Ηωικοφ Κεφαλαίου του
ΕΛΓΑ (ΨΕΚ 1669/Βϋ/27-7-2011) όπωσ αυτόσ ιςχφει.
Θζματα αποηθμιϊςεων ςτο ηωικό κεφάλαιο, που δεν εμπίπτουν ςτον ανωτζρω Κανονιςμό
Αςφάλιςθσ Ηωικοφ Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, κακϊσ και για καταςτροφζσ ςτο φυτικό κεφάλαιο ι ςτα
μζςα παραγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του πάγιου κεφαλαίου και εξοπλιςμοφ, ρυκμίηονται από
τον Κανονιςμό Κρατικϊν Οικονομικϊν Ενιςχφςεων (Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 – ΨΕΚ 4562/Βϋ/2016),
όπωσ αυτόσ ιςχφει με αρμόδιο φορζα υλοποίθςθσ τον ΕΛΓΑ.
7.14 Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ - Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Σε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ οι εκελοντικζσ
οργανϊςεισ που είναι ενταγμζνεσ ςτο μθτρϊο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και
διζπονται από τα προβλεπόμενα ςτο Ν.3013/2002 (όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το
Ν.4249/14), μποροφν να αναλαμβάνουν δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ προσ υποβοικθςθ του ζργου
των Διμων και των Ρεριφερειϊν, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτο Μζροσ 3 του παρόντοσ.
Τονίηεται ότι οι δράςεισ των εκελοντικϊν οργανϊςεων που είναι ενταγμζνεσ ςτο μθτρϊο τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακορίηονται ςτθν απόφαςθ ζνταξισ τουσ και ότι για να
είναι ουςιαςτικι θ προςφορά τουσ, πρζπει οι δράςεισ που αναλαμβάνουν να αποτελοφν μζροσ των
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επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που κακορίηονται μζςα από τα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
(ΣΟΡΡ) των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ι τα Συντονιςτικά Τοπικά Πργανα (ΣΤΟ) των Διμων.
Ο ςυντονιςμόσ των εκελοντικϊν ομάδων που αναλαμβάνουν δράςεισ, όπωσ αυτζσ ζχουν
προςδιοριςτεί ςε ςυνεδριάςεισ του ΣΟΡΡ, γίνεται από τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ, ι από το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, εφόςον
ζχει εξουςιοδοτθκεί για τον ςκοπό αυτό.
Υπενκυμίηεται ότι βάςει του άρκρου 119 παρ.2 του Ν.4249/2014, οι ενταγμζνεσ Εκελοντικζσ
Οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ παραμζνουν ςτο κακεςτϊσ που ίςχυε ζωσ ότου ολοκλθρωκεί θ
πιςτοποίθςθ και ζνταξθ ςτο Μθτρϊο Εκελοντϊν με τθ διαδικαςία και μζςα ςτισ προκεςμίεσ που
προβλζπονται ςτισ παρ. 3 και 4 του ιδίου άρκρου.
Σε ότι αφορά κζματα αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και αςτικισ ευκφνθσ των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ18, αναφορικά με τθν εφαρμογι του άρκρου 118 (14Ι) του Ν. 4249/2014 (ΨΕΚ
73 Αϋ), το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.) γνωμοδότθςε ότι: Θ διάταξη του άρθρου 118 (14Ι)
του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Αϋ) ζχει άμεςη νομική ιςχφ για τουσ ήδη ενταγμζνουσ εθελοντζσ, ωσ προσ
την αςφαλιςτική κάλυψη και την αςτική ευθφνη αυτϊν.
7.15 Κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθ κρατικϊν αυτοκίνθτων από ιδιϊτεσ και μζλθ εκελοντικϊν οργανϊςεων
για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Θζματα ςχετικά με τθν ζγκριςθ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ Κρατικϊν Αυτοκινιτων από ιδιϊτεσ για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ρυκμίηονται με
το 713/18189/09.06/2015 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΫΟ68465ΨΘΕ – ΑΝ8).
Ειδικότερα, ςφμφωνα και με το άρκρο 47 παρ. 6 του Ν.4250/2014 με απόφαςθ του οικείου
Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ επιτρζπεται θ παροχι ζγκριςθσ για κατ' εξαίρεςθ οδιγθςθ
οχθμάτων που ανικουν ςτισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ από ιδιϊτεσ, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ,
για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν ι άλλων καταςτροφϊν και μόνον εφόςον ζχουν τθν απαιτοφμενθ κατά
περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ και προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε
αμοιβισ, αποηθμίωςθσ ι επιδόματοσ. Θ απόφαςθ αυτι ιςχφει με τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ
επζλευςθσ του κινδφνου ι τθσ φπαρξθσ τθσ ανάγκθσ και για όςο χρόνο ο κίνδυνοσ ι θ ανάγκθ
υφίςταται, ςε καμία δε περίπτωςθ θ ιςχφσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ.
7.16 Επίταξθ προςωπικϊν υπθρεςιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ επείγουςασ κοινωνικισ ανάγκθσ από
κεομθνία
Θζματα που ςχετίηονται με τθν επίταξθ προςωπικϊν υπθρεςιϊν και επίταξθ κινθτϊν και ακίνθτων
πραγμάτων για τθν αντιμετϊπιςθ επείγουςασ κοινωνικισ ανάγκθσ από κεομθνία ι ανάγκθσ που
μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθ δθμόςια υγεία, ρυκμίηονται με το άρκρο 1 του Νόμου 4325/15 (ΨΕΚ

18

Πςον αφορά τθ λειτουργία του Μθτρϊου Εκελοντικϊν Οργανϊςεων και Ειδικευμζνων Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τροποποιείται θ
παρ. 3 του άρκρου 119 του Ν. 4249/2014 (Αϋ 73) θ οποία αντικακίςταται, από τότε που ίςχυςε, ωσ εξισ: «3. Το χρονικό διάςτθμα
παραμονισ ςτο προχφιςτάμενο κακεςτϊσ δεν μπορεί να υπερβεί τα δφο (2) ζτθ από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ των εκπαιδεφςεων των
εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ μζςω τθσ Εκνικισ Σχολισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Ε.Σ.ΡΟ.Ρ.) του άρκρου 69. Άπρακτθ παρζλευςθ του
ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ, χωρίσ προςαρμογι των Εκελοντϊν και των Εκελοντικϊν Ομάδων ςυνιςτά λόγο αυτοδίκαιθσ διαγραφισ
τουσ από τα οικεία Μθτρϊα Εκελοντϊν και Εκελοντικϊν Οργανϊςεων.» Θ ωσ άνω παράγραφοσ τροποποιικθκε με το Ν. 4407/16 (ΨΕΚ
134 Α/27-7-16): «φκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 49. Με
τθν ανωτζρω ρφκμιςθ ςυνεχίηεται θ λειτουργία του Μθτρϊου Εκελοντικϊν Οργανϊςεων και Ειδικευμζνων Εκελοντϊν Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ωσ ζχει.

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
76/132

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Ζκδοςθ 2020

47/Αϋ/2015), με ιςχφ από τθν 11θ-05-2015, το άρκρο 41 του Ν. 3536/2007 (42/Αϋ/2007) και το
Ν.Δ.17/1974 (236/Αϋ/1974) , όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν .
Σφμφωνα με τα ανωτζρω θ επίταξθ προςωπικϊν υπθρεςιϊν επιτρζπεται αποκλειςτικά ςε
περίπτωςθ πολζμου ι επιςτράτευςθσ ι επείγουςασ κοινωνικισ ανάγκθσ από κεομθνία ι ανάγκθσ
που μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθ δθμόςια υγεία.
Οι ανωτζρω διατάξεισ εφαρμόηονται κατόπιν απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ, φςτερα από
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Υπουργοφ ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει θ αντιμετϊπιςθ τθσ
αιτίασ που προκάλεςε ανάγκθ από τισ αναφερόμενεσ παραπάνω. Με τθν απόφαςθ του
Ρρωκυπουργοφ εξουςιοδοτοφνται οι Υπουργοί ι Ρεριφερειάρχεσ να προβαίνουν, με απόφαςι τουσ,
ςε επίταξθ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (άρκρ. 1 του Ν. 4325/15).
Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ, με το 3854/10-06-2015
ζγγραφό τθσ, ζχει ιδθ ενθμερϊςει ςχετικά τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
των Ρεριφερειϊν και των Διμων τθσ χϊρασ, κακϊσ και εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε κεντρικό επίπεδο
(Α/ΕΛ.ΑΣ., Α.Ρ.Σ., Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΑΒ, κλπ)
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ΜΕΟΣ 8
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΟΣ 8. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΧΕΔΙΟΥ
8.1 Εκπαίδευςθ
Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου Μεγαρζων που εμπλζκονται ςε δράςεισ πολιτικισ
προςταςίασ είναι δυνατι μζςω ςχετικϊν εκπαιδεφςεων που διοργανϊνονται από τον Διμο με τθ
ςυμμετοχι ςτελεχϊν τθσ ΓΓΡΡ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ.
8.2 Ζλεγχοσ Σχεδίου - Αςκιςεισ
Για τον ζλεγχο του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ
Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων πραγματοποιοφνται
αςκιςεισ που διοργανϊνονται από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ για τον ζλεγχο των διαδικαςιϊν και ςχεδίων που ςυντάςςονται ςε
εφαρμογι τθσ ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ».
Για το ςκοπό αυτι θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ ζχει εκδϊςει
επικαιροποιθμζνεσ «Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για τον Σχεδιαςμό και τθ Διεξαγωγι Αςκιςεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» με το 532/23-01-2020 ζγγραφό τθσ με ΑΔΑ: ΫΕ2Ϊ46ΜΤΛΒ-Γ95.
8.2.1 Διενζργεια Αςκιςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Διμων και Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ
Ο ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι αςκιςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ςυνιςτά τθν πιο αςφαλι μζκοδο για τθν τακτικι και ςε βάκοσ
δοκιμαςία, εκπαίδευςθ και αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ, επάρκειασ, αλλά και του
επιτυχοφσ ςυντονιςμοφ των φορζων ςε δράςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και
άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ ι ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Χιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο
Διμο Μεγαρζων με εντολι του Δθμάρχου, το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
προγραμματίηει ςε ετιςια βάςθ μια άςκθςθ ετοιμότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, βάςει
του ανωτζρω ςχεδίου.
Οι αςκιςεισ αυτζσ κα πρζπει να εςτιάηουν κατά κφριο λόγο ςε κζματα κατανομισ ρόλων και
αρμοδιοτιτων των υπθρεςιϊν των Διμων, με ςτόχο τθν επαφξθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ και
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ςυνεργαςίασ όλων των οργανικϊν μονάδων του Διμου ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ του ρόλου ςτθν
αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Τονίηεται ότι ςε αρχικό ςτάδιο οι αςκιςεισ αυτζσ κα πρζπει να επικεντρϊνονται μόνο ςτθν άςκθςθ
των οργανικϊν μονάδων και υπθρεςιϊν του Διμου για τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ τουσ ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, χωρίσ τθν εμπλοκι άλλων φορζων και υπθρεςιϊν (ΕΛ.ΑΣ.,
Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).
Σε δεφτερο ςτάδιο κα κλθκοφν να ςυμμετζχουν ςτισ ανωτζρω αςκιςεισ και οι λοιποί
εμπλεκόμενοι φορείσ ςε επίπεδο Διμου (διυπθρεςιακι άςκθςθ), ςτο πλαίςιο ςυντονιςμοφ και
διαλειτουργικότθτασ μεταξφ τουσ, για υλοποίθςθ δράςεων που ςυνδζονται με τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ δφναται να ςυνδράμει ςτον
ςχεδιαςμό, διεξαγωγι και αποτίμθςθ των ανωτζρω αςκιςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο
Διμου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ.
8.3 Ανακεϊρθςθ & Επικαιροποίθςθ Σχεδίου
Θ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ & επικαιροποίθςθσ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο
Διμο Μεγαρζων αναφζρεται ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτο Σχζδιο και γίνεται εφόςον ςυντρζχει
τουλάχιςτον ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ:
 νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που επθρεάηουν τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκομζνων ςτο Σχζδιο
Δ/νςεων του Ψορζα Σχεδίαςθσ ι άλλων Ψορζων με τουσ οποίουσ αυτόσ ςυνεργάηεται
 ίδρυςθ Ψορζων που εμπλζκονται ςτθν διαχείριςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
 νζεσ κεςμικζσ εκνικζσ, κοινοτικζσ ι διεκνείσ υποχρεϊςεισ,
 νζα ανάλυςθ κινδφνου,
 αποτιμιςεισ αςκιςεων ςτισ οποίεσ ςυνιςτϊνται αλλαγζσ ςτο Σχζδιο.
Θ διαδικαςία τθσ επικαιροποίθςθσ αναφζρεται ςτον ζλεγχο και ενδεχόμενθ αλλαγι
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων του Σχεδίου που δεν επθρεάηουν το ςκοπό, τουσ ςτόχουσ του Σχεδίου ι τθν
ιδζα επιχειριςεων. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ των ςτοιχείων που πρζπει να επικαιροποιοφνται είναι:
 Στοιχεία επικοινωνίασ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν του Ψορζα Σχεδίαςθσ
 Μνθμόνια ενεργειϊν που προβλζπονται ςτο Σχζδιο
 Διαδικαςίεσ και υποδείγματα εντφπων
 Στοιχεία δθμιουργθκζντων νζων υποδομϊν (κυκλοφοριακϊν και άλλων)
8.4 Τιρθςθ ςτοιχείων ειδικοφ φακζλου καταςτροφισ
Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με το άρκ. 6, παρ. 3 ςτϋ του Ν. 3013/2002
(ΨΕΚ 102/Αϋ/2002), ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ ειδικοφ φακζλου για τισ γενικζσ, περιφερειακζσ ι
τοπικζσ μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφζσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ του Γενικοφ
Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ».
Στον ανωτζρω ειδικό φάκελο περιζχονται τα ςτοιχεία του ςυνόλου των ενεργειϊν, ςτο πλαίςιο και
του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των
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φαινομζνων, κακϊσ και για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. Επίςθσ, εμπεριζχονται εκκζςεισ
απολογιςμοφ δράςθσ των επί μζρουσ αρμόδιων φορζων και προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε
περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ παρόμοιων φαινομζνων.
Στα ανωτζρω πλαίςια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν οφείλουν να καταγράφουν
τα ανωτζρω ςτοιχεία με χρονολογικι ςειρά, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά περίπτωςθ ανάλυςθ
του ςυςτιματοσ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ, με ςτόχο τθν βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ για τθν
αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των καταςτροφικϊν φαινομζνων και τον μετριαςμό των
επιπτϊςεων ςτουσ πολίτεσ και ςτο ανκρωπογενζσ και φυςικό περιβάλλον.
Με βάςει τα ανωτζρω καλοφνται οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων-Ρεριφερειϊν να ςυγκεντρϊνουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που ςυνδζονται με τον
φάκελο καταςτροφισ ςτισ περιπτϊςεισ περιφερειακϊν καταςτροφϊν ι τοπικϊν καταςτροφϊν
μεγάλθσ ζνταςθσ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και να τα υποβάλλουν ςτθ Γενικι
Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ το ταχφτερο δυνατό. Στισ περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν θ
ςυλλογι όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων που ςυνδζονται με τον φάκελο καταςτροφισ κα γίνεται
με ςχετικό αίτθμα τθσ Γενικισ Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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ΜΕΟΣ 9
ΡΕΙΒΟΛΘ-ΕΜΦΑΝΙΣΘ
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ

ΜΕΟΣ 9. ΡΕΙΒΟΛΘ-ΕΜΦΑΝΙΣΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ

Θ παρουςία υπαλλιλων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτον τόπο μιασ καταςτροφισ, με πολιτικι
περιβολι, δεν δθλϊνει τθν ιδιότθτά τουσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα, ςε επιχειρθςιακό επίπεδο να
χάνεται αρκετζσ φορζσ πολφτιμοσ χρόνοσ μζχρι τθν ταυτοποίθςι τουσ από υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ
και κυρίωσ να περνά απαρατιρθτθ θ παρουςία τουσ από πολίτεσ, οι οποίοι αγνοοφν κατά κανόνα
εντολζσ ι παραινζςεισ τουσ.
Σφμφωνα με το 4678/22-11-2004 ζγγραφο ΓΓΡΡ, τα επιχειρθςιακά μπουφάν Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ κα πρζπει να ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι:

Εικόνα 1. Επιχειρθςιακά μπουφάν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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και τα γιλζκα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ:

