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ΜΔΡΟ Η. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Κίλδπλνο πιεκκχξαο νξίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πηζαλφηεηαο λα ιάβεη ρψξα 

πιεκκχξα θαη ησλ δπλεηηθψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ην 

πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

ζπλδένληαη κ’ απηή (Οδεγία 2007/60/ΔΚ). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, 

ζπλέηαμε ην παξφλ ζρέδην, κε βάζε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν.3013/2002-

ΦΔΚ 102/Α΄/2002, Ν.4249/2014, Τ.Α.1299/2003). χκθσλα κε ην αξζ.63 ηνπ 

Ν.3852/2010, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ ζρεδίσλ είλαη  ε 

βειηίσζε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ 

ηνπ Γήκνπ. 

Οη πιεκκχξεο ζεσξνχληαη απφ ηνπο πην ζπρλνχο θαη θαηαζηξεπηηθνχο ηχπνπο θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ παγθνζκίσο. Ζ αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο θαη ε ελίζρπζε 

ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηνπο, πνπ παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, είλαη 

απνηέιεζκα αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ. Ζ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, ε 

απνδάζσζε, ε έληνλε αζηηθνπνίεζε, ε αχμεζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαη 

άιινη παξάγνληεο ζπληεινχλ ζηε κεηαβνιή ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηνπ θιίκαηνο 

θαζηζηψληαο πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ηδηαίηεξα ηξσηέο ζε πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα. 

Γηα ηνλ Διιεληθφ ρψξν, είλαη µηα απφ ηηο πην ζεµαληηθέο θαηεγνξίεο θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, ηφζν απφ νηθνλνµηθήο πιεπξάο φζν θαη απφ πιεπξάο θφζηνπο ζε 

αλζξψπηλεο δσέο.  

ε φηη αθνξά ζηελ επνρηθφηεηα, ε µεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εµθάληζεο πιεµµπξηθψλ 

ζπµβάλησλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν παξνπζηάδεηαη ην µήλα Ννέκβξην. 
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ΜΔΡΟ ΗΗ. ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ 

1.θνπόο 

 

Ζ ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο   ηνπ 

Γήκνπ,  κε ηελ απνθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, ηελ θαηαλνκή 

ηνπο ζε θαηάιιεινπο δηαρεηξηζηέο, ρσξίο ν βαζηθφο δηαρεηξηζηήο (Γήκαξρνο), λα ράλεη 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, 

κε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

δεκνηψλ.  

Σα ζρέδηα απνηεινχλ επίζεκα θείκελα ζηξαηεγηθψλ, αξκνδηνηήησλ, ιεηηνπξγηψλ, 

κεραληζκψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ‘ 

απηά. Αθνξνχλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ή ηεο κεζφδνπ γηα ηε δηαρείξηζε κίαο 

θαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

Ζ χπαξμε ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ είλαη απφδεημε θαιήο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο.  

Σα ζρέδηα είλαη δπλακηθά θαη ε πιεξφηεηά ηνπο ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. Γη’ απηφ αλαηξνθνδνηνχληαη θάζε θνξά πνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο 

πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα ή φηαλ ππάξρνπλ ζεζκηθέο αιιαγέο θαη επηθαηξνπνηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν.  

2. Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζρεδίσλ, πνπ είλαη ε επίηεπμε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ µεραληζµνχ 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε δψλε επζχλεο ηνπ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ 

επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο  : 

 ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο  

 ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

 ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ 

απφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο  
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 ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ απνζαθήληζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ξφισλ θαη 

αξκνδηνηήησλ 

 ηελ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλε ζηελ άκεζε επνπηεία φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ  

 ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ κε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ψζηε λα 

πηνζεηεί ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο 

 ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ απνηίκεζε 

ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ζρεδίνπ   

Σα ζρέδηα είλαη δπλακηθά θαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δελ είλαη 

κνλνζήκαληεο, ειέγρνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αζθήζεσλ, αιιά θπξίσο θαηά 

ηελ ψξα ηεο θξίζεο. ηα αηθλίδηα γεγνλφηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ πνιινί 

απξφβιεπηνη παξάγνληεο πνπ λα αλαηξέςνπλ ή λα δπζθνιέςνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε επί ηφπνπ ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Έηζη, ε αλαζεψξεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

ζρεδίσλ, κεηά απφ θάζε βησκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, είλαη κία απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία.  

 

3. Αλάιπζε θηλδύλνπ 

 

Οη επηθίλδπλεο πεξηνρέο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-

Γξαπεηζψλαο, φπνπ ζην παξειζφλ κεηά απφ βξνρνπηψζεηο, έρνπκε δηαπηζηψζεη 

ιηκλάδνληα λεξά ή πιεκκχξεο, κε θζίλνπζα ηεξάξρεζε σο πξνο ην βαζκφ 

ζνβαξφηεηαο, είλαη νη αθφινπζεο
1
:    

1. Δπί ηεο Λ. Γεκνθξαηίαο ζην χςνο ηνπ θιαβελίηε ζην ξεχκα πξνο Πέξακα -

Γεκνηηθή θνηλφηεηα Κεξαηζηλίνπ 

2. ην πνιχγσλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο Γσγάλεο Δζλ. Αληηζηάζεσο Αγ. 

Γεκεηξίνπ (Καλάξε), Μαθξπγηάλλε, Μπνπκπνπιίλαο θαη 28εο Οθησβξίνπ -Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Γξαπεηζψλαο (πξφβιεκα ζηνλ αγσγφ απφ Μπνπκπνπιίλαο, Καλάξε έσο 

ζηαζκφ ηξέλνπ) 

3. ην ηνχλει ηεο ηρζπφζθαιαο ζην ξεχκα πξνο Πέξακα 

                                                 
1
 Σα ζηνηρεία έρνπλ ζπιιερζεί απφ πξνθνξηθέο επηθνηλσλίεο κε ζπλαδέιθνπο, θαζψο κέρξη πξφζθαηα 

δελ ππήξρε θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ θαη ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ. 
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4. Καηά κήθνο ηεο νδνχ Ρήγα Φεξαίνπ, ιφγσ κηθξήο δηαηνκήο ηνπ αγσγνχ 

εθηηλάζζνληαη ηα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ -Γεκνηηθή θνηλφηεηα Κεξαηζηλίνπ 

