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ΥΔΣ : 1. Η Πςποζβεζηική διάηαξη 9/2000 "Κανονιζμόρ πύθμιζηρ μέηπυν για ηην ππόλητη και ανηιμεηώπιζη
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

πςπκαγιών ζε δαζικέρ και αγποηικέρ εκηάζειρ".(ΦΔΚ 1459 / 30-11-2000 / ηεςσ. Β)
Η Πςποζβεζηική διάηαξη 9Α/2005 "Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη διαηάξευν ηηρ ςπ' απιθμ. 9/2000
Πςποζβεζηικήρ Γιάηαξηρ "Κανονιζμόρ πύθμιζηρ μέηπυν για ηην ππόλητη και ανηιμεηώπιζη πςπκαγιών
ζε δαζικέρ και αγποηικέρ εκηάζειρ" (ΦΔΚ 1554 / 10-11-2005 / ηεςσ. Β)
Σο ςπ' απιθμ. 8871/24-12-2009 έγγπαθο Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
Σο ςπ' απιθμ. 7029/12-10-2009 έγγπαθο Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
Σο ςπ’ απιθμ. 6760/25-9-2009 έγγπαθο Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
Σο ςπ’ απιθμ. 5154/23-9-2009 έγγπαθο Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
Η ςπ’ απιθμ. 5197/27-7-2009 Απόθαζη Γενικού Γπαμμαηέα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
Η ςπ’ απιθμ. 3722/28-5-2009 Απόθαζη Γενικού Γπαμμαηέα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ

ε ζςνέσεια ηυν ανυηέπυ ζσεηικών και δεδομένος όηι έσει ηεθεί ζε λειηοςπγία ηο Ολοκληπυμένο
Πληποθοπιακό ύζηημα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ, παπακαλούμε μόλιρ ολοκληπυθούν οι έλεγσοι ηυν
επιηποπών ελέγσος πος ζςγκποηήθηκαν ζε εθαπμογή ηος (3) ζσεηικού, να ξεκινήζεηε ηη διαδικαζία
ζηαδιακήρ ειζαγυγήρ ηυν ζηοισείυν από ηιρ εκθέζειρ ελέγσος ζηο ΟΠ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ.
Η παπαπάνυ διαδικαζία κπίνεηαι απαπαίηηηη πποκειμένος να ςπάπσοςν ενημεπυμένα, αξιόπιζηα, ζε
ηλεκηπονική μοπθή ζηοισεία, ηα οποία θα είναι άμεζα πποζβάζιμα από ηοςρ απμόδιοςρ θοπείρ.
Για ηην πληπόηηηα ηηρ ηλεκηπονικήρ βάζηρ δεδομένυν, αλλά και για λόγοςρ εξοικείυζηρ με ηη σπήζη
ηος ππογπάμμαηορ, κπίνεηαι ζκόπιμο να καηασυπηθούν ππώηα οι εκθέζειρ ελέγσος πος αθοπούν ηην
καηαγπαθή 2009 και ζαρ είσαν κοινοποιηθεί καηά ηο πποηγούμενο έηορ. Η διαδικαζία καηασώπηζηρ, ηηρ
καηαγπαθήρ 2009 ππέπει να έσει ολοκληπυθεί μέσπι 30 Αππιλίος, οπόηε και αναμένεηαι να έσοςν
ολοκληπυθεί οι έλεγσοι ηυν επιηποπών ελέγσος για ηην ηπέσοςζα πεπίοδο και να ζαρ έσοςν αποζηαλεί οι
ζσεηικέρ εκθέζειρ.