Εικόνα 2. Επιχειρθςιακά γιλζκα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τθν εμφάνιςθ των επιχειρθςιακϊν μπουφάν και γιλζκων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ δίνονται ςτο 4678/22-11-2004 ζγγραφο ΓΓΡΡ.
Για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Δ/νςεισ, Τμιματα και
Γραφεία) πζραν των επιχειρθςιακϊν μπουφάν και γιλζκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν ςτο τόπο τθσ
καταςτροφισ ςτο πλαίςιο του ςυντονιςτικοφ τουσ ρόλου, κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα μζτρα
που κα εξαςφαλίηουν τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ, κακϊσ και να τουσ παρζχονται όλα τα
ενδεικνυόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ), ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 43726/2019 (ΨΕΚ 2208 Β).
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΧΕΙΜΕΙΝΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΆΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΤΫΝ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ
ΜΕΓΑΕΫΝ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
Α1. ΕΓΑ ΚΑΙ ΔΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΙΝΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν από χιονοπτϊςεισ και παγετό
(αποκλειςμόσ δρόμων, ακινθτοποίθςθ οχθμάτων, κλπ), οι φορείσ που ζχουν τθν αρμοδιότθτα
ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ προγραμματίηουν ζργα και δράςεισ οι
οποίεσ εμπίπτουν ςτθν ζννοια τθσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του οδικοφ δικτφου και αναφζρονται
ωσ χειμερινι ςυντιρθςθ.
Θ χειμερινι ςυντιρθςθ αφορά ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του πάγου και
τθν απομάκρυνςθ του χιονιοφ από το οδόςτρωμα του οδικοφ δικτφου.
Βαςικόσ ςτόχοσ των ανωτζρω ζργων και δράςεων είναι, ςτο μζτρο του εφικτοφ, θ αςφαλισ
κυκλοφορία ςτο οδικό δίκτυο και ο περιοριςμόσ ςτο ελάχιςτο των κακυςτεριςεων και των
ατυχθμάτων που οφείλονται ςτισ χιονοπτϊςεισ και παγετό.
Τα ανωτζρω, δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των ζργων και δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Ωςτόςο θ ζνταςθ και θ ζκταςθ των φαινομζνων και θ δυςκολία ςυντονιςμοφ των φορζων ςτθν
από κοινοφ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο ενδζχεται
να οδθγιςει ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Το γεγονόσ αυτό κακιςτά ςκόπιμο να γίνει ιδιαίτερθ αναφορά ςτα ζργα και δράςεισ που
υλοποιοφνται από τουσ φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ, ςτισ
αρμοδιότθτζσ τουσ, κακϊσ και ςτον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό τουσ.
Εν ςυνεχεία και ζχοντασ υπ’ όψθ ότι, θ ζνταςθ και θ ζκταςθ των φαινομζνων, μπορεί να οδθγιςει
ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ζχει βαρφνουςα ςθμαςία θ παροχι ςυντονιςτικϊν οδθγιϊν προσ
τουσ φορείσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ αναφορικά με τον ςυντονιςμό και τθ ςυνζργεια με τουσ φορείσ
αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν (ΕΛ.ΑΣ., Ρ.Σ, κλπ) ςε ειδικότερεσ δράςεισ για τθν από κοινοφ
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ.
Α1.1 Ρρογραμματιςμόσ ζργων και δράςεων χειμερινισ ςυντιρθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο
Θ χειμερινι ςυντιρθςθ αφορά ςυνικωσ τθν περίοδο από το δεφτερο δεκαπενκιμερο του μθνόσ
Νοεμβρίου ωσ και τισ αρχζσ Απριλίου. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ περίοδοσ αυτι δφναται να
διαφοροποιείται, ιδιαίτερα ςε ορεινζσ περιοχζσ.
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Για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ τθσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ κρίνεται ςκόπιμθ θ λειτουργία
ςτακμϊν αποχιονιςμοφ και ανεφοδιαςμοφ κατά μικοσ του οδικοφ δικτφου, όπωσ επίςθσ και ο
κακοριςμόσ λειτουργικϊν διαδικαςιϊν.
Στθν ζννοια των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν εμπίπτουν και τα ςχζδια αποχιονιςμοφ και
αντιμετϊπιςθσ παγετοφ, τα οποία ςυντάςςονται πριν τθν ζναρξθ τθσ χειμερινισ περιόδου από τισ
αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του
οδικοφ δικτφου, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο παράρτθμα Β2 του παρόντοσ (Αρμοδιότθτεσ
φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου).
Στα ςχζδια αυτά, τα οποία δεν αποτελοφν ςχζδια Ρολιτικισ Ρροςταςίασ19 , προςδιορίηονται τα
μζςα και το ανκρϊπινο δυναμικό που κα χρθςιμοποιθκοφν, κακορίηονται τα δρομολόγια και οι
προτεραιότθτεσ ανά οδικό άξονα, θ ετοιμότθτα, οι επικοινωνίεσ, όπωσ επίςθσ και ηθτιματα ςχετικά
με τθν υγιεινι και αςφάλεια του προςωπικοφ.
Σθμειϊνεται ότι ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ το ιςτορικό των χιονοπτϊςεων και παγετοφ κακϊσ και
των ςχετικϊν επιπτϊςεων που ςθμειϊκθκαν κατά τα προθγοφμενα ζτθ, μποροφν να αποτελζςουν
αξιόπιςτθ πθγι κακοριςμοφ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα απαιτθκοφν, όπωσ επίςθσ και
προγραμματιςμοφ του αναγκαίου ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ, τα ςχετικά ζργα και εργαςίεσ
δφναται να διαχωριςτοφν ςε τρία χρονικά ςτάδια-περιόδουσ.
Στάδιο 1ο : Ρρο-χειμερινι περίοδοσ.
Θ περίοδοσ αυτι καλφπτει το χρονικό διάςτθμα από το τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ χειμερινισ
περιόδου ωσ και ζνα μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ νζασ.
 Ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων και κανονιςτικϊν αποφάςεων προςδιοριςμοφ αρμόδιων
οργανικϊν μονάδων για τθν εκτζλεςθ ζργων και δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ ανά οδικό άξονα, με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
 Αποτίμθςθ του ζργου του αποχιονιςμοφ κατά τθν προθγοφμενθ χειμερινι περίοδο με
ςυςτθματικι καταγραφι των προβλθμάτων που προζκυψαν.
 Ρρογραμματιςμόσ πόρων και ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν επόμενθ χειμερινι περίοδο,
βάςει νζασ εμπειρίασ και νζασ αποτίμθςθσ προθγουμζνων ετϊν, με ςτόχο τθν βελτίωςθ του
ςχεδιαςμοφ.
 Διατφπωςθ προτάςεων για τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων πόρων.
 Ρρομικεια και αποκικευςθ υλικϊν (πχ αλάτι20, ψθφίδα, κτλ) βάςει των προβλεπόμενων
αναγκϊν.
 Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων
Στάδιο 2ο : Ρερίοδοσ προετοιμαςίασ.
Θ περίοδοσ αυτι καλφπτει το χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ πριν τθν ζναρξθ τθσ νζασ χειμερινισ
περιόδου.

19
20

Ππωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ « Ξενοκράτθσ» (YA 1299/7-4-2003 - ΨΕΚ 423/Βϋ/2003)
Σφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι, το αλάτι είναι το ςφνθκεσ αντιπαγετικό υλικό που χρθςιμοποιείται ςτθ χειμερινι
ςυντιρθςθ των οδϊν. Το αλάτι αποχιονιςμοφ χρθςιμοποιείται προλθπτικά για τθν αποφυγι δθμιουργίασ ςτρϊματοσ χιονιοφ ι πάγου ςτο
οδόςτρωμα, αλλά και για το λιϊςιμο ιδθ υπάρχοντοσ ςτρϊματοσ χιονιοφ ι πάγου. Είναι αποτελεςματικό ςε κερμοκραςίεσ μζχρι -5°C, ενϊ
με παρουςία ιλιου ι βαριάσ κυκλοφορίασ μπορεί να είναι αποτελεςματικό μζχρι -10°C.
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 Ζκδοςθ ςχεδίων για τθν εκτζλεςθ ζργων και δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων
και παγετοφ βάςει των πιςτϊςεων που εγκρίκθκαν ι προβλζπεται να εγκρικοφν.
 Ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν προγραμματιςμζνθσ μίςκωςθσ ιδιωτικϊν μζςων, όταν αυτό
απαιτείται βάςει του ανακεωρθμζνου ςχεδιαςμοφ .
 Ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ εποχιακοφ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, όταν αυτό
απαιτείται, για κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν.
 Κατανομι προςωπικοφ και οριςμόσ υπευκφνων για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των
προβλεπόμενων από το ςχεδιαςμό εγκαταςτάςεων (εργοτάξια, αποκικεσ άλατοσ, κλπ).
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ και άμεςθ ςυντιρθςι τουσ,
αν αυτό απαιτείται και δεν ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί.
 Κακοριςμόσ υπευκφνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ παγετοφ
βάςει του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ. Οριςμόσ επικεφαλισ ςυντονιςτι και τθσ ζδρασ του.
 Ρρογραμματιςμόσ βαρδιϊν και επιφυλακϊν του προςωπικοφ βάςει του αντίςτοιχου
ςχεδιαςμοφ.
 Ζκδοςθ οδθγιϊν από τον επικεφαλισ ςυντονιςτι για τθν υλοποίθςθ των δράςεων και τθν
αςφάλεια του προςωπικοφ επζμβαςθσ και μζςων, ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργείται κίνδυνοσ ι
ηθμία, με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τθν κεντρικι διοίκθςθ.
 Ρροτεραιοποίθςθ των οδικϊν αξόνων ωσ προσ τθν επζμβαςθ ςε περιπτϊςεισ αδυναμίασ
ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων λόγω εκτεταμζνων χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
 Διαςφάλιςθ λειτουργίασ του φορζα ςε περιπτϊςεισ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ.
 Συςκζψεισ με άλλουσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν καλφτερθ επικοινωνία και
ςυντονιςμό των επιχειριςεων ςτθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από
χιονοπτϊςεισ και παγετό.
 Συμμετοχι του φορζα χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
(ΣΟΡΡ) των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και Συντονιςτικά Τοπικά Πργανα (ΣΤΟ) των Διμων με
κζμα το ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ι του Διμου με άλλουσ
φορείσ που εμπλζκονται ςε δράςεισ αποχιονιςμοφ ςτο οδικό δίκτυο τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ ι του Διμου αντίςτοιχα, με ςτόχο τθν αποφυγι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Στάδιο 3ο : Χειμερινι περίοδοσ
Θ περίοδοσ αυτι καλφπτει το χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα πάντα με
τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ςτα διάφορα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ.
 Διαςφάλιςθ ροισ πλθροφοριϊν προσ τθν ζδρα του επικεφαλισ ςυντονιςτι ςχετικϊν με
μετεωρολογικζσ προβλζψεισ και προειδοποιιςεισ τθσ ΕΜΥ κακϊσ και πλθροφοριϊν από τθν
επιτιρθςθ του οδικοφ δικτφου για λόγουσ ετοιμότθτασ.
 Εφαρμογι του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ όπου αυτό επιβάλλεται.
 Ανακατανομι πόρων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο, βάςει τθσ εξζλιξθσ των καιρικϊν
φαινόμενων.
 Ρρομικεια επιπλζον υλικϊν (άλατοσ, ψθφίδασ, κτλ.) όταν οι επικρατοφςεσ ι οι
προβλεπόμενεσ ςυνκικεσ το απαιτοφν. Άμεςθ επιδιόρκωςθ βλαβϊν εξοπλιςμοφ και μζςων.
 Αποκλιμάκωςθ εργαςιϊν και δράςεων βάςει του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ.
Θ ανωτζρω αναφορά ςτον προγραμματιςμό ζργων και δράςεων χειμερινισ ςυντιρθςθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο και ο διαχωριςμόσ τουσ
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ςε χρονικά ςτάδια – περιόδουσ, είναι ενδεικτικι και δφναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τισ
δυνατότθτεσ των φορζων υλοποίθςθσ.
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ απορροι από μεγάλα αποκζματα αλατιοφ που χρθςιμοποιείται ςτθν
χειμερινι ςυντιρθςθ των οδϊν, ενδζχεται να ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον (μόλυνςθ
των υδατορεμάτων και των υπογείων υδάτων, κλπ). Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτθτθ θ
απομάκρυνςθ τυχόν περίςςειασ αλατιοφ που χρθςιμοποιικθκε για τον αποχιονιςμό, από ςθμεία
προςωρινισ εναπόκεςθσ ι και από τα περικϊρια του οδοςτρϊματοσ.
Α2. ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΦΟΕΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Α2.1 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ
Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ, ςτο πλαίςιο του
ςυντονιςτικοφ τθσ ρόλου και με ςτόχο τθν αποςαφινιςθ των αρμοδιοτιτων των φορζων που
εμπλζκονται ςε ζργα και δράςεισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
χειμερινισ ςυντιρθςθσ, αλλά και τθσ χωρικισ κατανομισ των ανωτζρω αρμοδιοτιτων ανά φορζα,
προχϊρθςε ςτθν χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ κατανομισ των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ του
οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ με τθν χριςθ Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν.
Ειδικότερα, θ Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ με το
7910/08-11-2017 ζγγραφό τθσ απζςτειλε ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ζνα ολοκλθρωμζνο
τεφχοσ κατανομισ αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ, προσ διευκόλυνςθ του
ζργου τουσ, το οποίο ςυμπεριλαμβάνει 67 χάρτεσ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ενϊ
παράλλθλα ςυνζταξε και 14 χάρτεσ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ με διάςταςθ εκτφπωςθσ Α1. Αντίγραφό
του ανωτζρω εγγράφου και των ςχετικϊν χαρτϊν ζχει αναρτθκεί ςτον ιςτοχϊρο τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. και
ειδικότερα ςτον ςφνδεςμο (www.civilprotection.gr/el/κατανομι-αρμοδιοτιτων-ςυντιρθςθσ-οδικοφδκτφου).
Θ ανωτζρω χαρτογραφικι απεικόνιςθ πραγματοποιικθκε με ςκοπό τθν διευκόλυνςθ του ζργου
των φορζων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν (ΕΛ.ΑΣ., Ρυροςβεςτικό Σϊμα, ΕΚΑΒ) και των φορζων
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των δικτφων κοινισ ωφζλειασ (ΔΕΘ, ΔΕΔΔΘΕ, ΑΔΜΘΕ, ΔΕΣΨΑ, φορείσ
παροχισ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν), με τθν παροχι χαρτογραφικϊν προϊόντων μικρισ κλίμακασ,
τα οποία ςε αδρζσ γραμμζσ κα αποςαφινιηαν τον φορζα ςυντιρθςθσ, άρα και τον φορζα
αποκατάςταςθσ τθν βατότθτασ, κάκε τμιματοσ του οδικοφ δικτφου.
Διευκρινίηεται ότι θ χαρτογραφικι αποτφπωςθ αφορά αποκλειςτικά τθν κατανομι των
αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ και όχι τθν αποτφπωςθ του χαρακτθριςμοφ των τμθμάτων του οδικοφ
δικτφου (Εκνικό, Επαρχιακό, Δθμοτικό) θ οποία μπορεί να διαφοροποιείται κατά περίπτωςθ και θ
οποία ζχει πραγματοποιθκεί από τθν Διεφκυνςθ Οδικϊν Υποδομϊν (Δ13) τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Υποδομϊν.
Θ αρχικι χαρτογραφικι αποτφπωςθ υποβλικθκε ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ προσ επικφρωςθ πριν
τθν οριςτικι τθσ ζκδοςθ. Δεδομζνου όμωσ ότι θ κλίμακα ςτθν οποία πραγματοποιικθκε θ επικφρωςθ
τθσ χαρτογραφικισ αποτφπωςθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν επζτρεπε τθν λεπτομερι διόρκωςθ τθσ
χάραξθσ των επί μζρουσ τμθμάτων του οδικοφ δικτφου από τισ Δ/νςεισ Τεχνικϊν ζργων, αλλά και του
γεγονότοσ ότι θ διαδικαςία επικφρωςθσ για τθν θπειρωτικι χϊρα ολοκλθρϊκθκε το 2009, είχε ωσ
αποτζλεςμα ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να μθν ζχουν ενςωματωκεί αλλαγζσ ςτθν κατανομι των
αρμοδιοτιτων, νζεσ χαράξεισ κ.τ.λ., που προζκυψαν ζκτοτε.
Με ςκοπό τθν διόρκωςθ τυχόν παραλιψεων, αλλά και τθν διαρκι επικαιροποίθςθ τθσ
χαρτογραφικισ αποτφπωςθσ, θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ
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απζςτειλε ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ το 4103/08-06-2018 ζγγραφο με τίτλο «Διαδικαςία
επικαιροποίθςθσ τθσ χαρτογραφικισ αποτφπωςθσ αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου τθσ
Ωϊρασ» με το οποίο ηιτθςε από τουσ φορείσ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου (Υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, Εταιρίεσ Ραραχϊρθςθσ, Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων των
Ρεριφερειϊν και των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων) να προχωριςουν εκ νζου ςε ζλεγχο των δεδομζνων
που αφοροφν τα τμιματα του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτοσ τουσ και να αποςτείλουν ςτθν Δ/νςθ
Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ τυχόν διορκϊςεισ ι προςκικεσ ϊςτε να
καταςτεί δυνατι θ διόρκωςθ και θ επικαιροποίθςθ των δεδομζνων και των ςχετικϊν χαρτϊν.
Οι υποδείξεισ και διορκϊςεισ που αποςτζλλονται από φορείσ ςτο ανωτζρω πλαίςιο,
ενςωματϊνονται το ςυντομότερο δυνατό από τθν λιψθ τουσ και ςτθν ςυνζχεια αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΡΡ θ επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του τεφχουσ κατανομισ αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ
του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ, κακϊσ και επικαιροποιθμζνοι χάρτεσ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ με
διάςταςθ εκτφπωςθσ Α1.
Θ διαδικαςία αυτι βρίςκεται ςε εξζλιξθ, οπότε θ εκάςτοτε ζκδοςθ τθσ χαρτογραφικισ
αποτφπωςθσ των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου δεν κεωρείτε τελικι, αλλά δφναται
να ανακεωρθκεί εκ νζου εφόςον προκφψουν ςχόλια και παρατθριςεισ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.
Τζλοσ διευκρινίηεται ότι, θ χαρτογραφικι απεικόνιςθ τθσ κατανομισ των αρμοδιοτιτων
ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ, δεν είναι δεςμευτικι για τουσ φορείσ ςυντιρθςθσ και δεν
υποκακιςτά, τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Α2.2