5. Δπί ηεο νδνχ Καινθαηξηλνχ ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη αλάκεζα ζηηο θάζεηεο 

νδνχο Φσθίδνο (Αγ.Όξνπο) θαη Πιάησλνο (Ναπαξίλνπ θαη Φεηδίνπ)-Γεκνηηθή 

θνηλφηεηα Κεξαηζηλίνπ 

6. Δπί ησλ νδψλ Μ. Κηνπξί θαη Λ. Γεκνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη 

κεηαμχ ησλ νδψλ Νέιζσλνο θαη Αθηή Ησλίαο. - Γεκνηηθή θνηλφηεηα Κεξαηζηλίνπ 

7. ηνλ 3ν Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ,  Αζ. Γηάθνπ  θαη Ζεηηψλεηα Αθηή  

8. ην πνιχγσλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο Αθξνπφιεσο, Γελλαδίνπ, 

Παιιηθαξίδε, Αλδξηαλνππφιεσο, Μ.Κηνπξί θαη ηνπξλάξα- Γεκνηηθή θνηλφηεηα 

Κεξαηζηλίνπ 

9. Λ. Γεκνθξαηίαο απφ Κσλζηαληηλνππφιεσο έσο Δι. Βεληδέινπ-Γεκνηηθή 

θνηλφηεηα Κεξαηζηλίνπ 

10. Αλη. Μπέξηνπ απφ εζηνχ έσο Γαιηιαίνπ- Γεκνηηθή θνηλφηεηα Κεξαηζηλίνπ 

11. αιακίλνο θαη Παπαλαζηαζίνπ (απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ δηαδψκαηνο 

 

Σα θπξηφηεξα επεηζφδηα πιεκκχξαο πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή Κεξαηζηλίνπ-

Γξαπεηζψλαο αλαθέξνληαη παξαθάησ
2
: 

2/12/1933: Μεηά απφ ηζρπξφηαηε θαηαηγίδα ζηνλ Πεηξαηά εθδειψζεθε πιεκκχξα ζηα 

Σακπνχξηα θαη ζηε Γξαπεηζψλα, 

22/11/1934: πιεκκχξα ζηε Γξαπεηζψλα 

5/11/1936: ηζρπξή βξνρφπησζε πνπ πξνθάιεζε πιεκκχξα ζε πεξηνρέο ηνπ  Κεξαηζίλη, 

2/11/1977: ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε θαη θαηαζηξεπηηθφηεξε πιεκκχξα πνπ 

ζεκεηψζεθε ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο. Ζ βξνρή άξρηζε απφ λσξίο ην απφγεπκα ηεο 

Γεπηέξαο 2 Ννεκβξίνπ θαη δηήξθεζε κέρξη πεξίπνπ ηα μεκεξψκαηα ηεο Σξίηεο. 

Δπιήγεζαλ θπξίσο νη πεξηνρέο Πεξηζηέξη, Αηγάιεσ, Κνξπδαιιφο, Νίθαηα, Ρέληε, 

Κεξαηζίλη θαη Αγ. Βαξβάξα. Καηαγξάθεθαλ 21 ζχκαηα θαη αλππνιφγηζηεο πιηθέο 

δεκηέο.  

                                                 
2
 Σα δεδνκέλα πνπ παξαηίζεληαη έρνπλ πξνθχςεη απφ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηα νπνία  αληιήζεθαλ απφ 

κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηνπ ΔΜΠ  κε ηίηιν «αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο ζε 

πεξηβάιινλ GIS γηα ηνλ θαζνξηζκφ επάισησλ ζε πιεκκχξεο πεξηνρψλ :ε πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο» θαη 

απφ ζηνηρεία ηα νπνία έρεη θαηαγξάςεη ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
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24/10/2014: Έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα κε πνιιά θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά 

ζε ζπίηηα, θαηαζηήκαηα, απηνθίλεηα 

17/11/2017 : πιεκκχξα ζηηο πεξηνρέο θιαβελίηε, Λ. Γεκνθξαηίαο  

Ο θνληηλφηεξνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο είλαη 

απηφο ηνπ Πεηξαηά, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1958 - 2001 καο 

παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία θαη παξαηίζεληαη 

παξαθάησ:

 
 

 

 

 

Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 ν Γήκνο δηαζέηεη κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα κέζσ ηνπ 

ζηαζκνχ κέηξεζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ εγθαηέζηεζε ζηνλ πνιπρψξν 

ιηπαζκάησλ.
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4. Αλάιπζε ελεξγεηώλ  

 

Ζ αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ έρεη ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ. Βαζίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ 

Τπεξεζηψλ, φπσο απηφο εγθξίζεθε κε ηελ Τ.Α 16713/15443 (ΦΔΚ 1629/10.05.2012) 

θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Τ.Α 42106/23204 (ΦΔΚ 1653/06.08.2015), 17493/6635 

(ΦΔΚ 1038/13.04.2016) θαη 1165/384 (ΦΔΚ177/Β/26.01.2017). Αλαθέξεηαη ζηηο 4 

θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ ΤΑ 1299/2003, νη νπνίεο είλαη: 

 

 
 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο, ζε θάζε κία 

θάζε ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηελ εθδήισζε έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. 

 

 

4.1. Φάζε 1-πλήζεο Δηνηκόηεηα  

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηα κέηξα θαη ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο  

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα. 

 

4.1.1 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

 

Tκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 

1. πληάζζεη ην ζρέδην δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ην ππνβάιιεη ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία εηζεγείηαη ηελ έγθξηζή ηνπ(Άξζ.63 

ηνπ N.3852/2010 ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010). Σν ζρέδην αλαζεσξείηαη φπνηε 
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πξνθχςεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή θαη επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ην ρξφλν, φηαλ ιεθζνχλ φινη νη πίλαθεο απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα.  

2. πγθεληξψλεη ηνπο θαηαιφγνπο κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηα αξκφδηα 

ηκήκαηα θαη επηθαηξνπνηεί ην κλεκφλην ελεξγεηψλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη : 

 Καηάινγν/κεηξψν κε ηνπο ππεχζπλνπο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  

 Καηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ  

 Καηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

3. Κνηλνπνηεί αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο 

ηνπ Π. θαη ηεο ΔΛ.Α. πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ, γηα ιφγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο.  

4. Πξαγκαηνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχγθιηζε ηνπ πληνληζηηθνχ 

Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ), κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Γήκνπ.  

5. Απνζηέιιεη ηα πξαθηηθά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ΣΟ ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

αληίζηνηρα. 

6. Δηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ηνπ 

Γήκνπ ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ απφ 

ηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε 

εζληθφ (Ν.3013/2002) θαη Δπξσπατθφ επίπεδν.  

7. πκκεηέρεη ζην πληνληζηηθφ φξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά πνπ απνζθνπεί ζην ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ζηηο δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

8. ρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ 

γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πιεκκχξεο, κε βάζε ην έληππν πιηθφ ηεο Γ.Γ.Π.Π.  
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Σκήκα ζπληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 

Δθδίδεη πξφγξακκα επηθπιαθήο θαη βαξδηψλ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη ζα 

ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπ Π., φηαλ πξνθχςεη αλάγθε (π.ρ θνπή επηθίλδπλσλ 

δέληξσλ)  

 

 

4.1.2  Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

 

Σκήκα πγθνηλωληαθώλ, Κηηξηαθώλ Έξγωλ θαη Τπαίζξηωλ ρώξωλ  

 

Ζ απνηξνπή εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δπζρεξεηψλ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ, γη’ απηφ 

απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

ζπληήξεζεο ηνπ, ζηηο νδνχο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β.2. ηεο ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-3-2007, ΦΔΚ 

398/Β/2007 ν θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ. Οη 

αξκνδηφηεηεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δεκφζηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πιελ 

απηνθηλεηφδξνκσλ), φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ θαη 

ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ πξψελ θξαηηθψλ Πεξηθεξεηψλ πνπ εθδφζεθαλ ζε 

εθαξκνγή ηνπ Ν.3481/2006 (ΦΔΚ 162Α/2-8-2006), αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ζπληήξεζεο ησλ Γήκσλ. ην πιαίζην απηφ ε Γ/λζε Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ κεξηκλά γηα ηνλ 

έιεγρν, ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ ησλ νδψλ  

(ζπληήξεζε ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ θαπαθηψλ ησλ θξεαηίσλ 

επίζθεςεο, ηνπ ζψκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ 

κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ θαη ηνπ αγσγνχ φκβξησλ, ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, θαζψο θαη 

ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ). 

 

4.1.3 Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθιωζεο 

 

Σκήκα Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάηωλ 
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1. Διέγρεη θαη επηθαηξνπνηεί ηνλ θαηάινγν πνπ αθνξά ζηα επηρεηξεζηαθά έηνηκα 

νρήκαηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ απνζηέιιεη ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β) 

2. Πξνγξακκαηίδεη ηηο κεληαίεο βάξδηεο εηνηκφηεηαο ησλ νδεγψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζηφινπ νρεκάησλ, ψζηε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο έθηαθηνπ θαηλνκέλνπ, ζπλεξγεία 

ηνπ Γήκνπ λα κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο. 

 

Σκήκα ρεδηαζκνύ, Δπνπηείαο & Μειεηώλ Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθιωζεο & 

Σερληθνύ Δμνπιηζκνύ 

 

ην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο επηπιένλ πφξσλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ  ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ θαηαζηξνθέο, θαηαξηίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο 

κε ηελ κνξθή Μεηξψνπ Δξγνιεπηψλ νη νπνίνη απνδέρνληαη λα παξέρνπλ κέζα, 

εμνπιηζκφ ή ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν Γήκνο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνρσξά θαηφπηλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο 

(Δθηειεζηηθή, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θιπ) ζε δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηάξηηζε κεηξψνπ εξγνιεπηψλ (εηαηξείεο - θπζηθά 

πξφζσπα) πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα (νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ, θιπ) 

θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο απφ ηελ ζηηγκή εηδνπνίεζήο ηνπο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ πιεκκχξεο, ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ. 

Σα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ, 

έρνπλ ην ραξαθηήξα ηεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ πξφηαζεο-πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ θαη απνδνρήο εθ κέξνπο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε δε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπληειείηαη σο 

εμαξηψκελε εθ γεγνλφηνο κέιινληνο θαη αβέβαηνπ (αλαβιεηηθή αίξεζε) επζχο 

ακέζσο φηαλ ζπκβεί ην γεγνλφο (πιήξσζε ηεο αηξέζεσο) (άξζ.185, 201 ΔΠ. Α.Κ.). 

Χο εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ λνκηθέο πξάμεηο επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη άκεζα 

δεκφζηα δαπάλε, αθνχ ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο εμαξηάηαη απφ αβέβαηα πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα (εθδήισζε ζπκβάλησλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο νθεηιφκελα ζε θπζηθά 
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αίηηα, φπσο πιεκκπξηθά ζπκβάληα, θιπ.). Γηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία, ζρεηηθά είλαη ηα 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΓΑ: 7ΡΝΧΖ-

ΦΟ2) θαη 2/86104/0026/11-09-2017 έγγξαθα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

Σκήκα Άκεζεο Παξέκβαζεο θαη Δηδηθώλ ζπλεξγείωλ 

 

1. Διέγρεη θαη θξνληίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ 

πιηθψλ, θπιιψκαηνο δέλδξσλ, απνξξηκκάησλ θ.ι.π, ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζηνπο δξφκνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

εκθξάμεηο ζε παξαθείκελα θξεάηηα απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ. Φξνληίδεη γηα 

ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο. 

2. Πξνγξακκαηίδεη ηηο κεληαίεο βάξδηεο εηνηκφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

ηκήκαηνο, ψζηε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο έθηαθηνπ θαηλνκέλνπ, λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ απφ ηα θξεάηηα θαη φπνπ 

αιινχ ρξεηαζηεί. 

 

4.1.4 Γηεύζπλζε Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο  

 

Σκήκα Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγωγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο 

 

1. Μεξηκλά γηα ηε δξνκνιφγεζε δξάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αζηέγσλ απφ ηνλ 

θίλδπλν έθζεζήο ηνπο ζε πιεκκχξα θαζνξίδνληαο ρψξνπο θηινμελίαο απηψλ 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

2. Σεξεί, θαηά ην δπλαηφ, αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

(ππεξήιηθεο, ρξφληα πάζρνληεο, άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, άηνκα 

κνλαρηθά) πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο (κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε Γεκάξρνπ) θαη κεξηκλά γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο απηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ. 

