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Με το χζδιο Αντιμετώπιςθσ Εκτάκτων Αναγκών και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των υνεπειών 
από τθν Εκδιλωςθ Πλθμμυρικών Φαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων επιδιώκεται θ άμεςθ και 
ςυντονιςμζνθ απόκριςθ των εμπλεκόμενων φορζων ςε Σοπικό επίπεδο για τθν αποτελεςματικι 
αντιμετώπιςθ εκτάκτων αναγκών από τθν εκδιλωςθ Πλθμμυρικών Φαινομζνων και τθν άμεςθ 
διαχείριςθ των ςυνεπειών τουσ.  

το πλαίςιο αυτό, ςτο παρόν ςχζδιο δόκθκε θ κωδικι ονομαςία «ΔΑΡΔΑΝΟ» χάριν ςυντομίασ και 

διαφοροποίθςισ του από άλλα ςχζδια. Ο Δάρδανοσ, γιόσ του Δία και Θλζκτρασ κόρθσ του Άτλαντα, 

ιταν μυκικόσ βαςιλιάσ τθσ Αρκαδίασ, που ζηθςε ςτα χρόνια μετά τον κατακλυςμό, ςφμφωνα με τθν 

Ελλθνικι μυκολογία. φμφωνα με το Διόνυςο τον Αλικαρναςςζα, ο Δάρδανοσ ζφυγε απ’ τθν Αρκαδία 

για να ιδρφςει μια αποικία ςτο βορειοανατολικό Αιγαίο Πζλαγοσ. Ο Δάρδανοσ  βρζκθκε ςτθν 

αμοκράκθ μαηί με τον μεγαλφτερο αδελφό του Ιαςίωνα και τθν αδελφι του Αρμονία κατά τθν 

διάρκεια ενόσ κατακλυςμοφ ςτον οποίο βοφλιαξε το μεγαλφτερο τμιμα του νθςιοφ. 
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από τθν θμερομθνία ζγκριςισ του από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

Με τθν ζκδοςθ του παρόντοσ προγενζςτερα ςχζδια παφουν να ιςχφουν. 

 

 

ΕΓΚΙΝΕΤΑΙ 

 

10/11/2020 

 

 

Για το Δθμοτικό Συμβοφλιο Διμου Μεγαρζων 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

 

 

 

Γρθγόριοσ Ι. Σταμοφλθσ  

 

  



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

4/138 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΖΓΚΙΣΘ ΚΑΙ ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ............................................................................... 3 

ΡΟΛΟΓΟΣ 9 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ................................................................................................. 11 

ΜΕΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ................................................................................................................................... 12 

1.1 ΙΣΤΟΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΫΝ ΕΚΔΟΣΕΫΝ ............................................................................................. 12 

1.2 ΩΑΑΚΤΘΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ: .......................................................................................................... 12 

1.3 ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ................................................................................................................................... 12 

1.4 ΖΝΑΞΘ ΙΣΩΥΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΕΨΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΣΩΕΔΙΟΥ .......................................................................... 13 

1.5  ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΕΨΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΣΩΕΔΙΟΥ ........................................................................... 13 

ΜΕΟΣ 2.  ΣΚΟΡΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ .............................................. 14 

2.1 ΣΚΟΡΟΣ ................................................................................................................................................... 14 

2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΩΟΙ ............................................................................................................................. 14 

2.3  ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ – ΡΑΑΔΟΩΕΣ – ΡΟΧΡΟΘΕΣΕΙΣ- ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΣΩΕΔΙΑΣΜΟΥ ............................. 14 

2.3.1 Ανάλυςθ Κινδφνου ....................................................................................................................... 14 

2.3.2 Κατάςταςθ – Παραδοχζσ – Προχποκζςεισ- Παράμετροι χεδιαςμοφ ........................................ 15 

2.4 ΙΔΕΑ ΕΡΙΩΕΙΘΣΕΫΝ .................................................................................................................................... 16 

ΜΕΟΣ 3. ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ................................................................ 18 

3.1 ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ .................................................................................... 19 

3.2  ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ ΣΥΓΚΛΘΣΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΟΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ   (ΣΤΟ) ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΚΙΝΔΥΝΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ........................... 20 

3.3 ΔΑΣΕΙΣ ΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΙΟΩΕΣ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΜΥ Θ 

ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΕΝΤΟΝΫΝ ΚΑΙΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ (ΙΣΩΥΕΣ ΒΟΩΟΡΤΫΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ) ............................................ 22 

3.4 ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ 

ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ. .......................................................................................................................................... 22 

3.5 ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ ΣΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΩΕΙΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ 

ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ. .......................................................................................................................................... 25 

3.6 ΣΥΓΚΛΘΣΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΫΝ ΤΟΡΙΚΫΝ ΟΓΑΝΫΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ (ΣΤΟ) ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ 

ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ, ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΩΕΙΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΤΫΝ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ...... 27 

ΜΕΟΣ 4. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ................................ 29 

4.1 ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ .................................................................................... 29 

4.1.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων ................................................................................................................... 29 

4.1.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ ........................................................................... 30 

4.1.3 Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ............................................................... 30 

4.1.4 Σεχνικζσ Τπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων  (Δ/νςθ Σεχνικών Τπθρεςιών, Δ/νςθ Κακαριότθτασ 

Ανακφκλωςθσ Πραςίνου & Εξωτερικών υνεργείων) .................................................................. 31 

4.1.5 Τπθρεςία Πρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων ................................................................................. 32 

4.1.6 Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων ............................................................................ 32 

4.1.7 Πρόεδροι Σοπικών Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων ...................................................................... 32 

4.2  ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ ΣΥΓΚΛΘΣΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΟΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥΜΕΓΑΕΫΝ   (ΣΤΟ) ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΚΙΝΔΥΝΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ................................. 32 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

5/138 

 

4.2.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων ................................................................................................................... 32 

4.2.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ ........................................................................... 33 

4.2.3 Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ............................................................... 33 

4.2.4 Γραμματζασ του υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων ................................. 33 

4.3 ΔΑΣΕΙΣ ΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΙΟΩΕΣ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΜΥ Θ 

ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΕΝΤΟΝΫΝ ΚΑΙΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ (ΙΣΩΥΕΣ ΒΟΩΟΡΤΫΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ) ............................................ 33 

4.3.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων ................................................................................................................... 33 

4.3.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ ........................................................................... 34 

4.3.3 Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ............................................................... 34 

4.4 ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ ΣΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ 

ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ........................................................................................................................................... 34 

4.4.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων ................................................................................................................... 34 

4.4.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ ........................................................................... 36 

4.4.3 Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ............................................................... 36 

4.4.4  Διεφκυνςθ Σεχνικών Τπθρεςιών του Διμου Μεγαρζων ............................................................ 37 

4.4.5  Διεφκυνςθ Οικονομικών Τπθρεςιών του Διμου Μεγαρζων ...................................................... 38 

4.4.6  Διεφκυνςθ Διοικθτικών Τπθρεςιών του Διμου Μεγαρζων ........................................................ 38 

4.4.7  Τπθρεςία Πρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων ................................................................................ 38 

4.4.8  Σθλεφωνικό Κζντρο  Διμου Μεγαρζων ...................................................................................... 38 

4.4.9  Δθμόςια Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) του Διμου Μεγαρζων .................. 38 

4.4.10  Πρόεδροι Σοπικών Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων ................................................................... 38 

4.5  ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ ΣΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΩΕΙΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΤΫΝ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ .............................................. 39 

4.5.1  Διμαρχοσ Μεγαρζων .................................................................................................................. 39 

4.5.2  Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ .......................................................................... 40 

4.5.3  Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων .............................................................. 40 

4.5.4  Σεχνικζσ Τπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων (Δ/νςθ Σ.Τ. και Δ/νςθ Κ.Α.Π.Ε..) ............................ 41 

4.5.5  Διεφκυνςθ Διοικθτικών Τπθρεςιών του Διμου Μεγαρζων ........................................................ 41 

4.5.6  Διεφκυνςθ Οικονομικών Τπθρεςιών του Διμου Μεγαρζων ...................................................... 41 

4.5.7  Τπθρεςία Πρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων ................................................................................ 41 

4.5.8  Σθλεφωνικό Κζντρο  Διμου Μεγαρζων ...................................................................................... 41 

4.5.9  ΔΕΤΑ του Διμου Μεγαρζων ........................................................................................................ 41 

4.5.10  Πρόεδροι Σοπικών Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων ................................................................... 42 

ΜΕΟΣ 5.  ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ .................................................................................. 43 

5.1 ΜΕΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑΣ .................................................................................................................................. 43 

5.2 ΟΘ ΡΛΘΟΨΟΙΫΝ ................................................................................................................................... 45 

5.2.1 Αποςτολι Ζκτακτων Δελτίων τθσ Ε.Μ.Τ. και ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το 

ΚΕΠΠ/ΕΚΕ. ................................................................................................................................... 45 

5.2.2  Αρχικι ειδοποίθςθ για επιπτώςεισ από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικών φαινομζνων και 

αντιμετώπιςθ εκτάκτων αναγκών. ............................................................................................... 45 

5.2.3 Ροι πλθροφοριών κινθτοποίθςθσ φορζων για τθ διαχείριςθ των ςυνεπειών και τθσ 

άμεςθσ/βραχείασ αποκατάςταςθσ. .............................................................................................. 46 

ΜΕΟΣ 6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ............................................................................... 47 

6.1 ΑΥΞΘΜΕΝΘ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ....... 47 

6.2  ΔΙΟΙΚΘΣΘ,  ΖΛΕΓΩΟΣ &  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΙΩΕΙΘΣΕΫΝ ...................................................................................... 51 

6.3  ΑΩΙΚΘ ΕΙΔΟΡΟΙΘΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΟΨΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ..................... 52 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

6/138 

 

6.4  ΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΕΣ .......................................................................................................................................... 53 

6.5  ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘ ......................................................................................................................................... 53 

6.5.1 Κινθτοποίθςθ ςε τοπικό επίπεδο ................................................................................................. 54 

6.5.2  Κινθτοποίθςθ φορζων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφων και υποδομών ςτθν περιοχι που 

εκδθλώκθκαν πλθμμυρικά φαινόμενα ........................................................................................ 57 

6.5.3 Κινθτοποίθςθ ςε κεντρικό επίπεδο .............................................................................................. 58 

6.6   ΕΡΙΩΕΙΘΣΕΙΣ ΖΕΥΝΑΣ, ΔΙΑΣΫΣΘΣ ................................................................................................................ 60 

6.7   ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΛΟΓΫ ΕΡΑΓΟΜΕΝΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ........................ 62 

6.8   ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΛΟΓΫ ΡΑΑΚΤΙΑΣ ΡΛΘΜΜΥΑΣ .............................. 63 

6.9   ΆΜΕΣΘ ΡΑΟΩΘ ΒΟΘΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΫΝ ΡΛΘΓΕΝΤΫΝ .......................................................................... 63 

6.9.1 Οργάνωςθ, λειτουργία και διοικθτικι μζριμνα χώρων άμεςθσ ςτζγαςθσ πλθγζντων. ............... 64 

6.10  ΔΙΑΚΟΡΘ ΜΑΘΘΜΑΤΫΝ, ΛΟΓΫ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΣΥΝΘΘΚΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ .............. 64 

6.11  ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΘ ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΤΘΣ Γ.Γ.Ρ.Ρ. ........................................ 64 

6.12  ΩΫΟΙ ΡΟΣΫΙΝΘΣ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ ΨΕΤΫΝ ΥΛΙΚΫΝ ΚΑΙ ΜΡΑΗΫΝ ...................................................................... 65 

6.13  ΛΘΪΘ ΜΕΤΫΝ ΔΙΑΣΨΑΛΙΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ .................................................................. 66 

6.14  ΑΡΟΚΛΙΜΑΚΫΣΘ ..................................................................................................................................... 66 

6.15 ΕΝΘΜΕΫΣΘ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΔΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΤΘΝ 

ΑΜΕΣΘ/ΒΑΩΕΙΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΤΫΝ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ............................. 67 

6.16 ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΤΫΝ ΨΟΕΫΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΟΕΙΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ  ΒΛΑΒΫΝ 

ΔΙΚΤΥΫΝ ΚΟΙΝΘΣ ΫΨΕΛΕΙΑΣ .......................................................................................................................... 68 

ΜΕΟΣ 7. ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ .......................................................... 69 

7.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ΛΘΪΘ ΑΡΟΨΑΣΘΣ .......................................................................................... 73 

7.2  ΣΩΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ ......................................................................................................................................... 74 

7.3 ΕΙΔΙΚΟΤΕΕΣ ΔΑΣΕΙΣ .................................................................................................................................. 76 

7.4  ΜΝΘΜΟΝΙΑ ΕΝΕΓΕΙΫΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ ΤΘΣ ΟΓΑΝΫΜΕΝΘΣ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΡΟΛΙΤΫΝ ΛΟΓΫ 

ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ..................................................................................................................... 77 

ΜΕΟΣ 8. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΧΕΔΙΟΥ .............................................................................................. 78 

8.1  ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ............................................................................................................................................. 78 

8.2  ΖΛΕΓΩΟΣ ΣΩΕΔΙΟΥ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ ....................................................................................................................... 78 

8.2.1 Διενζργεια Αςκιςεων Πολιτικισ Προςταςίασ ςε επίπεδο Διμων και Περιφερειών τθσ χώρασ . 78 

8.3  ΑΝΑΘΕΫΘΣΘ & ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΣΩΕΔΙΟΥ .................................................................................................... 79 

8.4  ΤΘΘΣΘ ΣΤΟΙΩΕΙΫΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΨΘΣ ....................................................................................... 79 

ΜΕΟΣ 9.  ΡΕΙΒΟΛΘ-ΕΜΦΑΝΙΣΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ....................... 81 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ................................................................................................... 84 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β – ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ................................................................................................ 87 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β1 - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΡΛΘΜΜΥΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ............................ 88 

ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΔΘΜΑΧΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ..................................................................................... 89 

ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ........................................................................................................................... 89 

ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ ΣΥΓΚΛΘΣΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΟΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΚΙΝΔΥΝΫΝ ΑΡΟ 

ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ................................................................................................ 90 

ΔΑΣΕΙΣ ΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ ΕΝ ΟΪΕΙ ΕΡΑΡΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ90 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ..................... 91 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΩΕΙΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ......................................................................................... 92 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

7/138 

 

ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ............................ 94 

ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ........................................................................................................................... 94 

ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ ΣΥΓΚΛΘΣΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΟΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΚΙΝΔΥΝΫΝ ΑΡΟ 

ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ................................................................................................ 95 

ΔΑΣΕΙΣ ΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ ΕΝ ΟΪΕΙ ΕΡΑΡΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ95 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ..................... 96 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΩΕΙΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ......................................................................................... 97 

ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ................................................ 98 

ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ........................................................................................................................... 98 

ΔΑΣΕΙΣ ΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ ΕΝ ΟΪΕΙ ΕΡΑΡΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ98 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ..................... 98 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΩΕΙΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ......................................................................................... 99 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β2 - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ ........................................... 101 

ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΔΘΜΑΧΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 

ΡΟΛΙΤΩΝ .................................................................................................................... 101 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘ ΛΘΪΘ ΑΡΟΨΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΫΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΫΝ .................................. 101 

ΛΘΪΘ ΑΡΟΨΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΫΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ, Θ ΜΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ .................................... 102 

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΨΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΫΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΫΝ .................. 102 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ ........................................................................................... 103 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ…………………………………….104 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – ΡΛΘΩΜΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ...................... 108 

E1. ΟΔΘΓΟΣ ΩΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ (ΑΘΟ 118 Ν.4412/2016) ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΛΘΫΜΘ ΔΑΡΑΝΫΝ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................. 109 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΩΝ/ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΩΝ 

ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΗΘΜΙΩΝ ΣΕ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΚΑΤΑΣΤΟΦΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ .............................................................................................................. 114 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................................... 115 

1.2 ΖΓΑ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΘΝ ΟΕΙΝΘ ΚΑΙ ΡΕΔΙΝΘ ΚΟΙΤΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΟΣ ........................................ 116 

1.3 ΖΓΑ ΡΟΥ ΩΑΑΚΤΘΙΗΟΝΤΑΙ ΫΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟΥ. ................................................ 117 

1.4 ΕΙΔΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΑ ΕΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΘΣ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ................................................... 117 

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................. 118 

2.2 ΚΑΤ' ΕΞΑΙΕΣΘ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ ΜΙΚΫΝ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΫΝ .................................................................................... 119 

2.3 ΕΚ' ΝΕΟΥ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΫΝ ....................................................................................................... 119 

3.1 ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ....................................................................................................................................... 120 

3.2 ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΫΝ.................................................................................................................... 120 

3.3 ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΫΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ .......................................................................... 121 

3.4 ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΫΝ - ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ........................................................................ 122 

3.5 ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΫΝ ................................................................................................................. 123 

5.1 ΕΞΑΙΕΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ ....................................................................................... 125 

5.2 ΕΞΑΙΕΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ ................................................................................................................. 126 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

8/138 

 

5.3. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΫΝ ΚΑΤΑ ΡΑΕΚΚΛΙΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΫΝ ΣΕ ΩΫΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΡΑΑΛΙΑΣ, ΟΩΘΘΣ, ΡΑΟΩΘΙΑΣ ΗΫΝΘΣ, ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΣΤΟΙΩΕΙΟΥ, ΡΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΡΕΔΑΨΟΥΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΤΘΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΛΙΜΝΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΟΙΤΘΣ ΡΛΕΥΣΙΜΟΥ 

ΡΟΤΑΜΟΥ. .............................................................................................................................................. 126 

5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΙΣΡΕΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΓΫΝ ΔΙΕΥΘΕΤΘΣΘΣ..................................................................... 127 

5.5 ΩΑΤΟΓΑΨΙΚΘ ΑΡΟΤΥΡΫΣΘ ΤΫΝ ΡΕΙΟΩΫΝ ΡΟΥ ΕΩΟΥΝ ΚΘΥΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΖΚΤΑΚΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................................ 127 

ΟΙΣΜΟΙ ...................................................................................................................................................... 128 

ΡΑΑΤΘΜΑ Η – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ    ΧΩΙΚΘΣ 

ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ......................................................................... 131 

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ .............................. 132 

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ – ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΕΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ................................................ 133 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΡΟΤΥΡΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ....................................................................................................... 136 

ΡΑΑΤΘΜΑ Κ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ .................................................................................................. 137 

 
   



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

9/138 

 

ΡΟΛΟΓΟΣ 

Σφμφωνα με τθν Οδθγία 2007/60/ΕΚ «Για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων 

πλθμμφρασ», ωσ πλθμμφρα ορίηεται θ προςωρινι κατάκλυςθ του εδάφουσ από νερό το οποίο, υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ, δεν είναι καλυμμζνο από νερό. Θ ζννοια αυτι περιλαμβάνει πλθμμφρεσ από 

ποτάμια, ορεινοφσ χείμαρρουσ και υδατορεφματα εφιμερθσ ροισ, υπερχειλίςεισ λιμνϊν, πλθμμφρεσ 

από υπόγεια φδατα, πλθμμφρεσ από τθ κάλαςςα ςε παράκτιεσ περιοχζσ, κακϊσ και πλθμμφρεσ που 

προκαλοφνται από καλάςςια κφματα βαρφτθτασ. Ακόμθ, περιλαμβάνει πλθμμφρεσ από καταςτροφζσ 

μεγάλων υδραυλικϊν ζργων, όπωσ κραφςεισ αναχωμάτων και φραγμάτων. (ΚΥΑ 

H.Ρ.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 – ΨΕΚ 1108/Βϋ/2010). 

Επίςθσ, ςτθν ανωτζρω Οδθγία 2007/60/ΕΚ ωσ κίνδυνοσ πλθμμφρασ ορίηεται ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

πικανότθτασ να λάβει χϊρα πλθμμφρα και των δυνθτικϊν αρνθτικϊν ςυνεπειϊν για τθν ανκρϊπινθ 

υγεία, το περιβάλλον, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, που 

ςυνδζονται μ’ αυτι τθν πλθμμφρα.  

Οι πιο ςυχνά εμφανιηόμενεσ πλθμμφρεσ ςτον Ελλθνικό χϊρο οφείλονται ςε φυςικά αίτια και 

δφναται να διακρικοφν ςε χερςαίεσ ι ποτάμιεσ και ςε παράκτιεσ1.  

Οι χερςαίεσ ι ποτάμιεσ πλθμμφρεσ προκαλοφνται λόγω ραγδαίων βροχοπτϊςεων-ιςχυρϊν 

καταιγίδων ι από το ξαφνικό λιϊςιμο χιονιοφ, ι ακόμα και από ςυνδυαςμό των παραπάνω με 

ςυνζπεια τθ μεγάλθ αφξθςθ τθσ απορροισ των ποταμϊν, όπωσ επίςθσ και από αςτοχία μεγάλων 

υδραυλικϊν ζργων.  

Οι χερςαίεσ ι ποτάμιεσ πλθμμφρεσ δφναται να διακρικοφν περαιτζρω ςε πλθμμφρεσ που 

παρουςιάηουν βραδεία εξζλιξθ (πλθμμφρεσ πεδίου) και ςε πλθμμφρεσ που παρουςιάηουν ταχεία 

εξζλιξθ (ξαφνικζσ ι αιφνίδιεσ πλθμμφρεσ).  

Οι ξαφνικζσ ι αιφνίδιεσ πλθμμφρεσ, με κφριο χαρακτθριςτικό τθν ραγδαία εξζλιξι τουσ, είναι το 

πιο ςυνθκιςμζνο είδοσ πλθμμφρασ ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ ιδιόμορφθσ γεωμορφολογίασ τθσ χϊρασ 

μασ, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ μεγάλου αρικμοφ ρεμάτων με μικρζσ ςχετικά λεκάνεσ 

απορροισ, ςτισ οποίεσ κυριαρχοφν οι ζντονεσ κλίςεισ που ςυντελοφν ςτθ γριγορθ αποςτράγγιςι 

τουσ. Οι ξαφνικζσ πλθμμφρεσ ι αιφνίδιεσ πλθμμφρεσ ζχουν προκαλζςει κατά το παρελκόν μεγάλεσ 

καταςτροφζσ ςε υποδομζσ (οδικό δίκτυο, κλπ), αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ, κατοικίεσ κλπ. και ζχουν 

κζςει ςε κίνδυνο ανκρϊπινεσ ηωζσ (παράςυρςθ πεηϊν και οχθμάτων, κλπ). 

Αν και θ ζνταςθ, θ διάρκεια και θ χωρικι κατανομι των βροχοπτϊςεων αποτελεί ςθμαντικι αιτία 

πρόκλθςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, θ εμφάνιςθ ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου εξαρτάται και από 

ζνα πλικοσ άλλων παραγόντων οι οποίοι μποροφν να δράςουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενιςχυτικά. 

Τζτοιοι παράγοντεσ που μποροφν να κακορίςουν τθν εμφάνιςθ ι όχι ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου 

είναι: 

 θ ικανότθτα του υδρογραφικοφ δικτφου να παροχετεφςει αποτελεςματικά τθν επιφανειακι 

απορροι 

 θ γεωλογία, το μζγεκοσ και θ γεωμορφολογία τθσ λεκάνθσ απορροισ  

 ο κορεςμόσ του επιφανειακοφ εδάφουσ από προθγθκείςεσ βροχοπτϊςεισ 

 θ φυτοκάλυψθ του εδάφουσ  

 οι χριςεισ γθσ, κλπ. 

                                                           
1 Οι παράκτιεσ πλθμμφρεσ είναι ζνα ςπανιότερα εμφανιηόμενο είδοσ πλθμμφρασ ςτθν Ελλάδα και δφναται να διακρικοφν ςε αυτζσ που 

προκαλοφνται από τον ζντονο κυματιςμό τθσ κάλαςςασ και ςε αυτζσ που προκαλοφνται από τα καλάςςια κφματα βαρφτθτασ ι 

τςουνάμι. 
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Οι πλθμμφρεσ ωσ φαινόμενα εντάςςονται ςτθν κατθγορία των φυςικϊν καταςτροφϊν, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο παράρτθμα Α-1-1 τθσ ΥΑ 1299/2003 «Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθν 

ςυνκθματικι λζξθ ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ», γιατί μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι και τθν περιουςία των 

ανκρϊπων με δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία και τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ 

Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία «Δάρδανοσ» κεφ 15.2, ςυνζταξε το Τοπικό Σχζδιο 

Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν 

Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων, το οποίο εγκρίκθκε από το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου 

Μεγαρζων. 
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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 41141/37971/23-12-

2011  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 

 

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 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. 

Το παρόν ςχζδιο ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ ΓΓΡΡ, όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων 

Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων 

με τθν κωδικι ονομαςία «ΔΑΔΑΝΟΣ» τθσ ΓΓΡΡ και ςφμφωνα με το Ρρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου 

Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ 

Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων τθσ ΓΓΡΡ. 

 

Από τον Διμο Μεγαρζων ςυμμετείχαν ςτθ ςφνταξθ και ζκδοςθ του παρόντοσ οι εξισ: 

• To Tμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  
• Θ Ομάδα Εργαςίασ που ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμ. πρωτ. 17510/725/09-10-2020 

απόφαςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων 
 

1.2 Χαρακτθριςμόσ βακμοφ αςφαλείασ: 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΘΤΟ 

 

1.3 Ρίνακασ Διανομισ 

Ραρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Κ 

 

 

 

ΜΕΟΣ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
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1.4 Ζναρξθ ιςχφοσ και εξουςιοδότθςθ εφαρμογισ του Σχεδίου 

 

Το παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν 

από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων του Διμου Μεγαρζων υποβλικθκε από το Γραφείο 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων  τθν   21/10/2020 ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου 

Μεγαρζων. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων ειςθγικθκε τθν 30/10/2020 (Αρ. Αποφ. 

5/2020) το παρόν ςχζδιο ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, το οποίο και ενζκρινε το παρόν Σχζδιο 

Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ 

Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων ςτθν ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθσ 

10/11/2020 (Αρ. Αποφ. 179/2020 ΑΔΑ: ΪΨΪΫΚΡ-ΥΟΝ). 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 

Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο 

Μεγαρζων ορίηεται θ   10/11/2020. 

 

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 Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων, αποτελεί αρμοδιότθτα του Δθμάρχου Μεγαρζων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Υ.Α. 

1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ) και του Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει. 

Το παρόν ςχζδιο ενεργοποιείται και εφαρμόηεται μετά τθν επίςθμθ ενθμζρωςθ του Δθμάρχου 

Μεγαρζων  για επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, από τθν αρμόδια κατά τόπο 

υπθρεςία τθσ ΕΛ.ΑΣ, θ οποία αποτελεί κεςμικά τον φορζα επίςθμθσ ενθμζρωςθσ για τθν 

επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ μετά από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, από τισ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων,  το Ρ.Σ., το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ι από τουσ 

προζδρουσ των τοπικϊν κοινοτιτων του Διμου  Μεγαρζων.  

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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων  νοείται θ 

οργάνωςθ και διατιρθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφόρων οργανικϊν μονάδων του Διμου 

Μεγαρζων 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 

2.1 Σκοπόσ 

Με το Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από 

τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων  επιδιϊκεται θ άμεςθ και 

ςυντονιςμζνθ απόκριςθ των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε Τοπικό επίπεδο για τθν αποτελεςματικι 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων 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 

Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων. 

• Συντονιςμζνθ δράςθ των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε τοπικό επίπεδο ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων. 

2.3  Ανάλυςθ Κινδφνου – Κατάςταςθ – Ραραδοχζσ – Ρροχποκζςεισ- Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ 

2.3.1 Ανάλυςθ Κινδφνου 

Για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ, βάςει των οποίων κα πρζπει να 

δρομολογοφνται τα ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, διευκρινίηεται ότι με τθν 

Κ.Υ.Α.Θ.Ρ.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 (ΨΕΚ 1108/Βϋ/2010) ζχει κεςπιςτεί ζνα ολοκλθρωμζνο 

πλαίςιο για τθν αξιολόγθςι τουσ με ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τουσ ςτθν Ελλάδα. 

Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, θ οποία εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 

οδθγίασ 2007/60/ ΕΚ «για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ», ιδθ ζχει 

ολοκλθρωκεί για το ςφνολο των δεκατεςςάρων (14) Υδατικϊν Διαμεριςμάτων τθσ χϊρασ θ κατάρτιςθ 

των Ωαρτϊν Επικινδυνότθτασ Ρλθμμφρασ και των Ωαρτϊν Κινδφνων Ρλθμμφρασ και ζχουν αναρτθκεί 

τα απαιτοφμενα κείμενα και χάρτεσ ςτο ςχετικό ιςτότοπο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 
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Ενζργειασ http://floods.ypeka.gr/ και ςτθ βάςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (European Environment 

Information and Obserνation Network) http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/  

Επίςθσ, ζχουν καταρτιςτεί και εγκρικεί τα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ (ΣΔΚΡ) ςε κάκε 

Υδατικό Διαμζριςμα και για τισ ηϊνεσ δυνθτικά υψθλοφ κινδφνου πλθμμφρασ. Τα ΣΔΚΡ 

περιλαμβάνουν α) τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ, β) τα αναγκαία 

μζτρα και τισ προτεραιότθτεσ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων και γ) τα πορίςματα τθσ 

Ρροκαταρκτικισ Αξιολόγθςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ υπό μορφι χάρτθ με τισ ηϊνεσ δυνθτικά υψθλοφ 

κινδφνου πλθμμφρασ και τουσ χάρτεσ επικινδυνότθτασ πλθμμφρασ και κινδφνου πλθμμφρασ. 

Επιπλζον υπάρχουν και Ωάρτεσ Επικινδυνότθτασ Ρλθμμφρασ και Κινδφνου Ρλθμμφρασ από 

ανφψωςθ τθσ κάλαςςασ όπου απεικονίηεται: θ επιφάνεια κατάκλιςθσ, το μζγιςτο βάκοσ νεροφ, θ 

μζγιςτθ ταχφτθτα ροισ και πίνακασ με τουσ χρόνουσ άφιξθσ και παραμονισ του πλθμμυρικοφ 

κφματοσ ςε ςθμεία ενδιαφζροντοσ εντόσ των περιοχϊν που κατακλφηονται. Επίςθσ απεικονίηονται oι 

Ηϊνεσ Δυνθτικά Υψθλοφ Κινδφνου Ρλθμμφρασ (ΗΔΥΚΡ), oι οικιςμοί, τεχνικά ζργα επί των 

υδατορευμάτων (γζφυρεσ, οχετοί, φράγματα, αναχϊματα) και ςτα μεγάλα ποτάμια ςθμειϊνεται το 

όριο τθσ πλθμμφρασ που αντιςτοιχεί ςε ευμενείσ ςυνκικεσ (πράςινθ γραμμι) και δυςμενείσ ςυνκικεσ 

(κόκκινθ γραμμι). 

Τα Εγκεκριμζνα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ (ΣΔΚΡ), ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ για τισ Ρλθμμφρεσ (2007/60/ΕΚ) και τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, ζχουν αναρτθκεί 

ςτο ςχετικό ιςτότοπο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis  

 

2.3.2 Κατάςταςθ – Ραραδοχζσ – Ρροχποκζςεισ- Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ 

Κατάςταςθ:  

Οι πλθμμφρεσ είναι ζνα φαινόμενο που εντάςςεται ςτθν κατθγορία των φυςικϊν καταςτροφϊν.  

Οι πιο ςυχνά εμφανιηόμενεσ πλθμμφρεσ ςτον Ελλθνικό χϊρο οφείλονται ςε φυςικά αίτια και 

δφναται να διακρικοφν ςε χερςαίεσ ι ποτάμιεσ και ςε παράκτιεσ .  

Οι χερςαίεσ ι ποτάμιεσ πλθμμφρεσ προκαλοφνται λόγω ραγδαίων βροχοπτϊςεων-ιςχυρϊν 

καταιγίδων ι από το ξαφνικό λιϊςιμο χιονιοφ, ι ακόμα και από ςυνδυαςμό των παραπάνω με 

ςυνζπεια τθ μεγάλθ αφξθςθ τθσ απορροισ των ποταμϊν, όπωσ επίςθσ και από αςτοχία μεγάλων 

υδραυλικϊν ζργων.  

Οι χερςαίεσ ι ποτάμιεσ πλθμμφρεσ δφναται να διακρικοφν περαιτζρω ςε πλθμμφρεσ που 

παρουςιάηουν βραδεία εξζλιξθ (πλθμμφρεσ πεδίου) και ςε πλθμμφρεσ που παρουςιάηουν ταχεία 

εξζλιξθ (ξαφνικζσ ι αιφνίδιεσ πλθμμφρεσ).  

Οι ξαφνικζσ ι αιφνίδιεσ πλθμμφρεσ, με κφριο χαρακτθριςτικό τθν ραγδαία εξζλιξι τουσ, είναι το 

πιο ςυνθκιςμζνο είδοσ πλθμμφρασ ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ ιδιόμορφθσ γεωμορφολογίασ τθσ χϊρασ 

μασ, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ μεγάλου αρικμοφ ρεμάτων με μικρζσ ςχετικά λεκάνεσ 

απορροισ, ςτισ οποίεσ κυριαρχοφν οι ζντονεσ κλίςεισ που ςυντελοφν ςτθ γριγορθ αποςτράγγιςι 

τουσ. Οι ξαφνικζσ πλθμμφρεσ ι αιφνίδιεσ πλθμμφρεσ ζχουν προκαλζςει κατά το παρελκόν μεγάλεσ 

καταςτροφζσ ςε υποδομζσ (οδικό δίκτυο, κλπ), αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ, κατοικίεσ κλπ. και ζχουν 

κζςει ςε κίνδυνο ανκρϊπινεσ ηωζσ (παράςυρςθ πεηϊν και οχθμάτων, κλπ). 

Επίςθσ, θ εκδιλωςθ ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου δφναται να προκαλζςει επαγόμενεσ φυςικζσ ι 

τεχνολογικζσ καταςτροφζσ, όπωσ κατολιςκθτικά φαινόμενα, διαρροι επικίνδυνων υλικϊν, κλπ. 

 

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/
http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis
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Ραραδοχζσ:  

Θ εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων δφναται να προκαλζςει: 

• Τραυματιςμοφσ και απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν και αίςκθμα αναςφάλειασ του πολίτθ 

• Καταςτροφζσ ςτισ υποδομζσ τθσ χϊρασ 

• Άμεςεσ και ζμμεςεσ οικονομικζσ απϊλειεσ από καταςτροφζσ ςτισ περιουςίεσ των πολιτϊν, ςτον 

πρωτογενι τομζα (γεωργία, κτθνοτροφία), ςε διάφορεσ υποδομζσ τθσ χϊρασ (δίκτυα 

θλεκτριςμοφ, τθλεπικοινωνιϊν κλπ.), κακϊσ και ςυνζπειεσ ςτον τουριςμό εν γζνει. 