Αρμοδιότθτεσ φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτα ολοκλθρωμζνα τμιματα
αυτοκινθτοδρόμων
Οι αρμοδιότθτεσ των φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτα ολοκλθρωμζνα τμιματα
αυτοκινθτοδρόμων, όπωσ επίςθσ και των φορζων παρακολοφκθςθσ και επίβλεψθσ των ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ περιγράφονται ςτον Ρίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Δ του Γενικοφ Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ
Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67).
Αναλυτικότερθ περιγραφι των ρόλων και αρμοδιοτιτων των φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτα
ολοκλθρωμζνα τμιματα αυτοκινθτοδρόμων, για λόγουσ πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ όλων των
εμπλεκομζνων φορζων, παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Β του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ
με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67), κακϊσ και ςτο ΑΡ 7910/8-11-2017
ζγγραφο ΓΓΡΡ.
Α2.3 Αρμοδιότθτεσ φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο εκνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο
(πρωτεφον και δευτερεφον οδικό δίκτυο)
Μετά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ» (Ν.3852/2010, ΨΕΚ 87/Αϋ/2010) οι
αρμοδιότθτεσ για τθ ςυντιρθςθ των οδϊν που ανικαν ςτισ καταργθκείςεσ Νομαρχιακζσ
Αυτοδιοικιςεισ (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και ςτισ πρϊθν κρατικζσ Ρεριφζρειεσ (εκνικό οδικό δίκτυο),
περιιλκαν πλζον ςτισ νζεσ Ρεριφζρειεσ που ςυςτικθκαν με τον Ν. 3852/10 και αςκοφνται από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουσ (αρκ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).
Στον Ρίνακα 2 του Ραραρτιματοσ Α του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν
κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67)παρουςιάηονται οι οργανικζσ μονάδεσ των
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Ρεριφερειϊν (Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων, κλπ) που ζχουν αρμοδιότθτεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο
εκνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν
εκδοκεί για το ςκοπό αυτό και ζχουν κοινοποιθκεί ςτθν ΓΓΡΡ μετά από ςχετικι αλλθλογραφία
(6194/17-9-2012 ζγγραφο τθσ ΓΓΡΡ).
Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν νομοκεςία περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (Ν.4412/16, ΨΕΚ 147/Αϋ/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) Ρροϊςταμζνθ Αρχι ι
Εποπτεφουςα Αρχι είναι θ αρχι ι θ υπθρεςία ι το όργανο του φορζα καταςκευισ του ζργου που
εποπτεφει τθν καταςκευι του αςκϊντασ για λογαριαςμό του αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ, ιδίωσ ςε
κζματα τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ Διευκφνουςα Υπθρεςία ι Επιβλζπουςα
Υπθρεςία είναι θ τεχνικι υπθρεςία του φορζα καταςκευισ του ζργου που είναι αρμόδια για τθν
παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και διοίκθςθ τθσ καταςκευισ του ζργου.
Αναλυτικότερθ περιγραφι των ρόλων και αρμοδιοτιτων των οργανικϊν μονάδων των
Ρεριφερειϊν (Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων, κλπ) που ζχουν αρμοδιότθτεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο
εκνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, για λόγουσ πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ όλων των
εμπλεκομζνων φορζων, παρατίκεται ςτο ΑΡ 7910/8-11-2017 ζγγραφο ΓΓΡΡ.
Α2.4 Αρμοδιότθτεσ φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο υπόλοιπο δθμόςιο οδικό δίκτυο (δθμοτικοί
οδοί, κλπ)
Το υπόλοιπο δθμόςιο οδικό δίκτυο, όπωσ προκφπτει από τισ αποφάςεισ του Υπουργοφ ΡΕΩΫΔΕ και
των Γενικϊν Γραμματζων των πρϊθν κρατικϊν Ρεριφερειϊν που εκδόκθκαν ςε εφαρμογι του
Ν.3481/2006 (ΨΕΚ 162/Α/2-8-2006), ανικει ςτθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των Διμων, εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων εκάςτου (ςχετικά από 70 ωσ και 84 του Ραραρτιματοσ Δ του Γενικοφ Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ
Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67).
Σε περίπτωςθ οδοφ που διζρχεται από περιςςότερουσ Διμουσ, θ ευκφνθ κατανζμεται τμθματικά
ςε κάκε Διμο που θ οδόσ διζρχεται μζςα ςτα όρια τθσ διοικθτικισ του ευκφνθσ.
Πςον αφορά τθ ςυντιρθςθ του οδικοφ δικτφου των πρϊθν Διμων και Κοινοτιτων που
ςυνενϊνονται, νοείται ότι θ αρμοδιότθτα αυτι αςκείται πλζον από τουσ Διμουσ που ςυνιςτϊνται με
το άρκρο 1 του Ν.3852/2010 (αρκ. 283, παρ.1 του Ν.3852/2010).
Κακϊσ οι οδοί του κράτουσ διαιροφνται ςε εκνικζσ, επαρχιακζσ και δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ και
αγροτικζσ (ςφμφωνα με το άρκ.1 του ΡΔ 28/1929 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για καταςκευιςυντιρθςθ οδϊν»), προκφπτει ότι ςτθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των Διμων ανικει το δθμοτικό ι
κοινοτικό οδικό δίκτυο, κακϊσ και το αγροτικό οδικό δίκτυο.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τον Ν3852/2010, ςτισ αρμοδιότθτεσ των Διμων περιλαμβάνονται εκτόσ των
άλλων οι αρμοδιότθτεσ μελζτθσ και εκτζλεςθσ ζργων τεχνικισ υποδομισ, τοπικισ ςθμαςίασ, που
αφοροφν ςτθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία και τθν αλιεία και ιδίωσ αυτϊν που ςχετίηονται με τθν
αγροτικι οδοποιία, τθν καταςκευι λιμνοδεξαμενϊν, τα ζργα βελτίωςθσ βοςκοτόπων και τα
εγγειοβελτιωτικά ζργα (άρκρο 94 παρ.5.2 του Ν.3852/2010).
Στο πλαίςιο αυτό και με βάςθ τα ανωτζρω, θ ςυντιρθςθ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου και κατά
ςυνζπεια θ αποκατάςταςθ αυτοφ από ηθμιζσ οι οποίεσ προκλικθκαν από ζντονα καιρικά φαινόμενα,
ανικει ςτθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των Διμων, εντόσ τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ.
Ειδικότερα ςε περιοχζσ αναδαςμοφ, θ ςυντιρθςθ του λοιποφ αγροτικοφ δικτφου, που δεν
εξυπθρετεί τθν λειτουργία των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων και μζχρι τθν κφρωςι του αναδαςμοφ, είναι
αρμοδιότθτα του οικείου Διμου (αρκ. 20 Ν.674/1977, αρκ. 94 του Ν.3852/2010)
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Μετά τθν κφρωςθ του αναδαςμοφ θ ςυντιρθςθ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου που εξυπθρετεί τα
εγγειοβελτιωτικά ζργα αποδίδεται ςτον αρμόδιο Ο.Ε.Β. και το λοιπό αγροτικό οδικό δίκτυο
μεταβιβάηεται με διαπιςτωτικι πράξθ ςτον Διμο και εγγράφεται ςτο Κτθματολόγιο. (παρ. 8 του
άρκρου 22 του Ν. 4061/2012 όπωσ αυτι προςτζκθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 37 του Ν. 4235/2014,
6721/18-09-2019 ζγγραφό Γ.Γ.Ρ.Ρ. και 1388/239647/26-9-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθ Εγγείων
Βελτιϊςεων & Εδαφοχδατικϊν Ρόρων του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ).
Ειδικότερα για τουσ Διμουσ των Ρεριφερειϊν Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου
(Νθςιωτικοί Διμοι) και για τισ αρμοδιότθτεσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και ανακαίνιςθσ των οδϊν
των οποίων θ ςυντιρθςθ άνθκε ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Κρατικισ Ρεριφζρειασ και των αντίςτοιχων
Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (αρκ. 204 περ. Ε.1. του Ν. 3852/2010), μζχρι τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν
αποφάςεων21 για το χρόνο ζναρξθσ άςκθςισ τουσ από τουσ Διμουσ, ςυνεχίηουν να ζχουν εφαρμογι
οι ρυκμίςεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 206 του Ν.3852/2010, δθλαδι οι
αρμοδιότθτεσ του άρκρου 204 αςκοφνται από τθν Ρεριφζρεια, κατά παρζκκλιςθ τθσ προβλεπόμενθσ
ςε αυτό ςχετικισ προκεςμίασ (παρ 1, του αρκ. 31 του Ν.4257/14, ΨΕΚ 93/Αϋ/2014).
Επίςθσ, διευκρινίηεται ότι για τουσ Διμουσ τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου με πλθκυςμό
μικρότερο από 4.000 κατοίκουσ22, ςφμφωνα με το άρκρο 205 του Ν. 3852/2010, εφόςον υποβλθκεί
ςχετικό αίτθμα ςτον Ρεριφερειάρχθ από τον οικείο Διμο, φςτερα από απόφαςθ του δθμοτικοφ
ςυμβουλίου που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του, θ εκτζλεςθ ζργων και
μελετϊν, ςυνεπϊσ και θ ςυντιρθςθ του υπόλοιπου οδικοφ δικτφου (δθμοτικοί οδοί κ.τ.λ.) αποτελεί
αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Κυκλάδων και Δωδεκανιςου
αντίςτοιχα.
Σθμειϊνεται (όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτθν Ειςαγωγι του παρόντοσ) ότι ςτθν ζννοια τθσ
ςυντιρθςθσ του ανωτζρω οδικοφ δικτφου ςυμπεριλαμβάνεται και θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από
χιονοπτϊςεισ και παγετό (χειμερινι ςυντιρθςθ).
Τζλοσ, αναφορικά με το δαςικό οδικό δίκτυο, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ δεν εκτελοφνται κατά τουσ
χειμερινοφσ μινεσ23. Αρμόδια υπθρεςία για να κρίνει τθν αναγκαιότθτα ςυντιρθςθσ ενόσ δαςικοφ
δρόμου είναι θ κατά τόπο αρμόδια Δαςικι Υπθρεςία.
Α3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΙΝΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Α3.1. Σχεδιαςμόσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτα ολοκλθρωμζνα τμιματα Αυτοκινθτοδρόμων.
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων που αφοροφν τθν χειμερινι ςυντιρθςθ ςτα
ολοκλθρωμζνα τμιματα αυτοκινθτοδρόμων, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτον Ρίνακα 1 του
21

Ο χρόνοσ ζναρξθσ άςκθςθσ από τουσ Διμουσ των αρμοδιοτιτων καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και ανακαίνιςθσ των οδϊν των οποίων θ
ςυντιρθςθ άνθκε ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Κρατικισ Ρεριφζρειασ και των αντίςτοιχων Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, που τουσ
μεταβιβάηονται ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 206 του Ν.3852/2010, κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ
του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013 – 2016, ωσ ιςχφει, κακορίηεται αναλόγωσ με ςχετικζσ αποφάςεισ του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν και του Υπουργοφ Οικονομικϊν ςε ηθτιματα αρμοδιότθτάσ του, κακϊσ και κάκε άλλου κακ’ φλθν αρμόδιου
Υπουργοφ, όπου ςυντρζχει περίπτωςθ, ζπειτα από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ) (ΡΝΡ 31-12-2012, ΨΕΚ
256/Αϋ/2012) - Ν.4147/13, ΨΕΚ 98/Αϋ/2013). Με τισ αποφάςεισ αυτζσ, ρυκμίηονται και ηθτιματα μεταφοράσ προςωπικοφ και απόδοςθσ
των ανάλογων οικονομικϊν πόρων, που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων που μεταβιβάηονται ςτουσ Διμουσ, κακϊσ και
κάκε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ηιτθμα (ΡΝΡ 31-12-2012, ΨΕΚ 256/Αϋ/2012) - Ν.4147/13, ΨΕΚ 98/Αϋ/2013).
22
Για τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κυκλάδων εξαιροφνται οι Διμοι Κζα, Κφκνοσ, Σζριφοσ, Σίφνοσ, Μιλοσ, Κίμωλοσ, Κοσ, Σίκινοσ, Αντίπαροσ,
Ψολζγανδροσ, Ανάφθ, Αμοργόσ τθσ ενϊ για τθν Ρεριφερειακι ενότθτα Δωδεκανιςου εξαιροφνται οι Διμοι Κάςου, Μεγίςτθσ, Ωάλκθσ,
Σφμθσ, Τιλου, Νιςφρου, Αςτυπάλαιασ, Ράτμου, Λειψϊν και Αγακονθςίου, δθλ. όλοι οι Διμοι πλθν των Διμων όδου, Κω, Καλφμνου,
Λζρου και Καρπάκου.
23
Υπ. αρικμ. 181098/686 από 23-04-2019 ζγγραφό του Τμιματοσ Δαςικισ Οδοποιίασ, Μεταφορικϊν Εγκαταςτάςεων και Δαςικϊν Εργαςιϊν
τθσ Διεφκυνςθσ Δαςικϊν ζργων και Υποδομϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ με κζμα «Διευκρινίςεισ για ηθτιματα που αφοροφν τθ δαςικι νομοκεςία και
τθ δαςικι οδοποιία».
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Ραραρτιματοσ Δ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία
«ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67), πραγματοποιείται με βάςθ τα ςχζδια χειμερινισ ςυντιρθςθσ
των εταιριϊν παραχϊρθςθσ, τα οποία ςυντάςςονται από τισ Δ/νςεισ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ ι
από τουσ υπεργολάβουσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ και εγκρίνονται από τουσ Δ/ντζσ ςυντιρθςθσ και
λειτουργίασ των παραχωρθςιοφχων εταιριϊν.
Στα ανωτζρω ςχζδια προςδιορίηονται κυρίωσ οι αρμοδιότθτεσ, τα κακικοντα και οι
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ των εμπλεκόμενων φορζων, οι απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ
των παραχωρθςιοφχων εταιρειϊν και των ςυμβεβλθμζνων με αυτζσ Υπεργολάβων.
Τα ςχζδια χειμερινισ ςυντιρθςθσ, αποτελοφν τμιμα των Σχεδίων Δράςθσ και ςυνεπϊσ τελοφν υπό
τθν ζγκριςθ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθν
εκάςτοτε ςυμφωνία αςτυνόμευςθσ π.χ. Αςτυνομία, Ρυροςβεςτικι κ.τ.λ.) και επίςθσ, δεδομζνου ότι
αποτελοφν τμιμα των Εγχειριδίων Λειτουργίασ των εταιριϊν παραχϊρθςθσ, τελοφν υπό τθν ζγκριςθ
του εκάςτοτε Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ24.
Θ Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Συντιρθςθσ και Εκμετάλλευςθσ Συγκοινωνιακϊν Υποδομϊν με Σφμβαςθ
Ραραχϊρθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν (Δ17)25, θ οποία ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ
παρακολοφκθςθσ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ κατά τθν περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των
ζργων παραχϊρθςθσ, προβαίνει ςτθν παραλαβι εγχειριδίων λειτουργίασ, επικεϊρθςθσ και
ςυντιρθςθσ που υποβάλλονται ςτο Δθμόςιο μετά τθν ζγκριςθ από τον Ανεξάρτθτο Μθχανικό, κακϊσ
και ςε ζγκαιρθ ειςιγθςθ προσ τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ Συντιρθςθσ και
Εκμετάλλευςθσ Υποδομϊν με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ (Δ17) ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ςυμβατικϊν
απαιτιςεων. Επίςθσ ζχει τθν αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ των εγχειριδίων
λειτουργίασ, επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ με τθν διενζργεια περιοδικϊν ελζγχων και τθν ζκδοςθ
κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ τισ εταιρίεσ παραχϊρθςθσ. (ΡΔ 4/2008 – ΨΕΚ 13/Αϋ/2008, ΡΔ 35/2008
– ΨΕΚ 60/Αϋ/2008, Δ17α/10/173/15-11-2012 – ΨΕΚ 3070/Β’/2012, ΡΔ.123/2017 - ΨΕΚ 151/Αϋ/2017).
Στισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, που εκδίδει ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ θ Διεφκυνςθ
Λειτουργίασ Συντιρθςθσ και Εκμετάλλευςθσ Συγκοινωνιακϊν Υποδομϊν με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ
(Δ17) προσ τισ παραχωρθςιοφχεσ εταιρίεσ ενόψει τθσ χειμερινισ περιόδου, κεωροφμε ςκόπιμο να
αναφζρεται θ ςυμμετοχι εκπροςϊπου των ανωτζρω εταιριϊν ςτα κατά τόπουσ ΣΟΡΡ των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων για κζματα που ςυνδζονται με τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από
χιονοπτϊςεισ και παγετό, προκειμζνου να ενθμερϊςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςχετικά με το
ςχεδιαςμό τουσ.
Α3.2. Σχεδιαςμόσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Οι αρμοδιότθτεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο εκνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (πρωτεφον και
δευτερεφον οδικό δίκτυο), που ζχει περιζλκει πλζον ςτισ νζεσ Ρεριφζρειεσ που ςυςτικθκαν με τον
Ν.3852/10 και αςκοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουσ (αρκ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010),
περιγράφονται ςτον Ρίνακα 2 του Ραραρτιματοσ Δ και αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Β
του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν
από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ:
6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67).