3. Καηαξηίδεη θαηάινγν κε ηνπο ρψξνπο άκεζεο ζηέγαζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αξρηθψλ αλαγθψλ δηακνλήο ηνπο (δηάξθεηα παξακνλήο σξψλ 

έσο ιίγσλ εκεξψλ), ζε αζθαιή ρψξν (π.ρ θιεηζηά γπκλαζηήξηα) θαη θξνληίδεη  

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, φηαλ πξνθχςεη ζρεηηθή απφθαζε 

Γεκάξρνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 
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4. Κνηλνπνηεί ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

 

4.1.5 Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

Βάζε ηεο Τ.Α 17493/6635(ΦΔΚ 1038/13.04.2016) ε δεκνηηθή αζηπλνκία ζπκκεηέρεη 

ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Καηά ζπλέπεηα ελεκεξψλεηαη γηα 

ην ζρέδην θαη ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο φηαλ 

πξνθχςεη έθηαθηε αλάγθε. 

 

4.2 Φάζε 2 -Απμεκέλε Δηνηκόηεηα 

 

4.2.1 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

 

Tκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Μεηά ηελ απνζηνιή ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ απφ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) γηα ηελ εθδήισζε επηθίλδπλσλ 

θαηλνκέλσλ, νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη απφ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, εηδνπνηνχληαη νη 

ππεχζπλνη ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ λα βξίζθνληαη ζε 

απμεκέλε εηνηκφηεηα. 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ζε έξγα θαη δξάζεηο 

αληηκεηψπηζεο, πξνβαίλνπλ ζε επηπιένλ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

έθδνζε πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο θαη βαξδηψλ ησλ ππαιιήισλ γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απαηηείηαη. 
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4.3 Φάζε 3 -Άκεζε αληηκεηώπηζε - Δπέκβαζε  

 

4.3.1 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

 

Tκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 

Τπνζηεξίδεη ην έξγν ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ, ζπληνλίδνληαο κε εληνιή ηνπ  ην έξγν ηεο 

δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
3
 

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, ην ηκήκα 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί 

πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο, εθηηκά ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ πεξηνρή θαη 

ελεκεξψλεη ην Γήκαξρν, ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ θηλεηνπνηεί ηνπο απαξαίηεηνπο 

κεραληζκνχο ζηήξημεο κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ 

ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π.., ΔΛ.Α., θιπ). 

 

4.3.2  Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

 

πγθξνηεί ζπλεξγεία απφ ππαιιήινπο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ θαη λα πξνβνχλ 

εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ αξκνδηφηεηαο ζπληήξεζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζε άκεζν νπηηθφ έιεγρν 

ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηε 

δηαπίζησζε ηπρφλ βιαβψλ θαη εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

4.3.3 Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθιωζεο 

 

 

πγθξνηεί θαηάιιεια ζπλεξγεία γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνδνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ Γήκνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπ, φπσο:  

                                                 
3
 Δγθχθιηνο ηεο ΓΓΠΠ  αξηζ. πξση. 7742/ 01-11-2017  (ΑΓΑ: 6

 
Ζ 37465ΥΘ7-Α4Θ) ζει 28 
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•  θαζαξηζκφο  εληφο  ησλ  πιεκκπξηζκέλσλ  πεξηνρψλ  ησλ  εζραξψλ  ησλ  θξεαηίσλ  

πδξνζπιινγήο ζηηο νδνχο αξκνδηφηεηάο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ινηπψλ αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ, απφ θεξηά πιηθά ιφγσ ησλ πιεκκπξηθψλ πδάησλ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο 

•  απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ησλ απνθιεηζκέλσλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ Γήκνπ κε 

ηελ απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ θαη πιεκκπξηθψλ πδάησλ απφ ην νδφζηξσκα γηα 

ηελ νκαιφηεηα ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

 

4.3.4. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

Οη ππεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θηλεηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο (Ν.3731/2008, 263/Α'/2008) θαη ηδηαίηεξα ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θίλεζεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο θαη ζηε ζπλδξνκή ηνπ έξγν ηεο 

ΔΛ.Α. ή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, αλ απηφ απαηηείηαη. 

 

 

4.3.5 Γηεύζπλζε Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο  

 

Σκήκα Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγωγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο  Δλφηεηαο 

(Γ.ΤΓ2/49487/5-8-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΤΚΑ) πξνβαίλνπλ άκεζα ζε  πγεηνλνκηθφ 

έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ χδαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ 

θζνξέο ή βιάβεο ζην δίθηπν χδξεπζεο θαιείηαη ε ΔΤΓΑΠ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ 

άκεζα, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 109259/28-08-2007 Δγθχθιην ηνπ 

Τ.Τ.Κ.Α. 

 

4.3.6 Γηεύζπλζε Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ 

 

Σκήκα Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 

Δθδίδεη απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ιφγσλ 

έθηαθησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ (αξζ. 94 παξ. 4.27 ηνπ 

Ν.3852/2010) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  
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Αλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ εμέιημε ηνπ πιεκκπξηθνχ 

θαηλνκέλνπ, νη Γ/ληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη βάζεη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο, θξνληίδνπλ ψζηε νη καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ λα παξακείλνπλ 

ζπγθεληξσκέλνη ζε αζθαιή ρψξν εληφο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη 

ελεκεξψλνπλ ηηο ηνπηθέο αξρέο (Π.Τ, ΔΛΑ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ) γηα άκεζε ζπλδξνκή ζην έξγν ηεο απνρψξεζεο 

ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θαη ηελ ελ ζπλερεία παξαιαβή  ησλ 

καζεηψλ κε αζθάιεηα απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπο. 

 

4.3.7 Οξγαλωκέλε Απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγω πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλωλ 

 

Ο Γήκαξρνο, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη θαη ν νπνίνο έρεη ην ζπληνληζκφ ηνπ 

έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, απνθαζίδεη γηα ηελ νξγαλωκέλε απνκάθξπλζε ηωλ πνιηηώλ ( άξζ. 108 

ηνπ Ν.4249/2014).  

Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε 

έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο 

(παξ. 2 άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007).  