  

Ρροχποκζςεισ:  

Ρροχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 

Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων 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 υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων 

• 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 πλθμμυρικοφ φαινομζνου με ςυνζπειεσ ςτισ υποδομζσ, ςτισ κατοικίεσ, 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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων 

δρομολογοφνται οι ακόλουκεσ κφριεσ δράςεισ: 

Α+ Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

Β]    Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν από 

τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

Βαςικι αρχι εφαρμογισ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων είναι θ 
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ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςε τοπικό επίπεδο και θ ςυντονιςμζνθ δράςθ τουσ, 

όπωσ αυτι κακορίηεται από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  
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ΜΕΟΣ 3. ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΜΕΣΘ/ΒΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο Διμοσ Μεγαρζων  ωσ φορζασ πολιτικισ προςταςίασ (άρκ. 3 του Ν.3013/2002 όπωσ ιςχφει), μετά 

τθν εκδιλωςθ πλθμμυρϊν κινθτοποιεί και δρομολογεί δράςεισ εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ του, 

που αποβλζπουν ςτθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ πολιτικισ προςταςίασ, ο οποίοσ ςυνδζεται κατά 

κφριο λόγο με τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν από καταςτροφζσ 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, 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 ςτουσ Διμουσ 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 κινδφνων από τθν 

εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων, και δεν είναι περιοριςτικό όςον αφορά το εφροσ των δράςεων 

αυτϊν, οι οποίεσ δφνανται 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.  

Tα προλθπτικά ζργα των Διμων που ςυμβάλλουν ςτθν μείωςθ του κινδφνου εκδιλωςθσ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων δεν αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ ςχεδίου. Για λόγουσ πλθρότθτασ 

των δράςεων των Διμων ςτθν ςυνολικι διαχείριςθ των κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, αναφζρονται ςυνοπτικά ςτο παρόν τα ζργα αυτά, που δρομολογοφνται με εντολι 

Δθμάρχων και προςδιορίηονται κεματικά ςτισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 Τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ του δικτφου ομβρίων υδάτων των οδϊν αρμοδιότθτασ Διμου 

 Τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ του αντιπλθμμυρικϊν ζργων, αρμοδιότθτασ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ του Διμου 

 Τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων αρμοδιότθτασ Διμου 

 Τον προγραμματιςμό και εκτζλεςθ νζων ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ 

 

 

ΜΕΟΣ 3 

 

ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ 

ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΜΕΓΑΕΩΝ  
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Αναλυτικά, τα προλθπτικά ζργα των Διμων που ςυμβάλλουν ςτθν μείωςθ του κινδφνου 

εκδιλωςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων αναφζρονται αναλυτικά ςτα 7187/7-10-2019 και 7767/30-10-

2019 ζγγραφα τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ. Το υπ. αρικμ 

7187/7-10-2019 ζγγραφό τθσ ΓΓΡΡ, με κζμα «Διευκρινίςεισ αναφορικά με τα αντιπλθμμυρικά ζργα,  

τθν οριοκζτθςθ υδατορεμάτων, τον κακαριςμό και τθν αςτυνόμευςθ υδατορεμάτων και τθν 

δρομολόγθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ  ςυνεπειϊν από πλθμμυρικά 

φαινόμενα» παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΣΤ. 

 

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 Μεγαρζων για τθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ 

Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων , δρομολογοφνται με εντολι Δθμάρχου και προςδιορίηονται κεματικά ςτισ 

παρακάτω ενότθτεσ: 

 Οριςμόσ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων. 

 Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων με 

βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων 

Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία «ΔΑΔΑΝΟΣ» (1θ ζκδοςθ) 

 Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθν Αντιμετϊπιςθ Εκτάκτων Αναγκϊν 

και τθν Άμεςθ/Βραχεία Διαχείριςθ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων, 

από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων βάςει των δράςεων που 

προβλζπονται ςτο παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων. Το 

ανωτζρω μνθμόνιο ενεργειϊν προςαρτάται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 

Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων του 

Διμου Μεγαρζων και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του 

 Κοινοποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ 

Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων ςτθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων, ςτθν Αςτυνομικι Δ/νςθ Αττικισ και το Αςτυνομικό Τμια 

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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων 

 Κατάρτιςθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων 

προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ 

των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων 

 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου Μεγαρζων για τθ χοριγθςθ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων 

 Εκ των προτζρων προςδιοριςμόσ χϊρων προςωρινισ εναπόκεςθσ φερτϊν υλικϊν και μπαηϊν 

μετά από πλθμμυρικά φαινόμενα 
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 Ρλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και 

αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων  

 Εξαςφάλιςθ των οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου Μεγαρζων  

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 

 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 Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων 

 Διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν 

αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι πλθμμυρϊν, 

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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων. 

 

3.2  Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων   (ΣΤΟ) 

για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 

 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 πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 Το ςυντονιςμό δράςεων πολιτικισ προςταςίασ των λοιπϊν φορζων (ΕΛ.ΑΣ., Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, 

κλπ) ςε επίπεδο Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 Τισ αρμοδιότθτεσ του Διμου ςτθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο οδικό δίκτυο 

εντόσ τθσ επικράτειασ του Διμου με ζμφαςθ ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο 
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 Τθν κατάςταςθ του δικτφου ομβρίων υδάτων των οδϊν κακϊσ και των αντιπλθμμυρικϊν 

ζργων αρμοδιότθτασ του Διμου   

 Τον προςδιοριςμό μζτρων πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ όταν προβλζπεται από τθν ΕΜΥ θ 

εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (ιςχυρζσ βροχζσ και καταιγίδεσ, κλπ.) 

 Τον ςχεδιαςμό υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν, κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 6, παρ. 5ςτϋ του Ν.3013/2002 (όπωσ αυτό τροποποιικθκε και 

ιςχφει βάςει τθσ παρ. 2 του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263 Α) και του άρκ. 108 του 

Ν.4249/2014 (ΨΕΚ 73 Α), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Μζροσ 7 του παρόντοσ 

 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

κακϊσ και κάκε άλλο κζμα που κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται 

από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

Στο ΣΤΟ κα κλθκεί και εκπρόςωποσ τθσ ΔΕΥΑ (Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ) 

του Διμου προκειμζνου να ενθμερϊςει ςχετικά με τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ φρεατίων 

υδροςυλλογισ και μζτρων προςταςίασ υποδομϊν φδρευςθσ ζναντι πλθμμυρικοφ κινδφνου, κλπ. 

Στο ΣΤΟ είναι ςκόπιμο να κλθκοφν να ςυμμετάςχουν  και εκπρόςωποι των Οργανιςμϊν Εγγείων 

Βελτιϊςεων (ΟΕΒ), εφόςον υπάρχουν, που δραςτθριοποιοφνται ςτα όρια ευκφνθσ των αντίςτοιχων 

Διμων, για να ενθμερϊςουν ςχετικά με τθν καλι λειτουργία των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων 

αρμοδιότθτάσ τουσ (ςτραγγιςτικά δίκτυα, ςτραγγιςτικοί τάφροι, αρδευτικά και ςτραγγιςτικά 

αντλιοςτάςια, κλπ), κακϊσ και για να επιλυκοφν ηθτιματα ςχετικά με τθν αρμοδιότθτα ςυντιρθςθσ 

και αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο ςε περιοχζσ αναδαςμϊν, κλπ. 

Επίςθσ, ςτο ΣΤΟ δφναται να κλθκεί ο πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ξενοδόχων Αττικισ ι αν δεν υφίςταται 

Ζνωςθ Ξενοδόχων οποιοςδιποτε εκπρόςωποσ των ξενοδόχων του Διμου Μεγαρζων, προκειμζνου να 

ςυηθτθκοφν κζματα που αφοροφν τθν προςωρινι διαμονι των πολιτϊν που λόγω καταςτροφισ θ 

παραμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ. 

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, 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 Μεγαρζων  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 (ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ – καταιγίδεσ) 

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 ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, ιςχυρζσ καταιγίδεσ 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/βραχεά διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 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 

και πλθμμυρϊν 

 Ενθμζρωςθ ςε τοπικό επίπεδο, των αγροτϊν, κτθνοτρόφων και μελιςςοκόμων για τθν 

αναμενόμενθ εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ ΕΜΥ εκδϊςει Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα 

Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), αυτά διαβιβάηονται από το 

ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ2 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 ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, καταιγίδεσ, κλπ.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων αφοφ ενθμερωκεί από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ςχετικά  με τθν ζκδοςθ Ζκτακτου 

Δελτίου Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτου Δελτίου Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν 

Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ) : 

 Ρροβαίνει ςε άμεςο ζλεγχο για τθν πορεία υλοποίθςθσ των προπαραςκευαςτικϊν δράςεων που 

προβλζπονται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ 

Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο  

 Δφναται κατά τθν κρίςθ του να ςυγκαλζςει το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανό (ΣΤΟ) του Διμου  

 

3.4 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

Άμεςα μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 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 πλθμμφρεσ, επικοινωνεί με τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

ΕΛ.ΑΣ. και του ΡΣ, τουσ αρμόδιουσ Αντιδθμάρχουσ, τουσ Ρροζδρουσ των Τοπικϊν Κοινοτιτων και τον 

                                                           
2 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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πρόεδρο τθσ οικείασ Δ.Ε.Υ.Α., προκειμζνου να εκτιμιςουν τισ επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςι 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων εκτιμϊντασ τισ ςυνζπειεσ από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

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: 

 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.) 

 Τθ δρομολόγθςθ δράςεων για τθν άμεςθ υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά 

εμπλεκόμενων φορζων (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) ςτο ζργο διάςωςθσ και απεγκλωβιςμοφ με μζςα που 

διακζτει ο Διμοσ  

 Τθν άμεςθ ςυγκρότθςθ ςυνεργείων από υπαλλιλουσ του Διμου  (Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, Υπθρεςίεσ 

Δόμθςθσ, Ρρόνοιασ κλπ.), προκειμζνου να μεταβοφν εντόσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ και να 

προβοφν ςε άμεςο οπτικό ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ τουσ για τθ 

διαπίςτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από πλθμμφρεσ ι άλλα επαγόμενα των πλθμμυρϊν 

φαινόμενα (κατολιςκιςεισ, κλπ) και τθν εκτίμθςθ του δυναμικοφ και των μζςων που 

απαιτοφνται για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ αυτϊν 

 Τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ 

για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ 

των ςυνεπειϊν τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 Τθν άρςθ εμποδίων ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ του Διμου για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ 

των οχθμάτων των ςωςτικϊν ςυνεργείων προσ και από τθν πλθγείςα περιοχι, τισ νοςοκομειακζσ 

μονάδεσ, κλπ. 

 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.8565/16-11-

2017 - 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 

 Τον κακαριςμό εντόσ των πλθμμυριςμζνων περιοχϊν των εςχαρϊν των φρεατίων υδροςυλλογισ 

και των λοιπϊν αντιπλθμμυρικϊν ζργων από φερτά υλικά λόγω των πλθμμυρικϊν υδάτων, προσ 

αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ, 

 Τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των αντιπλθμμυρικϊν ζργων  
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 Τθ διαςφάλιςθ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Διμου  ςε αςφαλείσ χϊρουσ, μετά τθν εκδιλωςθ 

του καταςτροφικοφ φαινομζνου  

 Τθ γνωςτοποίθςθ μζςω ανακοινϊςεων ι δελτίων τφπου ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, για τθ λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ ςτθν οποία μποροφν να 

απευκφνονται οι πολίτεσ που οι ιδιοκτθςίεσ τουσ ζχουν πλθγεί και χρειάηονται άμεςθ προςωρινι 

διαμονι ι για άμεςθ ςυνδρομι ςυνεργείων του Διμου για τθν άρςθ εμποδίων πρόςβαςθσ ςτισ 

ιδιοκτθςίεσ τουσ, τθν απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν για τθν διευκόλυνςθ απορροισ πλθμμυρικϊν 

υδάτων, κλπ., (Σχεδιάγραμμα 1, ςελ. 44) 

 Τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Ψυςικϊν 

Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν & 

Μεταφορϊν, ςτον ζλεγχο των πλθγζντων, από τα πλθμμυρικά φαινόμενα, κτιρίων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα: 

Ο Διμοσ μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι 

και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Γενικι Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Ψυςικϊν 

Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν, λειτουργεί τθλεφωνικό 

κζντρο, το οποίο κα καταγράφει αιτιματα των πολιτϊν για ζλεγχο των κτιρίων τουσ. Εν 

ςυνεχεία κα διαβιβάηει ςτθν Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ. τα ανωτζρω ςτοιχεία, υπό πίνακα (πίνακασ Α, 

Ραράρτθμα Ι ), ϊςτε θ Γενικι Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Ψυςικϊν 

Καταςτροφϊν να μπορεί να προγραμματίςει τθ διενζργεια των ελζγχων. 

 Επίςθσ, ςτο πλαίςιο υποςτιριξθσ του ζργου τθσ Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ. ςτον ζλεγχο κτιρίων, ο 

Διμοσ διακζτει αςφαλι χϊρο για τθ φιλοξενία του κζντρου επιχειριςεων τθσ 

Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ. με επαρκείσ τθλεφωνικζσ ςυνδζςεισ, διάκεςθ μζςων μετακίνθςθσ των 

επιτροπϊν ελζγχου κτιρίων μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κ.λ.π.. 

 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  

 Συνδρομι ςτουσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, μετά τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων πλθςίον ι εντόσ των ςχολικϊν μονάδων, για τθν αςφαλι 

αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το ςχολικό ςυγκρότθμα και τθν εν ςυνεχεία παραλαβι των 

μακθτϊν με αςφάλεια από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ. 

 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 

 Τθ λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ - προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν 

  Τθν υποβολι αιτιματοσ ςυνδρομισ με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου 

Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 
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 Τθν 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 

 Τθν ενθμζρωςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ ςτο πλαίςιο ςυντονιςμοφ και 

ιεράρχθςθσ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν 

άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 

 Τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου 

 Π,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω εκδιλωςθσ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 οικείου Διμου. 

3.5 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

Στθ φάςθ αυτι δρομολογοφνται περαιτζρω δράςεισ αρωγισ ςτουσ πλθγζντεσ, γίνεται εκτίμθςθ 

ηθμιϊν και λαμβάνονται οι αποφάςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν. 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων, θ 

άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τον Διμο ςυνδζεται με δράςεισ που αφοροφν: 

 Τθν παροχι βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ -προςωρινι διαμονι των πολιτϊν που λόγω 

καταςτροφισ θ παραμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ- ςε ςυνεργαςία με τθν 

Ρεριφζρεια Αττικισ    

 Τθν αποκατάςταςθ βατότθτασ των αποκλειςμζνων οδϊν αρμοδιότθτασ του Διμου με τθν 

απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν, πλθμμυρικϊν υδάτων και μπαηϊν από το οδόςτρωμα και 

αποκατάςταςθ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ, 

 Τθ μεταφορά των ανωτζρω φερτϊν υλικϊν ςτουσ χϊρουσ που ζχουν ιδθ προςδιοριςτεί για τθν 

προςωρινι εναπόκεςθ φερτϊν υλικϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων και τθ 

δρομολόγθςθ δράςεων προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, ανάκτθςθσ και διάκεςισ 

τουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων. 

 Τθν δρομολόγθςθ δράςεων για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο δίκτυο φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι 

 Τον κακαριςμό εντόσ των πλθμμυριςμζνων περιοχϊν των εςχαρϊν των φρεατίων υδροςυλλογισ 

ςτισ οδοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ και κακαριςμόσ λοιπϊν αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ 

τουσ από φερτά υλικά λόγω των πλθμμυρικϊν υδάτων, προσ αποκατάςταςθ τθσ 

λειτουργικότθτάσ τουσ 

 Τθν υποςτιριξθ του ζργου των ςυνεργείων αποκατάςταςθσ βλαβϊν δικτφων παροχισ κοινισ 

ωφζλειασ (ΔΕΔΔΘΕ, κλπ) με μζςα που διακζτει ο Διμοσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι 

 Τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου 

 Τισ επεμβάςεισ για τθν άρςθ των επικινδυνοτιτων, τθν κατεδάφιςθ των επικινδφνωσ 

ετοιμόρροπων κτιρίων και τθν απομάκρυνςθ των ερειπίων 
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 Τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε κατοικίεσ, προκειμζνου να 

χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν των 

πλθγζντων, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - 

ΨΕΚ 1669 Β), 

 Τθν αποςτολι ςτθν Ρεριφζρεια καταλόγου των αυτοψιϊν των πλθγζντων κτιρίων για τθν 

υποβολι αιτιματοσ οριοκζτθςθσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ και χοριγθςθσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ 

 Τθν υποβολι αιτιματοσ για κιρυξθ των πλθγζντων περιοχϊν από πλθμμυρικά φαινόμενα του 

Διμου (Τοπικζσ Κοινότθτασ, Δθμοτικά Διαμερίςματα) ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (2300/29-03-2016 ζγγραφο τθσ 

Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ - ΑΔΑ: ΫΜΣΚ465ΨΘΕ-7ΒΞ). 

 Τθν υποβολι αιτιματοσ προσ τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν ενεργοποίθςθ 

του Μνθμονίου Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν 

Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.) και τθσ ΓΓΡΡ, ςε περιπτϊςεισ ςυντελεςκζντοσ ι εν εξελίξει  καταςτροφικοφ 

φαινομζνου γεωλογικισ αιτιολογίασ (κατολιςκιςεισ, εδαφικζσ υποχωριςεισ, κακιηιςεισ), 

ςφμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 ζγγραφα τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & 

Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ  

 Τθν ενθμζρωςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ ςτο πλαίςιο ςυντονιςμοφ και 

ιεράρχθςθσ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν 

άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 

 Π,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων  για τθν αμεςότερθ καταγραφι των ηθμιϊν, δφναται να δθμοςιοποιεί άμεςα 

μετά τθν καταςτροφι ζναν τθλεφωνικό αρικμό, ςτον οποίο οι πολίτεσ κα μποροφν να απευκφνονται 

για να γνωςτοποιιςουν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου τισ ηθμιζσ που ζχει υποςτεί θ οικοςκευι 

τουσ από πλθμμυρικά φαινόμενα,  κακϊσ και να λάβουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ, τα 

δικαιολογθτικά κλπ. που χρειάηονται ϊςτε να λάβουν οικονομικι ενίςχυςθ (προνοιακό επίδομα) 

(Σχεδιάγραμμα 1, ςελ. 44). Θ οικονομικι ενίςχυςθ μπορεί να αφορά α) τθν αντιμετϊπιςθ των 

πρϊτων αναγκϊν μετά από πλθμμυρικά φαινόμενα, β) τθν αποηθμίωςθ οικοςκευισ που ζχει 

καταςτραφεί από εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων και γ) επίδομα ενοικίου για πολίτεσ των 

οποίων οι κατοικίεσ ζχουν κρικεί ακατάλλθλεσ για χριςθ από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ 

Επιπτϊςεων Ψυςικϊν Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν. 

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 αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Δθμόςιασ 

Υγείασ τθσ  Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτ. Αττικισ προβαίνουν άμεςα ςε υγειονομικό ζλεγχο 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: 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 
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Διευκρινίηεται ότι ςτισ δράςεισ άμεςθσ/βραχείασ αποκατάςταςθσ των ςυνεπειϊν από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων (ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν επαγόμενϊν τουσ 

φαινομζνων, όπωσ κατολιςκιςεισ κλπ.) περιλαμβάνονται οι κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ, 

που δεν απαιτοφν μελζτθ, ι οι υπθρεςίεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια ι αμζςωσ 

μετά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, όπωσ είναι θ άρςθ των επικινδυνοτιτων, θ άρςθ καταπτϊςεων 

και εμποδίων ςτο οδικό δίκτυο κ.ο.κ.   

Θ εν ςυνεχεία μεςοπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν και 

άρςθσ κινδφνων που οφείλονται ςτθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων με καταςτροφικζσ 

ςυνζπειεσ, τα ςυναφι επείγουςασ αποκατάςταςθσ απαραίτθτα ζργα ςτθν πλθγείςα περιοχι, για τα 

οποία ζχει ςυνταχκεί τεχνικι ζκκεςθ άρςθσ επικινδυνότθτασ του αρμόδιου φορζα ι υπθρεςίασ, δεν 

αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ ςχεδίου, δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτό και δρομολογοφνται 

από τουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ζργων και υποδομϊν. 

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 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία 

διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 

Μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 

 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. 

 Τθ ςυνδρομι των ςυμμετεχόντων φορζων ςτο Σ.Τ.Ο., εφόςον αποφαςιςτεί από τον Διμαρχο 

Μεγαρζων  θ εφαρμογι του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν από 

εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΜΕΟΣ 7 του 

παρόντοσ 

 Τθ ςυνδρομι των ςυμμετεχόντων φορζων ςτο Σ.Τ.Ο. ςτθν παροχι βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ  

 Ηθτιματα που ςυνδζονται με προςωρινι διαμονι των πολιτϊν που λόγω τθσ καταςτροφισ θ 

παραμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ 
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 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  

 Π,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία 

διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

Επίςθσ, ςε περιπτϊςεισ όπου από τα πλθμμυρικά φαινόμενα πλιττονται εκτάςεισ με 

εγγειοβελτιωτικά ζργα ενόσ των ορίων ευκφνθσ των Διμων, ςτα ανωτζρω ΣΤΟ είναι ςκόπιμο να 

κλθκοφν να ςυμμετάςχουν και εκπρόςωποι των αρμόδιων για τθν λειτουργία και ςυντιρθςι τουσ 

Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (ΟΕΒ),  προκειμζνου να ενθμερϊςουν ςχετικά με τθν καλι 

λειτουργία των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ τουσ (αποςτράγγιςθ του πλεονάηοντοσ 

αρδευτικοφ (επιφανειακοφ και εδαφικοφ) νεροφ, θ παροχζτευςθ πλθμμυρικϊν ροϊν, αποκατάςταςθ 

βλαβϊν ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τουσ, κλπ). 

Στο ΣΤΟ δφναται να κλθκεί ο πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ξενοδόχων Αττικισ ι αν δεν υφίςταται Ζνωςθ 

Ξενοδόχων οποιοςδιποτε εκπρόςωποσ των ξενοδόχων του Διμου Μεγαρζων για τθν άμεςθ εφρεςθ 

καταλυμάτων για τθν προςωρινι διαμονι των πολιτϊν, που λόγω καταςτροφισ θ παραμονι τουσ 

ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ. 

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 

 

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  Μεγαρζων για τθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων δρομολογοφνται ωσ ακολοφκωσ: 

4.1.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων 

 Ζκδοςθ Απόφαςθσ οριςμοφ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου 

Μεγαρζων 

 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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων του Διμου με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ 

παραγράφου 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν  και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία 

«ΔΑΔΑΝΟΣ» (1θ ζκδοςθ) 

 Εντολι προσ τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου (Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Δ/νςθ 

Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείων) για τθ ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ 

και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν 

άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, να προβεί ςε ςυνεργαςία με τισ 

Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν 

εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 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 

 

 

ΜΕΟΣ 4 

 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

30/138 

 

τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

και τθν κοινοποίθςι τουσ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου. 

 Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτ. 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν 

καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου για τθ χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται 

ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία πλθμμυρικϊν φαινομζνων (προνοιακό επίδομα) 

 Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων 

του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» 

 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων . 

 

4.1.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ  

Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των προπαραςκευαςτικϊν 

δράςεων πολιτικισ προςταςίασ του Διμου 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου 

• Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 

Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων ςτο 

Διμο  με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ 

Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία «ΔΑΔΑΝΟΣ» (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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο 
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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 για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου 

• Κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου, επικαιροποιθμζνου  

καταλόγου (μθτρϊου) υπαλλιλων που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα, 

προκειμζνου να ςυνδράμουν το ζργο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων 

Ψυςικϊν Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.).(Ραράρτθμα Β) 

• Εκ των προτζρων προςδιοριςμόσ χϊρων εναπόκεςθσ φερτϊν υλϊν και μπαηϊν που ενδζχεται 

να προκφψουν μετά από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κατόπιν ςχετικισ 

ςυνεννόθςθσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία  

• 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 πλθμμυρικά φαινόμενα, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ 

(παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ) 

• Τιρθςθ αρχείου με τισ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ του Διμου  

 

4.1.4 Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων  (Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Δ/νςθ Κακαριότθτασ 

Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείων) 

 Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου 

ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του 

ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου 

 Τιρθςθ καταλόγου υπαλλιλων του Διμου που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά 

προςόντα που κα χρθςιμοποιθκοφν για: α) τον άμεςο ζλεγχο των κτιρίων του Διμου που 

ςτεγάηονται οι οργανικζσ μονάδεσ που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι του παρόντοσ ςχεδίου, για 
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τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν, β) άμεςο οπτικό ζλεγχο των Σχολικϊν Μονάδων και γ) τθν υποςτιριξθ 

του ζργου τθσ Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.(Ραράρτθμα Β)  

 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ ςε ετιςια βάςθ των επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου για τθν 

παροχι προνοιακοφ επιδόματοσ 

 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν καταγραφι των 

επιχειρθςιακά διακζςιμων μζςων που διακζτει ο Διμοσ 

 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για να κακοριςτοφν χϊροι 

προςωρινισ εναπόκεςθσ φερτϊν υλϊν και μπαηϊν μετά από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων. 

 

4.1.5 Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων 

 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου για τθ χοριγθςθ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων (προνοιακό επίδομα) 

 Τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» του Διμου  

 

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 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων 

 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων του Διμου 

 

4.2  Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του ΔιμουΜεγαρζων   (ΣΤΟ) 

για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων  

 

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 
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εκτάκτων αναγκϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 και κυρίωσ ςε ότι αφορά α)τθν 

ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο οδικό δίκτυο εντόσ τθσ επικράτειασ του Διμου , με 

ζμφαςθ ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο και β) τθν κατάςταςθ του δικτφου όμβριων υδάτων των οδϊν 

κακϊσ και των αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτασ του Διμου   

 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 Ρροχωρά ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου  για πρόλθψθ και ετοιμότθτα για 

τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

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 (ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ – καταιγίδεσ)  

 

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 Δυτ. 

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 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων 
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 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 και πλθμμυρϊν. 

 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 Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων ςτο Διμο 

 

4.3.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των μζτρων αυξθμζνθσ 

ετοιμότθτασ του Διμου  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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 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 και 

πλθμμυρϊν. 

• Ενθμερϊνει ςε τοπικό επίπεδο τουσ αγρότεσ, κτθνοτρόφουσ και μελιςςοκόμουσ για τθν 

αναμενόμενθ εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων 

 

4.4 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων  

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 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν για άμεςο ζλεγχο των υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων 

αρμοδιότθτάσ τουσ για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από πλθμμφρεσ ι άλλα 
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επαγόμενα των πλθμμυρϊν φαινόμενα (κατολιςκιςεισ, κλπ) και εκτίμθςθ του δυναμικοφ και των 

μζςων που απαιτοφνται για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

• Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείων  για 

διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων που διακζτουν (μθχανιματα ζργων, κλπ.) για τθν 

αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο οδικό δικτφου αρμοδιότθτασ του Διμου, για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

κίνθςθσ των οχθμάτων των ςωςτικϊν ςυνεργείων προσ και από τθν πλθγείςα περιοχι, τισ 

νοςοκομειακζσ μονάδεσ, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, από όμορουσ 

Διμουσ, τθν οικεία  Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ 

• Λιψθ και εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ των 

πολιτϊν, για λόγουσ προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ 

καταςτροφι, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263 Α)  

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον 

ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ 

επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι του Δθμάρχου προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ςφγκλθςθ του 

ΣΤΟ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο 

• Ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Αττικισ  για τθν τρζχουςα κατάςταςθ 

• Αίτθμα ςτον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ  για τθν κιρυξθ τθσ περιοχισ που πλιττεται ςε κατάςταςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι 

• Ενθμζρωςθ τθσ εταιρίασ «Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε», ϊςτε να διενεργιςουν ζλεγχο των Σχολικϊν 

Μονάδων, εφόςον μετά τον άμεςο οπτικό ζλεγχο των Σχολικϊν Μονάδων από τουσ 

υπαλλιλουσ του Διμου, που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα (Ραράρτθμα Β), 

προκφψει θ ςχετικι ανάγκθ 

• 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) 

• Άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Ρ.Ε. Δυτ. Αττικισ  ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθ διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ τουσ Ενότθτασ 

για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι 

αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί  
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• 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ 

• Εντολι προσ τον Γενικό Γραμματζα του Διμου Μεγαρζων για τθ δρομολόγθςθ δράςεων που 

αφοροφν τθ δθμιουργία και λειτουργία τθλεφωνικοφ κζντρου, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ 

εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου. Το τθλεφωνικό Κζντρο κα καταγράφει προβλιματα που 

ζχουν δθμιουργθκεί από τθν εκδιλωςθ του πλθμμυρικϊν φαινομζνων (άρςθ εμποδίων 

πρόςβαςθσ ςε ιδιοκτθςίεσ, κατολιςκιςεισ, διακοπι υδροδότθςθσ κλπ) και κα τα προωκεί ςτισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. Επίςθσ το τθλεφωνικό κζντρο κα καταγράφει αιτιματα πολιτϊν 

για άμεςθ προςωρινι διαμονι κακϊσ και, εάν κρικεί απαραίτθτο και κατόπιν ςυνεννόθςθσ του 

Δθμάρχου με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν 

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν, κα καταγράφει ςτον πίνακα Α του 

Ραραρτιματοσ Ι, τα αιτιματα των πολιτϊν που επικυμοφν ζλεγχο κτιρίων από κλιμάκιο τθσ 

Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ. (Σχεδιάγραμμα 1, ςελ. 49). 

 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων λόγω 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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. 

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 & Εξωτερικϊν Συνεργείων  που εμπλζκονται ςε αρχικό ςτάδιο, με ςτόχο 

τθν άμεςθ κινθτοποίθςι τουσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου 

• Συνεχισ επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Δυτ. Αττικισ,, το  Αςτυνομικό Τμιμα 

Μεγάρων και τθν Ρ.Υ. Μεγάρων για τθ ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν που ςυνδζονται με τισ 

επιπτϊςεισ του πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Επικοινωνία με το Ραράρτθμα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπζσ Υγειονομικζσ Μονάδεσ (Κζντρα Υγείασ, 

Ιδιωτικά Νοςοκομεία κ.λ.π.), για ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τραυματιςμζνουσ πολίτεσ από 

τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτ. Αττικισ  

τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ 
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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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ενεργοποίθςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του 

Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου του Διμου 

• 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ενεργοποίθςθ, εφόςον επιβάλλεται από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, του μνθμονίου ενεργειϊν 

για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, μετά από ςχετικι εντολι του 

Δθμάρχου 

• 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. 

 

4.4.4  Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων 

 

• Διενεργεί άμεςα οπτικό ζλεγχο ςτα κτίρια του Διμου που ςτεγάηονται οι οργανικζσ μονάδεσ 

που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι του παρόντοσ ςχεδίου, για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν 

• Μεριμνά ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Κ.Α.Ρ.Ε.Σ.  για τθν άρςθ εμποδίων ςτο οδικό δίκτυο 

αρμοδιότθτάσ του, για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων των ςωςτικϊν ςυνεργείων 

προσ και από τθν πλθγείςα περιοχι, τισ νοςοκομειακζσ μονάδεσ, κλπ 

• Συγκροτεί ςυνεργεία από υπαλλιλουσ που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα 

(Ραράρτθμα Β), προκειμζνου να μεταβοφν και να προβοφν ςε άμεςο οπτικό ζλεγχο των 

ςχολικϊν μονάδων και ενθμερϊνει τον Διμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείσ βλάβεσ,  ο Διμαρχοσ 

ενθμερϊνει τθν Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε., προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα για 

χριςθ των Σχολικϊν Μονάδων 
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• Συγκροτεί ςυνεργεία από υπαλλιλουσ τθσ, προκειμζνου να μεταβοφν άμεςα ςτθν πλθγείςα 

περιοχι και να προβοφν ςε οπτικό ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ τουσ 

για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από πλθμμφρεσ ι άλλα επαγόμενα των πλθμμυρϊν 

φαινόμενα (κατολιςκιςεισ, κλπ) και εκτίμθςθ του δυναμικοφ και των μζςων που απαιτοφνται για 

τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

• Υποςτθρίηει το ζργο τθσ  Γενικισ Δ/νςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν 

(ΓΔΑΕΦΚ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν ςτον ζλεγχο κτιρίων  

 

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  Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων 

• Συλλζγει πλθροφορίεσ, ςε ςυνεργαςία με τα ςυνεργεία τθσ ΔΑΕΨΚ και των υπαλλιλων  τθσ 

Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, για τον αρικμό των πολιτϊν που κα χρειαςτοφν άμεςθ ςτζγαςθ, και 

ενθμερϊνει τον Διμαρχο. 

 

4.4.8  Τθλεφωνικό Κζντρο  Διμου Μεγαρζων 

• Καταγράφει προβλιματα που ζχουν δθμιουργθκεί από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

(άρςθ εμποδίων πρόςβαςθσ ςε ιδιοκτθςίεσ, κατολιςκιςεισ, διακοπι υδροδότθςθσ κλπ) και τα 

προωκεί ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου  

• Καταγράφει αιτιματα πολιτϊν που κα χρειαςτοφν άμεςθ προςωρινι διαμονι και ενθμερϊνει τον 

Διμαρχο και τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου 

• Κατόπιν εντολισ Δθμάρχου καταγράφει ςε πίνακα (Ρίνακασ Α, Ραράρτθμα ΙΑ) ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ.3.4 του παρόντοσ, τα αιτιματα των πολιτϊν που επικυμοφν τον ζλεγχο των 

κτιρίων τουσ και εν ςυνεχεία τον διαβιβάηει ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων 

Ψυςικϊν Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.), ϊςτε κλιμάκια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ να διενεργιςουν 

ελζγχουσ. 

 

4.4.9  Δθμόςια 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. 

 

4.4.10  Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων 

• Ενθμερϊνουν τον Διμαρχο για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ 

(κατολιςκιςεισ, καταρρεφςεισ κτιρίων, εγκλωβιςμοί κλπ) 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

39/138 

 

• Επικουροφν το ζργο του Δθμάρχου ςτθν περίπτωςθ που αποφαςιςτεί το μζτρο τθσ 

οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν 

• Συμμετζχουν ςτο Σ.Τ.Ο., εάν κλθκοφν. 

 

4.5  Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 

 

4.5.1  Διμαρχοσ Μεγαρζων 

• Εκτίμθςθ του αρικμοφ των πολιτϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, για τουσ οποίουσ κα πρζπει να 

εξαςφαλιςτοφν άμεςα καταλφματα, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό των 

κατοικιϊν που ζχουν καταρρεφςει ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, και 

ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ  Αττικισ  και του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Αττικισ για τον εν λόγω εκτιμϊμενο αρικμό   

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ γνωςτοποίθςθ μζςω 

ανακοινϊςεων ι δελτίων τφπου ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

για τθ λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ ςτθν οποία μποροφν να απευκφνονται οι πολίτεσ που οι 

ιδιοκτθςίεσ τουσ ζχουν πλθγεί και χρειάηονται άμεςα προςωρινι διαμονι 

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον 

ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ 

επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που 

απομακρφνκθκαν προλθπτικά από τθν πλθγείςα περιοχι όπου διαβιοφν, εφόςον χρειάηονται 

μεταφορά 

• Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & 

Εξωτερικϊν 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου για τον ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων 

αρμοδιότθτάσ τουσ, τα οποία βρίςκονται εντόσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν 

• Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των 

αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ του Διμου 

• Εντολι ςτθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε 

κατοικίεσ, από τισ επιτροπζσ που ζχουν ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό, προκειμζνου να 

χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν των 

πλθγζντων, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ 

• Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων 

του Διμου για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για υποβολι αιτιματοσ προσ τον 

Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν ενεργοποίθςθ του Μνθμονίου Συνεργαςίασ 
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μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.) και τθσ ΓΓΡΡ, 

ςε περιπτϊςεισ ςυντελεςκζντοσ ι εν εξελίξει  καταςτροφικοφ φαινομζνου γεωλογικισ 

αιτιολογίασ (κατολιςκιςεισ, εδαφικζσ υποχωριςεισ, κακιηιςεισ), ςφμφωνα με τα 4927/5-07-2016 

και 6044/25-08-2016 ζγγραφα τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ 

ΓΓΡΡ. 