24
25

Α4/01/01/22/οικ.19100/15_11_2012 ζγγραφο τθσ ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ-ΛΣΕΡ
Άρκρο 36 του ΡΔ 123/2017 (ΨΕΚ 151/Αϋ/2017)
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Στο πλαίςιο αυτό οι Ρροϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ (Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων, κλπ.)
που είναι αρμόδιοι για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο
οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ (Ρίνακασ 2 του Ραραρτιματοσ Δ) του Γενικοφ Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ
Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67), προχωροφν
πριν τθν ζναρξθ τθσ χειμερινισ περιόδου:
1. Στθν επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθν ζγκαιρθ προμικεια και αποκικευςθ άλατοσ ι
και άλλων κατάλλθλων υλικϊν (ψθφίδα, κτλ.), όπωσ επίςθσ και τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ
μθχανθμάτων αποχιονιςμοφ και διαςποράσ άλατοσ.
2. Στθν ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ ζργων και δράςεων χειμερινισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ
δικτφου.
3. Στθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν προγραμματιςμζνων μιςκϊςεων ιδιωτικϊν μζςων κλπ.,
όπου αυτό απαιτείται, με βάςθ το ςχεδιαςμό.
4. Στθν κατανομι του διακζςιμου προςωπικοφ ανά εργοτάξιο αποχιονιςμοφ και ςτθν ζκδοςθ
προγράμματοσ επιφυλακισ και βαρδιϊν των υπαλλιλων τουσ.
5. Στον οριςμό υπευκφνων ανά οδικό άξονα και περιοχι ευκφνθσ, κακϊσ και υπευκφνων
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των απαραίτθτων εγκαταςτάςεων (εργοτάξια, αποκικεσ άλατοσ,
κλπ) για το ζργο του αποχιονιςμοφ.
6. Στθν ζκδοςθ οδθγιϊν για τθν υλοποίθςθ των προβλεπομζνων δράςεων και τθν αςφάλεια του
προςωπικοφ επζμβαςθσ και μζςων, ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργείται κίνδυνοσ ι ηθμία, με
βάςθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τθν κεντρικι διοίκθςθ.
7. Στθν προτεραιοποίθςθ των οδικϊν αξόνων ωσ προσ τθν επζμβαςθ ςε περιπτϊςεισ αδυναμίασ
ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων λόγω εκτεταμζνων χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
8. Στθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν προγραμματιςμζνθσ μίςκωςθσ γερανοφόρων ρυμουλκϊν
μθχανθμάτων, ι άλλων μθχανθμάτων που κρίνονται καταλλθλότερα, όπου και εάν αυτό
απαιτείται, για τθν απομάκρυνςθ ακινθτοποιθμζνων οχθμάτων εξ αιτίασ χιονόπτωςθσ ι
παγετοφ, που εμποδίηουν το ζργο του αποχιονιςμοφ επί του οδικοφ δικτφου ευκφνθσ τθσ
Ρεριφζρειασ.
Στο πλαίςιο αυτό και δεδομζνθσ τθσ ςυνζργειασ των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ (Δ/νςεισ
Τεχνικϊν Ζργων, κλπ) που εμπλζκονται ςε ζργα και δράςεισ χειμερινισ ςυντιρθςθσ και των οικείων
οργανικϊν μονάδων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Δ/νςεισ και Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) που
εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ειδικά όταν μια περιοχι κθρφςςεται ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
πολιτικισ προςταςίασ (άρκ. 2 και 8 Ν.3013/2002 όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ. 110 Ν.4249/2014),
κρίνεται ςκόπιμο ςτα ΣΟΡΡ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, τα οποία ςυγκαλοφνται με εντολι των
Ρεριφερειαρχϊν και ευκφνθ των Αντιπεριφερειαρχϊν, να εξεταςτοφν και κζματα που ςυνδζονται με
τθ χειμερινι ςυντιρθςθ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Οι λόγοι που επιβάλουν να εξεταςκοφν τζτοιου είδουσ ηθτιματα ςτα ανωτζρω ΣΟΡΡ ςυνδζονται
με το ςυντονιςμό και τθ ςυνζργεια όλων των φορζων, που ζχουν αρμοδιότθτεσ χειμερινισ
ςυντιρθςθσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, για τθν από κοινοφ
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο, με ςτόχο τθν αποφυγι
καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Θζματα που ςυνδζονται με τθν ςφγκλθςθ των ΣΟΡΡ αναφζρονται αναλυτικότερα ςτθν
παράγραφο 7.11 του του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
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Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία
«ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67).
Συμπλθρωματικά, κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμάνουμε ότι αιτιματα των αρμόδιων υπθρεςιϊν
χειμερινισ ςυντιρθςθσ των Ρεριφερειϊν ι των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (Διευκφνουςεσ Υπθρεςίεσ),
για τθν πζρα των προβλεπομζνων από το ςχεδιαςμό τουσ κάλυψθ αναγκϊν ςε υλικά και μζςα για τον
αποχιονιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, απευκφνονται ςτισ
οριηόμενεσ «Ρροϊςτάμενεσ Αρχζσ» ι «Εποπτεφουςεσ Αρχζσ» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν
για τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων.
Νοείται ότι ςε περιπτϊςεισ που προκφψουν ζκτακτεσ ανάγκεσ πολιτικισ προςταςίασ οι υπθρεςίεσ
τθσ Ρεριφζρειασ, που είναι αρμόδιεσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και
παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ, ςυνεργάηονται με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ ι τα Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των οικείων Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ (ενεργοποίθςθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ
για εξεφρεςθ επιπλζον πόρων, ςυνδρομι ςε ζρευνα και διάςωςθ, κλπ) .
Θ κινθτοποίθςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν χειμερινισ ςυντιρθςθσ των Ρεριφερειϊν, κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ για τθν υποςτιριξθ φορζων (Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) που επιχειροφν για
διάςωςθ και απεγκλωβιςμό ατόμων, παροχι ιατρικισ βοικειασ, αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλπ., κα
πρζπει να γίνεται για λόγουσ ςυντονιςμοφ από τθν Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και
τα Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, εφόςον ζχουν εξουςιοδοτθκεί για
το ςκοπό αυτό και να εξετάηεται κατά προτεραιότθτα.
Α3.3 Σχεδιαςμόσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ ςτο υπόλοιπο δθμόςιο οδικό δίκτυο (δθμοτικοί οδοί, κλπ)
Το υπόλοιπο δθμόςιο οδικό δίκτυο, όπωσ προκφπτει από τισ αποφάςεισ του Υπουργοφ ΡΕΩΫΔΕ και
των Γενικϊν Γραμματζων των πρϊθν κρατικϊν Ρεριφερειϊν που εκδόκθκαν ςε εφαρμογι του
Ν.3481/2006 (ΨΕΚ 162Α/2-8-2006), ανικει ςτθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των Διμων, όπωσ ζχει ιδθ
αναφερκεί ςτθν παράγραφο 2.3 του παρόντοσ.
Νοείται ότι ςτθν ζννοια τθσ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου ςυμπεριλαμβάνεται και θ
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο (χειμερινι ςυντιρθςθ).
Στο πλαίςιο αυτό οι Ρροϊςτάμενοι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου, που κατά κανόνα είναι
αρμόδιοι για τθ ςυντιρθςθ του οδικοφ δικτφου που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα του Διμου (ςτθν
οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ),
κατόπιν ςχετικισ εντολισ του Δθμάρχου προχωροφν πριν τθν ζναρξθ τθσ χειμερινισ περιόδου:
1. Στθν ζγκαιρθ προμικεια και αποκικευςθ άλατοσ ι και άλλων κατάλλθλων υλικϊν (ψθφίδα,
κτλ.), όπωσ επίςθσ και τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ μθχανθμάτων αποχιονιςμοφ και διαςποράσ
άλατοσ.
2. Στθν ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ ζργων και δράςεων χειμερινισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ
δικτφου.
3. Στθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν προγραμματιςμζνων μιςκϊςεων ιδιωτικϊν μζςων κλπ.,
όπου αυτό απαιτείται, με βάςθ το ςχεδιαςμό,
4. Στον οριςμό υπευκφνων και επικεφαλισ ςυντονιςτι για τισ εργαςίεσ αποχιονιςμοφ και
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων παγετοφ του εςωτερικοφ οδικοφ δικτφου των πολεοδομικϊν
ςυγκροτθμάτων και οικιςμϊν αρμοδιότθτάσ τουσ.
5. Στθν προτεραιοποίθςθ των οδικϊν αξόνων ωσ προσ τθν επζμβαςθ ςε περιπτϊςεισ αδυναμίασ
ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων λόγω εκτεταμζνων χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
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6. Στθν ζκδοςθ προγράμματοσ επιφυλακισ και βαρδιϊν των υπαλλιλων τουσ.
Στο πλαίςιο αυτό και δεδομζνθσ τθσ ςυνζργειασ των υπθρεςιϊν του Διμου που εμπλζκονται ςε
ζργα και δράςεισ χειμερινισ ςυντιρθςθσ και του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που εμπλζκεται
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και
παγετοφ, ειδικά όταν μια περιοχι κθρφςςεται ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ
(άρκ. 2 και 8 Ν.3013/2002 όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ. 110 Ν.4249/2014), κρίνεται ςκόπιμο ςτα
ΣΤΟ των Διμων, να εξεταςτοφν και κζματα που ςυνδζονται με τθ χειμερινι ςυντιρθςθ ςε επίπεδο
Διμου.
Οι λόγοι που επιβάλουν να εξεταςκοφν τζτοιου είδουσ ηθτιματα ςτα ΣΤΟ ςυνδζονται με το
ςυντονιςμό και τθ ςυνζργεια όλων των φορζων, που ζχουν αρμοδιότθτεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ
εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από
χιονοπτϊςεισ και παγετό ςτο οδικό δίκτυο, με ςτόχο τθν αποφυγι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Θζματα που ςυνδζονται με τθν ςφγκλθςθ των ΣΤΟ αναφζρονται αναλυτικότερα ςτθν παράγραφο
7.12 του παρόντοσ.
Νοείται ότι ςε περιπτϊςεισ που προκφψουν ζκτακτεσ ανάγκεσ πολιτικισ προςταςίασ λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ οι Ρροϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν του Διμου, που είναι αρμόδιοι για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ του
Διμου, ςυνεργάηονται με τον υπεφκυνο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν αντιμετϊπιςι τουσ
(ενεργοποίθςθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για εξεφρεςθ επιπλζον πόρων,
ςυνδρομι ςε ζρευνα και διάςωςθ, κλπ) .
Θ κινθτοποίθςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν χειμερινισ ςυντιρθςθσ των Διμων, κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ για τθν υποςτιριξθ φορζων (Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) που επιχειροφν για διάςωςθ και
απεγκλωβιςμό ατόμων, παροχι ιατρικισ βοικειασ, αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλπ., κα πρζπει να
γίνεται για λόγουσ ςυντονιςμοφ από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου και να εξετάηεται
κατά προτεραιότθτα.
Α3.4 Χαρτογραφικι απεικόνιςθ ςχεδίων αποχιονιςμοφ του κφριου οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ
H Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, προσ διευκόλυνςθ όλων των φορζων που εμπλζκονται ςε όλο το φάςμα
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο, από τθν χειμερινι
περίοδο 2006-2007 εκδίδει ςε ετιςια βάςθ, για τισ εννιά θπειρωτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, με τθ
βοικεια γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν, ςειρά κεματικϊν χαρτϊν ςτουσ οποίουσ
απεικονίηονται:
 Οι κζςεισ αρχικισ ςτάκμευςθσ μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για χειμερινι
ςυντιρθςθ (Στακμοί Αποχιονιςμοφ, κλπ)
 Τα μζςα που διατίκενται ακροιςτικά ανά κζςθ ςε αρχικό ςτάδιο και ανά οδικό άξονα
 Τα ςθμεία ςτάκμευςθσ των περιπολικϊν του Ρ.Σ. κατά τθν φάςθ 2 (αυξθμζνθ ετοιμότθτα,
μερικι ι γενικι επιφυλακι)26
Στόχοσ τθσ ανωτζρω κεματικισ χαρτογράφθςθσ είναι θ διαμόρφωςθ ςυνολικισ αρχικισ εικόνασ
από τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςε επιχειρθςιακό και τακτικό επίπεδο, για τθν υποβοικθςθ του
ζργου τουσ, αναφορικά με τθν κατανομι των μζςων που χρθςιμοποιοφνται ςε αρχικό ςτάδιο για τθν

26

Από το 2011 και μετά
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χειμερινι ςυντιρθςθ ςτο κφριο Οδικό Δίκτυο (Αυτοκινθτόδρομοι, Εκνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο
αρμοδιότθτασ Ρεριφερειϊν και παράπλευρο οδικό δίκτυο Αυτοκινθτοδρόμων)
Θ χαρτογράφθςθ πραγματοποιείται ςε δφο διαφορετικζσ κεματικζσ ςειρζσ. Στθν πρϊτθ ςειρά ωσ
υπόβακρο απεικονίηονται τα διοικθτικά όρια των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ενϊ ςτθν δεφτερθ ςειρά
ωσ υπόβακρο απεικονίηονται οι υψομετρικζσ κλάςεισ, δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ του υψομζτρου ςτθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ. Συγκεκριμζνα, οι υψομετρικζσ κλάςεισ που χρθςιμοποιοφνται
ςτθν ανωτζρω χαρτογραφικι απεικόνιςθ είναι, πεδινι (0-300 μζτρα), λοφϊδθσ (301-600 μζτρα),
θμιορεινι (601-900 μζτρα), ορεινι ( άνω των 900 μζτρων). Οι ανωτζρω υψομετρικζσ κλάςεισ
κακορίςτθκαν ςε ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία (υπ’ αρικμ’
Ψ.970/ΑΔ:7753/Σ1863/22-11-2012 ζγγραφο τθσ ΕΜΥ), ϊςτε να είναι κοινζσ με τισ υψομετρικζσ
κλάςεισ που χρθςιμοποιεί θ ΕΜΥ ςτα κακθμερινά δελτία πρόγνωςθσ καιροφ κακϊσ και τα Ζκτακτα
Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν
Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), τα οποία προςδιορίηουν χωρικά και χρονικά τθν εξζλιξθ των καιρικϊν
φαινομζνων.
Α4. ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑ ΦΟΕΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ
ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Θ ετοιμότθτα φορζων χειμερινισ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ κακθμερινζσ
προγνϊςεισ των καιρικϊν φαινομζνων κατά τθ χειμερινι περίοδο.
Θεςμικά, ο επίςθμοσ φορζασ πρόγνωςθσ καιρικϊν φαινομζνων, όπωσ χιονοπτϊςεισ, παγετόσ,
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ κτλ., είναι θ Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία (Ε.Μ.Υ.) (ΡΔ 161/1997, ΦΕΚ
142/Αϋ/1997).
Τονίηεται ότι μετεωρολογικά προϊόντα (αρικμθτικά μοντζλα πρόγνωςθσ καιροφ, άλλεσ ειδικζσ
προγνϊςεισ καιροφ, κλπ) που παράγουν εκπαιδευτικά ιδρφματα και άλλα ερευνθτικά κζντρα και
ινςτιτοφτα, ζχουν ερευνθτικό και ενθμερωτικό χαρακτιρα και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
κεςμικά27 από τθν πολιτεία για τθν τεκμθρίωςθ κατάςταςθσ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ λόγω
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων, που γίνεται μόνο κατόπιν των ςχετικϊν επίςθμων προγνϊςεων τθσ
Ε.Μ.Υ.
Οι αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ των φορζων υλοποίθςθσ ζργων και δράςεων χειμερινισ
ςυντιρθςθσ ςτο οδικό δίκτυο οφείλουν να ενθμερϊνονται ςε κακθμερινι βάςθ κατά τθν διάρκεια
τθσ χειμερινισ περιόδου για τθν εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων ςφμφωνα με τισ επίςθμεσ
προγνϊςεισ τθσ Εκνικισ Μετεωρολογικισ Υπθρεςίασ.
Επίςθσ, θ ΕΜΥ εκτόσ των κακθμερινϊν δελτίων πρόγνωςθσ καιροφ εκδίδει και Ζκτακτα Δελτία
Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων
(ΕΔΡΕΚΨ), τα οποία προςδιορίηουν χωρικά και χρονικά τθν εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων (υπ’
αρικμ’ Ψ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 ζγγραφο τθσ ΕΜΥ).28. Τα ανωτζρω ζκτακτα δελτία τθσ ΕΜΥ
(ΕΔΕΚ και ΕΔΡΕΚΨ) αποτελοφν πλθροφορία με βαρφνουςα ςθμαςία για τθν ετοιμότθτα των φορζων
χειμερινισ ςυντιρθςθσ.