Για ηη διεςκόλςνζη ηος έπγος ζαρ, αλλά και για ηη διαζθάλιζη ηηρ ακεπαιόηηηαρ ηηρ βάζηρ
δεδομένυν, ςπάπσοςν ήδη καηασυπημένα από παλαιόηεπερ καηαγπαθέρ ζηοισεία πος αθοπούν ηη θέζη ηυν
σώπυν αςηών με βάζη ηα δεληία πος έσοςν κοινοποιηθεί ζηη Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ,
καηά ηα πποηγούμενα έηη. ςνημμένα, πεπιλαμβάνονηαι ειδικόηεπερ οδηγίερ σπήζηρ και πεπιγπαθή ηος
ςποζςζηήμαηορ.
Η διαδικαζία ενημέπυζηρ ηηρ καηαγπαθήρ 2010, αναμένεηαι να έσει ολοκληπυθεί μέσπι 31 Μαΐος
2010, ώζηε ηα δεδομένα να είναι διαθέζιμα ζε ηλεκηπονική μοπθή ενηόρ ηηρ ηπέσοςζαρ ανηιπςπικήρ
πεπιόδος.
Νοείηαι όηι πποκειμένος να ξεκινήζει η διαδικαζία θα ππέπει να έσει πποηγηθεί ο οπιζμόρ ςπεςθύνος
εκ μέποςρ ζαρ, ο οποίορ θα έσει ήδη λάβει από ηη Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηοςρ
ανάλογοςρ κυδικούρ ππόζβαζηρ ζηο ζύζηημα (ζσεη.4, 5, 6 και 8).
Για ηςσόν αποπίερ ή πποβλήμαηα, μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηη Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ
Πποζηαζίαρ, ηηλεθυνικά ή μέζυ ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ.
Σέλορ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι ηο παπόν έγγπαθο θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Γενικήρ
Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (www.gscp.gr ή www.civilprotection.gr) για άμεζη ππόζβαζη.
ςνημμένα: Οδηγίερ σπήζηρ ςποζςζηήμαηορ εκθέζευν ελέγσος σώπυν ανεξέλεγκηηρ εναπόθεζηρ αποππιμμάηυν

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΦΟΙΒΟ ΘΔΟΓΩΡΟΤ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
2. Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηυν Αναγκών:
α. Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ και Ανηιμεηώπιζηρ Φςζικών Καηαζηποθών
β. Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ και Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών και Λοιπών
Καηαζηποθών
γ. Σμήμα Σεκμηπίυζηρ Δπεςνών και ηαηιζηικήρ
3. Γιεύθςνζη Οικονομικού και Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ:
α. Σμήμα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ και Πληποθοπικήρ
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Σπλεκκέλν ζην 1672/4-3-2010 έγγξαθν Γ.Γ.Π.Π.

ΑΘΗΝΑ 2010
V.1.1.

Δπιμέλεια Κ. Σεζηέμπαζη

Γενικά
Τν παξόλ, απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ ήδε εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπ ΟΠΣ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα έληππα θαηαγξαθήο ρώξσλ
αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Ππξνζβεζηηθή
Δηάηαμε 9α/2005. Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(βάζε δεδνκέλσλ) ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο
ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ.
Η βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη από δύν πίλαθεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή κε ηελ
κνξθή θόξκαο θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ:
1. Φόξκα "Έθζεζε Ειέγρνπ Φώξνπ Ελαπ. Απνξξηκκάησλ" θαη
2. Φόξκα "Φσκαηεξέο"
Ο πίλαθαο "Φσκαηεξέο" πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ρώξνπ:
Πεξηθέξεηα/Ννκόο/Δήκνο/Δεκνηηθό Δηακέξηζκα/Θέζε/Σπληεηαγκέλεο (Φ,Υ θαη Φ,Λ) θαη
Υςόκεηξν. Ο πίλαθαο "Έθζεζε Ειέγρνπ Φώξνπ Ελαπόζεζεο Απνξξηκκάησλ" πεξηιακβάλεη
ηα πεδία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ππόδεηγκα έθζεζεο ειέγρνπ ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Δηάηαμεο 9α/2005. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο πεξηγξάθεηαη
ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο.

Φόρμα "Έκθεση
Ελέγτοσ Χώροσ
Εναπ.
Απορριμμάτων"

Φόρμα
"Χωματερές"
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Οδηγίες τρήζης
Αλνίγνπκε ηελ εθαξκνγή, εηζάγνπκε όλνκα θαη θσδηθό ρξήζηε (User Name, Password)
θαη παηάκε Login ή Enter.
Από ηε ιίζηα αξηζηεξά, επηιέγνπκε (κε δηπιό θιηθ), Τεθκεξίσζε->Τκήκα Τεθκεξίσζεο
& Σηαηηζηηθήο-> Έθζεζε Ειέγρνπ Φώξνπ Ελαπ. Απνξξηκκάησλ

Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλνληαη πξώηα ηα πεδία Ηκεξνκελία (1) θαη ν
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Εηζεξρνκέλνπ (2) . Τα επόκελα δύν πεδία, αθνξνύλ ηελ ηξέρνπζα
Καηάζηαζε (3) θαη ην Έηνο Καηαγξαθήο (π.ρ. 2010) (4) κε βάζε ηελ Έθζεζε Ειέγρνπ.
Σην πεδίν Καηάζηαζε, ππάξρνπλ νη επηινγέο "Ελεξγή", "Αλελεξγή", "Ιδηώηεο" θαη "ΦΥΤΑ".
Οη επηινγέο απηέο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο κε βάζε ηελ εκπεηξία από ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ
ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ.
Προζοτή: Τν πεδίν Ηκεξνκελία, είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπκπιεξσζεί.
2
1
3