 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ 

ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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, οι 

κατοικίεσ των οποίων ζχουν πλθμμυρίςει  ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ 

• Βρίςκει καταλφματα για τουσ πολίτεσ του Διμου, οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν πλθμμυρίςει ι 

υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ  

• Δρομολογεί δράςεισ, με εντολι του Δθμάρχου και ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Ρεριφζρεια, 

ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ χϊρων για τθν υποδοχι και διαβίωςθ των πλθγζντων μετά από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων (χϊροι καταυλιςμϊν), εφόςον τοφτο αποφαςιςτεί από τον 

Διμαρχο λόγω των πλεονεκτθμάτων που μπορεί να διακζτει ο Διμοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

δράςθσ αυτισ (παράγραφοσ 6.8.1 του παρόντοσ) 

•  Διενεργεί ζλεγχο λειτουργίασ των βαςικϊν δικτφων υποδομισ και προετοιμαςίασ των 

προκακοριςμζνων χϊρων για τθν υποδοχι και διαβίωςθ των πλθγζντων 

• Κινθτοποιεί με εντολι του Δθμάρχου, τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ, 

Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείων  κακϊσ και τθ ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςο 

ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν αρμοδιότθτάσ τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, 

οδικό δίκτυο, αντιπλθμμυρικά ζργα κλπ), θ λειτουργία των οποίων παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι 

διακόπθκε λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων  

• Ενεργοποιεί εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο  

για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ενεργοποιεί μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του 

Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν 

λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Υποβάλλει, κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου, αίτθμα προσ τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ για τθν ενεργοποίθςθ του Μνθμονίου Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ 
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Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.) και τθσ ΓΓΡΡ, ςε περιπτϊςεισ 

ςυντελεςκζντοσ ι εν εξελίξει καταςτροφικοφ φαινομζνου γεωλογικισ αιτιολογίασ 

(κατολιςκιςεισ, εδαφικζσ υποχωριςεισ, κακιηιςεισ) 

• Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων αποκατάςταςθσ και διαχείριςθσ των 

ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

 

4.5.4  Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων (Δ/νςθ Τ.Υ. και Δ/νςθ Κ.Α.Ρ.Ε.Σ.) 

 Αποςτζλλουν ςυνεργεία για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν 

αρμοδιότθτάσ τουσ (οδικό δίκτυο, τεχνικά ζργα, κλπ) 

 Ρροβαίνουν ςε επεμβάςεισ για τθν άρςθ των επικινδυνοτιτων, τθν κατεδάφιςθ των 

επικινδφνωσ ετοιμόρροπων κτιρίων και τθν απομάκρυνςθ των ερειπίων. 

 

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 Ε)  

• 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  Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων 

 Αποςτολι επιτροπϊν για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε κατοικίεσ, οι οποίεσ  

προκλικθκαν από τον πλθμμυρικά φαινόμενα, προκειμζνου να χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ 

οικονομικζσ ενιςχφςεισ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν των πλθγζντων, για επιςκευζσ 

κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ 

 Αποςτολι αιτιματοσ ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ και Αναπτυξιακισ Ρολιτικισ / Τμιμα 

Επιχορθγιςεων Τ.Α. του Υπουργείου Εςωτερικϊν για χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ 

περιιλκαν ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

 

4.5.8  Τθλεφωνικό Κζντρο  Διμου Μεγαρζων 

 Καταγράφει και γνωςτοποίει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου αιτιματα πολιτϊν για ηθμιζσ 

που ζχει υποςτεί θ οικοςκευι τουσ από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 Ραρζχει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ διαδικαςίεσ, τα δικαιολογθτικά κλπ. που χρειάηονται ϊςτε 

να λάβουν οι πολίτεσ οικονομικι ενίςχυςθ (προνοιακό επίδομα). 

 

4.5.9  ΔΕΥΑ του Διμου Μεγαρζων 

 Αποςτολι ςυνεργείων για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τυχόν βλαβϊν ςτο 

δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
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4.5.10  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.  



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

43/138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΟΣ 5.  ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

 

5.1 Μζςα επικοινωνίασ 

Στον Διμο Μεγαρζων χρθςιμοποιοφνται τα ακόλουκα μζςα επικοινωνίασ (ενδεικτικά) 

Α)  Στακερά τθλζφωνα του Διμου. Στο Ραράρτθμα Β αναφζρονται αναλυτικά τα ςτακερά τθλζφωνα 

των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ   

Β) Κινθτά τθλζφωνα των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ. Στο Ραράρτθμα Β 

αναφζρονται αναλυτικά τα κινθτά τθλζφωνα των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ  

Γ) Στο Διμο Μεγαρζων  κα λειτουργιςει τθλεφωνικό κζντρο για επικοινωνία με το κοινό για κζματα 

που αφοροφν α) καταγραφι προβλθμάτων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτθ 

επικράτεια του Διμου β) καταγραφι αιτθμάτων για άμεςθ προςωρινι διαμονι πολιτϊν, γ) 

καταγραφι αιτθμάτων για ζλεγχο κατοικιϊν και αποςτολι λίςτασ  ςτθν Γ.Δ.Α.Ε.Γ.Κ. και δ) 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ διαδικαςίεσ, τα δικαιολογθτικά κλπ, που χρειάηονται ϊςτε να λάβουν 

οικονομικι ενίςχυςθ οι πολίτεσ (Σχεδιάγραμμα 1). 

  

  

 

ΜΕΟΣ 5 

 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΘ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 
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ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

 ΓΖΜΟΤ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΌ ΣΖΝ 

ΔΚΓΖΛΧΖ 

ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ 

 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΡΜΟΓΗΑ 

ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ

 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΑΜΔΖ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΑΜΟΝΖ

 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ & 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ

 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ  

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ 

 & ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 
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χεδιάγραμμα 1.  Λειτουργία Σθλεφωνικοφ Κζντρου κατά τθν Αντιμετώπιςθ Εκτάκτων Αναγκών και 

τθν Άμεςθ/Βραχεία Διαχείριςθ υνεπειών από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 
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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/ΕΣΚΕ3. 

 

 

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 & Εξωτ.  

                                                                            Συνεργείων 

       Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ 

       Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων 

 

 

 

5.2.2  Αρχικι ειδοποίθςθ για επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων και 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν. 

 

ΕΛΑΣ 

Ρρόεδροσ Τοπικισ Κοινότθτασ  

ΡΣ Διμαρχοσ Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων                                                                  

Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ  

Ραράρτθμα Ε.Κ.Α.Β.  

 

Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων                Διμαρχο 

       Αντιδιμαρχο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

       Δ/ντι Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτ.  

                                                                            Συνεργείων 

       Δ/ντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

       Υπθρεςία Ρρόνοιασ 

       Ρρόεδρο ΔΕΥΑ 

       Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων 

       Διεφκυνςθ Ρολ. Ρροςτ. Ρεριφζρειασ Αττικισ  

       Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Δυτ. Αττικισ  

       ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ 

       Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ 

                                                           
3 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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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 Κ.Α.Ρ.Ε.Σ. 

       Ρρόεδρο ΔΕΥΑ 

       Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ 

       Υπθρεςία Ρρόνοιασ 

       Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων 

       Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ 
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ΜΕΟΣ 6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Μετά τθν εκδιλωςθ ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου 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 πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων  

 

Θ αυξθμζνθ ετοιμότθτα των φορζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ κακθμερινζσ προγνϊςεισ των καιρικϊν φαινομζνων.  

Στισ περιπτϊςεισ που θ ΕΜΥ εκδϊςει Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα 

Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ), αυτά διαβιβάηονται από το 

ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ4 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 ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, καταιγίδεσ, κλπ. (Σχεδιαγραμμα 2, 

ςελ 54). 

Αν και θ ζνταςθ, θ διάρκεια και θ χωρικι κατανομι των βροχοπτϊςεων αποτελεί ςθμαντικι αιτία 

πρόκλθςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, θ εμφάνιςθ ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου εξαρτάται και από 

ζνα πλικοσ άλλων παραγόντων οι οποίοι μποροφν να δράςουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενιςχυτικά. 

Τζτοιοι παράγοντεσ που μποροφν να κακορίςουν τθν εμφάνιςθ ι όχι ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου 

είναι: 

                                                           
4 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.  

 

ΜΕΟΣ 6 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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 θ ικανότθτα του υδρογραφικοφ δικτφου να παροχετεφςει αποτελεςματικά τθν επιφανειακι 

απορροι 

 θ γεωλογία, το μζγεκοσ και θ γεωμορφολογία τθσ λεκάνθσ απορροισ  

 ο κορεςμόσ του επιφανειακοφ εδάφουσ από προθγθκείςεσ βροχοπτϊςεισ 

 θ φυτοκάλυψθ του εδάφουσ  

 οι χριςεισ γθσ, κλπ. 

Θεςμικά, ο επίςθμοσ φορζασ πρόγνωςθσ καιρικϊν φαινομζνων, όπωσ ζντονων βροχοπτϊςεων, 

ιςχυρϊν καταιγίδων 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 

κεςμικά5 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων οφείλουν να ενθμερϊνονται ςε κακθμερινι βάςθ 

για τθν εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων ςφμφωνα με τισ επίςθμεσ προγνϊςεισ τθσ Εκνικισ 

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)6. 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)7 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 

                                                           
5 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. 
6 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    
7 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) 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

49/138 

 

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.  
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Σχεδιάγραμμα 2. Διάγραμμα ροισ αποςτολισ των Ζκτακτων Δελτίων τθσ ΕΜΥ8 και ιδιαίτερου 

προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ9  

 
 

Με βάςθ τα παραπάνω, το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ οφείλει μετά από ςχετικι αλλθλογραφία, να διακζτει 

επικαιροποιθμζνο κατάλογο με αρικμοφσ FAX όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτουσ οποίουσ κα 

αποςτζλλονται οι επίςθμεσ προγνϊςεισ τθσ ΕΜΥ και οι προειδοποιιςεισ, προκειμζνου να 

ενθμερϊνονται.  

                                                           
8 Ζκτακτα Δελτία Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) και Ζκτακτα Δελτία Ρρόγνωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν Ψαινομζνων (ΕΔΡΕΚΨ).   
9 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.  

ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΧΝ 
 

Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Γ/νζη Λ..Δ..Τ..Π. – Γ17 / Γ.Γ.Τ. / ΤΠ.Τ.ΜΔ 

 

Γ/νζη Τ..Σ..Α - Γ14 / Γ.Γ.Τ. / ΤΠ.Τ.ΜΔ 
 

 

199 ΔΚΤΠ / ΔΚΔ / ΑΠ 
 

Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ  
ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΑΡΜΟΓΗΧΝ ΤΠΟΤΡΓΧΝ  
ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ 

Ε.Μ.Υ / Ε.Μ.Κ. 

ΔΘΚΔΠΗΥ / ΓΔΔΘΑ / Τ.ΔΘ.Α. 

ΔΚΔΓΗΚ / Α. ΔΛ.Α.  

Δ.Κ.Α.Β. / Τπ. Τγείας 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

 

Ο..Δ., ΣΡΑΗΝΟΔ, ΔΔΣΤ.  

 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ. 
(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. 

 

Τ.Π.Α. / ΤΠ.Τ.ΜΔ 
 

 

ΓΗΔΘΝΔ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ» 
FRAPORT Greece 

 

ΟΑΑ, ΟΑΘ, ΣΑΤ, ΟΤ.  
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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 2. 

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 πλθμμυρικά φαινόμενα (www.civilprotection.gr). 

 

6.2  Διοίκθςθ,  Ζλεγχοσ &  Συντονιςμόσ επιχειριςεων 

Για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων και τθ 

διαχείριςθ των ςυνεπειϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν 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, άντλθςθσ υδάτων από κατακλυςμζνα κτιρια και κτθριακζσ 

εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και ενίςχυςθσ ςε προςωπικό και μζςα του ΡΣ, αναλαμβάνονται και 

ςυντονίηονται από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ 

ενεργεί ωσ ςυντονιςτισ του ζργου ςτθν περιοχι του ςυμβάντοσ. 

 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 αςφάλειασ, μζτρων τροχαίασ, υποςτιριξθ μζτρων προςταςίασ πολιτϊν αναλαμβάνονται 

και ςυντονίηονται από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ςε 

http://www.civilprotection.gr/
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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). 

 

6.3  Αρχικι ειδοποίθςθ για τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ 

Αρχικι ειδοποίθςθ νοείται θ επίςθμθ ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων φορζων για τθν εκδιλωςθ 

πλθμμφρασ, τόςο ςε τοπικό όςο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τουσ αρμόδιουσ προσ 

τοφτο φορείσ.  

Θ αρχικι ειδοποίθςθ για τθν εκδιλωςθ πλθμμφρασ ζχει ςτόχο τθν άμεςθ ςυλλογι πλθροφοριϊν 

μετά τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου, ςχετικϊν με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τισ επθρεαηόμενεσ 

περιοχζσ, κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ των άμεςα εμπλεκομζνων ςτθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν, 

τόςο ςε τοπικό όςο και ςε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.  

Οι αρμόδιεσ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. αποτελοφν κεςμικά τον φορζα επίςθμθσ 

ενθμζρωςθσ του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ10 και των εμπλεκομζνων φορζων για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν 

περιοχι ευκφνθσ τουσ μετά από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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). Τθ δράςθ 

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 διοικθτικά ανϊτερεσ 

δομζσ τουσ, τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Ρεριφερειάρχθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ 

και Διμαρχοσ), κακϊσ και το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ. 

Με εντολι των Ρεριφερειαρχϊν και των Δθμάρχων, κινθτοποιοφνται οι υπεφκυνοι των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ και του Διμου ςτθν πλθγείςα περιοχι για τθν άμεςθ διαχείριςθ των 

ςυνεπειϊν και τθν παροχι βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ. 

Το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ, μετά τθν πρϊτθ ενθμζρωςι του για τθν εκδιλωςθ πλθμμφρασ, κυρίωσ από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με τθν Δ/νςθ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και τα κατά τόπουσ Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων 

προκειμζνου να ςυλλζξει περαιτζρω πλθροφορίεσ για τισ περιοχζσ που επλιγθςαν και ενθμερϊνει 

τον Διοικθτι Ε.Σ.Κ.Ε και τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

Οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ., οι οποίεσ κεςμικά, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί (ΥΑ 

1299 10-04-2003, ΨΕΚ 423/Αϋ/2003), δια των αρμόδιων οργάνων τουσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ 

ςχετικζσ με τισ επιπτϊςεισ που ζχει προκαλζςει θ πλθμμφρα (ηθμιζσ, κφματα, κτλ.), ενθμερϊνουν 

άμεςα: 

 τουσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε τοπικό επίπεδο (Ρ.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για ςυμβάντα 

αρμοδιότθτάσ τουσ,  

 τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ, 

Ρεριφερειάρχθσ),  

                                                           
10 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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 το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ, τθλεφωνικϊσ και γραπτϊσ όταν αυτό είναι εφικτό (ςυνοπτικι ζγγραφθ αναφορά: 

ΥΑ 1299 10-04-2003 - ΨΕΚ 423/Αϋ/2003).  

Διευκρινίηεται, ότι θ επίςθμθ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τθν 

βατότθτα του οδικοφ δικτφου από πλευράσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, αποτελεί αρμοδιότθτα των 

κατά τόπουσ υπευκφνων υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ. 

Θ ανωτζρω ενθμζρωςθ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και τθ βατότθτα του οδικοφ δικτφου 

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).  

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). 

Επίςθσ, θ ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δφναται με τα εναζρια μζςα που διακζτει 

να πραγματοποιεί πτιςεισ πάνω από τισ πλθγείςεσ περιοχζσ για τθν από αζροσ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ πλθμμφρασ και τθν επικρατοφςα κατάςταςθ, με ςτόχο 

τθν ταχφτερθ και πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του 

εγκεκριμζνου Ειδικοφ Σχεδίου Κινθτοποίθςθσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν που 

προζρχονται από πλθμμυρικά φαινόμενα (5301/4/16-λδ/20-06-2006 ζγγραφο τθσ ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 

4096/12-07-2006 ζγγραφό μασ). 

 

6.4  Επικοινωνίεσ 

Οι επικοινωνίεσ μεταξφ των Ψορζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν 

άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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) 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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. 

http://www.astynomia.gr/
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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 πλθμμυρϊν 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 

διακοπι κυκλοφορίασ, ιδίωσ ςτα ςθμεία ςτα οποία το οδικό δίκτυο διαςταυρϊνεται με χειμάρρουσ 

χωρίσ γζφυρα (Ιρλανδικζσ διαβάςεισ), προσ αποφυγι ατυχθμάτων κατά τθ διζλευςθ οχθμάτων. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί 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). 

Σε περιπτϊςεισ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, τα ανωτζρω προςωρινά μζτρα απαγορεφςεων ι 

περιοριςμϊν τθσ κυκλοφορίασ δφναται να εφαρμόηονται όταν τμιμα του οδοςτρϊματοσ του οδικοφ 

δικτφου τθσ χϊρασ ζχει κατακλυςτεί προςωρινά από πλθμμυρικά φδατα ι ζχουν ςθμειωκεί φκορζσ ι 

ηθμιζσ ςε αυτό λόγω ζντονων βροχοπτϊςεων και προκφπτει άμεςοσ κίνδυνοσ από τθ διζλευςθ 

οχθμάτων ι πεηϊν. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Τροχαίασ τθσ ΕΛ.ΑΣ. 

ενθμερϊνουν άμεςα τουσ αρμόδιουσ φορείσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ οδοφ προκειμζνου να 

εγκαταςτακεί προςωρινι ςιμανςθ, μζχρι τθν οριςτικι άρςθ του κινδφνου και τθν αποκατάςταςθ τθσ 

αςφαλοφσ κυκλοφορίασ. Θ ενθμζρωςθ των αρμόδιων φορζων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ οδοφ 

(εκνικό, επαρχιακό και δθμοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί να πραγματοποιθκεί απευκείασ ι δια μζςου 

τθσ αρμόδιασ οργανικισ μονάδασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ ι του Διμου. 

Ειδικότερα, για τα τμιματα του οδικοφ δικτφου που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα «Δρόμοι 

Ανάπτυξθσ» των ζργων με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 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 ζκτακτων ςυμβάντων, ενθμζρωςθ των 

χρθςτϊν, διαχείριςθ κυκλοφορίασ, κλπ) πραγματοποιείται και με ευκφνθ των παραχωρθςιοφχων 
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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 τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτθτθ από τον ζλεγχο τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ που πραγματοποιείται από 

τουσ παραχωρθςιοφχουσ και προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και εγχειρίδια 

λειτουργίασ. 

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 πλθμμυρικοφ φαινομζνου 

ενθμερϊνονται για ςυμβάντα αρμοδιότθτάσ τουσ (ζρευνα και διάςωςθ ςτον χερςαίο χϊρο, παροχι 

βοικειασ για τθν άντλθςθ υδάτων από κτιρια) 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 τθσ καταςτροφισ, 

κλιμακϊνουν τισ δράςεισ τουσ και αναλόγωσ τθσ φφςθσ και τθσ ζκταςθσ των ςυμβάντων 

αρμοδιότθτάσ τουσ, αιτοφνται μζςω του 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ11 τθν ενίςχυςθ των δυνάμεϊν τουσ, κακϊσ 

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, παροχι βοικειασ για τθν άντλθςθ υδάτων από κτιρια), 

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. 

                                                           
11 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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Επίςθσ το ΕΚΑΒ, μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρϊν, 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 πλθμμυρϊν, όπωσ ετοιμότθτα και λειτουργία των 

νοςθλευτικϊν μονάδων για τθν υποδοχι περιςτατικϊν υγείασ, κάλυψθ αυξθμζνων αναγκϊν ςε 

φαρμακευτικό υλικό, επιδθμιολογικι επιτιρθςθ από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, ζλεγχοι Δθμόςιασ Υγείασ 

(Φδατοσ, Υγιεινισ χϊρου φφλαξθσ τροφίμων), ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ 

από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΨΕΚ 176/Αϋ/2005 – Ν. 3527/07, ΨΕΚ 25/Αϋ/2007). 

Οι διοικιςεισ των νοςθλευτικϊν μονάδων ςτθν περιοχι όπου εκδθλϊνονται πλθμμυρικά 

φαινόμενα βρίςκονται ςε ετοιμότθτα ενεργοποίθςθσ των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ 

εκτάκτων αναγκϊν (Σχζδιο Εκτάκτων Αναγκϊν «ΡΕΣΕΑΣ») ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΑΒ, ςχετικά με τον 

αρικμό των περιςτατικϊν υγείασ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ. 

Οι κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ υλοποιοφν μζτρα τάξθσ και αςφάλειασ για τουσ χϊρουσ 

αρμοδιότθτασ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και ςυμβάλουν ςτον άμεςο ζλεγχο 

των λιμενικϊν υποδομϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ διοίκθςθσ και λειτουργίασ λιμζνων (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 του καταςτροφικοφ 

φαινομζνου, 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 3.3 και 3.4 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 

διαμορφϊνονται από τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλζξει ι από νεότερεσ πλθροφορίεσ που 

ακολουκοφν τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, 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 ςτον ςχεδιαςμό 

τουσ. 

Νοείται ότι κατά προτεραιότθτα εξετάηονται αιτιματα ςυνδρομισ ςτο ζργο διάςωςθσ και 

απεγκλωβιςμοφ όπωσ είναι 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 (δθμοςίων και ιδιωτικϊν), 

μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 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 
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ςυμβάλλει ςτθν αςφαλι απομάκρυνςθ των μακθτϊν και του προςωπικοφ ςε αςφαλείσ χϊρουσ, όπου 

εν ςυνεχεία οι μακθτζσ κα παραλθφκοφν με αςφάλεια από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ 

Οι υπεφκυνοι λειτουργίασ αρχαιολογικϊν χϊρων, μνθμείων και μουςείων μετά τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων εντόσ ι πλθςίον αυτϊν και εφόςον αυτά βρίςκονται ςε λειτουργία, 

απομακρφνουν άμεςα τουσ επιςκζπτεσ ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που δίνονται από το 

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Σε περιπτϊςεισ που προκφπτουν κζματα άμεςθσ προςωρινισ 

φφλαξθσ των ανωτζρω χϊρων και των εκκεμάτων, οι υπεφκυνοι λειτουργίασ των χϊρων αυτϊν 

δφναται να αιτθκοφν τθ ςυνδρομι των κατά τόπουσ αρμόδιων αςτυνομικϊν αρχϊν. 

Οι υπεφκυνοι λειτουργίασ παιδικϊν εξοχϊν – καταςκθνϊςεων κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ 

τουσ μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων εντόσ ι πλθςίον αυτϊν, εφαρμόηουν τα ςχζδια 

εκκζνωςθσ των καταςκθνωτϊν και του προςωπικοφ τουσ όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο και 

κατευκφνουν τουσ καταςκθνωτζσ και το προςωπικό ςε αςφαλι χϊρο. 

Οι Συντονιςτζσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων κινθτοποιοφν τισ Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

προκειμζνου να εκτιμιςουν το εφροσ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

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 πλθμμυρικά φαινόμενα 

Μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, οι υπεφκυνοι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

τεχνικϊν ζργων και ζργων υποδομισ (φράγματα, μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ, λιμάνια, γζφυρεσ, 

ςιραγγεσ, οδικά και ςιδθροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινισ ωφζλειασ, κτλ.) ςτθν περιοχι που αυτά 

εκδθλϊκθκαν 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.). 

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 φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων (Οργανιςμοί Λιμζνων, Λιμενικά Ταμεία, 

Δθμοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν ςε άμεςο ζλεγχο των λιμενικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ τουσ ςε 

ςυνεργαςία με τισ κατά τόπουσ λιμενικζσ αρχζσ. Δρομολογοφν δράςεισ αποκατάςταςθσ των λιμενικϊν 

ζργων όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του λιμζνα. 
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Οι διοικιςεισ αερολιμζνων τθσ χϊρασ προβαίνουν ςε άμεςο ζλεγχο των αερολιμενικϊν 

υποδομϊν και 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.  

Οι υπεφκυνοι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ φραγμάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάςει 

του κανονιςμοφ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςε άμεςο ζλεγχό τουσ μετά από τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων (ζκτακτθ επικεϊρθςθ). Σε περιπτϊςεισ που διαπιςτωκοφν προβλιματα 

ςτθ ςυμπεριφορά του φράγματοσ, οι ανωτζρω υπεφκυνοι προχωροφν ςε εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ 

και, όταν αυτό απαιτείται, ενθμερϊνουν άμεςα τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. και τθσ 

ΕΛ.ΑΣ., κακϊσ και τουσ οικείουσ Δθμάρχουσ, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ και τον Ρεριφερειάρχθ. 

 

6.5.3 Κινθτοποίθςθ ςε κεντρικό επίπεδο 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ενθμερϊνεται από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ12 ςχετικά με τα 

πλθμμυρικά φαινόμενα που εκδθλϊνονται, 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. 

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. 

Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ υποςτθρίηει άμεςα το ζργο 

του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και του Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ αρμόδιου 

για κζματα 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 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

                                                           
12 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 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 

Στισ περιπτϊςεισ που λόγω των επιχειρθςιακϊν αναγκϊν κρίνεται από τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ ςε επίπεδο Κεντρικισ Διοίκθςθσ ότι το δυναμικό και τα μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ των 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςε εκνικό επίπεδο δεν επαρκοφν, ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ δρομολογεί τθν υποβολι αιτιματοσ διεκνοφσ ςυνδρομισ για τθν παροχι βοικειασ από 

τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι από άλλεσ χϊρεσ, άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ι 

μζςω διμερϊν και πολυμερϊν ςυμφωνιϊν. 

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 

εμπλεκόμενων φορζων ςε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ, 

ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΧ, EKAB, κλπ), τα οποία λειτουργοφν ςε 24-ωρθ βάςθ και αποτελοφν τον ςφνδεςμο 

μεταξφ των κατά τόπουσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν τουσ και τθσ φυςικισ και πολιτικισ  

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/ΕΣΚΕ13  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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ. 

Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι δράςεων του Τομζα Υγείασ, κινθτοποιεί το Ειδικό Τμιμα Ιατρικισ 

                                                           
13 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.  



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

60/138 

 

Καταςτροφϊν (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, και ςυντονίηει τισ υγειονομικζσ μονάδεσ για 

τθν υποδοχι τραυματιϊν/αςκενϊν, τθν κάλυψθ αυξθμζνων αναγκϊν ςε φαρμακευτικό υλικό, τθν 

ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ από κλιμάκια του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ), κλπ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν 

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενθμερϊνεται από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ για πλθμμυρικά ςυμβάντα 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 

ςτθν 3θ  Ζκδοςθ του Ειδικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν (9052/18-12-2019 ζγγραφο 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 

Οι επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ δρομολογοφνται άμεςα μόλισ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν πικανοφσ εγκλωβιςμοφσ ατόμων λόγω πλθμμυρικϊν υδάτων, διακοπϊν θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ ι λόγω κατολιςκθτικϊν φαινομζνων κλπ, 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 ). 

Ο επικεφαλισ τθσ κατά τόπου αρμόδιασ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ 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. 
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Οι Ρυροςβεςτικζσ δυνάμεισ, ανάλογα με τθν ζκταςθ και τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ, 

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). 

Θ περιμετρικι απομόνωςθ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, όταν τοφτο απαιτείται για τθν ευχερι και 

άμεςθ επζμβαςθ των ςυνεργείων διάςωςθσ, όπωσ επίςθσ θ λιψθ μζτρων τροχαίασ κίνθςθσ μζςα και 

περιμετρικά τθσ πλθγείςασ περιοχισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων των ςυνεργείων 

βοικειασ, αποτελεί αρμοδιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ (Ζγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/16-η’ 21/5/2004). 

Θ παροχι προνοςοκομειακισ περίκαλψθσ και μεταφορά τραυματιϊν λόγω των πλθμμυρϊν ςε 

υγειονομικά κζντρα είναι αρμοδιότθτα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΨΕΚ 217/Αϋ/1985). Το παράρτθμα 

του ΕΚΑΒ, που ςτα όρια ευκφνθσ τθσ περιφζρειάσ του ζχουν δθμιουργθκεί ζκτακτεσ ανάγκεσ λόγω 

πλθμμυρϊν, ςυνεργάηεται με τισ μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ των νομϊν τθσ περιφζρειάσ του 

(Νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι αποκλειςτικά αρμόδιο να ςυντονίηει τθ δράςθ 

και τθν κίνθςθ όλων των αςκενοφόρων αυτοκινιτων, των ειδικϊν κινθτϊν μονάδων παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ και των άλλων μζςων μεταφοράσ και διακίνθςθσ αρρϊςτων και εκτάκτων 

περιςτατικϊν γενικά. Επίςθσ, διακινεί και διακομίηει ςτα νοςοκομεία εφθμερίασ και τισ άλλεσ 

μονάδεσ παροχισ περίκαλψθσ τθσ περιφζρειάσ του, κάκε ζκτακτο περιςτατικό κακϊσ και ςε 

Νοςοκομεία άλλων περιφερειϊν, όταν τα νοςοκομεία τθσ περιφζρειάσ του δεν καλφπτουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ. Θ διακομιδι εκτάκτων περιςτατικϊν από μία περιφζρεια ςε άλλθ γίνεται 

φςτερα από ςυνεννόθςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν των δφο αντιςτοίχων ΕΚΑΒ και ςε περίπτωςθ 

ανάγκθσ παρεμβαίνει ςυντονιςτικά θ αρμόδια Κεντρικι Υπθρεςία του ΕΚΑΒ. Στθν πρϊτθ γεωγραφικι 

περιφζρεια, που περιλαμβάνει τουσ νομοφσ Αττικισ, Βοιωτίασ και Εφβοιασ, τισ αντίςτοιχεσ 

αρμοδιότθτεσ αςκεί θ κεντρικι Υπθρεςία του ΕΚΑΒ. (ΡΔ 376/1988, ΨΕΚ 169/Αϋ/1988). 

Ο Ρρόεδροσ του Ε.Κ.Α.Β. μετά τθν ενθμζρωςι του από τα κατά τόπουσ παραρτιματα του ΕΚΑΒ 

δφναται να ενεργοποιιςει τθν Ομάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του ΕΚΑΒ και να αποςτείλει το 

Ειδικό Τμιμα Ιατρικισ Καταςτροφϊν (ΕΤΙΚ) ςτθν πλθγείςα περιοχι, αν τοφτα απαιτοφνται. 

Το ζργο τθσ μεταφοράσ τραυματιϊν προσ τισ νοςθλευτικζσ μονάδεσ δφναται να υποςτθρίξουν, 

όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ι του Ρ.Σ. ςε ςυνεργαςία με 

το τοπικό παράρτθμα του ΕΚΑΒ.  

Στισ επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ επικεφαλισ των επιχειριςεων τίκεται αξιωματικόσ του 

ΡΣ, ο οποίοσ αξιολογϊντασ τθν κατάςταςθ από τον τόπο τθσ καταςτροφισ δφναται να αιτθκεί τθ 

ςυνδρομι και άλλων φορζων και υπθρεςιϊν για τθ διευκόλυνςθ του ζργου του. Ειδικότερα, ο 

εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ δφναται να αιτθκεί από: 

 τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του οικείου Διμου ι Ρεριφζρειασ τθ διάνοιξθ αποκλειςμζνων δρόμων 

αρμοδιότθτάσ τουσ προσ τα ςθμεία επεμβάςεων, τθ διάκεςθ μθχανθμάτων ζργου, κλπ., 

 τον επικεφαλισ τθσ κατά τόπου αρμόδιασ Αςτυνομικισ Αρχισ τθν περιμετρικι απομόνωςθ τθσ 

περιοχισ των επιχειριςεων, τθ λιψθ μζτρων τροχαίασ κίνθςθσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ 

των οχθμάτων παροχισ βοικειασ προσ και από τθν περιοχι των επιχειριςεων και τθν άμεςθ 

μεταφορά τραυματιςμζνων ςε νοςοκομεία ςε περίπτωςθ που δεν επαρκοφν τα διακζςιμα μζςα 

του ΕΚΑΒ, 

 τουσ αρμόδιουσ για τθ λειτουργία δικτφων φδρευςθσ (Δ.Ε.ΥΑ., ΕΥΔΑΡ, κλπ), θλεκτροδότθςθσ 

(ΔΕΔΔΘΕ, ΑΔΜΘΕ) και διανομισ φυςικοφ αερίου (ΔΕΡΑ, ΔΕΣΨΑ, κλπ.) για τθ διακοπι των 
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δικτφων τουσ ςτθν περιοχι επιχειριςεων προσ αποφυγι ατυχθμάτων. Επίςθσ, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο, τεχνικόσ των ανωτζρω φορζων δφναται να βρίςκεται ςτο ςθμείο του 

ςυμβάντοσ για τεχνικι υποςτιριξθ βάςει των αρμοδιοτιτων του, 

 το τοπικό παράρτθμα του ΕΚΑΒ για τθν προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαμετακομιδι των 

τραυματιϊν ςε υγειονομικά κζντρα. 

Τα ανωτζρω αιτιματα προσ ςυνδρομι του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, οφείλουν να τα 

εξετάηουν κατά προτεραιότθτα οι αρμόδιοι φορείσ. 

Τζλοσ επιχειριςεισ 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. 

 

6.7   Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω επαγομζνων φαινομζνων  

Θ εκδιλωςθ ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου δφναται να προκαλζςει επαγόμενεσ φυςικζσ ι 

τεχνολογικζσ καταςτροφζσ, όπωσ κατολιςκθτικά φαινόμενα, διαρροι επικίνδυνων υλικϊν, κλπ.  

Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, εφόςον εκδθλωκοφν επαγόμενεσ των πλθμμυρϊν καταςτροφζσ, 

αξιολογοφνται και αντιμετωπίηονται από τουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ, μετά από ςχετικι 

ενθμζρωςι τουσ. 

Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ που λόγω ζντονων βροχοπτϊςεων ι πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

προκλθκοφν κατολιςκθτικά φαινόμενα, ενθμερϊνονται (κατά κανόνα από τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ 

υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ι το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου) οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ 

οικείασ Ρεριφζρειασ (Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων, κλπ) για τθ διενζργεια αυτοψίασ και πρϊτθσ εκτίμθςθσ 

των επιπτϊςεων. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν άμεςθ λιψθ μζτρων, όπωσ τθν 

απομάκρυνςθ πολιτϊν, με ςτόχο τθν προςταςία τουσ από πικανι εκδιλωςθ νζων κατολιςκιςεων 

ςτισ ανωτζρω περιοχζσ εξαιτίασ τθσ εξζλιξθσ των ζντονων βροχοπτϊςεων ι των πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων. Για τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ του γεωλογικοφ φαινομζνου μπορεί να ηθτθκεί 

και θ ςυνδρομι τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.), ωσ 

τεχνικοφ ςυμβοφλου, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν.272/1976 (ΨΕΚ 50/Αϋ/1976), όπωσ αυτόσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει και του Ν. 4602/2019 (ΨΕΚ 45/Αϋ/2019). 