27

Για το λόγο αυτό, οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενοφν τα ανωτζρω μετεωρολογικά προϊόντα ςυνοδεφονται από διλωςθ αποποίθςθσ ευκφνθσ
απζναντι ςτον τελικό χριςτθ ι ςε τρίτο πρόςωπο για οποιαδιποτε άμεςθ, ζμμεςθ, επακόλουκθ ηθμιά ι απϊλεια κζρδουσ που μπορεί να
αποβεί από τθν χριςθ των δεδομζνων αυτϊν.
28
Σφμφωνα με το υπ’ αρικμ’ Ψ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 ζγγραφο τθσ ΕΜΥ, τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν
Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ) εκδίδονται ςε περίπτωςθ πρόβλεψθσ εκδιλωςθσ ι αιφνίδιασ εκδιλωςθσ ενόσ θ περιςςότερων επικίνδυνων
καιρικϊν φαινομζνων ενϊ τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) εκδίδονται ςε περίπτωςθ πρόβλεψθσ επιδείνωςθσ ι μεταβολισ
του καιροφ.
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Τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων
Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), που εκδίδονται από τθν ΕΜΥ και αποςτζλλονται ςτο Κζντρο
Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ)29 διαβιβάηονται με ιδιαίτερο προειδοποιθτικό ςιμα
προσ όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φορζων χειμερινισ
ςυντιρθςθσ, προκειμζνου να τεκοφν οι φορείσ ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ ςε
εφαρμογι του άρκρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω
πρόβλεψθσ ζντονων ι επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων.
Τα επίπεδα ετοιμότθτασ βάςει των Ζκτακτων Δελτίων Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) ι των Ζκτακτων
Δελτίων Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ του
κάκε επιχειρθςιακά εμπλεκόμενου Ψορζα ςε κάκε επίπεδο και θ λιψθ πρόςκετων μζτρων
κακορίηεται από τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό του.
Ειδικότερα ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν αποςτολι του ανωτζρω ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ
ςιματοσ αναφζρονται με αναλυτικό τρόπο ςτθν παράγραφο 10.1 και περιγράφονται ςτο Διάγραμμα
1 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν
από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ:
6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67).
Νοείται ότι οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν και τα Γραφεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων που λαμβάνουν από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιθτικά ςιματα, με
ςυνθμμζνα τα Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και τα Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ
Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), που εκδίδονται από τθν ΕΜΥ, κα πρζπει άμεςα να
ενθμερϊνουν τουσ επικεφαλισ υπεφκυνουσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
αρμοδιότθτασ των Ρεριφερειϊν και των Διμων αντίςτοιχα, προκειμζνου να τεκοφν ςε ετοιμότθτα για
τθν αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, ςφμφωνα με το
ςχεδιαςμό τουσ για τθ χειμερινι ςυντιρθςθ.
Σθμειϊνεται ότι ο υψομετρικόσ προςδιοριςμόσ που χρθςιμοποιείται ςτα δελτία τθσ ΕΜΥ (πεδινζσ,
θμιορεινζσ περιοχζσ, κλπ) είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τισ υψομετρικζσ κλάςεισ που
χρθςιμοποιοφνται από τθ ΓΓΡΡ για τθ χαρτογραφικι απεικόνιςθ των ςχεδίων αποχιονιςμοφ (ςχετικό
ζγγραφο τθσ ΕΜΥ Ψ970/ΑΔ7753/Σ.1863/22-11-2012).
Α5. ΦΟΕΑΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΚΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Θ επίςθμθ ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκομζνων φορζων ςε επιχειρθςιακό επίπεδο,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπευκφνων λειτουργίασ των ζργων με παραχϊρθςθ, για τθν
επικρατοφςα κατάςταςθ ςτο οδικό δίκτυο από πλευράσ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, αποτελεί
αρμοδιότθτα των κατά τόπουσ υπευκφνων υπθρεςιϊν τροχαίασ τθσ ΕΛ.ΑΣ.30
Ειδικότερα, για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ, κυρίωσ ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ (Ρ.Α.Θ.Ε. Εγνατία
οδόσ, κλπ) και ςτο Εκνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω
χιονοπτϊςεων ι παγετοφ, παρακαλείται το Αρχθγείο τθσ ΕΛΑΣ να εκδϊςει ςχετικι διαταγι για τθν
άμεςθ και απευκείασ ενθμζρωςθ του Κζντρου Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ ΕΣΚΕ)

29

30

Με το άρκρο 68 του Ν.4249/2014, το Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ) υπάγεται ςτο Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο
Επιχειριςεων (ΕΣΚΕ) του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. Θ οργάνωςθ, διάρκρωςθ και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφζρονται ςτθν ΥΑ 29310 οικ.
Ψ.109.1/27-06-2014 (ΨΕΚ 1869/Βϋ/2014).
Σχετικό το υπ’ αρικ. 2501/14/40-α’/ 20-11-2012, υπ’ αρικ. 5301/4/16-λδ/20-06-2006 ζγγραφο του Αρχθγείου ΕΛ.ΑΣ. «Ειδικό Σχζδιο
κινθτοποίθςθσ κεντρικϊν και περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Αρχθγείου ΕΛ.ΑΣ. για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από
ζντονθ χιονόπτωςθ-χιονοκφελλα-παγετό» το οποίο εγκρίκθκε με το 4096/12-07-2006 ζγγραφό μασ, κακϊσ και των εν ιςχφ ςυμφωνιϊν
αςτυνόμευςθσ μεταξφ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ & Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και των παραχωρθςιοφχων εταιρειϊν.
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από τισ κατά τόπουσ υπεφκυνεσ υπθρεςίεσ τροχαία τθσ ΕΛΑΣ, ςε εφαρμογι του Ραραρτιματοσ Εϋ του
Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» (Υ.Α.1299/7-4-2003 - ΨΕΚ 423/Βϋ/2003).
Θ επίςθμθ ενθμζρωςθ του κοινοφ, για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τθν βατότθτα του οδικοφ
δικτφου από πλευράσ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, αποτελεί αρμοδιότθτα των κατά τόπουσ
υπευκφνων υπθρεςιϊν τθσ ΕΛΑΣ31.
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ πραγματοποιείται κατά περίπτωςθ με τθν ζκδοςθ δελτίων τφπου και
ανακοινϊςεων, με τθν μορφι προφορικϊν δθλϊςεων και ςυνεντεφξεων κακϊσ και μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr) θ οποία ενθμερϊνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, κακ
όλθ τθν διάρκεια τθσ χειμερινισ περιόδου για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτο οδικό δίκτυο από
πλευράσ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.

31

Σχετικό το υπ’ αρικ. 5301/4/16-λδ/20-06-2006 ζγγραφο του Αρχθγείου ΕΛ.ΑΣ. «Ειδικό Σχζδιο κινθτοποίθςθσ κεντρικϊν και περιφερειακϊν
υπθρεςιϊν Αρχθγείου ΕΛ.ΑΣ. για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από ζντονθ χιονόπτωςθ-χιονοκφελλα-παγετό» το
οποίο εγκρίκθκε με το 4096/12-07-2006 ζγγραφό μασ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ B

ΡΑΑΤΘΜΑ B – ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ
ΆΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΤΫΝ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του

ΡΑΑΤΘΜΑ Β1 Γενικά περί ςυντιρθςθσ και επιτιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
ΡΑΑΤΘΜΑ Β2 Κατανομι των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β1 Γενικά περί ςυντιρθςθσ και επιτιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
Σφμφωνα με το Ν. 3481/2006 (ΨΕΚ 162Α/2006) «ωσ ςυντιρθςθ νοείται θ αποκατάςταςθ των
βλαβϊν του οδοςτρϊματοσ και των ςτοιχείων αςφαλείασ τθσ οδοφ (ςτθκαία, νθςίδεσ αςφαλείασ,
ςιμανςθ κ.ο.κ.), επιφυλαςςομζνων των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά για τθν αρμοδιότθτα και
τισ ευκφνεσ των Οργανιςμϊν Κοινισ Ϋφζλειασ.»
Σφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Συντιρθςθσ Αυτοκινθτοδρόμων - Στοιχειϊδθσ Συντιρθςθ οι οποίεσ
εκδόκθκαν από τθν Εγνατία Οδό Α.Ε. και εγκρίκθκαν με τθν υπ' αρικμ. Δ3β/156/10-Ϋ/30-6-2003
απόφαςθ του ΥΡΕΩΫΔΕ και τισ Οδθγίεσ Συντιρθςθσ Αυτοκινθτοδρόμων - Κφρια Συντιρθςθ
Οδοςτρωμάτων οι οποίεσ εκδόκθκαν από τθν Εγνατία Οδό Α.Ε. και εγκρίκθκαν με τθν υπ' αρικμ.
Δ1α/ο/8/60/12-07-2004 απόφαςθ του ΥΡΕΩΫΔΕ, ωσ Κφρια Συντιρθςθ των ςτοιχείων του
αυτοκινθτόδρομου ορίηεται το ςφνολο των παρεμβάςεων που ζχουν ωσ ςκοπό τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ τθσ ποιοτικισ και δομικισ τουσ κατάςταςθσ. Ρεριλαμβάνουν εργαςίεσ μεγάλθσ
ζκταςθσ, όπωσ αποκαταςτάςεισ, βελτιϊςεισ και επιςκευζσ των ςτοιχείων του αυτοκινθτόδρομου.
Σφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Ν. 2696/1999, ΨΕΚ 57Α/1999 όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει) άρκρο 10, παράγραφοσ 1, «Πποιοσ ζχει τισ κατά τον παρόντα Κϊδικα αρμοδιότθτεσ ι τθν
εξουςία επί του πράγματοσ, επί του οποίου διεξάγεται δθμόςια κυκλοφορία, υποχρεοφται να
λαμβάνει κάκε μζτρο, ϊςτε από τθ δθμόςια κυκλοφορία να μθ δθμιουργείται κίνδυνοσ ι ηθμία
τρίτων προςϊπων ι άλλων ζννομων αγακϊν.»
Σφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ 323/2008 του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζγινε
αποδεκτι με το 46096/22-07-2008 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, «Θ αρμοδιότθτα των Ο.Τ.Α.
Α’ Βακμοφ για απομάκρυνςθ πάςθσ φφςεωσ αντικειμζνων μετά τθν πρόκλθςθ ατυχθμάτων, απορρζει
αφενόσ μεν από τισ διατάξεισ των άρκρων 75 ςτοιχείο Ι περιπτ.(β) αρικμ.4 και περ.(γ) αρικμ.4 του
Ν.3463/2006 (ΨΕΚ 114 Α’), ςτισ οποίεσ προβλζπεται αρμοδιότθτά τουσ για τθν κακαριότθτα των
κοινοχριςτων χϊρων περιλαμβανομζνων των οδϊν, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων για τθν αποφυγι
δυςμενϊν επιδράςεων ςτθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ, αφετζρου δε από τισ διατάξεισ του άρκρου
10 παρ.1 του Ν.2696/1999 «Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ» (ΨΕΚ 57 Α’), με τισ οποίεσ ανατίκεται ςτισ
υπθρεςίεσ οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ κατά το νόμο για τθ ςυντιρθςθ των οδϊν και θ αρμοδιότθτα για
τθν διαςφάλιςθ και τθν επίβλεψθ τθσ απρόςκοπτθσ και αςφαλοφσ διεξαγωγισ τθσ κυκλοφορίασ ςτισ
οδοφσ ευκφνθσ τουσ και τθν αποφυγι δθμιουργίασ κινδφνων ι ηθμιϊν από τθ δθμόςια κυκλοφορία,
ςε τρίτα πρόςωπα ι ζννομα αγακά.
Για τουσ Ο.Τ.Α. Β’ Βακμοφ, αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ για τισ οδοφσ ευκφνθσ τουσ, απορρζουν από
το ςυνδυαςμό των διατάξεων του άρκρου 8 παρ.1 του Ρ.Δ/τοσ 30/1996 «Κϊδικασ Νομαρχιακισ
Αυτοδιοίκθςθσ» (ΨΕΚ 21 Α’) και του άρκρου 10 παρ.1 του Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΨΕΚ 57 Α’)».
Σφμφωνα με τα ανωτζρω οι φορείσ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου ζχουν τθν αρμοδιότθτα τόςο
για τθν τακτικι ςυντιρθςθ του οδοςτρϊματοσ και των ςυνοδϊν τεχνικϊν ζργων όςο και για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και αςφαλοφσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων ςτο οδικό δίκτυο με τθν
αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ και τθν απομάκρυνςθ εμποδίων που μπορεί να ζχουν προκλθκεί εκτόσ
των άλλων και από τθν εκδιλωςθ φυςικϊν θ ανκρωπογενϊν καταςτροφϊν, ςτα οποία
περιλαμβάνονται το χιόνι, τα πλθμμυρικά φδατα και τα φερτά υλικά, οι εδαφικοί και βραχϊδεισ όγκοι
που ζχουν κατολιςκιςει, τα ερείπια κατεςτραμμζνων κτθρίων κ.τ.λ.
Θ επικρατοφςα κατάςταςθ ςτο οδικό δίκτυο, ο ζλεγχοσ κυκλοφορίασ, θ επιβολι προςωρινϊν
περιοριςμϊν ι απαγορεφςεων κυκλοφορίασ ςε όλο το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, όταν αυτό
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επιβάλλεται από ιδιαίτερουσ λόγουσ αςφαλείασ ι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ
τελείωσ προςωρινϊν καταςτάςεων αποτελεί αρμοδιότθτα των κατά τόπουσ αρμοδίων υπθρεςιϊν τθσ
ΕΛΑΣ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ρ.Δ.1/2005, άρκρ. 52 του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ
Ν. 2696/1999 – ΨΕΚ 57/Αϋ/1999, όπωσ αυτό ζχει αντικαταςτακεί με τθν παρ. 9 του άρκρου 48 του Ν.
4313/2014).
Επιςθμαίνεται ότι, για τα τμιματα του οδικοφ δικτφου που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα «Δρόμοι
Ανάπτυξθσ» των ζργων με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν, που
ζχουν κυρωκεί οι Συμβάςεισ Ραραχϊρθςισ τουσ και ζχουν παραδοκεί για λειτουργία, το ανωτζρω
ζργο τθσ ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ
αςτυνόμευςθσ μεταξφ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και των παραχωρθςιοφχων εταιρειϊν.
Επίςθσ, ο ζλεγχοσ τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ για τθν καλι λειτουργία του ζργου παραχϊρθςθσ
(επικεϊρθςθ, επιςιμανςθ και αντιμετϊπιςθ εκτάκτων ςυμβάντων, λιψθ μζτρων ενθμζρωςθσ των
χρθςτϊν, διαχείριςθ κυκλοφορίασ, κλπ) πραγματοποιείται και με ευκφνθ των παραχωρθςιοφχων
εταιρειϊν ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, με άμεςθ ενθμζρωςθ των κατά τόπουσ αρμόδιων
υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ.
Διευκρινίηεται ότι θ αςτυνόμευςθ του ζργου παραχϊρθςθσ από τθν ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτθτθ από
τον ζλεγχο τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ που πραγματοποιείται από τουσ παραχωρθςιοφχουσ και
προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και εγχειρίδια λειτουργίασ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β2 Κατανομι των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
B.2.1 Κατανομι των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
Θ κατανομι των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ των ολοκλθρωμζνων τμθμάτων των
αυτοκινθτοδρόμων βαςίςτθκε ςτισ αποφάςεισ του Υπουργοφ ΡΕΩΫΔΕ που εκδόκθκαν ςε εφαρμογι
του Ν.3481/2006 (ΨΕΚ 162/Α/2-8-2006) και επικαιροποιικθκε με βάςθ τισ χαράξεισ των νζων
τμθμάτων αυτοκινθτοδρόμων που καταςκευάςτθκαν από τισ παραχωρθςιοφχεσ εταιρίεσ του
προγράμματοσ «Δρόμοι ανάπτυξθσ». Αντίςτοιχα θ κατανομι των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ του
Εκνικοφ και Επαρχιακοφ οδικοφ βαςίςτθκε ςτισ αποφάςεισ των Γενικϊν Γραμματζων των Κρατικϊν
Ρεριφερειϊν που εκδόκθκαν ςε εφαρμογι του Ν.3481/2006 (ΨΕΚ 162/Α/2-8-2006) και παρατίκενται
ςτο ςχετικό παράρτθμα Β του παρόντοσ και επικυρϊκθκε από τισ Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων των
Ρεριφερειϊν και των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (Ρρϊθν Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων).
Μετά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ» (Ν.3852/2010, ΨΕΚ 87/Αϋ/2010) οι
αρμοδιότθτεσ για τθ ςυντιρθςθ των οδϊν που ανικαν ςτισ καταργθκείςεσ Νομαρχιακζσ
Αυτοδιοικιςεισ (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και ςτισ πρϊθν κρατικζσ Ρεριφζρειεσ (εκνικό οδικό δίκτυο),
περιιλκαν πλζον ςτισ νζεσ Ρεριφζρειεσ που ςυςτικθκαν με τον Ν. 3852/10 και αςκοφνται από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουσ (αρκ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).
Θ αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των τμθμάτων του οδικοφ δικτφου που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Εκνικό ι
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και διζρχεται μζςα από οικιςμοφσ προχφιςτάμενουσ του 1923, χωρίσ
εγκεκριμζνο ςχζδιο πόλθσ ι μζςα ςτα όρια οικιςμϊν οριοκετθμζνων ςφμφωνα με το από 24.4.1985
Ρ.Δ. (Ψ.Ε.Κ. 181Δ/1985), ανικει κατά περίπτωςθ ςτισ Ρεριφζρειεσ ι τουσ οικείουσ Διμουσ ανάλογα
με τα όςα αναφζρονται ςτισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ των Γενικϊν Γραμματζων των πρϊθν κρατικϊν
Ρεριφερειϊν ι των Ρεριφερειαρχϊν μετά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ»32.
Το υπόλοιπο δθμόςιο οδικό δίκτυο, όπωσ προκφπτει από τισ ανωτζρω αποφάςεισ, ανικει ςτθν
αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των Διμων, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων εκάςτου.
B.2.2 Κατανομι των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ ςτο εκνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Μετά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ» (Ν.3852/2010, ΨΕΚ 87/Αϋ/2010) οι
αρμοδιότθτεσ για τθ ςυντιρθςθ των οδϊν που ανικαν ςτισ καταργθκείςεσ Νομαρχιακζσ
Αυτοδιοικιςεισ (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και ςτισ πρϊθν κρατικζσ Ρεριφζρειεσ (εκνικό οδικό δίκτυο),
περιιλκαν πλζον ςτισ νζεσ Ρεριφζρειεσ που ςυςτικθκαν με τον Ν. 3852/10 και αςκοφνται από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουσ (αρκ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).
Στον Ρίνακα 2 του Ραραρτιματοσ Δ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν
κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ϋ46ΜΤΛΒ-Ε67), παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι οργανικζσ
μονάδεσ των Ρεριφερειϊν (Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων, κλπ) που ζχουν αρμοδιότθτεσ ςυντιρθςθσ ςτο
εκνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν
εκδοκεί για το ςκοπό αυτό και ζχουν κοινοποιθκεί ςτθν ΓΓΡΡ μετά από ςχετικι αλλθλογραφία
(6194/17-9-2012 ζγγραφο τθσ ΓΓΡΡ).