4

Αθνύ ζπκπιεξσζνύλ ηα πεδία "Έθηαζε ρώξνπ Ελαπόζεζεο" θαη "Ελαπνζέηνληεο
Δήκνη" κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο ειέγρνπ, επηιέγνπκε ηε Φσκαηεξή από ηηο ήδε
θαηαρσξεκέλεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ρσκαηεξέο (εθόζνλ ππήξρε θαη παιαηόηεξα) ή
θαηαρσξνύκε κηα λέα:
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1η Περίπηωζη: Επηινγή από ηηο ήδε θαηαρσξεκέλεο ζην ζύζηεκα ρσκαηεξέο
Παηάκε ηελ πηπζζόκελε ιίζηα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ (1). Σην παξάζπξν πνπ
αλνίγεη, επηιέγνπκε ηε ρσκαηεξή πνπ ζέινπκε (είηε κε δηπιό θιηθ, ή κνλό θιηθ θαη κεηά
Ok). Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πνιιέο εγγξαθέο, κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε κε
βάζε νπνηνδήπνηε από ηα θξηηήξηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζηήιεο ηνπ παξαζύξνπ. Π.ρ.
ζην παξάδεηγκα παξαθάησ, κπνξνύκε λα πιεθηξνινγήζνπκε ζην πεδίν Find πνπ
βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο (2), ην ηνπσλύκην πνπ καο ελδηαθέξεη θαη παηώληαο ην θνπκπί
Find ζην θάησ κέξνο (3), λα καο επηζηξαθνύλ νη εγγξαθέο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα
αλαδήηεζεο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ώζηε ε αλαδήηεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ζσζηά
θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ γξάςνπκε αλνξζόγξαθα ην θξηηήξην, ζα επηζηξαθνύλ ιάζνο
ή θαζόινπ εγγξαθέο. Επηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί όηη πνιιέο θνξέο ην ηνπσλύκην κηαο
ρσκαηεξήο, κπνξεί ειαθξά λα ηξνπνπνηείηαη αλά έηνο θαηαγξαθήο (π.ρ. Δξίδα/Νηξίδα).
Πξνηείλεηαη ε αλαδήηεζε λα γίλεηαη ζε πξώην ζηάδην ζε επίπεδν Ννκνύ/Δήκνπ/Δεκνηηθνύ
Δηακεξίζκαηνο θαη λα επηιερζεί ζε δεύηεξν ζηάδην, ε εγγξαθή πνπ πιεξεί ην θξηηήξην ηεο
ζέζεο/ηνπσλύκηνπ.

Σεκείσζε: Γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ κπνξνύκε λα πιεθηξνινγήζνπκε κέξνο κόλν ηεο
ιέμεο πνπ αλαδεηνύκε ρξεζηκνπνηώληαο ην ραξαθηήξα %. Π.ρ. Αλαδήηεζε %ΑΝΑΤΟΛ%
ζα καο επηζηξέςεη όιεο ηηο εγγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ιέμε ΑΝΑΤΟΛ ζε
νπνηνδήπνηε από ηα νξαηά πεδία.
1
2

3
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2η Περίπηωζη: Καηαρώξεζε λέαο ρσκαηεξήο ζην ζύζηεκα
Σηηο ιίγεο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ αλαθέξεηαη κία ρσκαηεξή πνπ δελ
ππήξρε παιαηόηεξα θαη δελ έρεη θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζα ρξεηαζηεί λα ηελ
εηζάγνπκε παηώληαο ην θνπκπί Φσκαηεξέο (1).
Σην λέν παξάζπξν πνπ αλνίγεη (θόξκα Φσκαηεξέο), ζπκπιεξώλνπκε κε ηε ζεηξά, ηα
πεδία Πεξηθέξεηα/Ννκόο/Δήκνο/Δεκνηηθό Δηακέξηζκα. Σηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνύκε ηε
Θέζε (Τνπσλύκην) θαη ην Υςόκεηξν. Σην πεδίν ησλ ζπληεηαγκέλσλ (εθόζνλ ππάξρνπλ ζε
κνξθή Φ,Υ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΕΓΣΑ '87) πιεθηξνινγνύκε ηηο ζπληεηαγκέλεο κε ηε
κνξθή: 123456 1234567. (2) Οη ζπληεηαγκέλεο πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη κε θελό, ελώ
ηπρόλ δεθαδηθά, δηαρσξίδνληαη κε ηειεία (.)
Τέινο, παηάκε απνζήθεπζε γηα λα απνζεθεπηεί ε λέα εγγξαθή.(3)

Σεκείσζε: Γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ε δηαγξαθή λέσλ
ρσκαηεξώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ζύζηεκα κπνξεί λα γίλεη κόλν από ρξήζηεο κε ηα
αλάινγα δηθαηώκαηα.

Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ηεο λέαο ρσκαηεξήο, παηάκε ην
θνπκπί γηα ηελ έμνδν από ηελ νζόλε (4) θαη αθνινπζνύκε ηε δηαδηθαζία επηινγήο από ηελ
πηπζζόκελε ιίζηα (5) γηα ηηο ήδε θαηαρσξεκέλεο ρσκαηεξέο πνπ έρεη πεξηγξαθεί
παξαπάλσ.

1
5

3

4

2

Τα ππόινηπα πεδία ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ζπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα
ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 9α/2005.

ελ. 7/9

ύνηομη Περιγραθή Εθαρμογής Γεωγραθικής
Απεικόνιζης
Η εθαξκνγή Γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο, αλνίγεη παηώληαο ην θνπκπί "Σύλδεζε κε GIS"
ζηε θόξκα "Φσκαηεξέο".

Η εθαξκνγή αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν ην νπνίν όζν παξακέλεη αλνηρηό, "παγώλεη" ην
παξάζπξν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μόιηο ην θιείζνπκε, ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα
επαλεκθαλίδεηαη ε νζόλε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ.
Η εθαξκνγή γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο, καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζνπκε,
επηιέμνπκε θαη θαηαρσξήζνπκε ηε ζέζε κηαο ρσκαηεξήο, εθόζνλ γλσξίδνπκε θάπνηα
ζηνηρεία ηεο, π.ρ. πνύ βξίζθεηαη (Δήκνο θιπ), ζπληεηαγκέλεο ζε κνξθή είηε Φ,Υ είηε θ, ι
(WGS '84) θιπ.
Τα δύν θνπκπηά πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ην θνπκπί "Γεσγξαθηθόο Εληνπηζκόο"
θαη "Επηινγή Σεκείνπ". Ο "Γεσγξαθηθόο Εληνπηζκόο" καο επηηξέπεη λα αλαδεηήζνπκε κηα
πεξηνρή κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο, ελώ ε επηινγή ζεκείνπ, καο επηηξέπεη κε
έλα θιηθ λα επηιέμνπκε ηελ αθξηβή ζέζε πνπ καο ελδηαθέξεη θαη λα ηελ θαηαρσξήζνπκε
ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο.

Παηώληαο ην θνπκπί "Γεσγξαθηθόο Εληνπηζκόο" καο αλνίγεη λέν παξάζπξν, κε επηινγέο
γηα αλαδήηεζε κε βάζε δηνηθεηηθέο ππνδηαηξέζεηο (Πεξηθέξεηα, Ννκόο, Δήκνο θιπ) ή
Σπληεηαγκέλεο.

Προζοτή: Όηαλ αλαδεηνύκε έλα ζεκείν κε βάζε ζπληεηαγκέλεο, πξέπεη λα θξνληίζνπκε
λα επηιέμνπκε ην ζσζηό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (ΦΥ ή ΦΛ). Σε άιιε πεξίπησζε
εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο.
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ύνηομη Περιγραθή Διαδικαζίας Αναζήηηζης
Αποθηκεσμένων Εγγραθών
Γηα λα ηξνπνπνηήζνπκε κηα ήδε θαηαρσξεκέλε εγγξαθή, ρξεηάδεηαη πξώηα λα ηελ
αλαδεηήζνπκε. Γηα ηελ αλαδήηεζε, εγγξαθήο, πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ εμήο ζεηξά:
1. Έλαξμε αλαδήηεζεο
2. Εηζαγσγή Κξηηεξίσλ π.ρ.:

3. Εθηέιεζε αλαδήηεζεο
4. Πινήγεζε ζηα απνηειέζκαηα, δηόξζσζε ηεο
ελδηαθέξεη (θαη απνζήθεπζε εθόζνλ απαηηείηαη).

εγγξαθήο

πνπ

καο

5. Τέινο αλαδήηεζεο

1

3

5
4

2

Υπελζπκίδεηαη όηη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ΟΠΣΠΠ
πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα ρξήζεο πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
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