Επίςθσ, κα πρζπει να εξεταςκεί κατά προτεραιότθτα θ άρςθ καταπτϊςεων ςε οδικοφσ άξονεσ, 

από και προσ τθν πλθγείςα από πλθμμφρεσ περιοχι. Νοείται ότι θ ανωτζρω ενζργεια ζχει ςαν άμεςο 

ςτόχο τθ μερικι άρςθ των καταπτϊςεων για τθν προςωρινι διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων 

ζκτακτθσ ανάγκθσ (ςωςτικά ςυνεργεία, Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) και όχι κατ’ ανάγκθ τθν πλιρθ 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ. 

Οι υπεφκυνοι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τεχνικϊν ζργων και υποδομϊν ςτθν πλθγείςα από 

πλθμμφρεσ περιοχι (φράγματα, μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ, φυςικό αζριο, λιμάνια, γζφυρεσ, 

ςιραγγεσ, οδικά και ςιδθροδρομικά δίκτυα, δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα 

και βάςει του κανονιςμοφ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςε άμεςο ζλεγχο των εγκαταςτάςεϊν τουσ 

μετά από πλθμμφρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τουσ.  

Σε περιπτϊςεισ που διαπιςτωκοφν βλάβεσ, οι ανωτζρω υπεφκυνοι προχωροφν ςε εκτίμθςθ τθσ 

κατάςταςθσ και, όταν αυτό απαιτείται, ενθμερϊνουν άμεςα τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του 

Ρ.Σ. και τθσ ΕΛ.ΑΣ., κακϊσ και τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, 

Ρεριφερειάρχθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ).  
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Επίςθσ, οι υπεφκυνοι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ φραγμάτων, οφείλουν να ενθμερϊνουν άμεςα 

τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ) 

και τισ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και του Ρ.Σ., ςε περιπτϊςεισ εκφόρτιςθσ τθσ πλθμμυρικισ 

ειςροισ από τουσ υπερχειλιςτζσ των εγκαταςτάςεϊν τουσ. 

 

6.8   Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω παράκτιασ πλθμμφρασ 

Ππωσ ζχει αναφερκεί οι παράκτιεσ πλθμμφρεσ είναι ζνα ςπανιότερα εμφανιηόμενο είδοσ 

πλθμμφρασ ςτθν Ελλάδα και δφναται να διακρικοφν ςε αυτζσ που προκαλοφνται από τον ζντονο 

κυματιςμό τθσ κάλαςςασ και ςε αυτζσ που προκαλοφνται από τα καλάςςια κφματα βαρφτθτασ ( 

τςουνάμι).  

Δεδομζνθσ τθσ αδυναμίασ βραχυπρόκεςμθσ πρόγνωςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων από 

παράκτιεσ πλθμμφρεσ είτε αυτζσ οφείλονται ςε ςειςμικά φαινόμενα, τα οποία προκαλοφν τα 

καλάςςια κφματα βαρφτθτασ είτε οφείλονται ςε ζντονο κυμματιςμό, θ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ 

γενικά δεν ζχει εφαρμογι ςτθν περίπτωςθ του ςχεδιαςμοφ αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων.  

Συνεπϊσ οι δράςεισ των Διμων που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν και θ 

διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, που κα προκφψουν από τθν εκδιλωςθ παράκτιασ πλθμμφρασ  δεν 

διαφοροποιοφνται από τα υπόλοιπα είδθ πλθμμυρϊν. 

 

6.9   Άμεςθ παροχι βοικειασ και υποςτιριξθσ των πλθγζντων 

Θ παροχι βοικειασ και υποςτιριξθσ των πλθγζντων τα πρϊτα 24-ωρα μετά τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ είναι δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ με 

βαρφνουςα ςθμαςία και δρομολογοφνται αρχικά ςε τοπικό επίπεδο από τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ, 

Ρεριφερειάρχεσ/Αντιπεριφερειάρχεσ, ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ τουσ ρόλου ωσ Αποκεντρωμζνα 

Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, δια των αρμοδίων υπθρεςιϊν τουσ και εν ςυνεχεία υποςτθρίηονται 

άμεςα από φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, με βάςθ το μζγεκοσ των ςυνεπειϊν που προκλικθκαν 

από τθν εκδιλωςθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. Οι δράςεισ αυτζσ κατά κφριο λόγο απαιτοφν τθ 

ςυνζργεια και τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν των Διμων και των Ρεριφερειϊν που εμπλζκονται, 

βάςει των λειτουργικϊν και οικονομικϊν μζςων που διακζτουν οι εμπλεκόμενοι Διμοι και 

Ρεριφζρειεσ. 

Οι ανωτζρω δράςεισ άμεςθσ παροχισ βοικειασ και υποςτιριξθσ των πλθγζντων ςυνδζονται 

πρωτίςτωσ με τθν εξαςφάλιςθ άμεςθσ προςωρινισ διαμονισ των πολιτϊν που θ κατοικία τουσ ζχει 

πλθγεί από πλθμμυρικά φαινόμενα και χρειάηονται άμεςθ προςωρινι φιλοξενία, κακϊσ και με τθν 

μεταφορά και κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν προςωρινά απομακρυνκεί 

από περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ 

καταςτροφι, για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ τουσ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκ. 18 

του Ν.3613/2007 

Οι δράςεισ αυτζσ κατά κφριο λόγο απαιτοφν τθ ςυνζργεια και τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν των 

Διμων και των Ρεριφερειϊν που εμπλζκονται, βάςει του προςωπικοφ και των μζςων που άμεςα 

διακζτουν. 
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6.9.1 Οργάνωςθ, λειτουργία και διοικθτικι μζριμνα χϊρων άμεςθσ ςτζγαςθσ πλθγζντων. 

Οι Διμοι ςυλλζγουν πλθροφορίεσ αναφορικά με τον αρικμό των κατοικιϊν, ςτθν περιοχι 

ευκφνθσ τουσ, που ζχουν υποςτεί βλάβεσ και θ παραμονι ςε αυτζσ κεωρείται αδφνατθ. Θ ενζργεια 

αυτι κρίνεται απαραίτθτθ, προκειμζνου να εκτιμθκεί ο αρικμόσ των πολιτϊν για τουσ οποίουσ κα 

πρζπει να εξαςφαλιςτεί άμεςθ προςωρινι διαμονι ςε αςφαλι χϊρο.  

Οι Διμαρχοι, με βάςθ τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ εξετάηουν κατά προτεραιότθτα τθ δυνατότθτα 

άμεςθσ προςωρινισ διαμονισ των πολιτϊν που ζχουν πλθγεί από πλθμμφρεσ οι επαγόμενα 

φαινόμενα (κατολιςκιςεισ κλπ) ςε αςφαλείσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (τουριςτικά καταλφματα, 

κλειςτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ,  κλπ), κακϊσ και τθ μεταφορά τουσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, εφόςον 

απαιτθκεί. 

Τθ δράςθ αυτι των Διμων για τθν υποςτιριξθ των πολιτϊν που περιζρχονται ςε κατάςταςθ 

ανάγκθσ εξ αιτίασ τθσ εκδιλωςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, όταν ςυντρζχει λόγοσ, για τθν κάλυψθ 

των πρϊτων αναγκϊν (διαμονι – διατροφι) κατά τα πρϊτα 24ωρα, δφναται να υποςτθρίξει άμεςα 

και ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ από τισ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ τθσ ΓΓΡΡ. 

Σε περίπτωςθ που εκτιμάται από τουσ Δθμάρχουσ ότι δεν είναι δυνατό να εξαςφαλιςτεί θ άμεςθ 

προςωρινι διαμονι ςε αςφαλείσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ, ι δεν επαρκοφν για το ςφνολο των πολιτϊν 

που χριηουν άμεςθσ προςωρινισ διαμονισ, ενθμερϊνουν άμεςα τον οικείο Ρεριφερειάρχθ και τον 

οικείο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ, προκειμζνου να αναηθτθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ άμεςθσ 

προςωρινισ διαμονισ (ναφλωςθ πλωτϊν μζςων, κλπ). 

Ο Ρεριφερειάρχθσ, μετά τθν ςχετικι ενθμζρωςθ από τουσ Δθμάρχουσ προχωρά ςε αναηιτθςθ 

εναλλακτικϊν λφςεων άμεςθσ προςωρινισ διαμονισ (ναφλωςθ πλωτϊν μζςων, κλπ) ςε ςυνεργαςία 

με τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, προκειμζνου να υποςτθριχτοφν οι δράςεισ αυτζσ ςε 

κεντρικό επίπεδο, αν αυτό κρίνεται απαραίτθτο.  

 

6.10  Διακοπι μακθμάτων, λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων  

Ο Διμαρχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τον οικείο Ρεριφερειάρχθ, και αν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο, 

εκδίδει απόφαςθ διακοπισ μακθμάτων, λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 

Διμου (αρκ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010). 

Επίςθσ, ο Ρεριφερειάρχθσ ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τισ κατά τόπουσ Δθμοτικζσ Αρχζσ, εκδίδει απόφαςθ διακοπισ 

μακθμάτων λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ Ρεριφζρειασ (αρκ. 186 παρ. ΙΙ.Θ.5 

του Ν3852/2010). 

Διευκρινίηεται ότι, ςχετικά με τθ 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 Υπουργείου 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, αφοροφν όλουσ τουσ φορείσ που παρζχουν μακιματα εντόσ των 

ορίων εκάςτου Διμου ι Ρεριφζρειασ αντίςτοιχα (ςχετικό 8202/07-11-2018 ζγγραφο ΓΓΡΡ). 

 

6.11  Ενεργοποίθςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ εκδιλωςθ ενόσ πλθμμυρικοφ φαινομζνου δφναται να προκαλζςει 

επαγόμενεσ φυςικζσ καταςτροφζσ, όπωσ κατολιςκιςεισ, εδαφικζσ υποχωριςεισ, κακιηιςεισ, κλπ. Στο 
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πλαίςιο αυτό θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και θ Ελλθνικι Αρχι Γεωλογικϊν και 

Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.), ωσ αρμόδιοσ φορζασ για τθ βαςικι ζρευνα τθσ γεωλογικισ 

δομισ και του γεωδυναμικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και μεταξφ των άλλων για τθν 

αναγνϊριςθ, καταγραφι, ζρευνα και μελζτθ γεωκινδφνων (άρκρο 26 του Ν. 4602/2019 – ΨΕΚ 

45/Αϋ/2019), προχϊρθςαν ςτισ 16-06-2016 ςτθν υπογραφι Μνθμονίου Συνεργαςίασ με αντικείμενο 

τθν παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου μζςω τθσ «Ομάδασ Άμεςθσ Ραρζμβαςθσ» τθσ ΕΑΓΜΕ αμζςωσ 

μετά από ςοβαρά Καταςτροφικά Ψαινόμενα γεωλογικισ αιτιολογίασ ι κατά τθν διάρκεια εν εξελίξει 

ςοβαρϊν καταςτροφικϊν φαινομζνων γεωλογικισ αιτιολογίασ (κατολιςκιςεισ, εδαφικζσ 

υποχωριςεισ, κακιηιςεισ), το οποίο ζχει επθρεάςει νόμιμα υφιςτάμενα πολεοδομικά ςυγκροτιματα 

και οικιςμοφσ, κακϊσ και υποδομζσ αρμοδιότθτοσ του αιτοφντοσ φορζα (οδικό δίκτυο και ςυνωδά 

ζργα, κ.τ.λ.).  

Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ πλθμμυρικϊν φαινομζνων οι οποίεσ ςυνοδεφονται από 

κατολιςκθτικά φαινόμενα κλπ., τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Ρεριφερειάρχθσ, 

Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) μποροφν υποβάλουν αίτθμα προσ τθν Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ για τθν αποςτολι τθσ Ομάδασ Άμεςθσ Ραρζμβαςθσ τθσ ΕΑΓΜΕ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του Μνθμονίου Συνεργαςίασ, θ οποία κα προβαίνει ςε τεχνικογεωλογικι αναγνϊριςθ με ςκοπό τθν 

καταγραφι των φαινομζνων και των επιπτϊςεων τουσ, κακϊσ και τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ 

για τισ επθρεαηόμενεσ καταςκευζσ (κατοικίεσ, οδικό δίκτυο και ςυνωδά ζργα).  

Νοείται ότι θ παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου μζςω τθσ Ομάδασ Άμεςθσ Ραρζμβαςθσ τθσ ΕΑΓΜΕ, 

δεν αφορά τον ζλεγχο και τα ενδεχόμενα μζτρα πρόλθψθσ επαπειλοφμενων κινδφνων γεωλογικισ 

αιτιολογίασ (ευςτάκεια πρανϊν, ζλεγχουσ αποκόλλθςθσ μεμονωμζνων βράχων κ.τ.λ.), κακϊσ και τον 

ζλεγχο και τα ενδεχόμενα μζτρα πρόλθψθσ ι/και εξζταςθσ γεωλογικϊν φαινομζνων βραδείασ 

εξζλιξθσ (κακιηιςεισ βραδείασ εξζλιξθσ, εδαφικοφσ ερπυςμοφσ βραδείασ εξζλιξθσ, κ.τ.λ.). Τα ανωτζρω 

αποτελοφν αντικείμενο ειδικισ γεωτεχνικισ μελζτθσ, θ οποία πραγματοποιείται ανεξάρτθτα από τα 

όςα προβλζπονται ςτο Μνθμόνιο Συνεργαςίασ με ι χωρίσ τθν ςυμμετοχι του ΕΑΓΜΕ, με τθν ευκφνθ 

των τεχνικϊν υπθρεςιϊν των ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν 

ςχετικι νομοκεςία.  

Επίςθσ διευκρινίηεται ότι θ ζκκεςθ που ςυντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Μνθμονίου 

Συνεργαςίασ, δεν αποτελεί μελζτθ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ, θ οποία υλοποιείται ανεξάρτθτα από 

τα όςα προβλζπονται ςτο Μνθμόνιο Συνεργαςίασ και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν Υ.Α. 

οικ. 37691/12-9-2007 (ΨΕΚ 1902Β/2007).  

Θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του Μνθμονίου Συνεργαςίασ και θ πραγματοποίθςθ των 

τεχνικογεωλογικϊν αναγνωρίςεων από τθν Ομάδα Άμεςθσ Ραρζμβαςθσ τθσ ΕΑΓΜΕ, παρζχεται χωρίσ 

οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ ΟΤΑ. 

Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν ενεργοποίθςθ του ανωτζρω Μνθμονίου Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ 

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και τθσ ΓΓΡΡ, ςε περιπτϊςεισ ςυντελεςκζντοσ ι εν εξελίξει καταςτροφικοφ φαινομζνου 

γεωλογικισ αιτιολογίασ ζχουν δοκεί με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 ζγγραφα τθσ Δ/νςθσ 

Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ. 

 

6.12  Χϊροι προςωρινισ εναπόκεςθσ φερτϊν υλικϊν και μπαηϊν 

Θ εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων δφναται να προκαλζςει ςυςςϊρευςθ φερτϊν υλικϊν και 

μπαηϊν, με αποτζλεςμα το κλείςιμο δρόμων και ςυνεπϊσ τθ δυςκολία μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ 

αλλά και τθν αδυναμία άμεςθσ επζμβαςθσ των διαςωςτικϊν και λοιπϊν ςυνεργείων πρϊτθσ 
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απόκριςθσ κακϊσ και ςυςςϊρευςθ φερτϊν υλικϊν ςε αντιπλθμμυρικά ζργα και ρζματα με 

αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ικανότθτάσ απορροισ πλθμμυρικϊν υδάτων. Θ απομάκρυνςθ των 

φερτϊν υλικϊν και μπαηϊν που ζχουν προζλκει από πλθμμυρικά φαινόμενα, με ςκοπό τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ λειτουργίασ των αντιπλθμμυρικϊν ζργων και των ρεμάτων,  

διενεργείται από τον Διμο, ςτα ζργα αρμοδιότθτάσ του και ςτα όρια ευκφνθσ του, είτε με ιδία μζςα 

είτε με μίςκωςθ μθχανθμάτων ζργου.  

Ο Διμοσ κα πρζπει να ζχει προκακορίςει χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ φερτϊν υλικϊν και μπαηϊν και 

ανάλογα με τθν εξζλιξθ των φαινομζνων να επιλζγει τουσ καταλλθλότερουσ. Να ςθμειωκεί ότι κα 

πρζπει να επιλεγοφν τζτοιοι χϊροι, ϊςτε να είναι εφικτι θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ των φορτθγϊν και 

των μθχανθμάτων που κα μεταφζρουν τα ανωτζρω υλικά και να είναι δυνατι θ δρομολόγθςθ 

δράςεων προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, ανάκτθςθσ και διάκεςισ τουσ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων. 

 

6.13  Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ  

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και τθσ ποιότθτασ των τροφίμων ςε 

περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν όπωσ οι πλθμμφρεσ, 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» 

Ειδικότερα, 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). 

 

6.14  Αποκλιμάκωςθ  

Για δράςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που αφοροφν: 

 τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ 
πλθμμυρικϊν φαινομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ 
πολιτϊν,  

 τθν άμεςθ – βραχεία αποκατάςταςθ από καταςτροφζσ που προκλικθκαν από τθν εκδιλωςθ 
πλθμμυρικϊν φαινομζνων,  

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. 
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Κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων είναι 

υπεφκυνοσ για τθν αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ι ζχει 

ενεργοποιιςει. 

 

6.15 Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ που δρομολογοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν 

και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

Θ ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ 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. 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κακϊσ και για 

τισ επιπτϊςεισ των πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτθν υγεία των πολιτϊν (αρικμόσ τραυματιϊν, 

κανόντων, κλπ) αποτελοφν ευκφνθ του ΕΚΑΒ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ 

Ετοιμότθτασ Εκτάκτων Καταςτάςεων Δθμόςιασ Υγείασ (Δ4) του Υπουργείου Υγείασ.  

Θ επίςθμθ ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν ζρευνα και διάςωςθ ςε 

χερςαίο χϊρο ςτθν πλθγείςα περιοχι, κακϊσ και τθν άντλθςθ υδάτων από κατακλυςμζνα κτιρια και 

κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο πλαίςιο παροχισ 

βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ προανακριτικισ αρχισ (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) 

ςε ςυνεργαςία με τισ Ιατροδικαςτικζσ Υπθρεςίεσ. 

Σε περιπτϊςεισ που από τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου μεταξφ των τραυματιϊν ι 

των κανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτεσ, οι Ρρεςβείεσ των αλλοδαπϊν πολιτϊν ενθμερϊνονται 

από το ΥΡ.ΕΞ. 
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6.16 Συνεργαςία των φορζων ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτυοφ με τουσ φορείσ αποκατάςταςθσ  

βλαβϊν δικτφων κοινισ ωφζλειασ 

Θ εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων δφναται να δθμιουργιςει 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 πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων.  

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, και όταν διαπιςτωκεί βλάβθ, ςε περιοχζσ που ςθμειϊνονται 

πλθμμυρικά φαινόμενα, 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 ςυντιρθςθσ του 

οδικοφ δικτφου, εφόςον αυτοί διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα, προκειμζνου να αποκαταςτιςουν 

ταχφτερα τισ βλάβεσ ςτο δίκτυό τουσ. 
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ΜΕΟΣ 7. ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 3013/2002, ςτο ςκοπό τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ περιλαμβάνεται 

και θ προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ 

καταςτροφζσ.  

Μεταξφ των δράςεων, που απαιτοφνται για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν, 

είναι και θ οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ από τθν περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι 

απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι.  

Στα πλαίςια αυτά εκδόκθκε το άρκ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμζνου να υπάρξει κεςμοκετθμζνθ 

διαδικαςία ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ που ςυνδζεται με τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν 

από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι. 

Το 2014, μετά από ςειρά ετϊν εφαρμογισ των ανωτζρω, κρίκθκε αναγκαία θ αναπροςαρμογι του 

άρκ. 18 του Ν.3613/2007 θ οποία ενςωματϊνει τισ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτισ νζεσ διοικθτικζσ 

δομζσ τθσ χϊρασ από τθν εφαρμογι του Ν.3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ). 

Συγκεκριμζνα, με το άρκρο 108 του Ν.4249/2014 αναφζρεται πλζον ρθτά ότι: 

 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ των 

κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου πολιτικισ προςταςίασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο, 

 Πταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα Διμο, θ 

απόφαςθ λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει 

ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ, 

 Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 περιπτϊςεισ β', γ' και 

δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω απόφαςθ λαμβάνεται από τον Γενικό 

Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 

κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ Ρεριφερειάρχεσ και 

Δθμάρχουσ, 

 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά περίπτωςθ ζχουν τθν 

ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ.  

Στο πλαίςιο εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων και ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ των 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκοφν τα ακόλουκα κζματα: 

 

ΜΕΟΣ 7 

 

ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ 

ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ  
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 Θ οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν από μια περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται 

ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι,  αποτελεί δράςθ πολιτικισ 

προςταςίασ θ οποία δρομολογείται για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ τουσ 

 Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν εξετάηεται ωσ μζτρο προλθπτικισ προςταςίασ τουσ, που 

πρζπει να δρομολογείται εγκαίρωσ (ενϊ θ καταςτροφι βρίςκεται ςε εξζλιξθ) και κάτω από 

οριςμζνεσ προχποκζςεισ και περιοριςμοφσ, θ εκτίμθςθ των οποίων μπορεί να γίνει μόνο ςε 

τοπικό επίπεδο. Δθλαδι το μζτρο αυτό εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ που ςτισ περιοχζσ που 

αναμζνεται να πλθγοφν λόγω τθσ εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, ο κίνδυνοσ 

παραμονισ των πολιτϊν ςε οικιςμοφσ, τμιματα πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων, κλπ, είναι 

μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο μετακίνθςθσ, ςτον οποίο δφναται να εκτεκοφν 

κατευκυνόμενοι προσ αςφαλι χϊρο, 14 

 Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ ωσ μζτρο που δρομολογείται για τθν προλθπτικι 

προςταςία των πολιτϊν, ζχει χαρακτιρα μθ υποχρεωτικό, βαςιηόμενθ ςτθν ενθμζρωςι τουσ για 

τον κίνδυνο και τισ πικανζσ ςυνζπειεσ που ζχει θ παραμονι τουσ ςτο χϊρο για τον οποίο ζχει 

λθφκεί θ απόφαςθ τθσ απομάκρυνςθσ, 

 Θ ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν και 

επιχειριςεων απεγκλωβιςμοφ και διάςωςθσ πολιτϊν βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθ μεν πρϊτθ 

περίπτωςθ οι πολίτεσ βρίςκονται ςε κίνδυνο εξ αιτίασ τθσ παραμονισ τουσ πλθςίον τθσ περιοχισ 

που εξελίςςεται ζνα καταςτροφικό φαινόμενο, ι ςε κάποια απόςταςθ από τθν πορεία εξζλιξισ 

τθσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ οι πολίτεσ βρίςκονται ςε επαφι, ι εντόσ του χϊρου που 

εξελίςςεται ζνα καταςτροφικό φαινόμενο και θ προςωπικι τουσ αςφάλεια διατρζχει άμεςο και 

διαρκι κίνδυνο που απαιτεί τθν παροχι βοικειασ, το ταχφτερο δυνατόν, ϊςτε να μθν υπάρξουν 

απϊλειεσ. 

 Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πραγματοποιείται μόνον όταν εξαςφαλίηεται 

εγκαίρωσ θ καλι οργάνωςθ για τθν αςφαλι υλοποίθςι τθσ.  

Διευκρινίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ αιφνίδιων πλθμμυρϊν όταν υπάρχουν αιτιματα πολιτϊν για 

παροχι βοικειασ ςε περιοχζσ που ζχουν ιδθ κατακλυςτεί ι κεωροφν ότι από τθν εξζλιξθ του 

φαινομζνου θ προςωπικι τουσ αςφάλεια διατρζχει άμεςο και διαρκι κίνδυνο, θ άμεςθ μετακίνθςθ ι 

μεταφορά τουσ ςε αςφαλζσ ςθμείο αποτελεί ζργο διάςωςθσ και δρομολογείται άμεςα από τισ κατά 

τόπουσ αρμόδιεσ Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι κεςμικά αρμόδιεσ 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 ) (παρ. 10.6 του παρόντοσ). 

Επίςθσ, ςε περιπτϊςεισ αιφνίδιων πλθμμυρϊν όταν διαπιςτωκεί από τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ι του Ρ.Σ. που επιχειροφν ςτο χϊρο του ςυμβάντοσ ότι θ προςωπικι αςφάλεια 

των πολιτϊν ςε μια περιοχι που εξελίςςεται το φαινόμενο διατρζχει άμεςο και διαρκι κίνδυνο από 

τθ ραγδαία εξζλιξι του και θ άμεςθ μετακίνθςθ ι μεταφορά τουσ ςε αςφαλζσ ςθμείο είναι επιτακτικι 

ϊςτε να μθν υπάρξουν απϊλειεσ, θ δράςθ αυτι διενεργείται ωσ ζργο διάςωςθσ που ςυντονίηεται από 

τον επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτο ςυμβάν και ενθμερϊνεται ο οικείοσ 

Διμαρχοσ προκειμζνου να υποςτθρίξει το ζργο διάςωςθσ προςδιορίηοντασ ςτον επικεφαλισ 

                                                           
14 Οι χϊροι που επιλζγονται για να ςυγκεντρωκοφν οι πολίτεσ που απομακρφνονται με οργανωμζνο τρόπο  πρζπει να εξαςφαλίηουν εκ των 

προτζρων όλεσ τισ προχποκζςεισ υγιεινισ και  αςφάλειασ και να αποκλείουν το ενδεχόμενο τθσ ανάγκθσ για εκ νζου απομάκρυνςι τουσ 

από το χϊρο ι τουσ χϊρουσ  αυτοφσ. Διευκρινίηεται ότι οι προχποκζςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ των χϊρων αυτϊν ςτισ περιπτϊςεισ 

πλθμμυρϊν δεν διαφοροποιοφνται από αυτζσ που ιςχφουν για τουσ λοιποφσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ πολιτϊν, οι οποίεσ και 

δρομολογοφνται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ. 
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αξιωματικό του Ρ.Σ. ςτο ςυμβάν αςφαλείσ χϊρουσ προςωρινισ παραμονισ και φροντίδασ των 

πολιτϊν που ζχουν απομακρυνκεί. 

Στισ περιπτϊςεισ επικείμενθσ καταςτροφισ ι όταν θ εξζλιξθ του φαινομζνου δεν είναι ραγδαία και 

επιτρζπει τθν λιψθ μζτρων για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν από μία περιοχι για 

λόγουσ προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από τθν κατάκλυςθ κατοικθμζνων περιοχϊν από 

πλθμμυρικά φδατα, ι από τθ διαρροι επικινδφνων ουςιϊν οι οποίοι παραςφρκθκαν ςτα πλθμμυρικά 

φδατα ι από λοιμογόνουσ παράγοντεσ επικίνδυνουσ για τθν δθμόςια υγεία οι οποίοι αναπτφχκθκαν 

ςτα πλθμμυρικά φδατα, ι από επαγόμενα κατολιςκθτικά φαινόμενα, θ δράςθ αυτι δρομολογείται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Στισ περιπτϊςεισ επικείμενθσ κατάκλυςθσ κατοικθμζνων περιοχϊν από πλθμμυρικά φδατα τα 

οποία δεν είναι δυνατόν να ςυγκρατθκοφν από τα υφιςτάμενα αντιπλθμμυρικά ζργα ι 

υποδομζσ (αναχϊματα, φράγματα, κυροφράγματα, κλπ) και θ εξζλιξθ του φαινομζνου επιτρζπει 

τθν λιψθ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ των πολιτϊν, αρμόδιοι να ειςθγθκοφν 

ςτα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ/Αντιπεριφερειάρχθσ, κλπ) τθ 

λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν, είναι οι κατά τόπουσ 

υπεφκυνοι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ανωτζρω ζργων και υποδομϊν (Δ/νςεισ Τεχνικϊν 

Ζργων, Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, Τεχνικοί Αςφαλείασ Ψραγμάτων, κλπ). 

 Στισ περιπτϊςεισ κατολιςκθτικϊν φαινομζνων ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ αρμόδιοι να 

ειςθγθκοφν ςτα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ/ 

Αντιπεριφερειάρχθσ, κλπ) τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν, 

είναι οι κατά τόπουσ επικεφαλισ προϊςτάμενοι των αρμοδίων Δ/νςεων Τεχνικϊν Ζργων των 

Ρεριφερειϊν ι και των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων. Για τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ του 

γεωλογικοφ φαινομζνου μπορεί να ηθτθκεί και θ ςυνδρομι τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Γεωλογικϊν και 

Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.),  ωσ τεχνικοφ ςυμβοφλου, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του 

Ν.272/1976 (ΨΕΚ 50/Αϋ/1976, όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και του Ν.4602/2019 – 

ΨΕΚ 45/Αϋ/2019. 

 Στισ περιπτϊςεισ που προκφπτουν ηθτιματα δθμόςιασ υγείασ από λοιμογόνουσ παράγοντεσ που 

αναπτφχκθκαν ι παραςφρκθκαν από πλθμμυρικά φδατα, αρμόδιοι να ειςθγθκοφν ςτα Πργανα 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ/Αντιπεριφερειάρχθσ, κλπ) τθ λιψθ τθσ 

απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν, είναι και οι κατά τόπουσ Ρροϊςτάμενοι 

των Δ/νςεων Δθμόςιασ Υγείασ. 

 Στισ περιπτϊςεισ διαρροϊν επικινδφνων ουςιϊν, αρμόδιοσ να ειςθγθκεί ςτα Πργανα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ/Αντιπεριφερειάρχθσ, κλπ) τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για 

τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν είναι ο εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του 

Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ από τον τεχνικό αςφαλείασ ι τον όποιον 

υπεφκυνο τθσ εγκατάςταςθσ από τθν οποία προιλκε θ διαρροι. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ και εφόςον υπάρχει ιςτορικό πλθμμυρικϊν ι/και κατολιςκθτικϊν 

φαινομζνων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωςθ υπόψθ, δεδομζνου του 

προλθπτικοφ χαρακτιρα του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν. 

Θ ανωτζρω ςχετικι αυτι διάταξθ δεν ζχει εφαρμογι όταν θ αςφάλεια και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ 

των ατόμων, που ευρίςκονται εντόσ υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων φορζων, τελεί υπό τθν εποπτεία ι 

κατευκφνεται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ και θ απομάκρυνςι τουσ, για τουσ λόγουσ που 

αναφζρονται ςτθν εν λόγω ςχετικι διάταξθ, αποτελεί ευκφνθ των διοικιςεϊν τουσ (εγκαταςτάςεισ 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

72/138 

 

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Αςφάλειασ, Νοςθλευτικά Ιδρφματα, Δομζσ Ρροςωρινισ Υποδοχισ 

και Ψιλοξενίασ Ρροςφφγων, Καταςκθνϊςεισ, Τουριςτικά καταλφματα, κλπ).  

 Στθν περίπτωςθ αυτι, θ λιψθ τθσ απόφαςθσ αποτελεί αρμοδιότθτα των υπευκφνων λειτουργίασ 

τουσ και λαμβάνεται μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ από τουσ φορείσ που ορίηονται εκ του κεςμικοφ 

τουσ ρόλου κατά περίπτωςθ και ζχουν τθν ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από εξελιςςόμενθ ι 

επικείμενθ καταςτροφι. 

Νοείται ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ των διοικιςεων των ανωτζρω υποδομϊν ι 

εγκαταςτάςεων κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτο οικείο Διμαρχο, όπωσ επίςθσ και ςτον αρμόδιο 

Αντιπεριφερειάρχθ, για λόγουσ πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ τουσ για τισ δράςεισ που δρομολογοφνται 

από άλλουσ φορείσ. 

Ρροσ υποβοικθςθ του ζργου τουσ ςτθ λιψθ και υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ 

απομάκρυνςθ των πολιτϊν εξαιτίασ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, οι κατά περίπτωςθ αρμόδιοι 

Διμαρχοι, οι περιοχζσ των οποίων πλιττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μποροφν άμεςα να ςυγκαλοφν 

το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) και οι Αντιπεριφερειάρχεσ το Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ (ΣΟΡΡ) τθσ Ρεριφερειακισ τουσ Ενότθτασ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ εξαςφάλιςθ μζςων για τθν μετακίνθςθ πολιτϊν, μπορεί να γίνει από φορείσ 

του δθμοςίου (ΕΛΑΣ, ΡΣ, Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, κλπ), ι από φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα (κατά τόπουσ 

ΚΤΕΛ, κλπ). Στα πλαίςια αυτά, το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ι θ Δ/νςθ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, κα πρζπει να γνωρίηει εκ των προτζρων (ςε κατάςταςθ ςυνικουσ 

ετοιμότθτασ), τα μζςα που μποροφν να διακζςουν οι φορείσ ςε τοπικό επίπεδο, ςτθν περίπτωςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθν οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίθςθσ μιασ τζτοιασ δράςθσ. Επίςθσ κα 

πρζπει να γνωρίηουν τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, όταν πρόκειται για φορείσ του δθμοςίου, κακϊσ 

και τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, μζςω ενόσ μνθμονίου ςυνεργαςίασ, όταν πρόκειται για φορείσ του 

ιδιωτικοφ τομζα. 

Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν, ωσ δράςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ 

εκτάκτων αναγκϊν από καταςτροφζσ, υποςτθρίηεται κεςμικά από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία και το 

Ρυροςβεςτικό Σϊμα. (Ν. 2800/2000 - ΨΕΚ 41/Αϋ/2000, Ν. 3511/2006 – ΨΕΚ 258/Αϋ/2006, όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν, Ν.4249/2014 – ΨΕΚ 73/Αϋ/2014). Ειδικότερα, θ Ελλθνικι Αςτυνομία ςτα 

πλαίςια τθσ αποςτολισ τθσ (άρκρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014 – ΨΕΚ 73/Αϋ/2014), ζχει ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ για τθν απομάκρυνςθ πολιτϊν. 

Θζματα που ςυνδζονται με τον εντοπιςμό και ειδοποίθςθ των πολιτϊν για τθν απομάκρυνςι τουσ 

όταν ζχει λθφκεί ςχετικι απόφαςθ, με τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ, με τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά 

τθν απομάκρυνςθ, κακϊσ και πρόλθψθ και καταςτολι τυχόν εγκλθμάτων κατά τθσ περιουςίασ των 

πολιτϊν που απομακρφνονται από τθν περιοχι, αποτελοφν αρμοδιότθτα των κατά τόπουσ αρμόδιων 

υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ δράςθ αυτι, αφορά πολίτεσ που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ, ι 

περιλαμβάνει άτομα με προβλιματα υγείασ, πρζπει εκ των προτζρων να εξαςφαλίηεται, θ παρουςία 

μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγουσ παροχισ άμεςθσ προνοςοκομειακισ ιατρικισ βοικειασ, λόγω 

αρμοδιότθτασ (Ν. 1579/85 - ΨΕΚ 217/Αϋ/1985). 