32

Οι ςχετικζσ αποφάςεισ των Γενικϊν Γραμματζων των κρατικϊν Ρεριφερειϊν παρατίκενται ςτο παράρτθμα Δ του παρόντοσ (70-83 ςχετικά)
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B.2.4 Κατανομι των αρμοδιοτιτων ςυντιρθςθσ ςτο υπόλοιπο δθμόςιο οδικό δίκτυο (δθμοτικοί
οδοί, κλπ).
Το υπόλοιπο δθμόςιο οδικό δίκτυο, όπωσ προκφπτει από τισ αποφάςεισ του Υπουργοφ ΡΕΩΫΔΕ και
των Γενικϊν Γραμματζων των πρϊθν κρατικϊν Ρεριφερειϊν που εκδόκθκαν ςε εφαρμογι του
Ν.3481/2006 (ΨΕΚ 162Α/2-8-2006), ανικει ςτθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των Διμων, εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων εκάςτου.
Σε περίπτωςθ οδοφ που διζρχεται από περιςςότερουσ Διμουσ, θ ευκφνθ κατανζμεται τμθματικά
ςε κάκε Διμο που θ οδόσ διζρχεται μζςα ςτα όρια τθσ διοικθτικισ του ευκφνθσ
Πςον αφορά τθ ςυντιρθςθ του οδικοφ δικτφου των πρϊθν Διμων και Κοινοτιτων που
ςυνενϊνονται, νοείται ότι θ αρμοδιότθτα αυτι αςκείται πλζον από τουσ Διμουσ που ςυνιςτϊνται με
το άρκρο 1 του Ν.3852/2010 (αρκ. 283, παρ.1 του Ν.3852/2010).
Σφμφωνα με το άρκ.1 του ΡΔ 28/1929 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για καταςκευι-ςυντιρθςθ
οδϊν» οι οδοί του κράτουσ διαιροφνται ςε εκνικζσ, επαρχιακζσ και δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ και
αγροτικζσ.
Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 94 του Ν.3852/2010, ςτο άρκρο 75 παρ. Ι του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων προςτίκεται τομζασ υπό ςτοιχείο θ' και υπό τον τίτλο «Αγροτικι Ανάπτυξθ - Κτθνοτροφία
- Αλιεία», ςτον οποίο περιλαμβάνονται εκτόσ των άλλων οι αρμοδιότθτεσ μελζτθσ και εκτζλεςθσ
ζργων τεχνικισ υποδομισ, τοπικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν ςτθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία και τθν
αλιεία και ιδίωσ αυτϊν που ςχετίηονται με τθν αγροτικι οδοποιία, τθν καταςκευι λιμνοδεξαμενϊν, τα
ζργα βελτίωςθσ βοςκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά ζργα.
Στο πλαίςιο αυτό και με βάςθ τα ανωτζρω, θ ςυντιρθςθ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου και κατά
ςυνζπεια θ αποκατάςταςθ αυτοφ από ηθμιζσ οι οποίεσ προκλικθκαν από ζντονα καιρικά φαινόμενα,
ανικει ςτθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των Διμων, εντόσ τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ
Θ αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ των τμθμάτων του οδικοφ δικτφου που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Εκνικό ι
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και διζρχεται μζςα από οικιςμοφσ προχφιςτάμενουσ του 1923, χωρίσ
εγκεκριμζνο ςχζδιο πόλθσ ι μζςα ςτα όρια οικιςμϊν οριοκετθμζνων ςφμφωνα με το από 24.4.1985
Ρ.Δ. (Ψ.Ε.Κ. 181Δ/1985), ανικει κατά περίπτωςθ ςτισ Ρεριφζρειεσ ι τουσ οικείουσ Διμουσ ανάλογα
με τα όςα αναφζρονται ςτισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ των Γενικϊν Γραμματζων των πρϊθν κρατικϊν
Ρεριφερειϊν ι των Ρεριφερειαρχϊν μετά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ»33.
Εξαίρεςθ αποτελοφν ςφμφωνα με το άρκρο 205 του Ν. 3852/2010 οι Διμοι τθσ Ρεριφζρειασ
Νοτίου Αιγαίου με πλθκυςμό μικρότερο από 4.000 κατοίκουσ34 ςτουσ οποίουσ, εφόςον υποβλθκεί
ςχετικό αίτθμα ςτον Ρεριφερειάρχθ, από τον οικείο διμο, φςτερα από απόφαςθ του δθμοτικοφ
ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του, θ εκτζλεςθ ζργων και
μελετϊν, ςυνεπϊσ και θ ςυντιρθςθ του υπόλοιπου οδικοφ δικτφου (δθμοτικοί οδοί κ.τ.λ.) αποτελεί
αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Κυκλάδων και Δωδεκανιςου
αντίςτοιχα.
Ειδικότερα για τουσ Διμουσ των Ρεριφερειϊν Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου
(Νθςιωτικοί Διμοι) και για τισ αρμοδιότθτεσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και ανακαίνιςθσ των οδϊν
των οποίων θ ςυντιρθςθ άνθκε ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Κρατικισ Ρεριφζρειασ και των αντίςτοιχων
33
34

Οι ςχετικζσ αποφάςεισ των Γενικϊν Γραμματζων των κρατικϊν Ρεριφερειϊν παρατίκενται ςτο παράρτθμα Δ του παρόντοσ (70-83 ςχετικά)
Για τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κυκλάδων εξαιροφνται οι Διμοι Κζα, Κφκνοσ, Σζριφοσ, Σίφνοσ, Μιλοσ, Κίμωλοσ, Κοσ, Σίκινοσ, Αντίπαροσ,
Ψολζγανδροσ, Ανάφθ, Αμοργόσ, ενϊ για τθν Ρεριφερειακι ενότθτα Δωδεκανιςου εξαιροφνται οι Διμοι Κάςου, Μεγίςτθσ, Ωάλκθσ, Σφμθσ,
Τιλου, Νιςφρου, Αςτυπάλαιασ, Ράτμου, Λειψϊν και Αγακονθςίου, δθλ. όλοι οι Διμοι πλθν των Διμων όδου, Κω, Καλφμνου, Λζρου και
Καρπάκου.
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Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (αρκ. 204 περ. Ε.1. του Ν. 3852/2010), μζχρι τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν
αποφάςεων35 για το χρόνο ζναρξθσ άςκθςισ τουσ από τουσ Διμουσ, ςυνεχίηουν να ζχουν εφαρμογι
οι ρυκμίςεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 206 του Ν.3852/2010, δθλαδι οι
αρμοδιότθτεσ του άρκρου 204 αςκοφνται από τθν Ρεριφζρεια, κατά παρζκκλιςθ τθσ προβλεπόμενθσ
ςε αυτό ςχετικισ προκεςμίασ (παρ 1, του αρκ. 31 του Ν.4257/14, ΨΕΚ 93/Αϋ/2014).
Σθμειϊνεται (όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί) ότι ςτθν ζννοια τθσ ςυντιρθςθσ του ανωτζρω οδικοφ
δικτφου ςυμπεριλαμβάνεται και θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από χιονοπτϊςεισ και παγετό
(χειμερινι ςυντιρθςθ).

35

Ο χρόνοσ ζναρξθσ άςκθςθσ από τουσ Διμουσ των αρμοδιοτιτων καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και ανακαίνιςθσ των οδϊν των οποίων θ
ςυντιρθςθ άνθκε ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Κρατικισ Ρεριφζρειασ και των αντίςτοιχων Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, που τουσ
μεταβιβάηονται ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 206 του Ν.3852/2010, κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ
του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013 – 2016, ωσ ιςχφει, κακορίηεται αναλόγωσ με ςχετικζσ αποφάςεισ του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν και του Υπουργοφ Οικονομικϊν ςε ηθτιματα αρμοδιότθτάσ του, κακϊσ και κάκε άλλου κακ’ φλθν αρμόδιου
Υπουργοφ, όπου ςυντρζχει περίπτωςθ, ζπειτα από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ) (ΡΝΡ 31-12-2012, ΨΕΚ
256/Αϋ/2012) - Ν.4147/13, ΨΕΚ 98/Αϋ/2013). Με τισ αποφάςεισ αυτζσ, ρυκμίηονται και ηθτιματα μεταφοράσ προςωπικοφ και απόδοςθσ
των ανάλογων οικονομικϊν πόρων, που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων που μεταβιβάηονται ςτουσ Διμουσ, κακϊσ και
κάκε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ηιτθμα (ΡΝΡ 31-12-2012, ΨΕΚ 256/Αϋ/2012) - Ν.4147/13, ΨΕΚ 98/Αϋ/2013).
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το παρόν προςαρτάται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 Ωαρτογραφικι αποτφπωςθ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Μεγαρζων
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ1 - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ
Στο παρόν Ραράρτθμα Δ1 παρατίκενται ειδικότερα:
 Μνθμόνιο ενεργειϊν Δθμάρχου Μεγαρζων
 Μνθμόνιο ενεργειϊν Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
 Μνθμόνιο ενεργειϊν Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ
Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου και Εξ. Συνεργείων

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Χιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Μνθμόνιο ενεργειϊν Δθμάρχου Μεγαρζων

Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ












Ζκδοςθ Απόφαςθσ οριςμοφ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο Διμο Μεγαρζων, με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ
παραγράφου 14.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ
Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία
«ΒΟΕΑΣ» (1θ ζκδοςθ)
Εντολι προσ τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου (Δ/νςθ Τ.Υ. και Δ/νςθ Κ.Α.Ρ.Ε.Σ.) για τθ
ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων
και παγετοφ
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, να προβεί ςε ςυνεργαςία με τισ
Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ με τθν μορφι
Μθτρϊου Εργολθπτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων), για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων
προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ζκδοςθ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ.13 του Ν.3013/2002
Εντολι προσ τουσ Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων για τθν καταγραφι των μζςων και του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
και τθν κοινοποίθςι τουσ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου.
Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί, για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ
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των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου για τθν τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων του προγράμματοσ
«Βοικεια ςτο Σπίτι»
Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου για τθν καταγραφι διακζςιμων κερμαινόμενων χϊρων για προςταςία
αςτζγων
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ).
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ
για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.

Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ
κινδφνων από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ






Δίνει εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφγκλθςθ του
Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ. Το Συντονιςτικό
Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςυγκαλείται ςε ετιςια βάςθ ι αν υπάρξει ανάγκθ (π.χ. τροποποίθςθ του
παρόντοσ ςχεδίου) και ςυχνότερα.
Ρροεδρεφει του Συντονιςτικοφ Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν
επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ
κινδφνων λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ
ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μζροσ που τον αφορά, τα μζτρα, ζργα και δράςεισ που
προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο.

Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων μετά από τθν ενθμζρωςι του από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ προβαίνει ςε :
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ
Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ), εφόςον κρίνει ότι είναι απαραίτθτο
 Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί
 Εντολι για ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων του Διμου για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε τοπικό
επίπεδο, βάςει των οδθγιϊν αυτοπροςταςίασ και των δελτίων τφπου που εκδίδονται από τθ
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Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για τθν λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από τουσ
πολίτεσ για τθν εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (χιονοπτϊςεων και παγετοφ).
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ενθμζρωςθ ςε τοπικό επίπεδο,
των αγροτϊν, κτθνοτρόφων και μελιςςοκόμων για τθν αναμενόμενθ εκδιλωςθ ζντονων
καιρικϊν φαινομζνων
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ
των προπαραςκευαςτικϊν δράςεων που προβλζπονται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και
Ραγετοφ ςτο Διμο
Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου για τθν διάκεςθ κερμαινόμενων χϊρων για προςταςία αςτζγων

Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
•

•

•

•
•
•

•

•

Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για άμεςθ κινθτοποίθςθ των
υπαλλιλων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, για ςυλλογι περαιτζρω
πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ
Ρραςίνου και Εξ. Συνεργείων για διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων που διακζτουν (μθχανιματα
ζργων, κλπ.) για τον κατά προτεραιότθτα αποχιονιςμό τμθμάτων του οδικοφ δικτφου
αρμοδιότθτασ του Διμου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των φορζων (Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) που
επιχειροφν για διάςωςθ και απεγκλωβιςμό ατόμων, παροχι ιατρικισ βοικειασ, αποκατάςταςθ
βλαβϊν, κλπ
Συντονιςμόσ τθσ άμεςθσ υποςτιριξθσ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων
φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) ςτο ζργο διάςωςθσ και απεγκλωβιςμοφ με μζςα που διακζτει ο Διμοσ
Εντολι για ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων του Διμου ςε όμορουσ Διμουσ μετά από ςχετικι
ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για υποβολι αιτιματοσ ςυνδρομισ
με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, από όμορουσ
Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του
Διμου για τθν διάκεςθ επιπλζον πόρων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ χειμερινισ ςυντιρθςθσ του
Διμου, ςε περίπτωςθ που τα διακζςιμα μζςα και τα υλικά του προγράμματοσ χειμερινισ
ςυντιρθςθσ δεν επαρκοφν για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ ςτο οδικό
δίκτυο αρμοδιότθτασ του Διμου
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, του Μθτρϊου Εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του
Διμου για τθν διάκεςθ επιπλζον πόρων για τθν υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά
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•
•
•
•

•
•

•

εμπλεκομζνων φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Διμοι, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ), κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςε
περίπτωςθ που τα άμεςα διακζςιμα μζςα του Διμου δεν επαρκοφν
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ςφγκλθςθ του ΣΤΟ, εφόςον
κρίνεται αναγκαίο
Ενθμζρωςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ Αττικισ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ
Αίτθμα ςτον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ για τθν κιρυξθ τθσ περιοχισ που πλιττεται ςε κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι
Ζκδοςθ απόφαςθσ διακοπισ μακθμάτων, λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν εντόσ των διοικθτικϊν
ορίων του Διμου ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ αν κρίνεται απαραίτθτο (αρκ. 94
παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι
αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν
οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο για υποςτθρικτικζσ
δράςεισ ςτο ζργο του
Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ

Δράςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
•

•

•

•

•

Εκτίμθςθ του αρικμοφ των πολιτϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, για τουσ οποίουσ κα χρειαςτεί
προςωρινι φιλοξενία ςε ςτεγαςμζνουσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ (τουριςτικά καταλφματα, κλπ)
που λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ, λόγω
πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδρευςθσ, ιδίωσ ςε ορεινζσ και
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, και ενθμζρωςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ Αττικισ για τον εν λόγω
εκτιμϊμενο αρικμό
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν δρομολόγθςθ δράςεων για
τθν παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε
κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο
εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, με τθν ςυνδρομι του Ρ.Σ.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, του Μθτρϊου Εργολθπτϊν με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον
πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Εντολι ςτθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου και
Εξ. Συνεργείων κακϊσ και ςτθν ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ
υποδομϊν αρμοδιότθτάσ τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό δίκτυο, κλπ), θ λειτουργία των οποίων
παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι διακόπθκε λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002
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•

Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ
ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Χιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Μνθμόνιο ενεργειϊν Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων

Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ
•

•

•

•

•

•
•

Καταγραφι των επιχειρθςιακά διακζςιμων πόρων του Διμου, που δφνανται να διατεκοφν ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου
Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Χιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο
Διμο Μεγαρζων με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 14.2 του Γενικοφ Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ με τθν κωδικι ονομαςία «ΒΟΕΑΣ» (1θ ζκδοςθ) και
υποβολι του ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου, προκειμζνου να εγκρικεί από το Δθμοτικό
Συμβοφλιο
Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ μνθμονίων ενεργειϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ
του Διμου, ςτα οποία να προςδιορίηονται οι επιχειρθςιακά υπεφκυνοι υπάλλθλοι, ο ρόλοσ και οι
δράςεισ αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ. Στα
πλαίςια αυτά ςυντάςςονται τθλεφωνικοί κατάλογοι με τθλζφωνα και κζςεισ υπευκφνων των
Διμων (Ραράρτθμα Ι), τα οποία και κοινοποιοφνται ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Ρ.Σ. και τθσ ΕΛ.ΑΣ.
Κοινοποίθςθ του επικαιροποιθμζνου Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ ςτο
Διμο Μεγαρζων ςτισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Διοικιςεισ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για λόγουσ άμεςθσ κινθτοποίθςθσ και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςισ τουσ
Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και ροισ πλθροφοριϊν για τθ
διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτασ αςφαλοφσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων
Ψορζων κακϊσ και τθσ λιψθσ αποφάςεων
Εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ και των λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων ςε τοπικό επίπεδο
Κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου, μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ με τθν μορφι Μθτρϊου Εργολθπτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων), για
τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, για τθν
περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου
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•
•

•

•

Μζριμνα για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου κατόπιν
εντολισ του Δθμάρχου
Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από χιονοπτϊςεισ και παγετό, με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και το ζντυπο
υλικό που ζχουν εκδοκεί από τθν ΓΓΡΡ.
Ρρογραμματιςμόσ διενζργειασ άςκθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ
(παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ)
Τιρθςθ αρχείου με τισ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ του Διμου

Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ
κινδφνων από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ




Συγκαλεί, κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου, το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ
ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων
φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Ρροχωρά ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου για τθν ετοιμότθτα
αντιμετϊπιςθσ κινδφνων που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ,
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Δθμάρχου και με βάςθ τα μζτρα, ζργα και δράςεισ που
προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο.

Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ



Σφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου
Επικαιροποίθςθ καταλόγου των άμεςα διακζςιμων επιχειρθςιακϊν μζςων που ζχει ο Διμοσ,
κακϊσ και των μζςων που δφνανται να διατεκοφν μζςω του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου
 Ενθμερϊνει ςε τοπικό επίπεδο, βάςει των οδθγιϊν αυτοπροςταςίασ και των δελτίων τφπου που
εκδίδονται από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για τθν λιψθ μζτρων
αυτοπροςταςίασ από τουσ πολίτεσ για τθν εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων
(χιονοπτϊςεων και παγετοφ).
• Ενθμερϊνει ςε τοπικό επίπεδο τουσ αγρότεσ, κτθνοτρόφουσ και μελιςςοκόμουσ για τθν
αναμενόμενθ εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων ςε ςυνεργαςία με το γραφείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ.
• Υποςτθρίηει τθ Δ/νςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ που αφορά ςτθν διάκεςθ κερμαινόμενων
χϊρων για προςταςία αςτζγων
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Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ
Ρραςίνου και Εξ. Συνεργείων που εμπλζκονται ςε αρχικό ςτάδιο, με ςτόχο τθν άμεςθ
κινθτοποίθςι τουσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου
Συνεχισ επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Αττικισ, το Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων
και τθν Ρ.Υ Μεγάρων για τθ ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν που ςυνδζονται με τισ επιπτϊςεισ
των χιονοπτϊςεων και του παγετοφ
Άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ
Αττικισ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και
ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ πόρων
Ενεργοποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν για περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν που προζρχονται
από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου Εργολθπτϊν με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου του Διμου
Ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου Εργολθπτϊν με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν
επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Διμοι, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ), κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ, ςε περίπτωςθ που τα άμεςα διακζςιμα μζςα του Διμου δεν επαρκοφν.
Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ των επιχειριςεων απεγκλωβιςμοφ και διάςωςθσ
από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Αρχι και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου
Υποβολι αιτιματοσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου, για ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ
ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια και
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Τιρθςθ κατάςταςθσ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με εντολι Δθμάρχου ζχουν
εμπλακεί για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Μζριμνα για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολισ του
Δθμάρχου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, Ν.3013/2002
Ενθμζρωςθ του ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
Ενθμζρωςθ για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που
ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου
Ενεργοποίθςθ μετά από ςχετικι εντολι του Δθμάρχου εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ
προςταςίασ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου
Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, κακϊσ και
για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ.
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Δράςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
•

•

•

•

•

•

•

Συλλζγει πλθροφορίεσ και ενθμερϊνει το Διμαρχο για το ςυνολικό αρικμό των πολιτϊν που θ
διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδρευςθσ
Δρομολογεί δράςεισ για τθν παροχι βοικειασ (φαρμακευτικό υλικό, καφςιμα, τρόφιμα, είδθ
πρϊτθσ ανάγκθσ) ςε κατοίκουσ που ζχουν αποκλειςτεί λόγω πολυιμερθσ διακοπισ τθσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο εξαιτίασ χιονοπτϊςεων και παγετοφ, με τθν ςυνδρομι του Ρ.Σ.
Βρίςκει καταλφματα για τουσ πολίτεσ του Διμου, που θ διαμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει
καταςτεί αδφνατθ, λόγω πολυιμερθσ διακοπισ δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και
φδρευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
Ενθμερϊνει τον Διμαρχο για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των
πόρων που ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ενεργοποιεί εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο
για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω
χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ενεργοποιεί μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ
Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων αποκατάςταςθσ και διαχείριςθσ των
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
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Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν
Εκδιλωςθ Χιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Μνθμόνιο ενεργειϊν Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθ
Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξ. Συνεργείων του Διμου Μεγαρζων

Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ






Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςχζδιο χειμερινισ ςυντιρθςθσ
ςτο οδικό δίκτυο και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ (ζγκαιρθ προμικεια άλατοσ και
αποκικευςθ ςε προςτατευόμενο χϊρο κ.λ.π.)
Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου
ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ με τθν μορφι Μθτρϊου Εργολθπτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν
προςϊπων), για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και
παγετοφ, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου
Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν καταγραφι των
επιχειρθςιακά διακζςιμων μζςων που διακζτει ο Διμοσ

Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ
χιονοπτϊςεων και παγετοφ


Ζλεγχοσ άμεςα διακζςιμου εξοπλιςμοφ και μζςων που δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω χιονοπτϊςεων και
παγετοφ

Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςι χιονοπτϊςεων και παγετοφ
•

Μεριμνά για τον κατά προτεραιότθτα αποχιονιςμό τμθμάτων του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτασ
του Διμου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των φορζων (Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) που επιχειροφν
για διάςωςθ και απεγκλωβιςμό ατόμων, παροχι ιατρικισ βοικειασ, αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλπ

Δράςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν


Αποςτζλλουν ςυνεργεία για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν
αρμοδιότθτάσ τουσ (οδικό δίκτυο, τεχνικά ζργα, κλπ)
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
Στον Διμο Μεγαρζων δραςτθριοποιοφνται οι ακόλουκεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ:
Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
α/α

1

2
3

Επωνυμία

Υπεφκυνοσ
Εκελοντικισ
Οργάνωςθσ

Τθλζφωνα
επικοινωνίασ

Email

Aκλθτικόσ Πμιλοσ
ΚΟΥΟΣΕκελοντικι Ομάδα
Μεγάρων
Σϊμα Ζρευνασ και
Διάςωςθσ
Ομάδα Εκελοντϊν
Μεγαριτϊν

Κατερινίτςασ
Αντϊνιοσ
του
Γεωργίου

6936971155

aokoyros@yahoo.gr

Σουριτηίδθσ
Ανδρζασ
Ράντου Ωρυςοφλα

6932376482

ereunakaidiaswsi@gmail.com

6947612959

info@ethelontismegaron.gr

Άλλεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ
α/α

1

Επωνυμία

Κυνθγθτικόσ
Σφλλογοσ Μεγάρων

Υπεφκυνοσ
Εκελοντικισ
Οργάνωςθσ

Δάλλασ Δθμιτριοσ

Τθλζφωνα
επικοινωνίασ

2296027177,
6974269624

Email

ksmegaron@gmail.com

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
116/132

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν Εκδιλωςθ Ωιονοπτϊςεων και Ραγετοφ Διμου Μεγαρζων
Ζκδοςθ 2020

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
Επιςυνάπτεται αντίγραφο του μθτρϊου εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
του Διμου Μεγαρζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και ςτοιχείων επικοινωνίασ των εργολθπτϊν.
Κατάλογοσ προςωπικοφ και επιχειρθςιακϊν μζςων που άμεςα διακζτει ο Διμοσ κακϊσ και ιδιωτικϊν
οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που
ςυνδζονται με τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ ςυνεπειϊν από
τθν εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ.
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
ΟΔΘΓΟΙ – ΧΕΙΙΣΤΕΣ
1)
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ΤΘΛ. ΚΙΝΘΤΟ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

2)

ΜΑΗΙΩΣΘ ΠΤΡΟ

6932459898

ΟΔΘΓΟ

3)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ.

6973566153

ΟΔΘΓΟΣ

4)

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡ.

6993597792

ΟΔΘΓΟ

5)

ΜΠΟΤΣΗΟ ΝΙΚ.

6946549443

ΟΔΘΓΟΣ

6)

ΚΑΛΛΙΠΕΣΘ Κ.

6972446115

ΟΔΘΓΟ

7)

ΑΜΑΣΙΑΛΘ ΑΛ.

6972846851

ΟΔΘΓΟΣ

8)

ΗΟΤΡΑ ΑΘΑΝ .

6977240445

ΟΔΘΓΟ

9)

ΝΑΗΘΦΟΓΛΟΤ ΕΡΟΛ

6971594727

10)

ΣΡΙΒΟΛΘ ΕΤΑΓ.

6976127617

ΟΔΘΓΟΣ
ΚΑΤϋ ΕΞΑΙΕΣΘ
ΟΔΘΓΟ

11)

ΚΑΛΛΙΠΟΗΘ ΜΙΛΣ.

6981787559

ΟΔΘΓΟ

12)

ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ.

6938833993

ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΚΑΛΑΘΟΨΟΟΥ
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13)

ΣΟΜΠΟ ΙΩΑΝ.

6974127034

ΟΔΘΓΟ

14)

ΒΑΙΛΑΙΝΑ Γ.

6909078537

15)

ΜΟΤΡΣΗΟΤΚΟ Γ.

6978774460

16)

ΔΟΤΜΕΝΘ ΚΩΝ.

6980051521

17)

ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ Β.

6907072176

18)

ΜΠΑΡΔΘ ΚΩΝ.

6978866482

19)

ΓΑΝΣΗΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

6946042465

ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΘ
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ
ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΘ
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ
ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΜΘΧΑΝΙΚΟ
ΟΧΘΜΑΣΩΝ

ΟΧΘΜΑΤΑ-ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ
Α/Α
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ

ΜΑΚΑ

ΤΥΡΟΣ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

ΑΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΑΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΟ
20 ΘΕΕΩΝ
20 ΘΕΕΩΝ
10 ΘΕΕΩΝ

1
2
3
4
5
6

ΚΘΟ-5380
ΚΘΙ-5293
ΚΘΙ-5288
ΚΘΟ-5441
ΚΘΟ-5442
ΚΘΟ-5417

7
8
9
10
11
12
13

ΚΘΙ-8219
ΚΘΟ-5463
ΚΘΟ-4644
ΚΘΙ-8213
ΚΘΟ-5465
ΚΘΙ-5275
ΚΘΙ-5274
ΚΘΟ-5482

VW
VW
MERCEDES
MAN
MAN
FORD
FRANZIT
VOLVO
MAN
STEYER
MERCEDES
MAZDA
TOYOTA
TOYOTA
VW

14
15

ΚΘΟ-4703
ΜΕ 85150

VOLVO
NISSAN

ΤΔΡΟΦΟΡΟ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

16
17

ΜΕ 53527
ΜΕ 42895

MERCEDES
CHAMRION
710B
HBM

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ

ΚΤ 208

ΦΟΡΣΘΓΟ
ΦΟΡΣΘΓΟ
ΦΟΡΣΘΓΟ
ΦΟΡΣΘΓΟ
ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ
ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ
ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ
ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ

ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΡΠΑΓΘ 8,5 ΣΟΝ
1,5 ΣΟΝ
1,5 ΣΟΝ
1,5 ΣΟΝ
ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ
1,5 ΣΟΝ
ΣΘΛΕΚΟΠΙΚΟ 15
ΜΕΣΡΑ
ΨΑΛΙΔΙ 13 Μ

ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ
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18

19
20
21

ΜΕ 89681
ΚΤ 209
ΜΕ 42881
ΚΤ 201
ΑΝΕΤ
ΚΤ 210

DAEWOODOOSAN
CASE
JCB
BOBCAT
KOMATSU

ΦΟΡΣΩΣΘ
ΦΟΡΣΩΣΘ
ΕΚΚΑΦΕΑΦΟΡΣΩΣΘ
ΦΟΡΣΩΣΑΚΙ
ΜΠΟΤΛΝΣΟΗΑ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΔΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΘΤΩΝ

ΕΔΑ
ΟΧΘΜΑΤΟΣ
Nζα Ρζραμοσ
Μζγαρα

Α. ΚΥΚΛ.

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ

ΥΝ8379
ΥΟΥ2400
ΥΤ9120

Σβίγγοσ Νικόλαοσ

2296033245

Κουντεμάνθσ
Σωτιριοσ
Μαηιϊτθσ
Ακανάςιοσ &
Ευαγγζλου Αγγελικι
Μαηιϊτθσ
Ραναγιϊτθσ
Μαηιϊτθσ
Δθμιτριοσ
Μζξια Αικατερίνθ
Ραντζλασ Νικόλαοσ
Ωατηι Ελζνθ
Ραντζλασ Δθμιτριοσ
Ορφανοφ
Αλεξάνδρα
Μπζθσ Ραραςκευάσ
Ωατηισ Ιωάννθσ
Μαηιϊτθσ Ιωάννθσ
Ορφανόσ Σπυρίδων
Μακρισ Ανδρζασ

2296028072

Μζγαρα

ΥΟΕ9188
Υ8669

Μζγαρα

ΗΑΒ4443

Μζγαρα

ΥΝ4685

Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα

ΥΒ8184
ΥΚ9837
ΥΟΕ8607
ΥΝ5128
Υ6357

Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Νζα Ρζραμοσ

ΥΝ4339
ΥΝ5506
ΥΩ1372
Υ6357
ΥΟΥ2400

2296029419

6944965042
2296029419
2296023587
6977357013
6977613231
6932424896
2296080774
2296091303
6932827755
2296025390
2296080774
6937322111
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΑΝΟΦΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ
Μπζθσ Ακανάςιοσ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ
2296090628

Κόκαλθσ Ιωάννθσ

2296027647

Ραπαφράγκοσ
Σπυρίδων και
Ελευκζριοσ

2296082041,
2296081566

Τςολιάκοσ Νικόλαοσ
και Δθμιτριοσ

2296026078

Ραπαδόπουλοσ
Διμοσ

2296023692

Μουςκάτ Ιωςιφ

2296033433

Ωαλόφτθσ Γεϊργιοσ

2296027917

ΕΙΔΟΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
2 κομπρεςζρ αζροσ
1. Bobcat
1. Aςφαλτοκόπτθσ
1. εκςκαφζασ
περιςτροφικόσ
1. JCB
1. φορτωτισ
1 φορτθγό
1 εκςκαφζασ
1. οδοςτρωτιρασ
2. φορτθγά
1. εκςκαφζασ
1. φορτωτισ
1. εκςκαφζασ
ερπυςτριοφόροσ
2. εκςκαφείσ latin
1. Bobcat
1. JCB
1. εκςκαφζασ
περιςτρεφόμενοσ
1. φορτωτισ
ερπυςτριοφόροσ
1. Ψορτθγό
1. Bobcat
2. εκςκαφείσ
περιςτρεφόμενοι
1. JCB
1. Bobcat
2. φορτθγά
1. οδοςτρωτιρασ
1. ςφυρί
1. ψαλίδι
1. γερανοφόρο μεγάλθσ
ανυψωτικισ ικανότθτασ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η

ΡΑΑΤΘΜΑ Η – ΡΛΘΩΜΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.