Αξκφδηνη λα εηζεγεζνχλ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

πνιηηψλ, είλαη: 

α. ζηηο πεξηπηψζεηο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ νη θαηά ηφπνπο επηθεθαιήο 

πξντζηάκελνη ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ή θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ δχλαηαη λα μεπεξάζεη ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ηα αληηπιεκκπξηθά 

έξγα αξκνδηφηεηάο ηνπο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ή φπνηνο άιινο έρεη ηελ επζχλε 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή. 

β. ζηηο πεξηπηψζεηο θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο νη θαηά 

ηφπνπο επηθεθαιήο πξντζηάκελνη ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ή θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.  

Γ. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, νη θαηά ηφπνπο πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη. 
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Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο 

πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνχλ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηψλ ζε νηθηζκνχο, ηκήκαηα 

πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν 

κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο αζθαιή ρψξν. 

Έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεωηηθό, θαη βαζίδεηαη ζηελ ελεκέξσζή ησλ δεκνηψλ γηα 

ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ 

νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. 

Ζ εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ, κπνξεί λα γίλεη απφ θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ (ΔΛΑ, Π, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), ή απφ θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(θαηά ηφπνπο ΚΣΔΛ, θιπ).  

Ζ εμεύξεζε κέζωλ κεηαθνξάο κε ηε δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα 

εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή απόθαζε ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 

41 ηνπ Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007), όπωο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί από ην 

άξζξν 1 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α΄/2015). 

Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. (Ν. 2800/2000 - ΦΔΚ 41/Α΄/2000, Ν. 

3511/2006 – ΦΔΚ 258/Α΄/2006, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, Ν.4249/2014 

– ΦΔΚ 73/Α΄/2014). Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο 

ηεο (άξζξν 11 παξ.2 ηνπ Ν.4249/2014 – ΦΔΚ 73/Α΄/2014), έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξάζε απηή, αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, 

ή πεξηιακβάλεη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα 

εμαζθαιίδεηαη, ε παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ιφγνπο παξνρήο άκεζεο 

πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Ν. 1579/85 - ΦΔΚ 

217/Α΄/1985). 

 

 

4.4 Φάζε 4ε –Απνθαηάζηαζε-Αξωγή 

 

Tκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  
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1. ηέιλεη αίηεκα ζηελ Πεξηθέξεηα γλσζηνπνηψληαο ην ζπκβάλ θαη ηηο πξψηεο 

εθηηκήζεηο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ, ψζηε ε Πεξηθέξεηα λα ππνβάιεη 

ζηε Γ.Α.Δ.Φ.Κ. αίηεκα νξηνζέηεζεο
4
 ηεο πεξηνρήο σο πιεκκπξφπιεθηεο,  

2. πγθξνηεί (κε απφθαζε Γεκάξρνπ) επηηξνπή γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ ζε 

θαηνηθίεο, ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο γηα ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο, θαζψο επίζεο 

θαη ηα γεληθφηεξα κέηξα πνπ ηνπο αθνξνχλ (Γ28Γ.Π.25803/1457/27-3-2013 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο). 

3. Πξαγκαηνπνηείηαη ζχζθεςε απνηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη νη πηζαλέο αδπλακίεο, νη παξαηεξήζεηο θαη νη πξνηάζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζην ζρέδην γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδίνπ κε  ζηφρν  ηελ  βειηίσζε ηνπ  

ζρεδηαζκνχ  γηα  ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκέλσλ. 

4. Γηαηεξεί αξρείν πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ εθδειψζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πιεκκπξηθνχ 

ηζηνξηθνχ, πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο, ηελ έθηαζε ησλ πδάησλ θαη ην θφζηνο 

ησλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην 

πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο 

απνινγηζκνχ δξάζεο ησλ επί κέξνπο αξκφδησλ θνξέσλ θαη πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ θαηλνκέλσλ. 

 

Σκήκα Παξνρήο Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάηωλ 

 

ηέιλεη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο - Γεληθή Γ/λζε Πξφλνηαο - Γ/λζε, Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & 

Αιιειεγγχεο, αίηεκα γηα ηελ κεηαθνξά πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Φ220 

ΚΑΔ 2739 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Φ120 ΚΑΔ 2293, ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα επηρνξεγεί ηνλ νηθείν Γήκν (ΑΠ Γ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 

                                                 
4
 Ζ νξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη ρνξήγεζε ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο (Γσξεάλ Κξαηηθή Αξσγή θαη Άηνθν 

Γάλεην) γηα ηελ επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ ιφγσ πιεκκπξψλ, εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ 

(Γ.Γ.Α.Δ.Φ.Κ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ (Ν. 

1190/1981 - ΦΔΚ 203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 - ΦΔΚ 25/Α΄/1998, ΠΓ 123/2017 – ΦΔΚ 151/Α΄/2017 
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Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο / Γελ 

Γ/λζε Πξφλνηαο). 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ έθηαθηνπ γεγνλφηνο, ζηέιλεη έγγξαθν ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ην θαη' 

εθηίκεζε πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζηνπο πιεγέληεο 

ε πξνβιεπφκελε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ βηνηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ. 

 αθνχ νινθιεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε θαηαγξαθή θαη ε εθηίκεζε 

ησλ δεκηψλ θαη ε εμέηαζε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

απνζηέιιεηαη έγγξαθν κε ηελ αηηνχκελε ζπλνιηθή πίζησζε, ζην νπνίν ζα 

επηζπλάπηεηαη θαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ην πνζφ πνπ 

αλαινγεί ζηνλ θαζέλα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

αληηθαηάζηαζεο ηεο νηθνζθεπήο θαη κηθξνεπηζθεπψλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο. 