Τζλοσ, είναι απαραίτθτο να αναφερκεί ότι θ εξεφρεςθ μζςων μεταφοράσ με τθ διαδικαςία τθσ 

επίταξθσ, δεν είναι άμεςα εφικτι, εάν δεν προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο αρκ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΨΕΚ 42/Αϋ/2007), όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί από το άρκρο 1 του 

Ν.4325/2015 (ΨΕΚ 47/Αϋ/2015). 
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7.1 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ λιψθ απόφαςθσ 

Ο Διμαρχοσ, ζχοντασ υπόψθ τθν ειςιγθςθ του φορζα που κατά περίπτωςθ ζχει τθν ευκφνθ 

περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ, κακορίηει άμεςα, ςθμείο 

ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν οι επικεφαλισ των φορζων 

που κφρια εμπλζκονται (ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, υπεφκυνοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ), ι εάν αυτό δεν είναι 

άμεςα εφικτό, οι αναπλθρωτζσ τουσ. Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί, θ μεταξφ τουσ επικοινωνία, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν τρζχουςα 

κατάςταςθ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα για τθν άμεςθ επιλογι 

ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι απόφαςθ για 

οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ.  

Εν ςυνεχεία ο Διμαρχοσ, πλαιςιωμζνοσ από τουσ επικεφαλείσ των φορζων που εμπλζκονται, 

πριν λάβει τθν απόφαςθ, πρζπει εγκαίρωσ να εκτιμιςει ι εξαςφαλίςει τα εξισ: 

 Τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να απομακρυνκοφν, με βάςθ τα δθμογραφικά ςτοιχεία ι 

άλλεσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον αρικμό των ατόμων που διαβιοφν ι βρίςκονται ςτθν 

περιοχι αυτι για διαφόρουσ λόγουσ (παρακεριςτζσ, κλπ). Θ απομάκρυνςθ, με βάςθ τον κίνδυνο, 

ενδεχομζνωσ να μθν αφορά το ςφνολο των πολιτϊν, αλλά μζροσ αυτϊν (άτομα παιδικισ ι τρίτθσ 

θλικίασ, άτομα με προβλιματα υγείασ, κλπ). 

 Τον προςδιοριςμό των μζςων μεταφοράσ με βάςθ τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να 

απομακρυνκοφν και τθ διακεςιμότθτά τουσ κατά το χρόνο που κα δοκεί θ εντολι υλοποίθςθσ 

τθσ δράςθσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά. Θ ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των μζςων απομάκρυνςθσ 

αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ . Επίςθσ μια άλλθ παράμετροσ που πρζπει 

να εξεταςτεί είναι και θ δυνατότθτα απομάκρυνςθσ των πολιτϊν με δικά τουσ μζςα, από 

κακοριςμζνα δρομολόγια ςτα οποία ζχει εξαςφαλιςτεί ο ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ. 

 Επιςθμαίνεται ότι θ εξαςφάλιςθ μζςων για τθν μετακίνθςθ πολιτϊν μπορεί να γίνει με τα μζςα 

Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ που διακζτει ο Διμοσ, ι με τθ ςυνδρομι μζςων άλλων φορζων του 

δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα τα οποία είναι άμεςα διακζςιμα ςε τοπικό επίπεδο 

(παράγραφοσ 9.2 του παρόντοσ - μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ – κατάρτιςθ 

μθτρϊου εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν).  

Στα πλαίςια αυτά, το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου κα πρζπει να γνωρίηει εκ 

των προτζρων (ςε κατάςταςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ), τα μζςα που μποροφν να διακζςουν οι 

φορείσ ςε τοπικό επίπεδο, ςτθν περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθν οποία υπάρχει το 

ενδεχόμενο υλοποίθςθσ μιασ τζτοιασ δράςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να γνωρίηει τθ διαδικαςία 

διάκεςισ τουσ, όταν πρόκειται για φορείσ του δθμοςίου, κακϊσ και τθ διαδικαςία διάκεςισ 

τουσ, μζςω ενόσ μνθμονίου ςυνεργαςίασ, όταν πρόκειται για φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα. 

Στισ περιπτϊςεισ που για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ των πολιτϊν, κρίνεται 

αναγκαία θ χριςθ πλωτϊν καλαςςίων μζςων, θ παρουςία και θ ςυμβολι των κατά τόπουσ 

Λιμενικϊν Αρχϊν αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ (Ν.4150/2013, ΨΕΚ 102/Αϋ/2013 και ΡΔ 

13/2018, ΨΕΚ 26/Αϋ/2018). Στο πλαίςιο αυτό, ο Διμαρχοσ επικοινωνεί με τθν οικεία Λιμενικι 

Αρχι για τθ δυνατότθτα διάκεςθσ πλωτϊν μζςων. 

 Τον αρχικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ των πολιτϊν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ) για τθν εν ςυνεχεία 

οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά.  

 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ειδοποίθςθ των πολιτϊν εντόσ των ορίων τθσ 

περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ, κακϊσ και τον τρόπο εντοπιςμοφ και 
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ειδοποίθςισ τουσ (πόρτα–πόρτα, ανακοινϊςεισ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τοπικοφσ 

ραδιοφωνικοφσ ςτακμόσ, κλπ). 

 Τθ δυνατότθτα ελζγχου και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ςε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια 

που ζχουν προςδιοριςτεί από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, ότι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, 

λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν εκτιμϊμενθ εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου από τον φορζα 

που κατά περίπτωςθ ζχει τθν ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ 

καταςτροφισ, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατά τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν.  

Θ δυνατότθτα αυτι αφορά δρομολόγια που κα χρθςιμοποιθκοφν τόςο από τα μζςα μαηικισ 

μεταφοράσ των πολιτϊν, όςο και από τα ίδια μζςα που ενδζχεται να χρθςιμοποιιςουν οι 

πολίτεσ που απομακρφνονται μετά τθ λιψθ και δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Νοείται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα δρομολόγια που ζχουν επιλεγεί, ςε καμιά περίπτωςθ 

δεν πρζπει να παρενοχλοφν τθν κίνθςθ των οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ (ΡΣ. ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).  

 Τθ διαςφάλιςθ επικοινωνιϊν μεταξφ των αρμόδιων φορζων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ 

τθσ δράςθσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ςυντονιςμόσ τουσ, κακϊσ και θ παροχι πλθροφοριϊν 

ςχετικϊν με τθν τρζχουςα εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. 

 Τθν υποδοχι και φροντίδα των πολιτϊν που απομακρφνονται ςε επιλεγμζνουσ αςφαλείσ 

χϊρουσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιατρικισ βοικειασ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. 

 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να απομακρυνκοφν από τθν περιοχι μζχρι να 

ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ για τον οποίο απομακρφνονται. Θ εκτίμθςθ αυτι αφορά κυρίωσ τουσ 

πολίτεσ που διαμζνουν μόνιμα ι προςωρινά ςτθ περιοχι.  

 Τθ φροντίδα για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που απομακρφνκθκαν και διαμζνουν μόνιμα ι 

προςωρινά ςτθν περιοχι. 

Με δεδομζνθ τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ τθσ ςυνζργειασ/ςυνεργαςίασ και άλλων φορζων (ΕΛΑΣ, 

ΡΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) πριν τθ λιψθ τζτοιων αποφάςεων,  οι κατά περίπτωςθ αρμόδιοι Διμαρχοι, οι 

περιοχζσ των οποίων πλιττονται, όταν αυτό είναι εφικτό ςτα χρονικά περικϊρια που επιτρζπει θ 

εξζλιξθ του φαινόμενου, μποροφν να ςυγκαλοφν άμεςα το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) προσ 

υποβοικθςθ του ζργου τουσ. Νοείται ότι για το ςκοπό αυτό, ςτα ΣΤΟ των Διμων, μετζχουν κατά 

κφριο λόγο εκπρόςωποι των φορζων που ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ για τθν 

οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν. 

 

7.2  Σχζδιο δράςθσ  

Οι δράςεισ που προοδευτικά υλοποιοφνται ςε μια οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ 

πολιτϊν περιγράφονται ωσ εξισ: 

1. Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και ςχετικι ειςιγθςθ από τισ αρμόδιεσ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ ι από τον 

υπεφκυνο λειτουργίασ αντιπλθμμυρικϊν ζργων ι από τον εκάςτοτε επικεφαλισ αξιωματικό 

του Ρ.Σ., προσ τον αρμόδιο Διμαρχο. 

2. Άμεςοσ κακοριςμόσ από τον Διμαρχο ςθμείου ςυγκζντρωςθσ φορζων που κφρια εμπλζκονται 

(ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επιςθμαίνεται ότι θ ενζργεια αυτι δεν αποκλείει τθν επιτόπου ςφγκλθςθ 

από το Διμαρχο του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ), εφόςον θ εξζλιξθ του φαινομζνου 

το επιτρζπει. 

3. Λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ, από τον 

αρμόδιο Διμαρχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6, παρ. 5ςτϋ του Ν.3013/2002 (ΨΕΚ 102 

Α) (όπωσ αυτό ιςχφει, βάςει τθσ παρ. 2 του άρκ. 18 του Ν.3613/2007 (ΨΕΚ 263 Α) και του άρκ. 
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108 του Ν.4249/2014 (ΨΕΚ 73 Α)) και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που αναφζρονται παραπάνω 

(παράγραφοσ 7.1 του παρόντοσ). 

4. Ενθμζρωςθ κοινοφ, όταν ζχει λθφκεί απόφαςθ για τθν απομάκρυνςι του. Θ δθμόςια 

ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ πρζπει να ςυντάςςεται με ευκφνθ του 

Δθμάρχου που ζλαβε τθν απόφαςθ. Θ ανακοίνωςθ πρζπει να περιζχει τισ εξισ βαςικζσ 

πλθροφορίεσ : 

 Ροιοσ ζλαβε τθν απόφαςθ και ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ εκτζλεςισ τθσ. 

 Να προςδιορίηει με ςαφι τρόπο τα όρια τθσ περιοχισ μζςα από τθν οποία κα πρζπει να 

απομακρυνκοφν, κακϊσ και τον κίνδυνο που διατρζχουν οι πολίτεσ εάν παραμείνουν ςε 

αυτι. 

 Να προςδιορίηει με ςαφι τρόπο εάν ςυντρζχει λόγοσ γενικισ οργανωμζνθσ προλθπτικισ 

απομάκρυνςθσ όλων των πολιτϊν, ι ςυγκεκριμζνων ομάδων τισ οποίεσ κα προςδιορίηει 

κατά προτεραιότθτα (άτομα με αναπνευςτικά προβλιματα, άτομα παιδικισ θλικίασ, 

θλικιωμζνοι, κλπ).  

 Να προςδιορίηει ποφ και πότε κα ςυγκεντρωκοφν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ) οι πολίτεσ, 

εφόςον χρειάηονται μεταφορά, κακϊσ και τα προςωπικά αντικείμενα που μποροφν να 

ζχουν μαηί τουσ. 

 Να προςδιορίηει τθν προβλεπόμενθ διάρκεια τθσ απομάκρυνςθσ, κακϊσ και τον τόπο 

προοριςμοφ. 

 Να κατονομάηει τα αςφαλι οδικά δρομολόγια κακϊσ και τυχόν μονοδρομιςεισ που 

μποροφν να ακολουκιςουν οι πολίτεσ ςε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ με δικά τουσ μζςα. 

 Να αναφζρει τθ διακζςιμθ προνοιακι υποςτιριξθ ςτον τόπο προοριςμοφ. 

 Να αναφζρει οδθγίεσ για προςταςία τθσ περιουςίασ των πολιτϊν που απομακρφνονται. 

Σθμειϊνεται ότι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ που κα δεχτοφν να 

αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, να επιτευχκεί θ δθμιουργία μίασ και μοναδικισ ςυνολικισ 

εικόνασ αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ προσ το κοινό.  

Ϋςτόςο, πζραν των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ τοπικισ ι πανελλαδικισ εμβζλειασ που κα 

αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, θ κφρια δράςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ για τθ λιψθ 

απόφαςθσ και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςισ του, κα 

πρζπει να βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςε μεκόδουσ και πρακτικζσ που εξαςφαλίηουν ςε τοπικό 

επίπεδο περιςςότερο τον εντοπιςμό και εν ςυνεχεία τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τον κίνδυνο 

που διατρζχουν ςτθν περίπτωςθ που παραμείνουν ςτθν περιοχι (πόρτα–πόρτα, ενθμζρωςθ με 

διερχόμενο όχθμα που παρζχει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, ςυνδυαςμόσ και των δυο 

μεκόδων). Στθν περίπτωςθ αυτι, τον κφριο λόγο για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχουν οι κατά 

τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ, το ζργο των οποίων μπορεί να υποςτθριχτεί και από δθμοτικοφσ 

υπαλλιλουσ. Ζνα άλλο πλεονζκτθμα που παρζχει θ ενθμζρωςθ με τισ μεκόδουσ αυτζσ, είναι και 

θ δυνατότθτα άμεςθσ καταγραφισ των πολιτϊν που επικυμοφν να απομακρυνκοφν αλλά δεν 

διακζτουν δικά τουσ μζςα, ι χρειάηονται ειδικι μετακίνθςθ (αςκενείσ, άτομα με κινθτικά 

προβλιματα, κλπ). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα οδθγιςουν ςε ορκολογικότερθ εκτίμθςθ των 

μζςων που απαιτοφνται για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν. 

5. Εκτζλεςθ/δρομολόγθςθ επιμζρουσ ενεργειϊν βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί να 

ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, πριν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, υπό το 
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γενικό ςυντονιςμό του οργάνου που αποφάςιςε τθ δράςθ ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν 

εκτζλεςι τθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι δράςεισ που αφοροφν τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ, τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ 

κατά τθν απομάκρυνςθ, κακϊσ και τθν πρόλθψθ και καταςτολι τυχόν εγκλθμάτων κατά τθσ 

περιουςίασ των πολιτϊν που απομακρφνονται από τθν περιοχι, αποτελοφν αρμοδιότθτα των 

κατά τόπουσ Αςτυνομικϊν Αρχϊν. 

6. Τερματιςμόσ επιμζρουσ δράςεων και αποκλιμάκωςθ εμπλεκόμενων φορζων, μετά από ςχετικι 

απόφαςθ του Δθμάρχου.  

7. Καταγραφι και αποτίμθςθ ζργου από το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου. 

Είναι προφανζσ ότι θ επιλογι του ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι εμπλεκόμενοι 

φορείσ, αποτελεί διαδικαςία που υπαγορεφεται κυρίωσ από τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ τθσ 

καταςτροφισ, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ, κακϊσ και τουσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι για τθν 

υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.  

Οι πολίτεσ και τα όργανα των φορζων που εμπλζκονται, πρζπει ςαφϊσ να καταλάβουν ποιοσ 

αποφαςίηει ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω δράςθσ, Διμαρχοσ ι 

Ρεριφερειάρχθσ (ι αρμόδιοσ εξουςιοδοτθμζνοσ Αντιπεριφερειάρχθσ) και κατ’ επζκταςθ ποιοσ ζχει το 

γενικό ςυντονιςμό των επιμζρουσ ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι τθσ. 

 

7.3 Ειδικότερεσ δράςεισ 

 Σε περιοχζσ που υπάρχει παρουςία αλλοδαπϊν πολιτϊν (τουριςτικά κζρετρα, κλπ), κα πρζπει να 

υπάρξει μζριμνα από το Διμαρχο ξενόγλωςςθσ ανακοίνωςθσ για τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με 

τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ και τισ αςφαλείσ διαδρομζσ που 

μποροφν να ακολουκιςουν όςοι κζλουν να απομακρυνκοφν με ίδια μζςα. 

 Για τθ μεταφορά αλλοδαπϊν πολιτϊν που δεν διακζτουν ίδια μζςα μετακίνθςθσ, κρίνεται 

απαραίτθτο, εφ όςον είναι εφικτό, να κακοριςκεί ιδιαίτερο ςθμείο ςυγκζντρωςισ τουσ, για τθν 

εν ςυνεχεία απομάκρυνςι τουσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ επικοινωνία τουσ με τισ Αρχζσ και τθ 

δθμιουργία καλφτερων ςυνκθκϊν υποςτιριξισ τουσ. 

 Θ οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν κα πρζπει να πραγματοποιείται κατά 

προτίμθςθ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οργάνου που ζλαβε τθν απόφαςθ, δθλαδι εντόσ του 

Διμου που πλιττεται ι ςε όμορουσ Διμουσ ι εντόσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, 

ανάλογα με το εάν θ απόφαςθ ζχει λθφκεί από το Διμαρχο, ι τον Ρεριφερειάρχθ (ι τον 

εξουςιοδοτθμζνο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ), όταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι 

μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα Διμο.  

 Θ απαίτθςθ αυτι, εφ όςον είναι εφικτι, αποβλζπει ςτον καλφτερο ςυντονιςμό κατά το ςτάδιο 

εκτζλεςθσ - υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, δεδομζνου ότι δφναται να δρομολογείται από το ίδιο 

τοπικό όργανο που γνωρίηει καλά τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ. Το αυτό ιςχφει και για τισ 

περιπτϊςεισ που θ απόφαςθ ζχει λθφκεί από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, ι το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, δεδομζνου ότι οι αποφάςεισ τουσ 

εκτελοφνται από τα ανωτζρω όργανα, Διμαρχο ι Ρεριφερειάρχθ (ι τον εξουςιοδοτθμζνο 

αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ). 
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7.4  Μνθμόνια ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν 

λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

Οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν, κακϊσ και τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

των Διμων, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ χάρτεσ επικινδυνότθτασ πλθμμφρασ και τουσ χάρτεσ κινδφνων 

πλθμμφρασ για τισ περιοχζσ αρμοδιότθτάσ τουσ που ζχουν εκδοκεί ςε εφαρμογι τθσ ΚΥΑ H.Ρ. 

31822/1542/Ε103/2010 (ΨΕΚ 1108/Βϋ/2010)15, να προχωριςουν ςτθ ςφνταξθ μνθμονίου ενεργειϊν 

ςχετικά με τθ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν λόγω εκδιλωςθσ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, όπωσ ονομαςτικι κατάςταςθ των υπευκφνων με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ, 

κατάλογοσ των επιχειρθςιακά ζτοιμων μζςων που διακζτει ο φορζασ, μνθμόνια ςυνεργαςίασ με 

ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων, κατάςταςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων 

προςωρινισ διαμονισ και φιλοξενίασ πλθγζντων κλπ., για τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτισ 

ανωτζρω κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και το ςχζδιο δράςθσ. 

  

                                                           
15 Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, θ οποία εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/60/ ΕΚ «για τθν 

αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ», ιδθ ζχει ολοκλθρωκεί για το ςφνολο των δεκατεςςάρων (14) Υδατικϊν 

Διαμεριςμάτων τθσ χϊρασ θ κατάρτιςθ των Ωαρτϊν Επικινδυνότθτασ Ρλθμμφρασ και των Ωαρτϊν Κινδφνων Ρλθμμφρασ και ζχουν 

αναρτθκεί τα απαιτοφμενα κείμενα και χάρτεσ ςτο ςχετικό ιςτότοπο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

http://floods.ypeka.gr/ και ςτθ βάςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (European Environment Information and Obserνation Network) 

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/ 
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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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο 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 πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ ι ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εκτάκτων 

Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων 

ςτο Διμο, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, βάςει του 

ανωτζρω ςχεδίου.  

 

ΜΕΟΣ 8 

 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ 
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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 

ςυνεργαςίασ όλων των οργανικϊν μονάδων του Διμου ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ του ρόλου ςτθν 

αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

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 Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων 

Αναγκϊν Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ 

Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων αναφζρεται ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτο Σχζδιο και γίνεται εφόςον 

ςυντρζχει τουλάχιςτον ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ:  

• νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που επθρεάηουν τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων ςτο Σχζδιο 

Δ/νςεων του Ψορζα Σχεδίαςθσ ι άλλων Ψορζων με τουσ οποίουσ αυτόσ ςυνεργάηεται 

• ίδρυςθ Ψορζων που εμπλζκονται ςτθ 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 νζων δθμιουργθκζντων 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 Α), ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ ειδικοφ φακζλου για τισ γενικζσ, περιφερειακζσ ι τοπικζσ 
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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 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 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 τθ 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 και των 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 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 

 

 

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 



Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο Διμο ΜΕΓΑΕΫΝ 

Ζκδοςθ 2020 

 

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου ΜΕΓΑΕΫΝ 

84/138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων και 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

 

ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 Ωαρτογραφικι αποτφπωςθ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Μεγαρζων 

 

 
 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
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 Α Ρ Ω Ν Ι Κ Ο    Κ Ο Λ Π Ο 
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 Ωάρτθσ κινδφνου πλθμμφρασ από ποτάμιεσ ροζσ για περίοδο επαναφοράσ Τ=100 ζτθ,  όπωσ 

προκφπτει από το εγκεκριμζνο Σχζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ (ΣΔΚΡ) Αττικισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β – ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ 

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων  ςτο Διμο Μεγαρζων και 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

  

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β1 - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΡΛΘΜΜΥΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 

Στο παρόν Ραράρτθμα Β1 παρατίκενται ειδικότερα: 

 Μνθμόνιο ενεργειϊν Δθμάρχου Μεγαρζων 

 Μνθμόνιο ενεργειϊν Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων 

 Μνθμόνιο ενεργειϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Μεγαρζων 

 Ονομαςτικι κατάςταςθ υπαλλιλων του Διμου που διακζτουν τα κατάλλθλα προςόντα, 

προκειμζνου να ςυνδράμουν το ζργο τθσ ΓΔΑΕΨΚ, να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυγκρότθςθ των 

επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν και να προβοφν ςε άμεςο οπτικό ζλεγχο των κτιρίων και των 

Σχολικϊν Μονάδων του Διμου.  
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Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν 

Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων ςτο Διμο 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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο,  με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ 

παραγράφου 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν  και Άμεςθσ/Βραχείασ 

Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία 

«ΔΑΔΑΝΟΣ» (1θ ζκδοςθ) 

 Εντολι προσ τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου (Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Δ/νςθ 

Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτ. Συνεργείων) για τθ ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και 

μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν 

άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, να προβεί ςε ςυνεργαςία με τισ 

Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν 

εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

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 

των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία 

διαχείριςθ των ςυνεπειϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν 

καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου για τθ χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται 

ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία πλθμμυρικϊν φαινομζνων (προνοιακό επίδομα) 

 Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων 

του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» 

 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ 
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ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων . 

 

Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ 

κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 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 

εκτάκτων αναγκϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 και κυρίωσ ςε ότι αφορά α)τθν 

ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο οδικό δίκτυο εντόσ τθσ επικράτειασ του Διμου με 

ζμφαςθ ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο και β) τθν κατάςταςθ του δικτφου όμβριων υδάτων των οδϊν 

κακϊσ και των αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτασ του Διμου. 

 

Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων μετά από τθν ενθμζρωςι του από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ: 

 Δίνει 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 Δυτ. 

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 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 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 και πλθμμυρϊν. 

 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 
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Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων ςτο Διμο 

 

Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων 

του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν για άμεςο ζλεγχο των υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων 

αρμοδιότθτάσ τουσ για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από πλθμμφρεσ ι άλλα 

επαγόμενα των πλθμμυρϊν φαινόμενα (κατολιςκιςεισ, κλπ) και εκτίμθςθ του δυναμικοφ και των 

μζςων που απαιτοφνται για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

• Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτ. Συνεργείων  για διάκεςθ 

προςωπικοφ και μζςων που διακζτουν (μθχανιματα ζργων, κλπ.) για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν 

ςτο οδικό δικτφου αρμοδιότθτασ του Διμου, για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων των 

ςωςτικϊν ςυνεργείων προσ και από τθν πλθγείςα περιοχι, τισ νοςοκομειακζσ μονάδεσ, 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 Μεγαρζων  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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, από όμορουσ 

Διμουσ, τθν οικεία  Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ 

• Λιψθ και εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ των 

πολιτϊν, για λόγουσ προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ 

καταςτροφι, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263 Α)  

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον 

ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ 

επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι του Δθμάρχου προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ςφγκλθςθ του 

ΣΤΟ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο 

• Ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Αττικισ  για τθν τρζχουςα κατάςταςθ 

• Αίτθμα ςτον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ  για τθν κιρυξθ τθσ περιοχισ που πλιττεται ςε κατάςταςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι. 

• Ενθμζρωςθ τθσ εταιρίασ «Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε», ϊςτε να διενεργιςουν ζλεγχο των Σχολικϊν 

Μονάδων, εφόςον μετά τον άμεςο οπτικό ζλεγχο των Σχολικϊν Μονάδων από τουσ 

υπαλλιλουσ του Διμου, που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα (Ραράρτθμα Β), 

προκφψει θ ςχετικι ανάγκθ 
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• 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) 

• Άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Ρ.Ε. Δυτ. Αττικισ ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθ διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ τουσ Ενότθτασ 

για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ. 

• Εντολι προσ τον Γενικό Γραμματζα του Διμου για τθ δρομολόγθςθ δράςεων που αφοροφν τθ 

δθμιουργία και λειτουργία τθλεφωνικοφ κζντρου, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ εμπλεκόμενεσ 

υπθρεςίεσ του Διμου. Το τθλεφωνικό Κζντρο κα καταγράφει προβλιματα που ζχουν 

δθμιουργθκεί από τθν εκδιλωςθ του πλθμμυρικϊν φαινομζνων (άρςθ εμποδίων πρόςβαςθσ ςε 

ιδιοκτθςίεσ, κατολιςκιςεισ, διακοπι υδροδότθςθσ κλπ) και κα τα προωκεί ςτισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του Διμου. Επίςθσ το τθλεφωνικό κζντρο κα καταγράφει αιτιματα πολιτϊν για άμεςθ 

προςωρινι διαμονι κακϊσ και, εάν κρικεί απαραίτθτο και κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Δθμάρχου 

με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν, κα καταγράφει ςτον πίνακα Α του Ραραρτιματοσ Ι, τα αιτιματα 

των πολιτϊν που επικυμοφν ζλεγχο κτιρίων από κλιμάκιο τθσ Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ. (Σχεδιάγραμμα 1, ςελ. 

44). 

 

Δράςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν 

• Εκτίμθςθ του αρικμοφ των πολιτϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, για τουσ οποίουσ κα πρζπει να 

εξαςφαλιςτοφν άμεςα καταλφματα, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό των 

κατοικιϊν που ζχουν καταρρεφςει ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, και 

ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ  και του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Αττικισ για τον εν λόγω εκτιμϊμενο αρικμό.   

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ γνωςτοποίθςθ μζςω 

ανακοινϊςεων ι δελτίων τφπου ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

για τθ λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ ςτθν οποία μποροφν να απευκφνονται οι πολίτεσ που οι 

ιδιοκτθςίεσ τουσ ζχουν πλθγεί και χρειάηονται άμεςα προςωρινι διαμονι 

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον 

ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ 

επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων 
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• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που 

απομακρφνκθκαν προλθπτικά από τθν πλθγείςα περιοχι όπου διαβιοφν, εφόςον χρειάηονται 

μεταφορά 

• Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου 7 Εξωτ. 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου για τον ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων 

αρμοδιότθτάσ τουσ, τα οποία βρίςκονται εντόσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν 

• Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των 

αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ του Διμου 

• Εντολι ςτθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε 

κατοικίεσ, από τισ επιτροπζσ που ζχουν ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό, προκειμζνου να 

χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν των 

πλθγζντων, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ 

• Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων 

του Διμου για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για υποβολι αιτιματοσ προσ τον 

Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν ενεργοποίθςθ του Μνθμονίου Συνεργαςίασ 

μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.) και τθσ ΓΓΡΡ, 

ςε περιπτϊςεισ ςυντελεςκζντοσ ι εν εξελίξει  καταςτροφικοφ φαινομζνου γεωλογικισ 

αιτιολογίασ (κατολιςκιςεισ, εδαφικζσ υποχωριςεισ, κακιηιςεισ), ςφμφωνα με τα 4927/5-07-2016 

και 6044/25-08-2016 ζγγραφα τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ 

ΓΓΡΡ. 
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Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν 

Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων ςτο Διμο 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου 

• Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 

Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων ςτο  

Διμο με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ 

Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 

Ψαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία «ΔΑΔΑΝΟΣ» (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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 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 Ρλθμμυρικϊν Ψαινομζνων ςτο Διμο  

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 για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου 

• Κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου, επικαιροποιθμζνου  

καταλόγου (μθτρϊου) υπαλλιλων που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα, 

προκειμζνου να ςυνδράμουν το ζργο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων 

Ψυςικϊν Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.).(Ραράρτθμα Β) 

• Εκ των προτζρων προςδιοριςμόσ χϊρων εναπόκεςθσ φερτϊν υλϊν και μπαηϊν που ενδζχεται 

να προκφψουν μετά από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κατόπιν ςχετικισ 

ςυνεννόθςθσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία  
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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 πλθμμυρικά φαινόμενα, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 Ρροχωρά ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου για πρόλθψθ και ετοιμότθτα για 

τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

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 πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

• 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 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 και 

πλθμμυρϊν. 

• Ενθμερϊνει ςε τοπικό επίπεδο τουσ αγρότεσ, κτθνοτρόφουσ και μελιςςοκόμουσ για τθν 

αναμενόμενθ εκδιλωςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων 
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Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ 

Ρραςίνου & Εξωτ. Συνεργείων που εμπλζκονται ςε αρχικό ςτάδιο, με ςτόχο τθν άμεςθ 

κινθτοποίθςι τουσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου 

• Συνεχισ επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Δυτ. Αττικισ,  το  Αςτυνομικό Τμιμα 

Μεγάρων και τθν Ρ.Υ. Μεγάρων για τθ ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν που ςυνδζονται με τισ 

επιπτϊςεισ του πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Επικοινωνία με το Ραράρτθμα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπζσ Υγειονομικζσ Μονάδεσ (Κζντρα Υγείασ, 

Ιδιωτικά Νοςοκομεία κ.λ.π.), για ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τραυματιςμζνουσ πολίτεσ από 

τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτ. Αττικισ, 

τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ ΡεριφζρειασΑττικισ 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ενεργοποίθςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του 

Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου του Διμου 

• 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ενεργοποίθςθ, εφόςον επιβάλλεται από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, του μνθμονίου ενεργειϊν 

για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, μετά από ςχετικι εντολι του 

Δθμάρχου 

• 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, οι 

κατοικίεσ των οποίων ζχουν πλθμμυρίςει  ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ 

• Βρίςκει καταλφματα για τουσ πολίτεσ του Διμου, οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν πλθμμυρίςει ι 

υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ  

• Δρομολογεί δράςεισ, με εντολι του Δθμάρχου και ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ  

ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ χϊρων για τθν υποδοχι και διαβίωςθ των πλθγζντων μετά από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων (χϊροι καταυλιςμϊν), εφόςον τοφτο αποφαςιςτεί από τον 

Διμαρχο λόγω των πλεονεκτθμάτων που μπορεί να διακζτει ο Διμοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

δράςθσ αυτισ (παράγραφοσ 6.8.1 του παρόντοσ) 

•  Διενεργεί ζλεγχο λειτουργίασ των βαςικϊν δικτφων υποδομισ και προετοιμαςίασ των 

προκακοριςμζνων χϊρων για τθν υποδοχι και διαβίωςθ των πλθγζντων 

• Κινθτοποιεί με εντολι του Δθμάρχου, τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ 

Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου &  Εξωτ. Συνεργείων  κακϊσ και τθ ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςο ζλεγχο 

και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν αρμοδιότθτάσ τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό 

δίκτυο, αντιπλθμμυρικά ζργα κλπ), θ λειτουργία των οποίων παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι 

διακόπθκε λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων  

• Ενεργοποιεί εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο  

για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Ενεργοποιεί μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι του 

Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν 

λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Υποβάλλει, κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου, αίτθμα προσ τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ για τθν ενεργοποίθςθ του Μνθμονίου Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ 

Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (E.A.Γ.Μ.Ε.) και τθσ ΓΓΡΡ, ςε περιπτϊςεισ 

ςυντελεςκζντοσ ι εν εξελίξει καταςτροφικοφ φαινομζνου γεωλογικισ αιτιολογίασ 

(κατολιςκιςεισ, εδαφικζσ υποχωριςεισ, κακιηιςεισ) 

• Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων αποκατάςταςθσ και διαχείριςθσ των 

ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 
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Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν 

Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων 

 

Μνθμόνιο ενεργειϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων 

 

 

Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ 

 Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων (ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ ανακφκλωςθσ 

Ρραςίνου & Εξωτ. Συνεργείων), που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου 

ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του 

ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου 

 Τιρθςθ καταλόγου υπαλλιλων του Διμου που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά 

προςόντα που κα χρθςιμοποιθκοφν για: α) τον άμεςο ζλεγχο των κτιρίων του Διμου που 

ςτεγάηονται οι οργανικζσ μονάδεσ που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι του παρόντοσ ςχεδίου, για 

τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν, β) άμεςο οπτικό ζλεγχο των Σχολικϊν Μονάδων και γ) τθν υποςτιριξθ 

του ζργου τθσ Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ.(Ραράρτθμα Β)  

 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ ςε ετιςια βάςθ των επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου για τθν 

παροχι προνοιακοφ επιδόματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου  

 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν καταγραφι των 

επιχειρθςιακά διακζςιμων μζςων που διακζτει ο Διμοσ 

 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για να κακοριςτοφν χϊροι 

προςωρινισ εναπόκεςθσ φερτϊν υλϊν και μπαηϊν μετά από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων. 

 

Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 

 Ζλεγχοσ άμεςα διακζςιμου εξοπλιςμοφ και μζςων που δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων 

 

Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν μετά τθν εκδιλωςι πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

• Διενεργεί άμεςα οπτικό ζλεγχο ςτα κτίρια του Διμου που ςτεγάηονται οι οργανικζσ μονάδεσ 

που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι του παρόντοσ ςχεδίου, για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν 

• Μεριμνά για τθν άρςθ εμποδίων ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ του (ςε ςυνεργαςία με τθ 

Δ/νςθ Κακαριότθτασ ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτ. Συνεργείων), για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

κίνθςθσ των οχθμάτων των ςωςτικϊν ςυνεργείων προσ και από τθν πλθγείςα περιοχι, τισ 

νοςοκομειακζσ μονάδεσ, κλπ 
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• Συγκροτεί ςυνεργεία από υπαλλιλουσ που διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα 

(Ραράρτθμα Β), προκειμζνου να μεταβοφν και να προβοφν ςε άμεςο οπτικό ζλεγχο των 

ςχολικϊν μονάδων και ενθμερϊνει τον Διμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείσ βλάβεσ,  ο Διμαρχοσ 

ενθμερϊνει τθν Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε., προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα για 

χριςθ των Σχολικϊν Μονάδων 

• Συγκροτεί ςυνεργεία από υπαλλιλουσ τθσ, προκειμζνου να μεταβοφν άμεςα ςτθν πλθγείςα 

περιοχι και να προβοφν ςε οπτικό ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ τουσ 

για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από πλθμμφρεσ ι άλλα επαγόμενα των πλθμμυρϊν 

φαινόμενα (κατολιςκιςεισ, κλπ) και εκτίμθςθ του δυναμικοφ και των μζςων που απαιτοφνται για 

τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

• Υποςτθρίηει το ζργο τθσ  Γενικισ Δ/νςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν 

(ΓΔΑΕΦΚ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν ςτον ζλεγχο κτιρίων. 

 

Δράςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν 

 Αποςτζλλουν ςυνεργεία για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν 

αρμοδιότθτάσ τουσ (οδικό δίκτυο, τεχνικά ζργα, κλπ) 

 Ρροβαίνουν ςε επεμβάςεισ για τθν άρςθ των επικινδυνοτιτων, τθν κατεδάφιςθ των 

επικινδφνωσ ετοιμόρροπων κτιρίων και τθν απομάκρυνςθ των ερειπίων. 