Διαδικαςίασ Απευκείασ Ανάκεςθσ (άρκρο 118 Ν.4412/2016) για τθν Ρλθρωμι Δαπανϊν Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Οι παροφςεσ οδθγίεσ ζχουν ςκοπό να υποβοθκιςουν τουσ Διμουσ ςτθν περίπτωςθ που δεν
δφνανται να ικανοποιιςουν τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ δρομολόγθςθ δράςεων πολιτικισ
προςταςίασ με ίδια μζςα και απαιτείται να καταφφγουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ απευκείασ
ανάκεςθσ ςε εξωτερικό ανάδοχο.
Στο πλαίςιο αυτό, και για τισ κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ (ςωςτικζσ εργαςίεσ) που
δεν απαιτοφν μελζτθ, ι για υπθρεςίεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια ι αμζςωσ μετά
από μια φυςικι καταςτροφι (π.χ πλθμμφρεσ, κατολιςκιςεισ κλπ.), όπωσ άντλθςθ πλθμμυρικϊν
υδάτων, απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν, άρςθ καταπτϊςεων και εμποδίων ςτο οδικό δίκτυο,
αποφράξεισ ςτο δίκτυο ομβρίων κ.ο.κ. κακϊσ και για κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ μετά
από καταςτροφικά φαινόμενα οφειλόμενα ςε ανκρωπογενι αιτία, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν,
εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, δεν υπερβαίνει το ποςό που προβλζπεται ςτο
άρκρο 118 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτό ιςχφει, να προςφεφγουν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ (άρκρο 118 και 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει).
Σφμφωνα με το άρκρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 ωσ «απευκείασ ανάκεςθ» νοείται θ
διαδικαςία ανάκεςθσ χωρίσ εκ των προτζρων δθμοςιότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι ανακζτουςεσ
αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ανακζτουν ςτον οικονομικό φορζα τθσ επιλογισ τουσ, κατόπιν ζρευνασ
αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 118 του Ν. 4412/2016.
Κρίςιμοι παράμετροι, που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τθν επιλογι τθσ διαδικαςίασ
απευκείασ ανάκεςθσ για τθν πλθρωμι δαπανϊν πολιτικισ προςταςίασ, είναι οι εξισ:
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Α. Ριςτοποίθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Θ απευκείασ ανάκεςθ κατεπειγουςϊν απλϊν τεχνικϊν εργαςιϊν (ςωςτικζσ εργαςίεσ), όπωσ
αυτζσ ορίςτθκαν ανωτζρω, δεν προχποκζτει τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Κιρυξθσ ςε κατάςταςθ Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Το γεγονόσ ότι από τθν ζκτακτθ ανάγκθ, που ζχει δθμιουργθκεί κατά τθ διάρκεια ι αμζςωσ μετά
από καταςτροφικά φαινόμενα οφειλόμενα ςε φυςικά ι ανκρωπογενι αίτια, προκφπτει άμεςοσ
κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ περιουςίασ και τθσ ηωισ των πολιτϊν, τθσ οικονομίασ, των υποδομϊν, του
περιβάλλοντοσ και των ςυμφερόντων του Διμου και πρζπει να πραγματοποιθκοφν άμεςεσ ενζργειεσ
προσ άρςθ αυτϊν των δυςμενϊν ςυνεπειϊν, μζςω κατεπειγουςϊν απλϊν τεχνικϊν εργαςιϊν
(ςωςτικζσ εργαςίεσ), δφναται να αποδεικνφεται με πιςτοποίθςθ από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι,
τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, με το Δελτίο ΕΜΥ Επιδείνωςθσ κ.λ.π.
Ρεραιτζρω ςφμφωνα με το άρκρο 58, παρ.2, Ν.3852/2010 «Πταν δθμιουργείται άμεςοσ και
προφανισ κίνδυνοσ ι απειλείται άμεςθ ηθμία των δθμοτικϊν ςυμφερόντων από τθν αναβολι λιψθσ
απόφαςθσ, ο Διμαρχοσ μπορεί να αποφαςίςει για κζματα που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ
οικονομικισ ι τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ. Στθν περίπτωςθ αυτι οφείλει να υποβάλει προσ
ζγκριςθ τθ ςχετικι απόφαςι του κατά τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ».
Β. Κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ (ςωςτικζσ εργαςίεσ) και δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ
Οι δαπάνεσ που προκαλοφνται για κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ (ςωςτικζσ εργαςίεσ)
εντάςςονται ςτισ κατϋ εξαίρεςθ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτάκτωσ (δαπάνεσ για τισ οποίεσ
από τθ φφςθ ςτουσ δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 4 του Ρ.Δ 80/2016),
ςφμφωνα με το άρκρο 9, παρ. 4 του Ρ.Δ 80/2016, το οποίο ρθτά προβλζπει ότι θ ανάλθψθ
υποχρζωςθσ και θ δζςμευςθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ για τισ δαπάνεσ που δεν μποροφν να
προβλεφκοφν (π.χ. δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ), αναλαμβάνονται αμζςωσ μετά τθ γνωςτοποίθςθ
του φψουσ τθσ οφειλισ π.χ. τθσ παραλαβισ του ςχετικοφ λογαριαςμοφ (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17).
Οι οικονομικζσ εγκρίςεισ δθλαδι που απαιτοφνται γίνονται απολογιςτικά. Στθν απόφαςθ ανάλθψθσ,
υποχρζωςθσ κα πρζπει να γίνεται ςαφισ αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα που εξυπθρετεί
από τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ (φψοσ ποςοφ, διάρκεια γεγονότοσ, παρεχόμενθ υπθρεςία
κ.λ.π).
Γ. Διμοι ωσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ
Οι Διμοι αποτελοφν ςφμφωνα με το άρκρο 2, παρ. 1, περ. 2 & 3 και Ραράρτθμα I του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 «μθ Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ».
Μθ Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περίπτωςθ 3 του
Ν.4412/2016, νοοφνται όλεσ οι ανακζτουςεσ αρχζσ που δεν είναι ΚΑΑ (Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ).
Δ. Διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016
 Τεχνικι επάρκεια
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, τθν εποπτεία και τθν
επίβλεψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου ι μελζτθσ είναι θ Τεχνικι επάρκεια ανακετουςϊν αρχϊν
ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και μελετϊν. Σε περίπτωςθ ανακζτουςεσ αρχζσ που κρίνουν ότι
δεν διακζτουν τεχνικι επάρκεια ι θ τεχνικι τουσ επάρκεια είναι ελλιπισ, εφαρμόηεται το άρκρο
44 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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Αρμόδια όργανα για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ
Θ απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
χωρίσ να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου (Δθμοτικοφ Συμβουλίου) για το ςκοπό
αυτό (άρκρο 118, παρ.2 του Ν.4412/2016).
Επομζνωσ για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου,
προμικειασ ι γενικισ υπθρεςίασ απαιτείται απόφαςθ Δθμάρχου χωρίσ προθγοφμενθ απόφαςθ
του ςυμβουλίου (άρκρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπωσ τροποποιικθκε από τθν περίπτ. 38
τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016).



Ρροκεςμίεσ
Ωρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ θμερομθνία αποςτολισ προσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ ι τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ
ςυμμετοχισ ςε διαπραγμάτευςθ.
Θ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται να αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ υπό τισ επιφυλάξεισ του άρκρου
120 Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει.



Εκτιμϊμενθ αξία- χρθματικό όριο
 Θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία αυτι επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΨΡΑ, δεν υπερβαίνει το ποςό που προβλζπεται ςτο άρκρο 118 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτό
ιςχφει.
 Μποροφν να ανατεκοφν από κάκε ανακζτουςα αρχι κατ’ ζτοσ, μία ι περιςςότερεσ
ςυμβάςεισ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι ποςοςτοφ δζκα τοισ εκατό (10%) των
πιςτϊςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατϋ ζτοσ, για ανάκεςθ ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και
παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, αντίςτοιχα. Συμβάςεισ που
ςυνάπτονται κατά παράβαςθ των ανωτζρω είναι άκυρεσ και δεν παράγουν ζννομα
αποτελζςματα.
 Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ, που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ,
μποροφν να προζρχονται από ίδιουσ πόρουσ, Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ πόρουσ (ΚΑΡ) κλπ ι από
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ι άλλεσ χρθματοδοτικζσ πθγζσ, όπωσ ΤΡ&Δ, ΡΔΕ, Ρράςινο
Ταμείο.



Κανόνεσ δθμοςιότθτασ
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ζχουν τθν ευχζρεια να απευκφνονται ςε
ςυγκεκριμζνουσ οικονομικζσ φορείσ τθσ επιλογισ τουσ.
Θ ευχζρεια αυτι δεν αποκλείει τθν πικανότθτα άλλοσ οικονομικόσ φορζασ να υποβάλει
προςφορά ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ
ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ κα πρζπει να εξετάςει και τθν εν λόγω προςφορά.
 Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δθμοςιεφει αυτι
ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 38 του ν. 4412/2016
 Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, ςτθν παρ. 5 του άρκρου 118 του Ν.4412/2016
προβλζπεται κάκε ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου να προβεί ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ, να δθμοςιεφει μία φορά κατϋ ζτοσ και για διάςτθμα είκοςι θμερϊν πρόςκλθςθ
για τθν κατάρτιςθ καταλόγων ενδιαφερομζνων ανά κατθγορίεσ ζργων/μελετϊν.
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 Στθν πρόςκλθςθ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ ενδιαφερόμενουσ να
πλθροφν απαιτιςεισ ειδικισ τεχνικισ ικανότθτασ για τθν εγγραφι τουσ ςτουσ καταλόγουσ
(άρκρο 118, παρ.5, Ν. 4412/2016). Στουσ καταλόγουσ εγγράφονται τουλάχιςτον τρεισ (3)
ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά ο κατάλογοσ δεν ιςχφει.


Ρεριεχόμενο απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ
Θ απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο (άρκρο 118, παρ.3, Ν. 4412/2016):
 τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
 περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθν αξία τθσ,
 όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ,
 κάκε άλλθ πλθροφορία που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει απαραίτθτθ
Αν παραβιαςκεί θ υποχρζωςθ για τα ανωτζρω, θ ςφμβαςθ είναι αυτοδίκαια άκυρθ.



Ειδικότερεσ περιπτϊςεισ
 Κατ’ εξαίρεςθ, ςτθν περίπτωςθ ορεινϊν ι νθςιωτικϊν διμων, και όταν ζπειτα από τθ
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ δεν είναι δυνατι θ κατάρτιςθ καταλόγου με
τουλάχιςτον τρεισ (3) οικονομικοφσ φορείσ, τότε θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προβεί ςτθ
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ ζργου, μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν και
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν χωρίσ κλιρωςθ
 Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 Ν.4412/2016 μπορεί
να ολοκλθρωκεί ζςτω κι αν ζχει υποβλθκεί μόνο μία προςφορά ςφμφωνα με το άρκρο 106
του Ν. 4412/2016, όπου και ορίηονται οι περιπτϊςεισ ματαίωςθσ διαγωνιςτικϊν
διαδικαςιϊν. Σφμφωνα με το άρκρο 106 του Ν. 4412/2016 δεν προβλζπεται ωσ λόγοσ
ματαίωςθσ θ υποβολι μίασ και μόνο προςφοράσ, οπότε, ςτθν περίπτωςθ αυτι, οι
διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ ολοκλθρϊνονται κανονικά. Υφίςταται δυνατότθτα ματαίωςθσ (με
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ), εφόςον θ μοναδικι προςφορά
κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, βάςει του άρκρου 106, παρ. 2, περ. δ' 36
του Ν. 4412/2016
 Για τθν επιλογι του αναδόχου διενεργείται δθμόςια θλεκτρονικι κλιρωςθ από επιτροπι
που ορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι, μεταξφ αυτϊν που περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω
κατάλογο
 Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ διαγράφεται υποχρεωτικά από τον
κατάλογο τθσ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ και δεν ςυμμετζχει ςτισ επόμενεσ κλθρϊςεισ του
ζτουσ.

36

Ιςτοςελίδα τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, Ερϊτθςθ-απάντθςθ 25 «Συχνζσ ερωτιςεισ απαντιςεισ (F.A.Q) ςε ςχζςθ με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”, https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseisapanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίςκεψθ 28-04-2020)
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΧΩΙΚΘΣ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ – ΘΕΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΟΙ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
BOUSOULAS
56ο χλμ. Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου, Ραραλία, 191 00 Κινζτα Αττικισ
Tθλ. 2296062260, 6973718995
COΚΚINIS HOTEL
Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου 50ο ΧΛΜ, 191 00 Μζγαρα Αττικισ
Τθλ. 2296062250, 6944771605
ΚΙΝΕΤΤΑ BEACH
57ο χλμ Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου, Ραραλία, 191 00 Κινζτα Αττικισ
Τθλ. 2296065080
SUN HOTEL
Ραραλία, 19100 Κινζτα Αττικισ
Τθλ. 2296062068
SKIRON STUDIOS
55Ο χλμ Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου, Ραραλία, 191 00 Κινζτα Αττικισ
Τθλ. 6980742345
MEGARA HOTEL
Αγίου Ιωάννθ του Θεολόγου 84, 191 00 Μζγαρα Αττικισ
Τθλ. 2296028720
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Β. ΘΕΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΟΙ
ΚΑΡΘ ΜΕΓΑΩΝ Δ/νςθ Κοραι 16 τθλ. 2296080150
ΚΑΡΘ ΝΕΑΣ ΡΕΑΜΟΥ Δ/νςθ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 16 τθλ. 2296034876
ΚΑΡΘ ΚΙΝΕΤΑΣ Δ/νςθ 57ο χλμ ΡΕΟΑΚ, Τθλ 2296065700
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
Ακολοφκωσ παρατίκεται Αναλυτικι κατάςταςθ όλων των οικιςμϊν του Διμου Μεγαρζων με τον
αντίςτοιχο πλθκυςμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) ( ΓΠ- 191/18-3-2014 (ΦΕΚ 698/Β'/2014) απόφαςη τησ ΕΛ .ΣΑΣ
«Σροποποίηςη τησ Απόφαςησ με αριθμό
11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β /́ 2012) και θζμα
«Αποτελζςματα τησ Απογραφήσ Πληθυςμοφ − Κατοικιϊν 2011 που αφοροφν ςτο Μόνιμο Πληθυςμό
τησ Χϊρασ»»)
Διμοσ Mεγαρζων
Α. Δθμοτικι Ενότθτα Μεγαρζων
Κοινότθτα Μεγαρζων
Θ Αγία Τριάσ
Αι Αιγειροφςαι
Θ Βλυχάδα
Θ Κινζτα
Το Κουμίντρι
Θ Λάκκα Καλογιρου
Το Μεγάλο Νθςί
Τα Μζγαρα
Θ Μονι Αγίου Ιεροκζου
Θ Μονι Αγίου Ιωάννου Ρροδρόμου
Θ Μονι Ραναχράντου
Το Ραχάκιον
Θ Ράχθ
Θ Σπάρτα
Ο Στίκασ
Β. Δθμοτικι Ενότθτα ΝΕΑΣ ΡΕΑΜΟΥ
Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Ρεράμου
Νζα Ρζραμοσ

Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 36.924
28.591
28.591
252
339
1.462
1.446
298
517
0
23.456
52
144
19
0
542
20
44
8.333
8.333
8.333
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι– ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΕΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
Ακολοφκωσ παρατίκεται ονομαςτικόσ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ των φορζων και υπθρεςιϊν ςε
επίπεδο Διμου Μεγαρζων.
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΘΤΑ
ΤΘΛΕΨΫΝΟ
FAX
EMAIL
ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ/ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ/ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΥΡΘΕΣΙΑΣ/ΚΙΝ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
ΘΤΟ
Γρθγόριοσ Σταμοφλθσ
Διμαρχοσ
2296081841,
2296082374 stamgrig@yahoo.gr
6932393981
Kωνςταντίνοσ Ψυλακτόσ Αντιδιμαρχοσ Ρ.Ρ.
2296021484,
2296080135 Fylaktos.kostas@gmail.com
6980571924
Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ Αν/τθσ Διευκυντισ Τ.Υ.
2296082732,
2296022318 konstantinoskampaxis@gmail.com
6945702558
Δθμιτριοσ Ρρωτόπαπασ Αν/τθσ
Διευκυντισ 2296021484
2296080135 dkapes2016@gmail.com
Δ/νςθσ ΚΑΡΕΣ
6936162777
Ελζνθ Τανι
Διευκφντρια
Δ/νςθσ 2296029078
2296029018 pronoiameg@gmail.com
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 6974544246
Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ
Ρολιτιςμοφ
&
Τουριςμοφ
Ευκαλία Τςάκωνα
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ 2296082618
2296081034 tydmmegaron@gmail.com
Μελετϊν Ζργων
6955477445
Eλζνθ Μπότςθ
Διευκφντρια
Δ/νςθσ 2296082467
2296082871 Logistirio.megara@gmail.com
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Ακολοφκωσ παρατίκεται ονομαςτικόσ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ λοιπϊν υπευκφνων για τθν υλοποίθςθ
των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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ΨΟΕΑΣ

Γενικι Γραμματεία
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Κζντρο
Επιχειριςεων Ρ.Ρ.
Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ
& Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων
Αναγκϊν Γ.Γ.Ρ.Ρ.
Aποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Αττικισ

Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Απ/νθσ Διοίκθςθσ
Αττικισ
Δαςαρχείο
Μεγάρων
Ρεριφζρεια
Αττικισ
Ρεριφζρεια
Αττικισ
Αυτοτελισ Δ/νςθ
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Ρεριφζρεια
Αττικισ

Τμιμα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ Ρ.Ε.
Δυτ. Αττικισ
Ρυροςβεςτικι
Υπθρεςία
Μεγάρων

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ
ΙΔΙΟΤΘΤΑ
ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ
Νικόλαοσ
Ωαρδαλιάσ
Υφυπουργόσ Ρ.Ρ.
Αξιωματικόσ
Υπθρεςίασ
Ψοίβοσ Θεοδϊρου
Ρροϊςτάμενοσ
Δ/νςθσ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
ΥΡΘΕΣΙΑΣ

FAX ΥΡΘΕΣΙΑΣ

EMAIL

2131510932-933

2103248122

generalsecretary@civilprotection.gr

2103359002-003

2103359912

Kepp@0015.syzefxis.gov.gr

2131510138

2131510935

ftheodorou@civilprotection.gr

Σπυρίδων
Κοκκινάκθσ
Συντονιςτισ Απ/νθσ
Διοίκθςθσ Αττικισ
Δζςποινα Αρχοντι
Αν.
Ρροϊςταμζνθ
Δ/νςθσ

2132035602-603

2132035700

cord_ ada@attica.gr

2132035760

2132035757

civilprotection@attica.gr

Σωτθρία Ψράγκου
Ρροϊςταμζνθ
Δ/νςθσ
Γεϊργιοσ Ρατοφλθσ
Ρεριφερειάρχθσ
Βαςίλειοσ Κόκκαλθσ
Αντιπεριφερειάρχθσ
Ρ.Ρ.

2296081570

2296083652

dasarxeio_megaron@attica.gr

2132063750

2106984182

gperatt@patt.gov.gr

2106714754
2132148381

2106777238
2132063638

Id.pprostasias@patt.gov.gr
grppna@patt.gov.gr

Ελευκζριοσ
Κοςμόπουλοσ
Αντιπεριφερειάρχθσ
Ρ.Ε. Δυτ. Αττικισ
Ιωάννθσ
Λειβαδάροσ
Ρροϊςτάμενοσ
Τμιματοσ
Δθμιτριοσ Καιάφασ
Αντιπφραρχοσ
Διοικθτισ

2132047001

2132047052

ant.dytikis@patt.gov.gr

2132047023

2105561624

ppda@patt.gov.gr

2296089340

2296089346

Megara@psnet.gr
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Δ/νςθ
Σχεδ.
Επιχειριςεων
Ανϊτατθσ
Στρατιωτικισ
Διοίκθςθσ
Αςτυνομικό
Τμιμα Μεγάρων
Τροχαία Μεγάρων



Λιμενικό Τμιμα
Μεγάρων

Ηαχαρίασ
Ραπαδόπουλοσ
Λγοσ (Ρ.Β.)
Εκπρόςωποσ
ΤΕΣΟΡΡ
Ανδρζασ Σζλλασ
Yπαςτυνόμοσ Βϋ
Ακανάςιοσ
Μθλιϊτθσ
Υ/Α Διοικθτισ

2296031186



2296022100

2131527517

atmegaron@astynomia.gr

2296080405

2296080405

ctt.dyattikis@astynomia.gr

2296080003

2296080003

megara@hcg.gr
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΑ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΑ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ
ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΩΙΟΝΟΡΤΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΡΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.
ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Δθμάρχου Μεγαρζων
Γραφείο Αντιδθμάρχου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτ. Συνεργειϊν
Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ
1. Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων
2. Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων
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