 

Οη πιεγέληεο απφ πιεκκχξα πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ δηθαηνχρνη νηθνλνκηθψλ 

εληζρχζεσλ, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γήκν κέζα ζε 2 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο (ΚΤΑ Γ28/9570/694/24-04-2014). 
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ΜΔΡΟ ΗΗΗ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

ΜΖΣΡΩΟ  ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΗΑ5 
 

 

 

 

                                                 
5
 Δπηθαηξνπνηείηαη απφ ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΦΑΞ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΚΗΝΖΣΟ 

ΣΖΛ. 

e-mail 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΒΡΔΣΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ 

 

2132074606,607 

 

2104610808 

 

6942201206 

 

vrettakos@keratsini.gr 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

 

 

ΘΔΟΓΟΣΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

 

 

2132074616 

 

2104615387 

 

 

6947307032 

 

 

theomil1234@gmail.com 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 

 

ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

2132074760 

 

2104615387 

 

6936768300 

 

paslanoglou@keratsini.gr 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

ΚΡΖΣΗΚΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ 

 

2132074728 

 

2104615387 

 

6973756411 

perivalon@keratsini.gr 

kritikou@keratsini.gr 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΠΑΒΑΓΚΑ ΓΗΧΡΓΟ 2132074658 2104615387 6977008850  

mailto:perivalon@keratsini.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΥΩΡΩΝ ΣΑΘΜΔΤΖ
6 
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 Δπηθαηξνπνηείηαη απφ ην ηκήκα Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν (ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε 1/8/2018) 

ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΡ ΚΑΣΑ/ΣΖ ΜΟΝΣΔΛΟ 
ΔΣΟ  

ΚΑΣΑΚ. 
ΑΡΗΘ.ΚΤΚ ΥΩΡΟ ΣΑΘ 

Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΔΤΖ 
ΣΖΛEΦΩΝΟ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΚΑΝΟΝΗΚΟ 
-        

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΜΗΚΡΟ 
-        

ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ (ΟΥΖΜΑ 

ΜΔ ΒΤΣΗΟ ΝΔΡΟΤ) 

1 MERCEDES 96 96 ΚΖΟ4348 
ΓΚΑΡΑΕ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 
Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΖ  

2104315257, 

2132074766, 

2132074768 

 

2 VOLVO 
94 

2003 

94 

2003 

ΚΖΟ4272 

ΚΖΤ6045 

 

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 

 

Λ.ΥΗΣΟΤ 

1 VOLVO   ΜΔ 111345 ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ Λ.ΥΗΣΟΤ 

ΗΟΠΔΓΧΣΖ 

ΓΗΑΜΔΛΗΣΖ ΓΑΗΧΝ 
-        

ΔΚΚΑΦΔΑ  

ΣΑΠΑ 
2 

 

JCB 

 

2005 

 

2005 

 

ME85866 

ME36065 
ΓΚΑΡΑΕ Λ.ΥΗΣΟΤ 

2104315257, 

2132074766, 

2132074768 

 

ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΟ 
1 

1 

VOLVO 

NISSAN 

1990 

2001 

1990 

2001 

KHO4314 

ME62078 

ΓΚΑΡΑΕ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 
Λ.ΥΗΣΟΤ 

ΦΟΡΣΖΓΑ 

1 VOLVO 2010 2010 ΚΖΖ5700 

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 
Λ.ΥΗΣΟΤ 

 
1 MAN 2002 2002 ΚΖΤ5984 

1 MERCEDES 1994 1994 ΚΖΤ6053 

ΛΔΟΦΧΡΔΗΟ 40 ζέζεσλ 

1 MAN 2003 2003 ΚΖΤ5955 

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 
Λ.ΥΗΣΟΤ 

 
1 MAN 2003 2003 ΚΖΖ6803 

1 MAN 2003 2003 ΚΖΤ5956 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΩΡΩΝ ΑΜΔΖ ΣΔΓΑΖ ΓΖΜΟΣΩΝ
7
 

 

Οξηδφκελνο 

ρψξνο 

Γηεχζπλζε Γπλακηθφηεηα Ύπαξμε 

θιηκαηηζκνχ  

Αξηζκφο 

δηαζέζηκσλ 

θιηλψλ θαη 

ππλφζαθσλ 

ηνηρεία ππεχζπλνπ 

ρψξνπ θαη αλαπιεξσηή 

(νλνκαηεπψλπκν, ηει 

επηθνηλσλίαο) 

Οκάδα 

ππνζηήξημεο 

Δλέξγεηεο 

δεκνζηφηεηαο 

       α. Έληππνο 

/ειεθηξνληθφο ηχπνο 

β. Τπεξεζίεο 

γ. Γεκφζηνη ρψξνη 

δ. Δλεκεξσηηθά 

θπιιάδηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΚΑΣAΛΟΓΟ ΦΟΡEΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚH ΠΡΟΣΑIΑ 

 

 

ΦΟΡΕΑ Διεφκυνςθ Σ.Κ  Σθλ. FAX e-mail Όνομα  

Γ.Γ.Π.Π Δ/νςθ χ/ςμοφ & 
Αντιμετώπιςθσ Εκτάκτων 
Αναγκών 

Ευαγγελιςτρίασ  2 
 

105 63 2131510138-
2131510975 

2131510935 ftheo@gscp.gr, 
dalex@gscp.gr 
 

Θεοδώρου Φ., 
Αλεξανδρισ  Δ. 

Κζντρο Επιχειριςεων Ριηαρίου 1, Χαλάνδρι 152 33 2103359904-5-10 210339941 
2103359912 

Kepp@civilprotection.gr 
kepp@0015.syzefxis.gr 

Αξιωματικόσ Τπθρεςίασ 

Γ.Γ.Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ 

Κατεχάκθ 56 115 25 2132035602 2132035700  Λιακόπουλοσ Η. 

Αποκεντρωμζνθ Δ. Αττικισ 
Δ/νςθ ΠΠ                     

Κατεχάκθ 56 115 25 2132035758-760 
6973554181 

2132035757 Civilprotection@attica.gr 
 

Ανδρεαδάκοσ Γ. 
ταυροποφλου-Ζιςθ Π.  

Περιφερειάρχθσ Αττικισ  Λ. υγγροφ 15-17 117 43 2106914145 2106984182   

Περιφζρεια Αττικισ  
Aυτοτελισ Δ/νςθ Π.Π 

Λ. υγγροφ 15-17 117 43 2132063811 2106994627 grppna@patt.gov.gr 
 

τιβακτά Μ. 