 
 
Στον Διμο Μεγαρζων οι ακόλουκοι υπάλλθλοι διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά 

προςόντα, προκειμζνου να ςυνδράμουν το ζργο τθσ ΓΔΑΕΨΚ, να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυγκρότθςθ των 

επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν και να προβοφν ςε άμεςο οπτικό ζλεγχο των κτιρίων και των Σχολικϊν 

Μονάδων του Διμου 

 

Κατάλογοσ Υπαλλιλων του Διμου Μεγαρζων 

 

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΡΫΝΥΜΟ 

 

ΡΑΤΫΝΥΜΟ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 

 

ΟΓΑΝΙΚΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ 

ΕΓΑΣΙΑ 

ΚΙΝΘΤΟ 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ 

1. ΚΑΜΡΑΞΘΣ 
ΚΫΝ/ΝΟΣ 

ΩΘΣΤΟΣ Αρχιτζκτων 
Μθχανικόσ  

Αν/τθσ Δ/ντθσ 
Τ.Υ. 

2296082732 6945702558 

1 ΤΣΑΚΫΝΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ  

Ρροϊςταμζνθ 
Τμιματοσ 
Μελετϊν - 
Ζργων 

2296082618 6955477445 

2 ΜΟΥΕΛΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τοπογράφοσ 
Μθχανικόσ 

Ρροϊςταμζνθ 
Τμιματοσ 
Υπθρεςίασ 
Δόμθςθσ 

2296081042 6976796193 
 

3 ΜΟΥΤΗΟΥΚΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΙΫΑΝΝΘΣ Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ 

Υπάλλθλοσ 
Τμιματοσ 
Μελετϊν - 
Ζργων 

2296082732 6945291781 

4 ΒΑΛΤΑ ΑΘΘΝΑ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Τοπογράφοσ 
Μθχανικόσ 

Ρροϊςταμζνθ 
Τμιματοσ ΓΡΣ 

2296022668 6947409954 
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5 ΚΑΤΑΚΟΥΛΘ 
ΡΑΑΣΚΕΥΘ 

ΘΛΙΑΣ Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ 

Υπάλλθλοσ 
Τμιματοσ 
Μελετϊν –  
Ζργων 

2296081042 6946506352 

6 ΤΟΥΜΡΑΝΙΑΘΣ 
ΩΑΑΛΑΜΡΟΣ 

ΣΫΤΘΙΟΣ Μθχανολόγοσ 
Μθχανικόσ 

Ρροϊςτάμενοσ  
Τμιματοσ 
Φδρευςθσ - 
αποχζτευςθσ 

2296081034 6944731590 

7 ΜΘΛΕΣΘΣ ΡΕΤΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ 
Τ.Ε. 

Υπάλλθλοσ 
Τμιματοσ 
Μελετϊν - 
Ζργων 

2296081034 6977326273 

8 ΡΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ 
Τ.Ε. 

Υπάλλθλοσ 
Τμιματοσ 
Μελετϊν - 
Ζργων 

2296081034 6972291938 

9 ΡΑΡΑΝΔΕΑΣ 

ΑΓΥΙΟΣ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ Ρολιτικόσ 

Μθχανικόσ 

Τ.Ε. 

Υπάλλθλοσ 

Τμιματοσ 

Υπθρεςίασ 

Δόμθςθσ 

2296081016 6944719945 

10 ΚΕΨΑΛΟΡΟΥΛΟΣ 

ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ 

 Ρολιτικόσ 

Μθχανικόσ 

Τ.Ε. 

Υπάλλθλοσ 

Τμιματοσ 

Υπθρεςίασ 

Δόμθςθσ 

2296080477 6974112607 

11 ΜΙΩΑΛΑΚΘ ΣΟΨΙΑ  Ρολιτικόσ 

Μθχανικόσ 

Τ.Ε. 

Υπάλλθλοσ 

Τμιματοσ 

Υπθρεςίασ 

Δόμθςθσ 

2296081353 6948581508 

12 ΜΡΟΥΘΣ 

ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 Ρολιτικόσ 

Μθχανικόσ 

Τ.Ε. 

Υπάλλθλοσ 

Τμιματοσ 

Μελετϊν - 

Ζργων 

2296081034 6937438035 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β2 - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ 

 

 

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ Συνεπειϊν από τθν 

Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων ςτο Διμο Μεγαρζων 

 

Μνθμόνιο ενεργειϊν Δθμάρχου Μεγαρζων  για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ 

πολιτϊν 

 

 

Στισ περιπτϊςεισ πλθμμυρικϊν φαινομζνων ι επαγόμενων φαινομζνων, οι δράςεισ του Δθμάρχου 

Μεγαρζων που αφοροφν τθ λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, 

ξεκινοφν αμζςωσ μετά τθ ςχετικι ειςιγθςθ προσ τον Διμαρχο από τισ αρμόδιεσ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ ι 

από τον αρμόδιο λειτουργίασ αντιπλθμμυρικϊν ζργων  ι από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικοφ 

του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του ζργου του 

Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ.  

Στθν ειςιγθςι του προσ τον Διμαρχο Μεγαρζων ο ειςθγθτισ, προτείνει εγκαίρωσ και επακριβϊσ 

τα όρια τθσ περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ 

απομάκρυνςθσ πολιτϊν. 

 

Δράςεισ για τθ λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων, ζχοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ςχετικι ειςιγθςθ, κακορίηει άμεςα, 

ςθμείο ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν οι επικεφαλισ 

των φορζων που κφρια εμπλζκονται (ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, υπεφκυνοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ), ι εάν 

αυτό δεν είναι άμεςα εφικτό, οι αναπλθρωτζσ τουσ. Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ 

προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ μεταξφ τουσ επικοινωνία, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν 

τρζχουςα κατάςταςθ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ παρζχει τθ δυνατότθτα για τθν άμεςθ 

επιλογι ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι 

απόφαςθ για οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ.  

Εν ςυνεχεία ο Διμαρχοσ Μεγαρζων πλαιςιωμζνοσ από τουσ επικεφαλισ των φορζων που 

εμπλζκονται, πριν λάβει τθν απόφαςθ, πρζπει εγκαίρωσ να εκτιμιςει ι εξαςφαλίςει τα εξισ: 

 Τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να απομακρυνκοφν. 

 Τον προςδιοριςμό των μζςων μεταφοράσ. 

 Τον τρόπο εντοπιςμοφ και ειδοποίθςθσ των πολιτϊν 

 Τον αρχικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ των πολιτϊν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ)  

 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ειδοποίθςθ των πολιτϊν 

 Τθ δυνατότθτα ελζγχου και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ςε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια 

που ζχουν προςδιοριςτεί από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, ότι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, 
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λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βατότθτα του οδικοφ δικτφου, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατά τθν 

απομάκρυνςθ των πολιτϊν.  

 Τθ διαςφάλιςθ επικοινωνιϊν μεταξφ των αρμόδιων φορζων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ 

τθσ δράςθσ 

 Τθν υποδοχι και φροντίδα των πολιτϊν που απομακρφνονται ςε επιλεγμζνουσ αςφαλείσ 

χϊρουσ 

 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να απομακρυνκοφν από τθν περιοχι  

 Τθ φροντίδα για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που απομακρφνκθκαν και διαμζνουν μόνιμα ι 

προςωρινά ςτθν περιοχι. 

 

Λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ 

 

 Λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ, από τον 

αρμόδιο Διμαρχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6, παρ. 5ςτϋ του Ν.3013/2002 (ΨΕΚ 102 

Α), όπωσ αυτό ιςχφει, βάςει τθσ παρ. 2 του άρκ. 18 του Ν.3613/2007 (ΨΕΚ 263 Α) και του άρκ. 

108 του Ν.4249/2014 (ΨΕΚ 73 Α) και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που αναφζρονται παραπάνω 

(παράγραφοσ 7.1 του παρόντοσ). 

 

Δράςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν 

 Ενθμζρωςθ κοινοφ, όταν ζχει λθφκεί απόφαςθ για τθν απομάκρυνςι του. Θ δθμόςια 

ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ πρζπει να ςυντάςςεται με ευκφνθ του 

Δθμάρχου που ζλαβε τθν εν λόγω απόφαςθ. 

 Εκτζλεςθ/δρομολόγθςθ επιμζρουσ ενεργειϊν βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί να 

ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, πριν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, υπό το 

γενικό ςυντονιςμό του οργάνου που αποφάςιςε τθ δράςθ ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν 

εκτζλεςι τθσ. 

 Τερματιςμόσ επιμζρουσ δράςεων και αποκλιμάκωςθ εμπλεκόμενων φορζων, μετά από 

ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου.  

 

Οι δράςεισ των οργανικϊν μονάδων και υπθρεςιϊν του Διμου προςδιορίηονται από τον 

Διμαρχο βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί να ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

Στον Διμο Μεγαρζων δραςτθριοποιοφνται οι ακόλουκεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ: 

 

Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

α/α Επωνυμία 

 

Υπεφκυνοσ 

Εκελοντικισ 

Οργάνωςθσ 

 

Τθλζφωνα 

επικοινωνίασ 

 

Email 

1 Aκλθτικόσ Πμιλοσ 

ΚΟΥΟΣ-

Εκελοντικι Ομάδα 

Μεγάρων 

Κατερινίτςασ 

Αντϊνιοσ του 

Γεωργίου 

6936971155 aokoyros@yahoo.gr 

2 Σϊμα Ζρευνασ και 

Διάςωςθσ  

Σουριτηίδθσ 

Ανδρζασ 

6932376482 ereunakaidiaswsi@gmail.com 

3 Ομάδα Εκελοντϊν 

Μεγαριτϊν  

Ράντου Ωρυςοφλα 6947612959 info@ethelontismegaron.gr 

 

Άλλεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ 

α/α Επωνυμία 

 

Υπεφκυνοσ 

Εκελοντικισ 

Οργάνωςθσ 

 

Τθλζφωνα 

επικοινωνίασ 

 

Email 

1 Κυνθγθτικόσ 

Σφλλογοσ Μεγάρων  

Δάλλασ Δθμιτριοσ 2296027177, 

6974269624 

ksmegaron@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ 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 πλθμμυρικϊν φαινομζνων.   

 

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 ΟΔΘΓΟΣ  

ΚΑΤϋ ΕΞΑΙΕΣΘ  

10) ΣΡΙΒΟΛΘ ΕΤΑΓ. 6976127617 ΟΔΘΓΟ 

11) ΚΑΛΛΙΠΟΗΘ ΜΙΛΣ. 6981787559 ΟΔΘΓΟ 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 
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12) ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ. 6938833993 ΩΕΙΙΣΤΘΣ 

ΚΑΛΑΘΟΨΟΟΥ 

13) ΣΟΜΠΟ ΙΩΑΝ. 6974127034 ΟΔΘΓΟ 

14) ΒΑΙΛΑΙΝΑ Γ. 6909078537 ΩΕΙΙΣΤΘΣ 

ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ  

15) ΜΟΤΡΣΗΟΤΚΟ Γ. 6978774460 ΧΕΙΡΙΣΘ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ  

16) ΔΟΤΜΕΝΘ ΚΩΝ. 6980051521 ΩΕΙΙΣΤΘΣ 

ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ 

17) ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ Β. 6907072176 ΧΕΙΡΙΣΘ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ 

18) ΜΠΑΡΔΘ ΚΩΝ. 6978866482 ΩΕΙΙΣΤΘΣ 

ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ 

19) ΓΑΝΣΗΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 6946042465 ΜΘΧΑΝΙΚΟ  

ΟΧΘΜΑΣΩΝ 

 

 

ΟΧΘΜΑΤΑ-ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ 

Α/Α Α. ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΜΑΚΑ ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

1 ΚΘΟ-5380 VW ΑΘΕΝΟΦΟΡΟ  

2 ΚΘΙ-5293 VW ΑΘΕΝΟΦΟΡΟ  

3 ΚΘΙ-5288 MERCEDES ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΟ 

4 ΚΘΟ-5441 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΕΩΝ  

5 ΚΘΟ-5442 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΕΩΝ  

6 ΚΘΟ-5417 FORD  

FRANZIT 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10 ΘΕΕΩΝ 

7 ΚΘΙ-8219 VOLVO ΦΟΡΣΘΓΟ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ 

8 ΚΘΟ-5463 

ΚΘΟ-4644 

MAN 

STEYER 

ΦΟΡΣΘΓΟ 

ΦΟΡΣΘΓΟ 

ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ 

9 ΚΘΙ-8213 MERCEDES ΦΟΡΣΘΓΟ ΑΡΠΑΓΘ 8,5 ΣΟΝ 

10 ΚΘΟ-5465 MAZDA ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ 1,5 ΣΟΝ  

11 ΚΘΙ-5275 TOYOTA ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ 1,5 ΣΟΝ  

12 ΚΘΙ-5274 TOYOTA ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ 1,5 ΣΟΝ  

13 ΚΘΟ-5482 VW ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ  

1,5 ΣΟΝ 

14 ΚΘΟ-4703 VOLVO ΤΔΡΟΦΟΡΟ  

15 ΜΕ 85150 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΣΘΛΕΚΟΠΙΚΟ 15 

 ΜΕΣΡΑ 

16 ΜΕ 53527 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΨΑΛΙΔΙ 13 Μ 
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17 ΜΕ 42895 

 

ΚΤ 208 

CHAMRION 

710B 

HBM 

ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ 

 

ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ 

 

18 ΜΕ 89681 

 

ΚΤ 209 

DAEWOO- 

DOOSAN 

CASE 

ΦΟΡΣΩΣΘ 

 

ΦΟΡΣΩΣΘ 

 

19 ΜΕ 42881 

ΚΤ 201 

JCB ΕΚΚΑΦΕΑ-

ΦΟΡΣΩΣΘ 

 

20 ΑΝΕΤ BOBCAT ΦΟΡΣΩΣΑΚΙ  

21 ΚΤ 210 KOMATSU  ΜΠΟΤΛΝΣΟΗΑ  

 

 

 

 

        ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΔΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΘΤΩΝ 

 

 

ΕΔΑ 

ΟΧΘΜΑΤΟΣ 

Α. ΚΥΚΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

Nζα Ρζραμοσ  ΥΝ8379 

ΥΟΥ2400 

Σβίγγοσ Νικόλαοσ  2296033245 

Μζγαρα ΥΤ9120 Κουντεμάνθσ 

Σωτιριοσ  

2296028072 

Μζγαρα ΥΟΕ9188 

Υ8669 

Μαηιϊτθσ 

Ακανάςιοσ & 

Ευαγγζλου Αγγελικι 

2296029419 

Μζγαρα ΗΑΒ4443 Μαηιϊτθσ 

Ραναγιϊτθσ  

6944965042 

Μζγαρα ΥΝ4685 Μαηιϊτθσ 

Δθμιτριοσ  

2296029419 

Μζγαρα ΥΒ8184 Μζξια Αικατερίνθ 2296023587 

Μζγαρα ΥΚ9837 Ραντζλασ Νικόλαοσ  6977357013 

Μζγαρα ΥΟΕ8607 Ωατηι Ελζνθ 6977613231 

Μζγαρα ΥΝ5128 Ραντζλασ Δθμιτριοσ  6932424896 

Μζγαρα Υ6357 Ορφανοφ 

Αλεξάνδρα 

2296080774 

Μζγαρα ΥΝ4339 Μπζθσ Ραραςκευάσ  2296091303 

Μζγαρα ΥΝ5506 Ωατηισ Ιωάννθσ  6932827755 

Μζγαρα ΥΩ1372 Μαηιϊτθσ Ιωάννθσ  2296025390 

Μζγαρα Υ6357 Ορφανόσ Σπυρίδων 2296080774 

Νζα Ρζραμοσ  ΥΟΥ2400 Μακρισ Ανδρζασ  6937322111 
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      ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΑΝΟΦΟΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

Μπζθσ Ακανάςιοσ  2296090628 2 κομπρεςζρ αζροσ  

1. Bobcat 

1. Aςφαλτοκόπτθσ  

Κόκαλθσ Ιωάννθσ  2296027647 1. εκςκαφζασ 

περιςτροφικόσ  

1. JCB 

Ραπαφράγκοσ 

Σπυρίδων  και 

Ελευκζριοσ  

2296082041,  

2296081566 

1. φορτωτισ  

1 φορτθγό 

1 εκςκαφζασ  

1. οδοςτρωτιρασ  

Τςολιάκοσ Νικόλαοσ 

και Δθμιτριοσ  

2296026078 2. φορτθγά 

1. εκςκαφζασ  

1. φορτωτισ  

1. εκςκαφζασ 

ερπυςτριοφόροσ  

2. εκςκαφείσ latin 

1. Bobcat 

Ραπαδόπουλοσ 

Διμοσ  

2296023692 1. JCB 

1. εκςκαφζασ 

περιςτρεφόμενοσ 

1. φορτωτισ 

ερπυςτριοφόροσ  

1. Ψορτθγό 

1. Bobcat  

Μουςκάτ Ιωςιφ 2296033433 2. εκςκαφείσ 

περιςτρεφόμενοι 

1. JCB 

1. Bobcat 

2. φορτθγά 

1. οδοςτρωτιρασ 

1. ςφυρί 

1. ψαλίδι 

Ωαλόφτθσ Γεϊργιοσ  2296027917 1. γερανοφόρο μεγάλθσ 

ανυψωτικισ ικανότθτασ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – ΡΛΘΩΜΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

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 

πολιτικισ προςταςίασ (άρκ. 9 παρ.4), 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. 2/52145/0026/01-

07-2014 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,  

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε 
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• 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 (ΨΕΚ 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.  

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). Ϋςτόςο, για τθν ανάκεςθ μικρϊν ζργων, όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο του Ρ.Δ. 171/1987, εφαρμόηονται οι παρ. 5 & 6 του άρκρου 118 του ν. 

4412/2016 (διενζργεια δθμόςιασ κλιρωςθσ). 

 

E1. Οδθγόσ χριςθσ τθσ 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 

http://www.eaadhsy.gr/
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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 να 

προςφεφγουν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ 147 

Α), εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, δεν υπερβαίνει τισ 20.000€.  

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: 

 

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). 
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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 
Σφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.4412/2016 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 που θ τεχνικι υπθρεςία κεωρείται υπθρεςία που δεν ζχει τεχνικι επάρκεια, θ 

διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, θ εποπτεία και θ επίβλεψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, 

ζργων ι μελετϊν αρμοδιότθτάσ τθσ διενεργοφνται με προγραμματικι ςφμβαςθ από τθν τεχνικι 

υπθρεςία του εποπτεφοντοσ τθν ανακζτουςα αρχι φορζα ι τθσ οικείασ περιφζρειασ ι από άλλθ 

τεχνικι υπθρεςία φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 

του ν. 4270/2014 (Αϋ 143).  

Ειδικά για τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ Διμων που δεν ζχουν τεχνικι επάρκεια ι ζχουν τεχνικι 

επάρκεια, αλλά καλοφνται να υλοποιιςουν μελζτεσ και ζργα, για τισ ανάγκεσ των οποίων δεν 

ζχουν το απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό, μποροφν, φςτερα από βεβαίωςθ του Ρροϊςταμζνου 

τθσ οικείασ τεχνικισ υπθρεςίασ ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ αυτοφ, φςτερα από βεβαίωςθ 

Δθμάρχου, να ςυνάπτουν προγραμματικι ςφμβαςθ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 44 του 

Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, τουσ 

Αναπτυξιακοφσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα Δίκτυα Διμων, τον Οργανιςμό 

Ανάπτυξθσ Κριτθσ ΑΕ και τθ Μονάδα Οργάνωςθσ Διαχείριςθσ ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), εφόςον οι εν λόγω 

φορείσ διακζτουν τεχνικζσ υπθρεςίεσ με τθν απαιτοφμενθ τεχνικι επάρκεια.  

 

 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 (άρκρο 120 παρ.3 Ν.4412/2016). 
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 Εκτιμϊμενθ αξία- χρθματικό όριο 
 Θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία αυτι επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 

ΨΡΑ, δεν υπερβαίνει τισ 20.000€.  

 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. 

 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 
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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'16 

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. 

 

  

                                                           
16

 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-ervthseis-

apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίςκεψθ 28-04-2020) 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΩΝ/ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΗΘΜΙΩΝ ΣΕ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ 

ΚΑΤΑΣΤΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

Θζματα που αφοροφν το κεςμικό πλαίςιο ςχετικά με τον κακαριςμό και τθν αςτυνόμευςθ των 

υδατορεμάτων, αλλά και για τθ διευκρίνιςθ ηθτθμάτων αναφορικά με τθ ςυντιρθςθ 

αντιπλθμμυρικϊν ζργων και τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε υποδομζσ (αντιπλθμμυρικά ζργα, κλπ) 

ιδιαίτερα μετά από καταςτροφικά φαινόμενα, αναφζρονται αναλυτικά ςτο 7187/7-10-2019 ζγγραφο 

τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, με το υπ. αρικμ. 6712/27-09-2018 ζγγραφό θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ ηιτθςε διευκρινιςεισ από  αρμόδιουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ όπωσ το Υπουργείο 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και το Υπουργείο Εςωτερικϊν, 

ςχετικά με τα ανωτζρω αναφερόμενα ηθτιματα.   

Με βάςθ τθν ςχετικι αλλθλογραφία με τουσ ανωτζρω φορείσ και ζχοντασ υπόψθ το κεςμικό 

πλαίςιο για τα αναφερόμενα ηθτιματα, θ Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων 

Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ, ςτα πλαίςια του ςυντονιςτικοφ ρόλου, ζκρινε ςκόπιμθ τθν ζκδοςθ του υπ. αρικμ 

7187/7-10-2019 εγγράφου που αφορά αρμοδιότθτεσ ςτθν εκτζλεςθ και ςυντιρθςθ αντιπλθμμυρικϊν 

ζργων, τον κακαριςμό και τθν αςτυνόμευςθ των υδατορεμάτων, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ για ζργα ι 

δραςτθριότθτεσ που απαιτοφνται για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν (πλθμμυρικά 

φαινόμενα, κλπ.) και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τουσ, προσ διευκόλυνςθ των Διμων και 

Ρεριφερειϊν. 

Για λόγουσ πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ και προσ αποφυγι ςυγχφςεων και παρερμθνειϊν ςτο ζβδομο 

μζροσ παρατίκεται θ ςχετικι ορολογία όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, βάςθ του 

οποίου ορίηονται τα υδατορζματα, οι ποταμοί, ο πλθμμυρικόσ κίνδυνοσ, θ οριοκζτθςθ υδατορεμάτων, 

κλπ . 
  

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ 
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ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ 

ΕΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΘΣΘΣ – ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

1.1 Γενικά 

Θζματα που αφοροφν τθ μελζτθ, ανάκεςθ και εκτζλεςθ ζργων διευκζτθςθσ/αντιπλθμμυρικισ 

προςταςίασ και εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ρυκμίηονται με το αρκ. 7 του Ν. 4258/2014 (ΨΕΚ 94/Αϋ/2014). 

Συγκεκριμζνα, οι Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κακϊσ επίςθσ και οι 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν και οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ ι τθσ Ρεριφζρειασ, μπορεί να μελετοφν και να εκτελοφν ζργα διευκζτθςθσ / 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςε υδατορζματα ι να τα ανακζτουν, ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

Με απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μπορεί να ανατίκενται οι ανωτζρω 

αρμοδιότθτεσ – μελζτθσ, ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ ζργων διευκζτθςθσ/αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ 

και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - ςτουσ οικείουσ Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ, ςτισ οικείεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ και 

οικείεσ Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο αρκ. 7 του Ν. 4258/2014. 

Τα ζργα διευκζτθςθσ και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 3, 5 

& 7 του νόμου Ν.4258/2014, απαιτοφν οριοκζτθςθ και περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ςφμφωνα με το 

Ν.4258/2014 και Ν. 4014/2011 (ΨΕΚ Α 209/21.09.2011) όπωσ ιςχφουν. 

Τα ζργα διευκζτθςθσ –αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ καταςκευάηονται τθρϊντασ τεχνικζσ μελζτεσ 

και εφαρμόηοντασ τθ νομοκεςία περί καταςκευισ δθμοςίων ζργων (Ν. 4412/2016 ΨΕΚ Α' 147/08-08-

2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) θ οποία προβλζπει μεταξφ άλλων τθν εκπόνθςθ μθτρϊου 

ζργου, τθν εκπόνθςθ εγχειριδίου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, τθν προεκτίμθςθ δαπάνθσ τακτικισ 

ςυντιρθςθσ και τθν εκπόνθςθ Ψ.Α.Υ. (άρκρο 170 Ν.4412/2016).  

Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν νομοκεςία περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (άρκρο 2 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. Σφμφωνα με το άρκρο 136 του 

Ν.4412/2016 θ Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα υπθρεςία, ορίηει τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που κα 

αςχολθκοφν ειδικότερα με τθν επίβλεψθ, προςδιορίηει τα κακικοντά τουσ όταν είναι περιςςότεροι 

από ζναν, παρακολουκεί το ζργο τουσ και γενικά προβαίνει ςε κάκε ενζργεια που απαιτείται για τθν 

καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των ζργων. 

Σθμειϊνεται ότι για τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ υφιςτάμενων αντιπλθμμυρικϊν ζργων 

με ςκοπό τθν επαναφορά τουσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ και τθν απομάκρυνςθ απορριμμάτων, 

μπάηων ι βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ υδατορεμάτων, δεν απαιτείται θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ με τθν εξαίρεςθ τθσ εϋ παρατιρθςθσ του α/α 15α τθσ 2θσ ομάδασ 

με τίτλο «Υδραυλικά ζργα» τθσ ΥΑ ΔΙΡΑ/οικ. 37674/2016 (ΨΕΚ 2471/Βϋ/2016) όπωσ αυτι ζχει 

τροποποιθκεί από τθν ΥΑ οικ. 2307/2018 (ΨΕΚ 439/Βϋ/2018) και ιςχφει17.  

                                                           
17
 ΥΑ ΔΙΡ//2016 (ΥΑ ΔΙΡΑ/οικ. 37674 ΨΕΚ Βϋ2471 2016): Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 1958/2012 - 

Κατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 

παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΨΕΚ 209/Α/2011) όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με τθν υπ. αρικμ. οικ. 2307/26-

01-2018 (ΨΕΚ Β 439/14.2.2018) «Τροποποίθςθ τθσ υπ αρικ. ΔΙΡΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΨΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφαςθσ του 
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Αναφορικά με τθ δυνατότθτα εξαίρεςθσ από τισ διαδικαςίεσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

και τθν κατά παρζκκλιςθ των διαδικαςιϊν εκτζλεςθ ζργων για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ φυςικϊν 

καταςτροφϊν ι εφόςον ζχει προθγθκεί θ κιρυξθ μιασ περιοχισ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

πολιτικισ προςταςίασ υπάρχει ειδικι μνεία ςτο κεφάλαιο 5 του παρόντοσ.  
 

1.2 Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ ςτθν ορεινι και πεδινι κοίτθ υδατορζματοσ  

Αρμόδια υπθρεςία για τθν εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν για το τμιμα τθσ πεδινισ κοίτθσ είναι θ 

Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ (για ζργα που δεν εκτελοφνται από τισ Υπθρεςίεσ του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ι τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν) 

και για το τμιμα τθσ ορεινισ κοίτθσ (ειδικά δαςοτεχνικά ζργα) θ Δαςικι Υπθρεςία τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, όπωσ προκφπτει από τισ αποφάςεισ των τζωσ Νομαρχϊν τθσ χϊρασ με τισ 

οποίεσ κακορίςτθκαν τα όρια ορεινισ και πεδινισ κοίτθσ των υδατορεμάτων, τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

και τα διαλαμβανόμενα ςτο ςχετικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ18. 

Ϋσ εκ τοφτου, τα αντιπλθμμυρικά ζργα που εκτελοφνται ςτθν ορεινι κοίτθ των υδατορεμάτων 

(ζργα ορεινισ υδρονομίασ, μικρά ξυλοφράγματα, κλπ., τα οποία εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 

υδραυλικϊν ζργων ςφμφωνα με τθν ΥΑ ΔΙΡΑ/οικ.37674/27-07-2016 όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν 

ΥΑ οικ. 2307/26-01-2018) 19, ανεξάρτθτα από τον χαρακτιρα και τθν μορφι φυτοκάλυψθσ τθσ ζκταςθσ 

επί τθσ οποίασ πρόκειται να εκτελεςτοφν, αποτελοφν ειδικά δαςοτεχνικά ζργα, θ εκτζλεςθ των οποίων 

υπάγεται ςε ειδικό κακεςτϊσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 16 του Ν. 998/79 (ΨΕΚ 

Αϋ289/29.12.1979).  

 Γίνεται επομζνωσ ςαφζσ ότι ο κακοριςμόσ ορεινισ – πεδινισ κοίτθσ αφορά μόνο τθν εκτζλεςθ των 

αντιπλθμμυρικϊν ζργων και δεν υπειςζρχεται ςε κζματα προςταςίασ ι αςτυνόμευςθσ των 

υδατορεμάτων4. 

Πςον αφορά ςτο αντικείμενο τθσ Δαςικισ Ρροςταςίασ, θ δαςικι βλάςτθςθ των υδατορεμάτων 

(παρόχκια και παρυδάτια βλάςτθςθ) ενταςςόμενθ ςτο ευρφτερο δαςικό περιβάλλον, αντιμετωπίηεται 

ωσ μζροσ του όλου δαςικοφ οικοςυςτιματοσ και αποτελεί αντικείμενο διεπόμενο από τισ 

προςτατευτικζσ διατάξεισ τθσ Δαςικισ Νομοκεςίασ, είτε πρόκειται για ορεινι είτε για πεδινι κοίτθ, 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 του ν. 998/1979 ωσ ιςχφει. Ομοίωσ αντιμετωπίηονται και οι εκτάςεισ 

των υδατορεμάτων, οι οποίεσ ςτεροφνται δαςικισ βλάςτθςθσ εφόςον περικλείονται από δαςικοφ 

χαρακτιρα εκτάςεισ. Σχετικι αποτελεί και θ με αρικμ. 130938/2294/22.5.2013 εγκφκλιοσ οδθγία τθσ 

Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν και Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ (πρϊθν Ειδικι Γραμματεία Δαςϊν)20, ςτθν οποία 

                                                                                                                                                                                        
Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε 

κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α 209)», ωσ προσ τθν κατάταξθ 

οριςμζνων ζργων και δραςτθριοτιτων των 1θσ, 2θσ, 3θσ, 4θσ, 5θσ, 6θσ, 7θσ, 8θσ, 9θσ, 10θσ, 11θσ και 12θσ Ομάδων». 
18 Σχετικό υπ. αρικμ. 175112/2304 από 08/11/2018 ζγγραφο του Τμιματοσ Δαςοτεχνικισ Διευκζτθςθσ Ωειμάρρων και Ζργων Ορεινισ 

Υδρονομίασ τθσ Δ/νςθσ Δαςικϊν Ζργων & Υποδομϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
19 ΥΑ ΔΙΡ//2016 (ΥΑ ΔΙΡΑ/οικ. 37674 ΨΕΚ Βϋ2471 2016): Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 1958/2012 - 

Κατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 

παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΨΕΚ 209/Α/2011) όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με τθν υπ. αρικμ. οικ. 2307/26-

01-2018 (ΨΕΚ Β 439/14.2.2018) «Τροποποίθςθ τθσ υπ αρικ. ΔΙΡΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΨΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε 

κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α 209)», ωσ προσ τθν κατάταξθ 

οριςμζνων ζργων και δραςτθριοτιτων των 1θσ, 2θσ, 3θσ, 4θσ, 5θσ, 6θσ, 7θσ, 8θσ, 9θσ, 10θσ, 11θσ και 12θσ Ομάδων». 
20 Σχετικό υπ. αρικμ. 130938/2294/22-05-2013 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων και Ορεινισ Υδρονομίασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 

Δαςϊν και νυν Γενικισ Δαςϊν και Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 
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διαλαμβάνονται τα ωσ άνω. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για υδατορζματα, τα οποία δεν περικλείονται 

από δαςικά οικοςυςτιματα, ωςτόςο φφεται ςε αυτά δαςικι βλάςτθςθ, θ οποία διζπεται από τισ 

προςτατευτικζσ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ απομάκρυνςθ τθσ φυόμενθσ δαςικισ βλάςτθςθσ επί υδατορεμάτων, είτε 

αυτι κείται εντόσ είτε εκτόσ τθσ κοίτθσ τουσ, υλοποιείται ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ περί 

δαςικοφ κϊδικα, κατόπιν ςφνταξθσ πίνακα υλοτομίασ και εκδόςεωσ αρμοδίωσ απόφαςθσ ζκτακτθσ 

κάρπωςθσ απόλθψθσ δαςικϊν προϊόντων κακϊσ και του τρόπου διάκεςθσ και διακίνθςθσ των 

παραχκζντων δαςικϊν προϊόντων21 
 

1.3 Ζργα που χαρακτθρίηονται ωσ ειδικά και ςθμαντικά ζργα Εκνικοφ Επιπζδου. 

Ζργα χαρακτθρίηονται ωσ ειδικά και ςθμαντικά ζργα Εκνικοφ Επιπζδου με απόφαςθ Υπουργοφ 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν , ςφμφωνα με το άρκρο 10 του ν.679/1977 (ΨΕΚ 245 Α') μετά από αίτθμα 

των αρμοδίων φορζων. Θ μελζτθ και καταςκευι ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ (δεν αφορά τθ 

ςυντιρθςθ, κακαριςμό και αςτυνόμευςθ υδατορεμάτων) ςφμφωνα και με το άρκρο 7 του 

Ν.4258/2014, ςτθν περίπτωςθ που αυτά χαρακτθριςτοφν ωσ άνω ωσ ειδικά και ςθμαντικά ζργα 

Εκνικοφ Επιπζδου με απόφαςθ Υπουργοφ, εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Δ/νςθσ Αντιπλθμμυρικϊν 

και Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν. 

Επομζνωσ ζργα που δεν ζχουν τα ανωτζρω χαρακτθριςτικά (δθλαδι δεν ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 

άνω ωσ ειδικά και ςθμαντικά ζργα Εκνικοφ Επιπζδου με απόφαςθ Υπουργοφ) και αφοροφν ςε ζργα 

και μελζτεσ που οι αρμοδιότθτζσ τουσ μεταβιβάςτθκαν με τον Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει, ςτισ 

Ρεριφζρειεσ τθσ Ωϊρασ, δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Αντιπλθμμυρικϊν & 

Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν & 

Μεταφορϊν. μετά και τθν εφαρμογι του Ρ.Δ.109/2014 (ΨΕΚ 176 Α') περί «Οργανιςμοφ του 

Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», όπωσ διατθρικθκε και ςτο Ρ.Δ. 123/2017 (ΨΕΚ 151 

Α') νζο «Οργανιςμό του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν»22.  
 

1.4 Ειδικά ηθτιματα για αντιπλθμμυρικά ζργα εντόσ τθσ Ρεριφζρεια Αττικισ 

Ειδικά για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, μετά τθν εφαρμογι του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87 Α’) και 

δυνάμει του άρκρου 210 του νόμου αυτοφ, όλεσ οι αρμοδιότθτεσ που είχε το Υπουργείο Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν ςτθν Αττικι για τα ζργα του άρκρου 16 του π.δ. 69/1988 (ΨΕΚ 28 Α’), δθλαδι για τα ζργα 

αποχζτευςθσ ομβρίων και αντιπλθμμυρικά, μεταφζρκθκαν ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ.  