Αντιπεριφερειάρχθσ 
Πειραιώσ 

Ηρ.Πολυτεχνείου 78 Ελευςίνα 19200 2104148503 2104134492   

Σμιμα Περ/ντοσ, Ενζργειασ & 
Πολιτικισ Προςταςίασ Διμου 
Κερατςινίου-Δραπετςώνασ 

 
 
Ελ.Βενιηζλου 200 

 
 
18755 

 
 
2132074728 

  
perivalon@keratsini.gr 

 
Κρθτικοφ Θεοδώρα 

Aυτοτελισ Δ/νςθ Π.Π 
ΠΕ Πειραιά 

Δθμοςκζνουσ  1 185 31 2131618549 2104111866 Politiki_prostasia@patt.gov.gr 
 

Κορκίδου ωτθρία 

Α.Σ  Κερατςινίου-
Δραπετςώνασ 

ωκράτουσ 12β  186 48 2104080345    

4
οσ 

Π. Πειραιά Λ. Δθμοκρατίασ 3  2104005971 
2104317718 

2104317739   

3
οσ 

Π. Πειραιά Ακ Διάκου 1  2104612148 2104612153   

Σροχαία Κορυδαλλοφ Θερμοπυλών & Φιλικισ 
Εταιρείασ 

181 20 2104949718 2104967474   

mailto:ftheo@gscp.gr
mailto:dalex@gscp.gr
mailto:Kepp@civilprotection.gr
mailto:Civilprotection@attica.gr
mailto:grppna@patt.gov.gr
mailto:Politiki_prostasia@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΣΖ Γ.Γ.Π.Π. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

Δάλ θαηνηθείηε ζε πεξηνρή πνπ θαηά ην παξειζόλ είρε πξνβιήκαηα από 

πιεκκύξεο: 

 Βεβαησζείηε φηη ηα θξεάηηα έμσ απφ ην ζπίηη ζαο δελ είλαη θξαγκέλα.  

 Βεβαησζείηε φηη νη πδξνξξνέο ησλ ζπηηηψλ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά.  

 Πεξηνξηζηείηε ζηηο αλαγθαίεο κεηαθηλήζεηο.  

 Απνθχγεηε ηελ εξγαζία θαη ηελ παξακνλή ζε ππφγεηνπο ρψξνπο, εάλ απηφ δελ 

είλαη απαξαίηεην.  

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΜΦΑΝΗΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

 Δγθαηαιείςηε ππφγεηνπο ρψξνπο θαη κεηαθηλεζείηε ζε αζθαιέο πςειφ 

ζεκείν.  

 Με δηαζρίδεηε ρείκαξξνπο πεδή ή κε ην απηνθίλεην ζαο.  

 Δγθαηαιείςηε ην απηνθίλεηφ ζαο αλ αθηλεηνπνηήζεθε θαη ελδέρεηαη λα 

παξαζπξζεί ή λα πιεκκπξίζεη.  

 Μείλεηε καθξηά απφ ειεθηξνθφξα θαιψδηα.  

 Μελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο, φπνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο.  

ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΛΖΜΜΤΡΗΔΗ 

 Μείλεηε καθξηά απφ πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη ή είλαη επηθίλδπλεο λα 

πιεκκπξίζνπλ μαλά ζηηο επφκελεο ψξεο. 

 Ζ πιεκκχξα ελδέρεηαη λα έρεη κεηαβάιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλψξηκσλ 

πεξηνρψλ θαη ηα λεξά λα έρνπλ παξαζχξεη κέξε ηνπ δξφκνπ, ησλ πεδνδξνκίσλ 

θιπ. 

 Δγθπκνλνχλ θίλδπλνη απφ ζπαζκέλα νδνζηξψκαηα, πεξηνρέο κε επηθίλδπλε 

θιίζε, ιαζπνξξνέο θιπ. 
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 Σα λεξά ελδέρεηαη λα είλαη κνιπζκέλα αλ έρνπλ παξαζχξεη καδί ηνπο 

απνξξίκκαηα, λεθξά δψα θαη δηάθνξα αληηθείκελα. 

 Πξνζέρεηε ψζηε ε παξνπζία ζαο λα κελ εκπνδίδεη ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο. 

 Μελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο θαη 

πηψζεηο βξάρσλ. 

 Διέγμηε αλ ην ζπίηη ή ν ρψξνο εξγαζίαο ζαο θηλδπλεχεη απφ πηζαλή πηψζε 

βξάρσλ. 

Αλ πξέπεη νπωζδήπνηε λα βαδίζεηε ή λα νδεγήζεηε ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

πιεκκπξίζεη: 

 Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ζηαζεξφ έδαθνο.  

 Απνθχγεηε λεξά πνπ ξένπλ.  

 Αλ βξεζείηε κπξνζηά ζε δξφκν πνπ έρεη πιεκκπξίζεη ζηακαηήζηε θαη αιιάμηε 

θαηεχζπλζε.  

 Απνθχγεηε ηα ιηκλάδνληα λεξά πνπ κπνξεί λα γίλνπλ αγσγνί ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφγεηα θαιψδηα ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ή δηαξξνέο απφ εγθαηαζηάζεηο.  

 Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ.  

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΕΖΜΗΩΝ ΣΟ ΠΗΣΗ Ζ ΣΟ ΥΩΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Αλ ε πεξηνρή πνπ δηακέλεηε είρε εθθελσζεί, κελ επηζηξέςεηε, πξνηνχ νη αξρέο 

ελεκεξψζνπλ φηη είλαη αζθαιέο. 

Πξηλ αξρίζεηε ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζαο: 

 Κιείζηε ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αθφκα θαη αλ ζηελ πεξηνρή 

ζαο έρεη δηαθνπεί ην ξεχκα.  

 Κιείζηε ηελ παξνρή λεξνχ, θαζψο ην δίθηπν κπνξεί λα έρεη ππνζηεί βιάβεο.  

Γηα λα εμεηάζεηε έλα θηίξην πνπ έρεη πιεκκπξίζεη, δείμηε ηδηαίηεξε πξνζνρή: 

 Φνξέζηε θιεηζηά παπνχηζηα, ψζηε λα απνθχγεηε ηξαπκαηηζκνχο ζηα πφδηα 

απφ αληηθείκελα ή αλσκαιίεο ζην έδαθνο, πνπ θξχβνληαη απφ ηα λεξά.  

 Δμεηάζηε ηνίρνπο, πφξηεο, ζθάιεο θαη παξάζπξα.  
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 Δμεηάζηε ηα δίθηπα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ, απνρέηεπζεο. 

ΘΤΜΖΘΔΗΣΔ: Οη θίλδπλνη από ηελ πιεκκύξα δελ ππνρωξνύλ ακέζωο κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο απόζπξζεο ηωλ πδάηωλ. 

 

ΚΑΣΑΗΓΗΓΔ 

 

Πψο λα εθηηκήζεηε ηελ απφζηαζε απφ κηα θαηαηγίδα  

 

•    Μεηξήζηε ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο αζηξαπήο θαη ηεο βξνληήο ζε 

δεπηεξφιεπηα. Γηαηξέζηε ην ρξφλν πνπ κεηξήζαηε κε ην 3 ψζηε λα ππνινγίζεηε ηελ 

απφζηαζε ηεο θαηαηγίδαο ζε ρηιηφκεηξα. 

•   Λάβεηε γξήγνξα ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξηλ ε θαηαηγίδα ζαο πιεζηάζεη. Ζ 

απφζηαζε είλαη ελδεηθηηθή θαζψο ε θαηαηγίδα κπνξεί λα εκθαληζηεί πνιχ γξήγνξα 

πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεζηε.  

 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΑ ΚΑΣΑΗΓΗΓΑ 

 

Αλ βξίζθεζηε ζην ζπίηη  

•    Αζθαιίζηε αληηθείκελα, πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνχλ απφ ηνλ άλεκν ή ηε ξαγδαία 

βξνρφπησζε θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνχο. 

•  Διέγμηε ηνλ ηξφπν ζηεξέσζεο δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ ηπρφλ έρεηε 

αλαξηήζεη. 

•      Αζθαιίζηε ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα. 

•    Μελ θξαηάηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή ην ηειέθσλν δηφηη ν θεξαπλφο κπνξεί λα 

πεξάζεη κέζα απφ ηα θαιψδηα. Απνζπλδέζηε ηηο ζπζθεπέο ηειεφξαζεο απφ ηελ 

θεξαία θαη ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

•    Απνθχγεηε λα αγγίμεηε ηηο ζσιελψζεηο ησλ πδξαπιηθψλ (θνπδίλα, κπάλην) θαζψο 

ζπληζηνχλ θαινχο αγσγνχο ηνπ ειεθηξηζκνχ.  

 

Αλ βξίζθεζηε ζην απηνθίλεην  
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•    Αθηλεηνπνηείζηε ην ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ θαη καθξηά απφ δέληξα πνπ ελδέρεηαη 

λα πέζνπλ πάλσ ηνπ. 

•  Μείλεηε κέζα θαη αλάςηε ηα πξνεηδνπνηεηηθά θψηα ζηάζεο (θψηα έθηαθηεο 

αλάγθεο) κέρξη λα θνπάζεη ε θαηαηγίδα. 

•    Κιείζηε ηα ηδάκηα θαη κελ αθνπκπάηε ζε κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

•    Απνθχγεηε ηνπο πιεκκπξηζκέλνπο δξφκνπο.  

 

Αλ βξίζθεζηε ζε εμωηεξηθό ρώξν  

 

•   Καηαθχγεηε ζε θηίξην ή ζε απηνθίλεην δηαθνξεηηθά θαζίζηε ακέζσο ζην έδαθνο 

ρσξίο λα μαπιψζεηε. 

•   Πξνζηαηεπηείηε θάησ απφ ζπκπαγή θιαδηά ρακειψλ δέληξσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είζηε κέζα ζε δάζνο. 

•    Μελ θαηαθχγεηε πνηέ θάησ απφ έλα ςειφ δέληξν ζε αλνηρηφ ρψξν. 

•    Απνθχγεηε ηα ρακειά εδάθε γηα ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο. 

•  Μελ ζηέθεζηε πιάη ζε ππιψλεο, γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ηειεθσληθέο γξακκέο θαη θξάθηεο. 

•  Μελ πιεζηάδεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα (π.ρ. απηνθίλεηα, πνδήιαηα, ζχλεξγα 

θαηαζθήλσζεο θιπ.). 

•    Απνκαθξπλζείηε απφ πνηάκηα, ιίκλεο ή άιιεο κάδεο λεξνχ. 

•    Αλ είζηε κέζα ζηε ζάιαζζα βγείηε ακέζσο έμσ. 

•   Αλ βξίζθεζηε απνκνλσκέλνη ζε κηα επίπεδε έθηαζε θαη ληψζεηε λα ζεθψλνληαη ηα 

καιιηά ζαο (γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ζχληνκα ζα εθδεισζεί θεξαπλφο), θάληε βαζχ 

θάζηζκα κε ην θεθάιη αλάκεζα ζηα πφδηα (ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ επηθάλεηα 

ηνπ ζψκαηφο ζαο θαη ηελ επαθή ζαο κε ην έδαθνο) πεηψληαο ηα κεηαιιηθά 

αληηθείκελα πνπ έρεηε επάλσ ζαο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ραιαδόπηωζεο  

 

•    Πξνθπιαρζείηε ακέζσο. Μελ εγθαηαιείςεηε ηνλ αζθαιή ρψξν, παξά κφλν φηαλ 

βεβαησζείηε φηη ε θαηαηγίδα πέξαζε. Ζ ραιαδφπησζε κπνξεί λα είλαη πνιχ επηθίλδπλε 

θαη γηα ηα δψα.  

Πεγή: ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (http://www.civilprotection.gr) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 

 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σν 112 είλαη ν αξηζκφο πνπ κπνξείηε λα θαιείηε δσξεάλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ 

ηειέθσλν 

 

 γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο 

 

 ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο ΔΔ 

 

 απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν ή θαη απφ ηειεθσληθφ ζάιακν 

 

 δσξεάλ 

 

 Καιέζηε ην 112 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φηαλ απαηηνχληαη 

ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ, ππξνζβεζηηθήο ή αζηπλνκίαο.  

 

Μελ θιείζεηε ην ηειέθωλν αλ θαιέζαηε θαηά ιάζνο ην 112! Πείηε ζηνλ 

ηειεθσλεηή φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ζηαιεί 

βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο επηηφπνπ γηα λα ην επηβεβαηψζεη 

 
 

 

 

 

 

 

 Φνξέαο Σειέθσλν 
1 Κέληξν άκεζεο βνήζεηαο 

 

 

166 
2 Ππξνζβεζηηθή 

 

199 

3 Άκεζε δξάζε αζηπλνκίαο 

 

100 

 

 

4 

 

Δληαίνο Δπξωπαϊθόο Αξηζκόο Έθηαθηεο 

Αλάγθεο 

 

 

112 