Πςον αφορά τουσ φορείσ που ςχεδιάηουν, μελετοφν και εκτελοφν ζργα αντιπλθμμυρικισ 

προςταςίασ ι ζργα που κα μποροφςαν να ζχουν ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν αντιπλθμμυρικι προςταςία 

τθσ Αττικισ (Διμοι, Ρεριφζρεια Αττικισ και λοιποί φορείσ του Δθμοςίου φορζα) υποχρεοφνται να 

υποβάλλουν αίτθμα για ζκδοςθ γνωμοδότθςθσ τθσ Κεντρικισ Συντονιςτικισ Επιτροπισ (Κ.Σ.Ε.) του 

άρκρου 140 του Ν.4070/2012 (ΨΕΚ Α 82/10-04-2012), θ φπαρξθ τθσ οποίασ αποτελεί προχπόκεςθ για 

τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ από τα αρμόδια όργανα.  
 
 

                                                           
21 Σχετικό υπ. αρικμ. 175112/2304 από 08/11/2018 ζγγραφο του Τμιματοσ Δαςοτεχνικισ Διευκζτθςθσ Ωειμάρρων και Ζργων Ορεινισ 

Υδρονομίασ τθσ Δ/νςθσ Δαςικϊν Ζργων & Υποδομϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
22 Σχετικό υπ. αρικμ. Δ19/1064/Ψ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αντιπλθμμυρικϊν & Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν. 
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ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ 

ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΩΝ 

2.1 Διαδικαςίεσ – κεςμικό πλαίςιο  

Σφμφωνα με τον Ν.4258/2014 ωσ οριοκζτθςθ υδατορζματοσ ορίηεται θ διαδικαςία και θ 

επικφρωςθ του κακοριςμοφ των οριογραμμϊν του υδατορζματοσ, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

απρόςκοπτθσ απορροισ των επιφανειακϊν νερϊν και τθν περιβαλλοντικι προςταςία του 

υδατορζματοσ. 

Για τθν οριοκζτθςθ των υδατορεμάτων απαιτείται θ εκπόνθςθ και υποβολι ςε ςυμβατικι και 

θλεκτρονικι μορφι Ψακζλου Οριοκζτθςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκ. 2 του 

Ν.4258/2014. 

Ο Ψάκελοσ Οριοκζτθςθσ μπορεί να ςυντάςςεται με μζριμνα: 

α) του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι 

β) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν ι 

γ) τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι 

δ) τθσ Ρεριφζρειασ ι 

ε) του οικείου Διμου  ι 

ςτ) φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. 

Στθν Ρεριφζρεια Αττικισ, για τισ ανωτζρω γϋ, δϋ, εϋ, και ςτϋ περιπτϊςεισ, απαιτείται και θ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Συντονιςτικισ Επιτροπισ του άρκρου 140 του N. 4070/2012 (ΨΕΚ Αϋ 82/10-04-

2012), όπωσ ιςχφει. 

Τα δικαιολογθτικά του Ψακζλου Οριοκζτθςθσ ςυντάςςονται και υπογράφονται από μελετθτζσ που 

διακζτουν τα απαιτοφμενα από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία προςόντα. 

Θ οριοκζτθςθ των υδατορεμάτων αποτελεί πρωτίςτωσ μζτρο προςταςίασ τουσ και για το λόγο αυτό 

εάν, ςφμφωνα με τον Ν.4258/2014 κατά τθν οριοκζτθςθ προτείνονται ζργα/επεμβάςεισ ςε 

υδατορζματα κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 

 Για τθν αδειοδότθςθ των προτεινόμενων ζργων κα πρζπει να εξετάηονται εναλλακτικζσ 

τεχνικζσ λφςεισ με ενζργειεσ και επεμβάςεισ, φιλικζσ ςτο περιβάλλον και το οικοςφςτθμα 

εφόςον τα υδατορζματα φιλοξενοφν πολλά και διάφορα είδθ χλωρίδασ και πανίδασ. 

 Να λαμβάνονται υπόψθ τα υφιςτάμενα ι/και τα προγραμματιηόμενα από τισ δαςικζσ 

υπθρεςίεσ ζργα ςτθν ορεινι κοίτθ (ζργα ορεινισ υδρονομίασ, κακοριςμόσ ορίων ορεινισ και 

πεδινισ κοίτθσ κατ' εφαρμογι των άρκ.1 & 6 παρ. 5α & 5β του Ν.Δ. 3881/1958) και να 

διαςφαλίηεται θ επάρκεια του αποδζκτθ ςτα κατάντθ. 

 Να εξετάηεται πρωτίςτωσ εάν θ αποκατάςταςθ, του υδατορζματοσ (π.χ. με διάνοιξθ, 

επαναφορά ςτθν παλαιά του κοίτθ, κακαίρεςθ αυκαίρετων καταςκευϊν ι και 

μετεγκατάςταςθ νόμιμων καταςκευϊν κλπ) μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αντιπλθμμυρικι 

προςταςία τθσ περιοχισ αντί τθσ διευκζτθςθσ/εκτροπισ του. 

 Εάν τελικϊσ προτακοφν ζργα διευκζτθςθσ/εκτροπισ, να τεκμθριϊνεται πλιρωσ ότι τα ζργα 

αυτά κα ςυντελζςουν ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ροισ, τθ μείωςθ των κινδφνων από 

πλθμμφρεσ και τον ζλεγχο των διαβρϊςεων και των αποκζςεων φερτϊν υλικϊν. 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 132/2017 (ΨΕΚ 160/Α/30-10-2017), αρμόδια υπθρεςία για τον ζλεγχο 

και γνωμοδότθςθ για τθν ζγκριςθ οριογραμμϊν υδατορεμάτων φςτερα από υποβολι φακζλου 

οριςτικισ οριοκζτθςθσ, με ζκδοςθ Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ, είναι Δ/νςθ Τοπογραφικϊν Εφαρμογϊν 

τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ρολεοδομίασ τθσ Γ.Γ. Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του 
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Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 2 του Ν. 

4258/2014.23  
 

2.2 Κατ' εξαίρεςθ οριοκζτθςθ μικρϊν υδατορεμάτων 

Στο νόμο Ν.4258/2014 κατθγοριοποιοφνται τα υδατορζματα με τθν ειςαγωγι για πρϊτθ φορά του 

όρου «μικρά υδατορζματα» και τον κακοριςμό των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

Σκοπόσ τθσ διάκριςθσ αυτισ είναι θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν ζγκριςθσ επεμβάςεων μικρισ 

κλίμακασ ςε «μικρά υδατορζματα» και θ δυνατότθτα να αποφεφγεται θ ςφνταξθ φακζλου 

οριοκζτθςθσ ςε ιςςονοσ ςθμαςίασ μικρά υδατορζματα εφόςον για αυτά, κατά κανόνα, δεν απαιτείται 

οριοκζτθςθ. 

Σφμφωνα όμωσ με το άρκρο 4 παρ.2 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεςθ και εφόςον ςυντρζχουν ειδικοί 

λόγοι προςταςίασ αυτϊν, είναι δυνατι θ οριοκζτθςι των μικρϊν υδατορεμάτων με απόφαςθ του 

Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Σφμφωνα δε με το άρκρο 7 τθσ ΚΥΑ 140055/2017 

(ΨΕΚ 428/Β/15-2-2017), «Για το εάν ςυντρζχουν οι ειδικοί αυτοί λόγοι ςυνεκτιμϊνται, μεταξφ άλλων, 

οι επιδράςεισ/επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει θ προτεινόμενθ δραςτθριότθτα που κα λάβει χϊρα 

πλθςίον ι/και επί του υδατορζματοσ και θ οποία ενδεχομζνωσ να ςυντελζςει ςτθν αλλοίωςθ τθσ 

φυςικισ του κατάςταςθσ και λειτουργίασ.» 

Από τα ανωτζρω είναι φανερό ότι, παρότι «μικρό» ζνα υδατόρεμα μπορεί να μθν είναι ιςςονοσ 

ςθμαςίασ από περιβαλλοντικι και υδραυλικι άποψθ. Για το εάν ςυντρζχουν οι ειδικοί λόγοι για τθν 

κατ' εξαίρεςθ οριοκζτθςι του, κα πρζπει να εξετάηονται οι επιδράςεισ/επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει 

θ προτεινόμενθ κάκε φορά δραςτθριότθτα που κα λάβει χϊρα πλθςίον ι/και επί του υδατορζματοσ. 

Επομζνωσ, θ απόφαςθ του Συντονιςτι για τθν οριοκζτθςθ θ μθ ενόσ μικροφ υδατορζματοσ δεν μπορεί 

να ζχει γενικό χαρακτιρα αλλά αφορά ςε ςυγκεκριμζνο ζργο/δρςτθριότθτα και επανεξετάηεται 

εφόςον ζνα άλλο ζργο/δραςτθριότθτα μπορεί να ζχει διαφορετικζσ επιπτϊςεισ ςτο μικρό 

υδατόρεμα24. 
 

2.3 Εκ' νζου οριοκζτθςθ υδατορεμάτων 

Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 5 του ν.4258/2014 «Τα υδατορζματα των οποίων οι 

οριογραμμζσ ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκ. 6 του Ν.880/1979 (ΨΕΚ 58/Α)και 

του άρκ. 5 του Ν. 3010/2002 (Α' 91), εφόςον ζχει επζλκει ςθμαντικι μεταβολι των πραγματικϊν 

υδραυλικϊν, περιβαλλοντικϊν και πολεοδομικϊν δεδομζνων βάςει των οποίων ζγινε θ αρχικι 

οριοκζτθςθ, μπορεί να οριοκετοφνται εκ νζου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Για τθν 

κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εκ νζου οριοκζτθςθσ απαιτείται, ςτθν περίπτωςθ αυτι, απόφαςθ του 

Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ τθσ 

οικείασ Διεφκυνςθσ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ .... ». 

Επομζνωσ, προκειμζνου να εξεταςτεί αίτθμα εκ νζου οριοκζτθςθσ υδατορζματοσ, κα πρζπει 

ςυςωρευτικά να πλθροφνται οι ανωτζρω προχποκζςεισ. Δθλαδι ςθμαντικι μεταβολι και των 

υδραυλικϊν και των περιβαλλοντικϊν και των πολεοδομικϊν δεδομζνων όπωσ αυτζσ βεβαιϊνονται 

από τισ αρμόδιεσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία, Υπθρεςίεσ (π.χ. Τεχνικζσ 

                                                           
23 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΤΟΡΕΨ/48348/669 από 01-07-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τοπογραφικϊν Εφαρμογϊν τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 

Ρολεοδομίασ τθσ Γ.Γ. Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
24 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΥΡ/49374/898/31-05-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ & Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, 

τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και νυν Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ 

Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ. 
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Υπθρεςίεσ, Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολεοδομικζσ Υπθρεςίεσ). Για το λόγο αυτό οι Δ/νςεισ Υδάτων, 

ωσ αρμόδιεσ για τθν ειςιγθςθ ςτον Συντονιςτι τθσ Αποκ. Διοίκθςθσ Υπθρεςίεσ, κα πρζπει να ηθτοφν 

τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. 

Οριοκετιςεισ οι οποίεσ δεν ζχουν δθμοςιευτεί ςε ΨΕΚ, δεν ιςχφουν. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ δεν 

εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του Ν.4258/2014 και θ διαδικαςία οριοκζτθςθσ κα 

πρζπει να επαναλθφκεί ακολουκϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν.4258/2014 και ΚΥΑ 

140055/2017)25. 

 

ΜΕΟΣ ΤΙΤΟ 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΩΝ 

3.1 Αρμοδιότθτεσ  

Θ αρμοδιότθτα κακαριςμοφ και αςτυνόμευςθσ των ρεμάτων και των απαλλοτριωμζνων χϊρων 

παρά τα ρζματα ςφμφωνα με το άρκρο 224 του Ν. 4555/2018 (ΨΕΚ/τ. Αϋ/ 133 19-07-2018), ανικει 

αποκλειςτικά ςτθν Ρεριφζρεια, ιδθ από τθν 19-07-2018 οπότε και δθμοςιεφτθκε ο ςχετικόσ Νόμοσ.  

Σφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 4 του Ν.4258/2014, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 224 

του Ν. 4555/2018 και το Ν. 3852/2010 όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με τον οποίο δεν υφίςταται 

διαχωριςμόσ μεταξφ ανοικτϊν και κλειςτϊν (διευκετθμζνων) ρεμάτων ςυνάγεται ότι τθν αρμοδιότθτα 

αςτυνόμευςθσ και κακαριςμοφ ανοικτϊν και κλειςτϊν ρεμάτων και των απαλλοτριωμζνων χϊρων 

παρά τα ρζματα, εντόσ και εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ, εντόσ και ζκτοσ των ορίων των οικιςμϊν των Διμων, 

ζχει θ Ρεριφζρεια26. 

Βάςει των ανωτζρω και κακϊσ ο κακοριςμόσ ορεινισ – πεδινισ κοίτθσ αφορά μόνο τθν εκτζλεςθ 

των αντιπλθμμυρικϊν ζργων και δεν υπειςζρχεται ςε κζματα προςταςίασ ι αςτυνόμευςθσ των 

υδατορεμάτων27, προκφπτει επίςθσ ότι θ αρμοδιότθτα κακαριςμοφ των ρεμάτων ανικει ςτθν 

Ρεριφζρεια ανεξαρτιτωσ του κακοριςμοφ ορεινισ και πεδινισ κοίτθσ. 

Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο του ΥΡΕΩΫΔΕ Δ7α/οικ.3147/ΕΓΚ.33/12-10-98 και το υπ. αρικμ. 

Δ7Γ/1220/δ. Εγκ.33/ 29-08-2011 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων του ΥΡΕΩΫΔΕ 

κακϊσ και το άρκρο 79 του Ρ.Δ. 910/77 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 186 

περ. ΣΤ εδ. 15 του Ν. 3852/2010 και το άρκρο 224 του Ν. 4555/2018, ςυνάγεται ότι θ αρμοδιότθτα 

κακαριςμοφ και αςτυνόμευςθσ των ρεμάτων και των απαλλοτριωμζνων χϊρων παρά τα ρζματα 

αςκείται δια των αρμοδίων Διευκφνςεων Τεχνικϊν Ζργων των Ρεριφερειϊν.  
 

3.2 Κακαριςμόσ υδατορεμάτων  

Σφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν.4258/2014 «ωσ κακαριςμόσ – άρςθ προςχϊςεων κοίτθσ 

υδατορζματοσ νοείται κάκε ζργο, με εξαίρεςθ τισ αμμολθψίεσ, που αποςκοπεί ςτον κακαριςμό τθσ 

                                                           
25 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΥΡ/49374/898/31-05-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ & Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, 

τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και νυν Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ 

Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ. 
26 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΥΡ/67360/1313/02-08-2019 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Υδάτινου 

Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 

ςχετικό υπ. αρικμ. Δ19/1064/Ψ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αντιπλθμμυρικϊν & Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν. 
27 Σχετικό υπ. αρικμ. 175112/2304 από 08/11/2018 ζγγραφο του Τμιματοσ Δαςοτεχνικισ Διευκζτθςθσ Ωειμάρρων και Ζργων Ορεινισ 

Υδρονομίασ τθσ Δ/νςθσ Δαςικϊν Ζργων & Υποδομϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
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κοίτθσ από φερτά υλικά ι άλλα εμπόδια που δυςκολεφουν τθν ελεφκερθ απορροι των υδάτων του 

υδατορζματοσ».  

Θ ζννοια «κακαριςμόσ - άρςθ προςχϊςεων» κατά το άρκρο 4 του Ν.4258/2014, ςχετίηεται ζμμεςα 

με τον ςκοπό εκτζλεςθσ των ζργων διευκζτθςθσ και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ κακϊσ αμφότερεσ 

επιτελοφμενεσ εργαςίεσ επιδιϊκουν τθν άρςθ ι/και μείωςθ του πλθμμυρικοφ κινδφνου και 

ςυνακόλουκα τθν αποφυγι δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτο φυςικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.  

Ϋςτόςο, ο «κακαριςμόσ - άρςθ προςχϊςεων» αποτελεί ςτθν ουςία εργαςία ςυντιρθςθσ ςε 

υδατορζματα (χωρίσ ουςιαςτικι αλλοίωςθ τθσ φυςικισ διαμόρφωςισ τουσ) και δεν φζρει τθν ίδια 

«τεχνικι» υπόςταςθ ενόσ ζργου διευκζτθςθσ/αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ.  

Κατϋ επζκταςθ, ο κακαριςμόσ υδατορεμάτων και των απαλλοτριωμζνων χϊρων παρά τα ρζματα, 

ανοικτϊν και κλειςτϊν, εντόσ και εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ, εντόσ και ζκτοσ των ορίων των οικιςμϊν των 

Διμων, ανεξαρτιτωσ κακοριςμοφ ορεινισ και πεδινισ κοίτθσ, χωρίσ ςαφϊσ να ορίηεται ωσ ειδικι 

περίπτωςθ τθσ «ςυντιρθςθσ» τουσ, ςυντελεί ςτθν καλι λειτουργία και ςυντιρθςθ των 

αντιπλθμμυρικϊν ζργων και με αυτι τθν ζννοια δεν εντάςςεται ςτα τεχνικά ζργα αντιπλθμμυρικισ 

προςταςίασ του άρκρου 7 του Ν.4258/201428. 
 

3.3 Κακαριςμόσ υδατορεμάτων – Διαδικαςία – Αδειοδότθςθ  

Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ υδατορζματοσ εξαιροφνται τθσ διαδικαςίασ τθσ οριοκζτθςθσ, κατά τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του Ν.4258/2014, ςε αντίκεςθ με τα ζργα διευκζτθςθσ και 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 3, 5 & 7 του Ν.4258/2014, τα 

οποία απαιτοφν οριοκζτθςθ και περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ29. 

Θζματα που αφοροφν τισ εξαιρζςεισ από τθν υποχρζωςθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ για 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – κακαριςμοφ υδατορεμάτων, κακϊσ και ιπιεσ παρεμβάςεισ για τθ διευκζτθςι 

τουσ, αναφζρονται ςτθν ΥΑ ΔΙΡΑ/οικ. 37674/2016 (ΨΕΚ 2471/Βϋ/2016), όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει και ςυγκεκριμζνα ςτθν 2θ Ομάδα: Υδραυλικά Ζργα, α/α 15α, 15β. Ρριν οποιοςδιποτε 

φορζασ ι υπθρεςία προβεί ςτισ πιο πάνω αναφερόμενεσ εργαςίεσ, απαιτείται να υποβάλλει ςτθν 

αρμόδια Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, 

ςυνοδευόμενα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περί 

απαλλαγισ των εργαςιϊν από τθν διαδικαςία Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ ι και λιψθσ Ρρότυπων 

Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων (ΡΡΔ) για τισ περιπτϊςεισ εργαςιϊν που απαιτείται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ ΥΑ ΔΙΡΑ/οικ. 37674/2016, όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Πςον αφορά τισ άδειεσ χριςθσ και εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςθσ των υδάτων, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 

146896/2014 (ΨΕΚ 2878/Βϋ/2014) άρκρο 1 παρ. ι, δεν απαιτείται άδεια εκτζλεςθσ ζργου αξιοποίθςθσ 

υδατικϊν πόρων ι/και χριςθσ φδατοσ και κατά ςυνζπεια δεν εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 

ΚΥΑ 146896/2014 «ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – κακαριςμοφ υδατορεμάτων κακϊσ και ςτισ ιπιεσ 

παρεμβάςεισ για τθ διευκζτθςι τουσ, όπωσ εργαςίεσ ςτακεροποίθςθσ των πρανϊν τουσ χωρίσ 

                                                           
28 Σχετικό υπ. αρικμ. Δ19/2361/Ψ.Γενικά από 12-10-2018 ζγγραφό τθσ Δ/νςθσ Αντιπλθμμυρικϊν & Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν. 
29 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΥΡ/49374/898/31-05-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ & Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, 

τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και νυν Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ 

Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ. 
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μεταβολι τθσ δίαιτασ του υδατορζματοσ, κακαριςμοφ τθσ κοίτθσ από ςυςςωρευμζνα φερτά υλικά 

κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ παροχετευτικισ τουσ ικανότθτασ.30  

Ρριν τθν ζναρξθ των ανωτζρω εργαςιϊν ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλλει 

ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ: (α) υπεφκυνθ διλωςθ ι βεβαίωςθ 

ότι ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ και (β) ςυνοπτικι τεχνικι ζκκεςθ των εργαςιϊν 

ςυνοδευόμενθ από χάρτθ κτθματολογίου ι αντίγραφο τοπογραφικοφ διαγράμματοσ ι απόςπαςμα 

ορκοφωτοχάρτθ ι εικόνα ψθφιακισ εφαρμογισ ι απόςπαςμα τοπογραφικοφ χάρτθ Γ.Υ.Σ., ςε 

κατάλλθλθ κατά περίπτωςθ κλίμακα, με αναφορά ςτισ ςυντεταγμζνεσ τθσ αρχισ και του τζλουσ των 

ςθμείων εργαςιϊν ςτο υδατόρεμα».  

Επιςθμαίνεται ότι θ φπαρξθ δαςικισ βλάςτθςθσ ςε υδατορζματα, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 

ςτισ παρ. 1 και 2 άρκρου 3 Ν. 998/1979 (ΨΕΚ Α 289/29.12.1979) όπωσ ιςχφει, προςδίδει δαςικό 

χαρακτιρα ςτισ υποκείμενεσ εκτάςεισ και εφαρμόηεται θ δαςικι νομοκεςία ωσ προσ τθν προςταςία 

τουσ. Για τα υδατορζματα όπου απουςιάηει θ δαςικι βλάςτθςθ, εφόςον περικλείονται από δάςθ (τθσ 

παρ. 1 άρκρου 3 Ν. 998/1979) ι δαςικζσ εκτάςεισ (των παρ. 2 και 3 άρκρου 3 Ν. 998/1979), ι 

ςυνορεφουν με εκτάςεισ δαςικοφ χαρακτιρα, αποτελϊντασ μζροσ του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ, 

αποκτοφν τον χαρακτιρα των εκτάςεων αυτϊν, ςτα πλαίςια τθσ ενιαίασ διαχείριςθσ του φυςικοφ 

χϊρου, ενϊ ςε διαφορετικι περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται θ δαςικι νομοκεςία. 

Συνεπϊσ, ςε ότι αφορά τον κακαριςμό των υδατορεμάτων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, αυτόσ 

κα πρζπει να γίνεται από τθν αρμόδια υπθρεςία μετά τθν ςφμφωνθ γνϊμθ και ζγκριςθ τθσ κατά 

τόπου αρμόδιασ δαςικισ υπθρεςίασ. Εξαιροφνται από τα παραπάνω οι περιπτϊςεισ υδατορεμάτων 

που βρίςκονται εντόσ εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων (εκτόσ των περιπτϊςεων πάρκων και αλςϊν 

για τα οποία δεν υπάρχει αρμοδιότθτα τθσ δαςικισ υπθρεςίασ).31  

Τζλοσ, προκειμζνου για τθ προςταςία του οικοςυςτιματοσ, τα ζργα κακαριςμοφ ςε υδατορζματα 

ςυνίςταται, ειδικά ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ (π.χ. NATURA) να εκτελοφνται χειρονακτικά ι με 

ελαφριά μθχανιματα ζργων Σε περιοχζσ που κρίνεται απαραίτθτθ θ απομάκρυνςθ δαςικισ 

βλάςτθςθσ, εφαρμόηονται οι ςχετικζσ16 διατάξεισ τθσ κείμενθσ δαςικισ νομοκεςίασ. Εφόςον από τον 

κακαριςμό προκφπτει αμμοχάλικο, κα πρζπει αυτό να διαχειρίηεται και να διατίκεται ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία32. 
 

3.4 Κακαριςμόσ υδατορεμάτων - Ρρογραμματικζσ Συμβάςεισ  

Καίτοι ο κακαριςμόσ υδατορεμάτων, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ανικει ςτισ αρμοδιότθτεσ των 

Ρεριφερειϊν, οι Διμοι δφνανται να προβαίνουν ςε εργαςίεσ κακαριςμοφ υδατορεμάτων εντόσ των 

διοικθτικϊν τουσ ορίων κατόπιν ςχετικισ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τθν οικεία Ρεριφζρεια. 

                                                           
30 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔ ΥΡ/65267/1472 από 25/10/2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ & Διαχείριςθσ Υδάτινου 

Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και νυν Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και 

Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ. 

 
31 Σχετικό υπ. αρικμ. 130938/2294/22-05-2013 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων και Ορεινισ Υδρονομίασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 

Δαςϊν και νυν Γενικισ Δαςϊν και Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 
32 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΥΡ/49374/898/31-05-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ & Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, 

τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και νυν Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ 

Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ. 
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Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του Ν.3852/2010 (ΨΕΚ 87 Αϋ) όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

τθν παρ. 1 του άρκρου 179 του Ν.4555/2018 (ΨΕΚ 133 Αϋ) ορίηεται ότι «1 α. «Για τθ μελζτθ και 

εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ, κακώσ και για τθν παροχι υπθρεςιών 

και τθν υλοποίθςθ προμθκειών κάκε είδουσ, οι Διμοι, οι Περιφζρειεσ, οι ςφνδεςμοι Διμων, τα δίκτυα 

Διμων και Περιφερειών του άρκρου 101, οι Περιφερειακζσ ενώςεισ Διμων, θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων 

Ελλάδασ και θ Ζνωςθ Περιφερειών, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου τα οποία ςυνιςτοφν ι ςτα 

οποία ςυμμετζχουν οι προαναφερόμενοι φορείσ, κακώσ και Ν.Π.Ι.Δ. ςτα οποία ςυμμετζχουν ι 

ςυνιςτοφν θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ και θ Ζνωςθ Περιφερειών, οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, θ Ζνωςθ Δθμοτικών Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Τ.Α.), οι 

επιχειριςεισ των Ο.Σ.Α. που ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 

1256/1982 όπωσ ιςχφει, τα δθμοτικά και περιφερειακά ιδρφματα, κακώσ και κοινωφελι ιδρφματα και 

κλθροδοτιματα και τα ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα 

τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρφματα, μποροφν να ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με το 

Δθμόςιο ι με τθν Εγνατία Οδό Α.Ε. ι με τθ Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ι με τθν Ε.Σ.Α.Δ. ι με το Σαμείο 

Παρακατακθκών και Δανείων ι μεταξφ τουσ ι και με νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου ι 

με τουσ φορείσ των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 12 του ν. 4412/2016 (Α` 147), 

μεμονωμζνα ι από κοινοφ…».  

  Από τθ προπαρατεκείςα διάταξθ κακίςταται ςαφζσ ότι δεν τίκεται περιοριςμόσ ςτο είδοσ των 

υπθρεςιϊν, όπωσ π.χ. ο κακαριςμόσ ρεμάτων, που κα περιλαμβάνει μια προγραμματικι ςφμβαςθ 

μεταξφ Διμου και Ρεριφζρειασ. Ϋςτόςο αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςε μια προγραμματικι ςφμβαςθ για 

τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνο αντικείμενο με 

ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ 33.  
 

3.5 Αςτυνόμευςθ υδατορεμάτων  

Σφμφωνα με τον Οργανιςμό τθσ κάκε Ρεριφζρειασ και τισ τυχόν αποφάςεισ για τθν παροχι 

εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ ςε Ρροϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ο Ρεριφερειάρχθσ ορίηει 

αρμόδιουσ υπαλλιλουσ οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για:  

 Τον εντοπιςμό καταλιψεων, επιχϊςεων (μπαηϊματα), ανεξζλεγκτεσ αμμολθψίεσ, απόρριψθ 

ςτερεϊν αποβλιτων (ςκουπίδια) και γενικϊσ όλων των παράνομων ενεργειϊν που γίνονται 

ςτισ κοίτεσ των υδατορεμάτων. 

 Τθν λιψθ των προβλεπομζνων, από τθ νομοκεςία, διοικθτικϊν και άλλων μζτρων ςτισ 

περιπτϊςεισ που διαπιςτϊκθκαν παράνομεσ ενζργειεσ ςτισ κοίτεσ των υδατορεμάτων. 

 Τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ που βρίςκεται θ φυςικι κοίτθ των υδατορεμάτων.  

 Τθ ςφνταξθ δελτίου αυτοψίασ ςτο οποίο καταγράφονται τα προβλιματα που εντοπίςτθκαν 

και τισ ενζργειεσ που ζγιναν για τθν αποκατάςταςθ των παραβάςεων.  

 Τθν υποβολι του ωσ άνω δελτίου ςτον Ρεριφερειάρχθ, ςτον Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ κακϊσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςυντθριςεωσ34.  

Θ διαδικαςία που εφαρμόηεται για τθν αςτυνόμευςθ των ρεμάτων κακορίηεται ςτο Κεφάλαιο Εϋ 

«Αςτυνομία των δθμοςίων υδάτων» του Ρ.Δ. 18/21/1924 (ΨΕΚ Α’ 61) «Ρερί κωδικοποιιςεωσ του Ν. 

2853/1922 και του από 10.12.1923 Ν.Δ/τοσ περί τροποποιιςεωσ και προςκικθσ διατάξεων των είσ τον 

Νομ. 2853 κλπ». Επίςθσ ςτο Ρ.Δ./24.2.1932, «Ρερί του τρόπου βεβαιϊςεωσ των περί τθν αςτυνομίασ 
                                                           
33 Σχετικό υπ. αρικμ. 65963 από 20/11/2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ Τ.Α. τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αποκζντρωςθσ 

& Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 
34 Εγκφκλιοσ του ΥΡΕΩΫΔΕ Δ7α/οικ.3147/ΕΓΚ.33/12-10-98  
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των δθμοςίων υδάτων παραβάςεων» (ΨΕΚ 51 Α’/25.2.1932) κακορίηεται ο τρόποσ βεβαιϊςεωσ των 

παραβάςεων ςτα ρζματα». 

Σχετικά με τθν αςτυνόμευςθ ρεμάτων, όςον αφορά τθν εξόρυξθ, αμμολθψία κ.λ.π. εντόσ ι εκτόσ 

τθσ κοίτθσ ποταμϊν, χειμάρρων κ.λ.π. ι ςε ιδιωτικό χϊρο, αρμόδιεσ υπθρεςίεσ είναι οι κατά τόπουσ 

Αςτυνομικζσ και Λιμενικζσ Αρχζσ, κακϊσ και θ Δ/νςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν (αρικ. 56/2007 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, που ζγινε δεκτι με 

το αρικ. Δ17/81/4/Ψ.2.2.1/24-5-2007 ζγγραφο από τον Υπουργό ΡΕ.ΩΫ.Δ.Ε.). 
 

ΜΕΟΣ ΤΕΤΑΤΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΑΥΘΑΙΕΤΘΣ ΔΟΜΘΣΘΣ ΕΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΩΝ 

Πςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ35, για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων 

κατεδαφίςεων αυκαιρζτων καταςκευϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και ανάλογων καταςκευϊν εντόσ 

υδατορεμάτων, ςτθν μεταβατικι περίοδο, ιτοι μζχρι τθ ςφςταςθ των Ρεριφερειακϊν και Τοπικϊν 

Ραρατθρθτθρίων του Ν. 4495/2017 ΨΕΚ 167 Αϋ3-11-2017 (άρκρα 2, 4 & 5), θ οποία ακόμθ δεν ζχει 

πραγματοποιθκεί, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 26 (Μεταβατικζσ διατάξεισ του 

Τμιματοσ Α'), του Ν. 4495/2017, όπου προβλζπεται ότι «Μζχρι τθ ςυγκρότθςθ των υπθρεςιϊν των 

άρκρων 1,2 και 3, οι αρμοδιότθτζσ τουσ αςκοφνται από τισ υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ είχαν ανατεκεί οι 

αρμοδιότθτεσ αυτζσ μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου». 

 Στο πλαίςιο αυτό, όςον αφορά τθν εκτζλεςθ αποφάςεων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων κτιςμάτων ι 

καταςκευϊν, τθν ευκφνθ, μζχρι τθ δθμοςίευςθ του Ν.4495/2017, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 280 του Ν.3852/2010, είχε θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, θ οποία ςυνεχίηει μεταβατικά να τισ 

εκτελεί. Οι εν λόγω αποφάςεισ εκδίδονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, κατά ανάλογθ 

εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.Δ. 267/1998 (ΨΕΚ 195 Α') και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Επίςθσ, για τθν 

επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων καταςκευϊν από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

και για τισ περιπτϊςεισ όπου κρίνεται ότι απαιτείται αμεςότερθ διαχείριςθ και επζμβαςθ, το Υ.Ρ.ΕΝ 

ζχει προβεί ςτισ εξισ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ: 

 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ βάςει Ν. 4559/2018 (ΨΕΚ 142 Α/3·8-2018), άρκρο 52, με τίτλο «Επείγουςεσ 

ρυκμίςεισ για κατεδαφίςεισ αυκαιρζτων κτιςμάτων ςε αιγιαλό και δαςικζσ εκτάςεισ», όπου 

αναφζρεται: «Μζχρι τθ ςυγκρότθςθ των Υπθρεςιϊν Ελζγχου Δόμθςθσ του Κεφαλαίου Α' του 

Ν.4495/2017 (Α' 167), ςε περιπτϊςεισ α) περιφράξεων ςε ηϊνθ αιγιαλοφ κατά παράβαςθ των 

διατάξεων του άρκρου 23 του ν.1337/1983 (Α' 33), β) αυκαίρετων κτιςμάτων και καταςκευϊν ςε 

δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που καταςτράφθκαν ι καταςτρζφονται ςυνεπεία πυρκαγιάσ και ζχουν 

κθρυχτεί αναδαςωτζεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 38 του ν. 998/1979 και γ) αυκαίρετων 

κτιςμάτων και καταςκευϊν ςε περιοχζσ που περιλαμβάνονται ςε ρζματα που ζχουν οριοκετθκεί 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και βρίςκονται εντόσ Ηϊνθσ Δυνθτικοφ Κινδφνου Ρλθμμφρασ 

(ΗΔΚΡ), ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από τθν Εκνικι Επιτροπι Υδάτων Σχζδια Διαχείριςθσ 

Κινδφνων Ρλθμμφρασ, δ) επικίνδυνων οικοδομϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 

13/22.4.1929 (Α' 153), είναι δυνατό θ ζκδοςθ πράξθσ κατεδάφιςθσ με απόφαςθ των Υπουργϊν 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Εςωτερικϊν, κατόπιν ςφνταξθσ ζκκεςθσ αυτοψίασ των 

Επικεωρθτϊν Δόμθςθσ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ τθσ Ειδικόσ Γραμματείασ του Σϊματοσ 

Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.» 

                                                           
35 Σχετικό υπ.αρικμ.ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/66240/606 από 08/10/2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ & Ελζγχου Δομθμζνου 

Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ. 
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 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΨΕΚ 149 Αϋ10-8-2018) όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 4576/2018 

ΨΕΚ 96/Α/27-11-2018, με τίτλο «Επείγοντα μζτρα για τθν εκτζλεςθ πράξεων κατεδάφιςθσ και τθν 

αποκατάςταςθ ηθμιϊν από τισ πυρκαγιζσ τθσ 23θσ και 24θσ Ιουλίου 2018», ςτθν οποία 

αναφζρεται (Άρκρο Ρρϊτο, παρ.1, εδ.α) :« Θ εκτζλεςθ των πράξεων κατεδάφιςθσ που εκδίδονται 

κατ' εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 52 του ν. 4559/2018 (Α' 142) μπορεί να πραγματοποιείται, 

παράλλθλα με τα όργανα που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του ίδιου άρκρου *ιτοι Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ+, και από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ Δόμθςθσ και Κατεδαφίςεων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 

Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α' 195), με τθν επίβλεψθ του ιδίου. 
 

ΜΕΟΣ ΡΕΜΡΤΟ 

ΔΟΜΟΛΟΓΘΣΘ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΑΜΕΣΘΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ  

ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

 

5.1 Εξαίρεςθ από τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ  

Ζργα και δραςτθριότθτεσ, που απαιτοφνται για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν, 

ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ςχεδιαςμοφ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ 

διαχείριςθσ ςυνεπειϊν, εξαιροφνται τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 2α του άρκ. 1 του Ν.4014/2011 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.36
  

 Ειδικότερα, εξαιροφνται από τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και εμπίπτουν ςτθν παρ. 2α, οι 

κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ που δεν απαιτοφν μελζτθ, ι 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.   

Για τθν εν ςυνεχεία ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν και άρςθσ κινδφνων που οφείλονται 

ςτθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ (φυςικι καταςτροφι), τα 

ςυναφι επείγουςασ αποκατάςταςθσ απαραίτθτα ζργα ςτθν πλθγείςα περιοχι, για τα οποία ζχει 

ςυνταχκεί τεχνικι ζκκεςθ άρςθσ επικινδυνότθτασ του αρμόδιου φορζα ι υπθρεςίασ, δφνανται να 

εξαιροφνται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, εν όλω, ι εν μζρει τθσ 

διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων, βάςει τθσ παρ. 2β του άρκ. 1 

του Ν.4014/2011 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το άρκρο 41 του Ν. 4456/2017, εφόςον ζχει 

προθγθκεί κιρυξθ τθσ πλθγείςασ περιοχισ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ με 

απόφαςθ του εκάςτοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τισ διατάξεισ του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 

(Α` 73). 

Στθν απόφαςθ εξαίρεςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ορίηεται ρθτά το χρονικό 

διάςτθμα ιςχφοσ αυτισ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο (2) ζτθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κατά τθν εξαίρεςθ κα πρζπει να τθροφνται τα παρακάτω κριτιρια: 

 επείγουςα και ουςιαςτικι απαίτθςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου –  

 αδυναμία υλοποίθςθσ του ζργου ςε προγενζςτερο χρόνο και -  

 αδυναμία τιρθςθσ του ςυνόλου των απαιτιςεων τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

ζργων και δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ». 

                                                           
36 Θ παράγραφοσ 2 του Ν. 4014/2011 αρικμικθκε ωσ παράγραφοσ 2α με το άρκρο 47 παράγραφοσ 1 του Ν.4042/2012,ΨΕΚ Α 

24/13.2.2012. 
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Το κζμα μθ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ λόγω κιρυξθσ ςε κατάςταςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ και το γενικότερο κζμα τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και 

δραςτθριοτιτων επείγοντοσ χαρακτιρα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικισ 

Αδειόδοτθςθσ (ΔΙ.Ρ.Α.) τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ
37

. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια Υπθρεςία για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ: 

 α) εξετάηει αν ενδείκνυται άλλθ μορφι εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, 

 β) κζτει ςτθ διάκεςθ του ενδιαφερόμενου κοινοφ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν αποκτθκεί ςτο πλαίςιο 

άλλων μορφϊν εκτίμθςθσ, που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο α`, τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

απόφαςθ εξαίρεςθσ και τουσ λόγουσ για τθ χοριγθςι τθσ. 
 

5.2 Εξαίρεςθ από τθν οριοκζτθςθ 

Σφμφωνα με τθν παρ. 1.7. του άρκρου 4 του Ν.4258/2014 «Εξαιρζςεισ από τθν οριοκζτθςθ» 

προβλζπεται ότι δεν απαιτείται οριοκζτθςθ των υδατορεμάτων για ζργα ι δραςτθριότθτεσ που 

απαιτοφνται για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 1 του ν. 4014/2011 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει38. 

Το κζμα μθ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ για τθν οριοκζτθςθ ρεμάτων και των χρόνων ζγκριςθσ των 

ςχετικϊν μελετϊν, λόγω κιρυξθσ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθ πολιτικισ προςταςίασ, εμπίπτει ςτισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ (πρϊθν Ε.Γ.Υ.) του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.39 

 

5.3. Εκτζλεςθ ζργων κατά παρζκκλιςθ διαδικαςιϊν ςε χϊρο αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ, παρόχκιασ 

ηϊνθσ, υδάτινου ςτοιχείου, πυκμζνα και υπεδάφουσ του βυκοφ τθσ κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, 

λίμνθσ και τθσ κοίτθσ πλεφςιμου ποταμοφ. 

Πςον αφορά τθν εκτζλεςθ ζργων ςε χϊρο αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ, παρόχκιασ ηϊνθσ, υδάτινου 

ςτοιχείου, πυκμζνα και υπεδάφουσ του βυκοφ τθσ κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, λίμνθσ και τθσ κοίτθσ 

πλεφςιμου ποταμοφ, ιςχφει το άρκρο 12Α του Ν.2971/2001 (όπωσ αυτό προςτζκθκε με το άρκρο 30 

του N.4607/2019 ΨΕΚ Α 65/24.04.2019). Συγκεκριμζνα: 

«1. Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ ζργων ςε χώρο αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ, παρόχκιασ ηώνθσ, υδάτινου 

ςτοιχείου, πυκμζνα και υπεδάφουσ του βυκοφ τθσ κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, λίμνθσ και τθσ κοίτθσ 

πλεφςιμου ποταμοφ, κατά παρζκκλιςθ των διαδικαςιών που ορίηονται ςτον παρόντα νόμο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 8, για τθν αντιμετώπιςθ ζκτακτων αναγκών 

πολιτικισ προςταςίασ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του Ν. 

                                                           
37 Σχετικό υπ. αρίκμ. ΥΡΕΝ/ΔΙΡΑ/25778/1645 από 03-04-2019 ζγγραφό τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΔΙ.ΡΑ.) τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και υπ. αρικμ. Δ19/1064/Ψ.ΓΕΝΙΚΑ. 

από 03-04-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αντιπλθμμυρικϊν & Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του 

Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν. 

 
38 Θ παράγραφοσ 2 του ν. 4014/2011 αρικμικθκε ωσ παράγραφοσ 2α με το άρκρο 47 παράγραφοσ 1 του Ν.4042/2012,ΨΕΚ Α 

24/13.2.2012. 
39 Σχετικό υπ. αρικμ. Δ19/1064/Ψ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αντιπλθμμυρικϊν & Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν και ςχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΥΡ/49374/898/31-

05-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ & Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων, του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και νυν Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
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3013/2002 (Α΄ 102) και εφόςον ζχει προθγθκεί θ κιρυξθ μιασ περιοχισ ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ 

Ανάγκθσ ι Ετοιμότθτασ Πολιτικισ Προςταςίασ, με απόφαςθ του εκάςτοτε αρμοδίου οργάνου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3013/2002. 

2. Για τθν εκτζλεςθ των ζργων τθσ ανωτζρω παραγράφου 1 απαιτείται να κατατεκεί ςτθν αρμόδια 

Κτθματικι Τπθρεςία και ςτθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι από τον φορζα εκτζλεςθσ του ζργου θ απόφαςθ 

εξαίρεςθσ από τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2β του άρκρου 1 

του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπωσ αυτι τροποποιικθκε με το άρκρο 41 του ν. 4456/2017 (Α΄ 42), κακώσ 

και τεχνικόσ φάκελοσ για τα απαιτοφμενα ζργα, εγκεκριμζνοσ από τθν αρμόδια για τθν περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ αρχι. Ο φορζασ εκτζλεςθσ του ζργου ενθμερώνει τθν αρμόδια Κτθματικι Τπθρεςία και 

τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι για τθν ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιών εκτζλεςθσ του ζργου, κακώσ και 

τθν αρμόδια Τπθρεςία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ των 

ζργων, όπου απαιτείται. 

3.Αν ςτουσ χώρουσ ςτουσ οποίουσ επετράπθ θ εκτζλεςθ των ζργων επείγοντοσ χαρακτιρα 

προχφίςτανται ζργα που ζχουν γίνει χωρίσ άδεια ι κακ’ υπζρβαςθ αυτισ και ζχουν καταςκευαςτεί 

μζχρι τισ 28.7.2011, μετά τθν εκτζλεςθ των ζργων επείγοντοσ χαρακτιρα γίνεται θ αδειοδότθςθ και 

παραχώρθςθ χριςθσ του αιγιαλοφ των υφιςτάμενων ζργων, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 

14Α, διαφορετικά διατάςςεται θ κατεδάφιςι τουσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 27. Αν για 

τα χωρίσ άδεια ι κακ’ υπζρβαςθ αυτισ ζργα απορριφκεί θ αίτθςθ αδειοδότθςθσ και παραχώρθςθσ 

χριςθσ του αιγιαλοφ, αυτά κρίνονται κατεδαφιςτζα.  

4.Σα ανωτζρω δεν ζχουν εφαρμογι ςτισ περιπτώςεισ του άρκρου 86 του ν. 4504/2017 (Α΄184)». 
 

5.4 Διαδικαςίεσ επίςπευςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργων διευκζτθςθσ  

Σχετικά με τισ διαδικαςίεσ επίςπευςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργων διευκζτθςθσ και ειδικότερα για 

τθν δθμοπράτθςθ αυτϊν, δφναται να εφαρμοςτεί, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που θ περιοχι ζχει 

κθρυχτεί ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, θ διαδικαςία που ορίηεται ςτο 

άρκρο 32 του παράγραφοσ 2.γ του Ν.4412/2016 (λόγοι κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ ςε 

γεγονότα απρόβλεπτα για τθν ανακζτουςα αρχι)40 .  
 

5.5 Ωαρτογραφικι αποτφπωςθ των περιοχϊν που ζχουν κθρυχκεί ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ, ςτο πλαίςιο του 

ςυντονιςτικοφ τθσ ρόλου και με ςτόχο τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των Ρεριφερειϊν και Διμων τθσ 

χϊρασ  ςτθν  αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ /βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν ςχετικά 

με τισ περιοχζσ που αντιμετωπίηουν αυξθμζνο πλθμμυρικό κίνδυνο, προχϊρθςε ςτθν χαρτογραφικι 

αποτφπωςθ των περιοχϊν που ζχουν κθρυχτεί ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων κατά τθν περίοδο 2015-2019 ςε παράκεςθ με τισ Ηϊνεσ Δυνθτικά 

Υψθλοφ Κινδφνου Ρλθμμφρασ41, κακϊσ και τισ Ρεριοχζσ υψθλισ επικινδυνότθτασ πλθμμφρασ για 

περίοδο επαναφοράσ 100 ζτθ42. 

                                                           
40 Σχετικό 6748/9-10-2017 ζγγραφο τθσ ΓΓΡΡ και ςχετικό υπ. αρικμ. Δ19/1064/Ψ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ 

Αντιπλθμμυρικϊν & Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν 
41 Σφμφωνα με το πρϊτο ςτάδιο εφαρμογισ τθσ Κ.Υ.Α. Θ.Ρ. 31822/1542/Ε103/2010 (ΨΕΚ 1108 Βϋ/2010) για τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ ςτο εκνικό δίκαιο, από τθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων, που αφορά ςτθν «Ρροκαταρκτικι αξιολόγθςθ των 

κινδφνων πλθμμφρασ» και τον προςδιοριςμό των «Ηωνϊν  Δυνθτικά Υψθλοφ Κινδφνου Ρλθμμφρασ» ανά Υδατικό Διαμζριςμα 
42 Σφμφωνα με τουσ Ωάρτεσ Επικινδυνότθτασ Ρλθμμφρασ που ζχει εκδϊςει θ Ειδικι Γραμματεία Υδάτων νυν Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ 

και Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου 
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Θ αποτφπωςθ αυτι αποβλζπει ςτο να διευκολφνει τισ Ρεριφζρειεσ και Διμουσ  ςτθ δρομολόγθςθ  

ζργων και δράςεων που αφοροφν τόςο τον ζλεγχο λειτουργίασ και τθ ςυντιρθςθ των υφιςταμζνων 

ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, όςο και ςτο προγραμματιςμό και τθν εκτζλεςθ νζων ζργων με 

βάςθ τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων πλθμμφρασ, που ςυμβάλουν ςτθν μείωςθ του κινδφνου 

εμφάνιςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων με δυςμενείσ επιπτϊςεισ. 

Στο ανωτζρω πλαίςιο, παριχκθςαν 14 χάρτεσ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ με διάςταςθ εκτφπωςθσ Α1, 

οι οποίοι δφναται να αποςταλοφν ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι (αρχεία pdf) μετά από ςχετικό 

αίτθμα προσ τθ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ. Οι χάρτεσ αυτοί ςτο 

άμεςο μζλλον, κα είναι διακζςιμοι ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχεία pdf) ςε όλουσ τουσ φορείσ και ςτο 

κοινό μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

 

ΜΕΟΣ  ΕΚΤΟ 

Με βάςθ τα ανωτζρω είναι προφανζσ ότι τα αντιπλθμμυρικά ζργα, οι κακαριςμοί υδατορεμάτων, 

κλπ, δεν εμπίπτουν άμεςα ςτθν κατθγορία των ζργων και δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που 

δρομολογοφνται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ ςχεδιαςμοφ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/ 

βραχείασ διαχείριςθσ ςυνεπειϊν, ςε εν εξελίξει, ι αμζςωσ μετά τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ. Ϋςτόςο, τόςο ο ζλεγχοσ λειτουργίασ και θ ςυντιρθςθ των 

υφιςταμζνων ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, όςο και ο προγραμματιςμόσ και θ εκτζλεςθ νζων 

ζργων με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων πλθμμφρασ, ςυμβάλουν ςτθν μείωςθ του κινδφνου 

εμφάνιςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων με δυςμενείσ επιπτϊςεισ, οι οποίεσ ενδζχεται να οδθγιςουν ςε 

καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ. 

 

ΜΕΟΣ  ΕΒΔΟΜΟ 

Οριςμοί 

ύμθωνα με ηο Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) «Προζηαζία και διατείριζη ηων σδάηων - 

Δναρμόνιζη με ηην Οδηγία 2000/60/ΔΚ ηοσ Δσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ και ηοσ σμβοσλίοσ ηης 23
ης

 

Οκηωβρίοσ 2000: 

 «Ποταμός είναι ςφςτθμα εςωτερικών υδάτων το οποίο ρζει, κατά το μεγαλφτερο μζροσ του, ςτθν 

επιφάνεια του εδάφουσ, αλλά το οποίο μπορεί, για ζνα μζροσ τθσ διαδρομισ του, να ρζει και 

υπογείωσ». 

 «Λεκάνη απορροής ποταμοφ είναι θ εδαφικι ζκταςθ από τθν οποία ςυγκεντρώνεται το ςφνολο τθσ 

απορροισ, μζςω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και, πικανώσ, λιμνών και παροχετεφεται ςτθ 

κάλαςςα με ενιαίο ςτόμιο ποταμοφ, εκβολζσ ι δζλτα». 

 «Υπολεκάνη είναι θ εδαφικι ζκταςθ από τθν οποία ςυγκεντρώνεται το ςφνολο τθσ απορροισ μζςω 

ςειράσ ρευμάτων, ποταμών και, πικανώσ, λιμνών ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο υδάτινου ρεφματοσ 

(ςυνικωσ λίμνθσ ι ςυμβολισ ποταμών)». 

 «Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού αντιςτοιχεί ςτθ καλάςςια και χερςαία ζκταςθ, που αποτελείται 

από μια ι περιςςότερεσ γειτονικζσ λεκάνεσ απορροισ ποταμοφ μαηί με τα ςυναφι υπόγεια και 

παράκτια φδατα και αποτελεί τθ βαςικι μονάδα με βάςθ τθν οποία γίνεται θ διαχείριςθ και θ 

προςταςία των λεκανών απορροισ ποταμοφ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 5». 

Σφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ υπ. αρικμ.. H.Ρ. 31822/1542/Ε103 (ΨΕΚ Βϋ1108 21-07-2010), ωσ: 

                                                                                                                                                                                        
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε εφαρμογι τθσ Κ.Υ.Α. Θ.Ρ. 31822/1542/Ε103/2010 (ΨΕΚ 1108 Βϋ/2010) για τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ ςτο εκνικό δίκαιο. 
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 “Ρλθμμφρα” ορίηεται «Θ προςωρινι κατάκλυςθ του εδάφουσ από νερό το οποίο, υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ, δεν είναι καλυμμζνο από νερό. Αυτι περιλαμβάνει πλθμμφρεσ από 

ποτάμια, ορεινοφσ χείμαρρουσ και υδατορεφματα εφιμερθσ ροισ, υπερχειλίςεισ λιμνών, και 

πλθμμφρεσ από υπόγεια φδατα και τθ κάλαςςα ςε παράκτιεσ περιοχζσ. Ακόμθ, περιλαμβάνει 

πλθμμφρεσ από καταςτροφζσ μεγάλων υδραυλικών ζργων, όπωσ κραφςεισ αναχωμάτων και 

φραγμάτων». 

 “Κίνδυνοσ πλθμμφρασ” ορίηεται ο «ςυνδυαςμόσ τθσ πικανότθτασ να λάβει χώρα πλθμμφρα 

και των δυνθτικών αρνθτικών ςυνεπειών για τθν ανκρώπινθ υγεία, το περιβάλλον, τθν 

πολιτιςτικι κλθρονομιά και τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, που ςυνδζονται μ` αυτι τθν 

πλθμμφρα».  

 “Επικινδυνότθτα πλθμμφρασ” ορίηεται «θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ πλθμμφρασ ςε 

ςυγκεκριμζνο χώρο (ποςοτικοποιοφμενθ μζςω του βάκουσ νεροφ, τθσ ταχφτθτασ ροισ ι 

άλλου χαρακτθριςτικοφ υδρολογικοφ ι υδραυλικοφ μεγζκουσ) που αντιςτοιχεί ςε δεδομζνθ 

πικανότθτα υπζρβαςθσ». 

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν.4258/2014 (ΨΕΚ/τ. Αϋ/ 94 14-04-2014)  

 «Υδατορζματα ι υδατορεφματα ι ρζματα (μθ πλεφςιμοι ποταμοί χείμαρροι, ρζματα και 

ρυάκια είναι οι φυςικζσ ι διευκετθμζνεσ διαμορφώςεισ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ που 

είναι κφριοι αποδζκτεσ των υδάτων τθσ επιφανειακισ απορροισ και διαςφαλίηουν τθ 

διόδευςι τουσ προσ άλλουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ ςε χαμθλότερεσ ςτάκμεσ. τθν ζννοια του 

υδατορζματοσ δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά ζργα, όπωσ αρδευτικζσ και 

αποςτραγγιςτικζσ τάφροι». 

 «Μικρά υδατορζματα (επιφανειακζσ πτυχϊςεισ απορροισ) είναι οι επιφανειακζσ πτυχώςεισ του 

εδάφουσ που είναι αποδζκτεσ των υδάτων τθσ επιφανειακισ απορροισ, με ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ 

μικρότερθσ ι ίςθσ του 1,0 τχ, όταν βρίςκονται εκτόσ ορίων οικιςμών ι ςχεδίων πόλεωσ ι μικρότερθσ ι 

ίςθσ των 0,50 τ.χ. όταν βρίςκονται εντόσ ορίων οικιςμών ι ςχεδίων πόλεωσ. Ωσ ςθμείο ζναρξθσ τθσ 

μζτρθςθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ ορίηεται κάκε ςθμείο τθσ βακιάσ γραμμισ τθσ επιφανειακισ 

πτφχωςθσ». 

 «Κοίτθ είναι θ φυςικι ι διευκετθμζνθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ ςτθν οποία ρζει μόνιμα ι περιοδικά 

το νερό του υδατορζματοσ. Δεν περιλαμβάνονται ςτθν ζννοια αυτι οι περιοχζσ μόνιμθσ ι περιοδικισ 

κατάκλυςθσ των υγροτόπων». 

 «Πχκθ (οχκιογραμμι) είναι θ γραμμι που ενώνει τα άνω άκρα κάκε πρανοφσ τθσ κοίτθσ (φρφδι), όπου 

αυτι αποτελεί διακριτό μορφολογικό ςτοιχείο του περιβάλλοντοσ χώρου του υδατορζματοσ». 

 «Βακιά γραμμι ι άξονασ είναι θ γραμμι που ενώνει, τα βακφτερα ςθμεία τθσ κοίτθσ του 

υδατορζματοσ. Αν θ φυςικι κοίτθ ζχει αντικαταςτακεί με τεχνικό ζργο, βακιά γραμμι νοείται ο άξονασ 

του τεχνικοφ ζργου». 

 «Ηϊνθ πλθμμφρασ είναι θ εδαφικι περιοχι θ οποία κατακλφηεται από τα πλθμμυρικά νερά για 

ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά περίοδο επαναφοράσ και περικλείεται από τισ γραμμζσ πλθμμφρασ». 

 «Οριογραμμζσ υδατορζματοσ είναι οι πολυγωνικζσ γραμμζσ και από τισ δφο πλευρζσ τθσ βακιάσ 

γραμμισ του υδατορζματοσ, που περιβάλλουν ςωρευτικά: α) τισ όχκεσ του υδατορζματοσ, β) τισ 

γραμμζσ πλθμμφρασ και γ) οποιοδιποτε φυςικό ι τεχνθτό ςτοιχείο, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 

του υδατορζματοσ, το οποίο ζχει περιβαλλοντικι αξία και χριηει προςταςίασ». 

 «Οριοκζτθςθ είναι θ διαδικαςία και θ επικφρωςθ του κακοριςμοφ των οριογραμμών του 

υδατορζματοσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 3, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ 

απορροισ των επιφανειακών νερών και τθν περιβαλλοντικι προςταςία του υδατορζματοσ». 
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 «Ηϊνθ υδατορζματοσ είναι θ εδαφικι περιοχι που περικλείεται από τισ οριογραμμζσ του 

υδατορζματοσ». 

 «Διευκζτθςθ υδατορζματοσ είναι θ επζμβαςθ ςτο υδατόρεμα, με τθν εκτζλεςθ των αναγκαίων ζργων 

με ςκοπό τθ βελτίωςθ των ςυνκθκών ροισ, τθ μείωςθ των κινδφνων από πλθμμφρεσ και τον ζλεγχο 

των διαβρώςεων και των αποκζςεων φερτών υλικών. τα ζργα αυτά περιλαμβάνεται και θ εκτροπι 

του υδατορζματοσ, κακώσ και θ υποκατάςταςι του με κλειςτό ι ανοιχτό τεχνικό ζργο ςτθν ίδια ι 

διαφορετικι κζςθ». 

Αναφορικά με τθν ζννοια του υδατορζματοσ ςθμειϊνεται ότι, ςτθν ζννοια του υδατορζματοσ 

περιλαμβάνονται: οι ποταμοί ςτο ςφνολο τθσ ζκταςισ τουσ, κακϊσ και οι παραπόταμοι των ποταμϊν 

αυτϊν, τα ρζματα, τα ρυάκια, οι χείμαρροι, κακϊσ και οι τεχνθτοί κλάδοι των ποταμϊν και ρεμάτων 

εάν αυτοί αποτελοφν μζροσ του φυςικοφ υδρογραφικοφ δικτφου και δεν αποτελοφν εγγειοβελτιωτικό 

ζργο ωσ μζροσ αρδευτικοφ δικτφου (π.χ. αρδευτικζσ διϊρυγεσ, αποςτραγγιςτικζσ τάφροι43.  

Στθν ζννοια του υδατορζματοσ δεν περιλαμβάνονται οι πλεφςιμοι ποταμοί για τθν οριοκζτθςθ των 

οποίων εφαρμόηεται ο Ν.2971/2001 (ΨΕΚ τ. Α' 285/19.12.2001) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τόςο 

ο Ν.4258/2014 (ΨΕΚ 94/Αϋ/2014), όςο και ο Ν.2971/2001 αναφζρονται ςε «πλεφςιμουσ ποταμοφσ», 

πλθν όμωσ, επειδι ζνασ ποταμόσ δεν δφναται να είναι πλεφςιμοσ κακ' όλο το μικοσ του (από τισ πθγζσ 

ζωσ και τθν εκβολι), είναι αυτονόθτο ότι και οι δφο νόμοι αναφζρονται ουςιαςτικά ςε πλεφςιμα 

τμιματα ποταμϊν2.  

Επιςθμαίνεται ότι τόςο ο Ν.4258/2014 όςο και ο Ν.2971/2001 δεν παρζχουν οριςμό, ι κακορίηουν 

αναγνωριςτικά ςτοιχεία τθσ «πλευςιμότθτασ» οφτε περιγράφονται ςε αυτοφσ ςυγκεκριμζνα τμιματα 

ποταμϊν ωσ πλεφςιμα.  

Ο Ν.4258/2014 δεν διαφοροποιεί τα υδατορζματα ςε ςυνεχοφσ ι διαλείπουςασ ροισ, κακϊσ 

ουςιαςτικά θ πρόβλεψθ του νομοκζτθ για τθν εφαρμογι του νόμου ςυμπεριλαμβάνει όλουσ τουσ 

κλάδουσ του υδρογραφικοφ δικτφου. Συνεπϊσ, ςτθν ζννοια του υδατορζματοσ περιλαμβάνονται και 

εκείνα τα ρζματα, χείμαρροι ι ρυάκια περιοδικισ απορροισ.  

Σφμφωνα με τθ ΚΥΑ 140055/2017 (ΨΕΚ 428/Β/2017), άρκρο 7, «Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ περί 

του χαρακτιρα τμιματοσ του υδρογραφικοφ δικτφου ωσ υδατορζματοσ, κακϊσ και για τα 

χαρακτθριςτικά αυτοφ, αποφαίνεται ςχετικϊσ θ αρμόδια Δ/νςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ». Στθν περίπτωςθ που το ερϊτθμα αναφζρεται ςτθ πλευςιμότθτα ι μθ ποταμοφ/τμιματοσ 

ποταμοφ, δεδομζνου ότι αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι του Ν.2971/2001 ζχουν τα κατά τόπουσ 

Αυτοτελι Γραφεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ (Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ), κρίνεται ότι κα πρζπει να 

ερωτϊνται και οι εν λόγω υπθρεςίεσ. 

 
 
 

  
 

  

                                                           
43 Σχετικό υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΥΡ/49374/898/31-05-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ & Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, 

τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και νυν Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ 

Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ   

 ΧΩΙΚΘΣ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ  

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Η 
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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 ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ 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) απόφαςθ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ 

«Σροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ με αρικμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β /́2012) και κζμα 

«Αποτελζςματα τθσ Απογραφισ Πλθκυςμοφ − Κατοικιών 2011 που αφοροφν ςτο Μόνιμο Πλθκυςμό 

τθσ Χώρασ»») 

 

Διμοσ Mεγαρζων Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 36.924 

Α. Δθμοτικι Ενότθτα Μεγαρζων 28.591 

     Κοινότθτα Μεγαρζων 28.591 

Θ Αγία Τριάσ  252 

Αι Αιγειροφςαι 339 

Θ Βλυχάδα 1.462 

Θ Κινζτα 1.446 

Το Κουμίντρι 298 

Θ Λάκκα Καλογιρου 517 

Το Μεγάλο Νθςί 0 

Τα Μζγαρα 23.456 

Θ Μονι Αγίου Ιεροκζου 52 

Θ Μονι Αγίου Ιωάννου Ρροδρόμου 144 

Θ Μονι Ραναχράντου 19 

Το Ραχάκιον 0 

Θ Ράχθ 542 

Θ Σπάρτα 20 

Ο Στίκασ 44 

Β. Δθμοτικι Ενότθτα ΝΕΑΣ ΡΕΑΜΟΥ 8.333 

    Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Ρεράμου 8.333 

Νζα Ρζραμοσ 8.333 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θ – ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΕΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ                                 

 

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

Ακολοφκωσ παρατίκεται ονομαςτικόσ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ των φορζων και υπθρεςιϊν ςε 

επίπεδο Διμου Μεγαρζων. 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ/ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ 

ΙΔΙΟΤΘΤΑ 

ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ/ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ/ΚΙΝ

ΘΤΟ 

FAX 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

EMAIL 

Γρθγόριοσ Σταμοφλθσ Διμαρχοσ 2296081841, 

6932393981 

2296082374 stamgrig@yahoo.gr 

Kωνςταντίνοσ Ψυλακτόσ Αντιδιμαρχοσ Ρ.Ρ. 2296021484, 

6980571924 

2296080135 Fylaktos.kostas@gmail.com 

Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ Αν/τθσ Διευκυντισ Τ.Υ. 2296082732, 

6945702558 

2296022318 konstantinoskampaxis@gmail.com 

Δθμιτριοσ Ρρωτόπαπασ Αν/τθσ Διευκυντισ 

Δ/νςθσ ΚΑΡΕΣ 

2296021484 

6936162777 

2296080135 dkapes2016@gmail.com    

Ελζνθ Τανι Διευκφντρια Δ/νςθσ 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 

Ραιδείασ Απαςχόλθςθσ 

Ρολιτιςμοφ & 

Τουριςμοφ  

2296029078 

6974544246 

2296029018 pronoiameg@gmail.com  

Ευκαλία Τςάκωνα  Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ 

Μελετϊν Ζργων 

2296082618 

6955477445 

2296081034 tydmmegaron@gmail.com  

 

Eλζνθ Μπότςθ Διευκφντρια Δ/νςθσ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

2296082467 2296082871 Logistirio.megara@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ 

mailto:stamgrig@yahoo.gr
mailto:Fylaktos.kostas@gmail.com
mailto:konstantinoskampaxis@gmail.com
mailto:dkapes2016@gmail.com
mailto:pronoiameg@gmail.com
mailto:tydmmegaron@gmail.com
mailto:Logistirio.megara@gmail.com
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Ακολοφκωσ παρατίκεται ονομαςτικόσ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ λοιπϊν υπευκφνων για τθν υλοποίθςθ 

των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ          

 

ΨΟΕΑΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ 

ΙΔΙΟΤΘΤΑ 

ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

FAX ΥΡΘΕΣΙΑΣ  EMAIL 

Γενικι Γραμματεία 

Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ  

Νικόλαοσ 

Ωαρδαλιάσ  

Υφυπουργόσ Ρ.Ρ. 

2131510932-933 2103248122 generalsecretary@civilprotection.gr 

Κζντρο 

Επιχειριςεων Ρ.Ρ. 

Αξιωματικόσ 

Υπθρεςίασ  

2103359002-003 2103359912 Kepp@0015.syzefxis.gov.gr 

Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ 

& Αντιμετϊπιςθσ 

Εκτάκτων 

Αναγκϊν Γ.Γ.Ρ.Ρ. 

Ψοίβοσ Θεοδϊρου 

Ρροϊςτάμενοσ 

Δ/νςθσ   

2131510138 2131510935 ftheodorou@civilprotection.gr 

Ο.Α.Σ.Ρ. Ευκφμιοσ Λζκκασ  

Ρρόεδροσ Δ.Σ. 

210 6728000  210 6779561 info@oasp.gr 

Aποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Αττικισ  

Σπυρίδων 

Κοκκινάκθσ  

Συντονιςτισ Απ/νθσ 

Διοίκθςθσ Αττικισ  

2132035602-603 2132035700 cord_ ada@attica.gr  

Δ/νςθ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ 

Απ/νθσ Διοίκθςθσ 

Αττικισ  

Δζςποινα Αρχοντι 

Αν. Ρροϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ  

2132035760 2132035757 civilprotection@attica.gr 

Δαςαρχείο 

Μεγάρων 

Σωτθρία Ψράγκου 

Ρροϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ  

2296081570 2296083652 dasarxeio_megaron@attica.gr 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ  

Γεϊργιοσ Ρατοφλθσ 

Ρεριφερειάρχθσ  

2132063750 2106984182 gperatt@patt.gov.gr 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ  

Αυτοτελισ Δ/νςθ 

Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ 

Βαςίλειοσ Κόκκαλθσ 

Αντιπεριφερειάρχθσ 

Ρ.Ρ.  

2106714754 

2132148381 

2106777238 

2132063638 

Id.pprostasias@patt.gov.gr 

grppna@patt.gov.gr  

Ρεριφζρεια 

Αττικισ  

Ελευκζριοσ 

Κοςμόπουλοσ 

Αντιπεριφερειάρχθσ 

Ρ.Ε. Δυτ. Αττικισ  

2132047001 2132047052 ant.dytikis@patt.gov.gr 

Τμιμα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ Ρ.Ε. 

Δυτ. Αττικισ  

Ιωάννθσ 

Λειβαδάροσ 

Ρροϊςτάμενοσ 

2132047023 2105561624 ppda@patt.gov.gr 

mailto:generalsecretary@civilprotection.gr
mailto:Kepp@0015.syzefxis.gov.gr
mailto:ftheodorou@civilprotection.gr
mailto:ada@attica.gr
mailto:civilprotection@attica.gr
mailto:dasarxeio_megaron@attica.gr
mailto:gperatt@patt.gov.gr
mailto:Id.pprostasias@patt.gov.gr
mailto:grppna@patt.gov.gr
mailto:ant.dytikis@patt.gov.gr
mailto:ppda@patt.gov.gr
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Τμιματοσ  

Ρυροςβεςτικι 

Υπθρεςία 

Μεγάρων 

Δθμιτριοσ Καιάφασ 

Αντιπφραρχοσ   

Διοικθτισ  

2296089340 2296089346 Megara@psnet.gr 

Δ/νςθ Σχεδ. 

Επιχειριςεων 

Ανϊτατθσ 

Στρατιωτικισ 

Διοίκθςθσ  

Ηαχαρίασ 

Ραπαδόπουλοσ 

Λγοσ (Ρ.Β.) 

Εκπρόςωποσ 

ΤΕΣΟΡΡ 

2296031186   

Αςτυνομικό 

Τμιμα Μεγάρων 

Ανδρζασ Σζλλασ  

Yπαςτυνόμοσ Βϋ 

2296022100 2131527517 atmegaron@astynomia.gr  

Τροχαία Μεγάρων  Ακανάςιοσ 

Μθλιϊτθσ  

Υ/Α Διοικθτισ  

2296080405 2296080405 ctt.dytattikis@astynomia.gr  

 

 Λιμενικό Τμιμα 
Μεγάρων 

  2296080003 

 

2296080003 megara@hcg.gr  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΡΟΤΥΡΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ  

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ Α) Κατάλογοσ Αιτθμάτων Ρολιτϊν   του Διμου Μεγαρζων για   ζλεγχο κτιρίων από τθν 

ΓΔΑΕΨΚ 

  

Α/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΩΝΥΜΟ 

 
 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΔΘΜΟΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΡΕΙΟΧΘ ΟΔΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΧΘΣΘ 

ΟΟΦΟΙ 
ΚΤΙΙΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΒΛΑΒΩΝ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

          

 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ Β) Κατάλογοσ Ρολιτϊν  του Διμου Μεγαρζων που αιτοφνται άμεςα προςωρινι 

διαμονι 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΡΫΝΥΜΟ 

 

ΡΑΤΫΝΥΜΟ 

 

ΤΘΛΕΨΫΝΟ 

ΚΙΝΘΤΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

1      

2      

3      

 
 
  

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Κ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 

Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΩΕΙΑΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΫΣΘ ΡΛΘΜΜΥΙΚΫΝ ΨΑΙΝΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΕΫΝ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

 

ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

 

1. Γραφείο Δθμάρχου Μεγαρζων 

2. Γραφείο Αντιδθμάρχου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

3. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ Ρραςίνου & Εξωτ. Συνεργειϊν . 

 

ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

1. Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία  Μεγάρων 

2. Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων 

 

  

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Κ 
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