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ΘΔΜΑ: σεδιαζμόρ και δπάζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ για ηην ανηιμεηώπιζη κινδύνυν από ηην
εκδήλυζη πλημμςπικών θαινομένυν.
ΥΔΣ.: 1. Σν Ν.3013/2002 (ΦΔΚ 102/A΄/2002) «Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
2. Σν Ν.2503/30-5-1997 (ΦΔΚ 107/Α΄/1997) γηα ηελ Γηνίθεζε, Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο.
3. Σελ 1299/7-4-2003 έγθξηζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ ζπλζεκαηηθή
ιέμε Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/Β΄/2003)
4. Σελ 33/3147/12-10-1998 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ
5. Σν Γ7γ/1607/Φ.Δ33/14-9-2005 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ
6. To N.3481/2-8-2006 «Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
7. Σελ ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ
ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ΤΠΔΥΧΓΔ»
(ΦΔΚ 398/Β΄/2007).
8. Σε 4422/E.O./30-08-2007 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν.
Αηηηθήο πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ
Ννκαξρηψλ Αζελψλ, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο» (ΦΔΚ 1787/Β΄/06-09-2007)
9. Σν Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο
θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α΄/2002)
10. Σν Ν.2800/2000 «Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, χζηαζε Αξρεγείνπ ΔΛΑ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 41/Α΄/2000).
11. Σελ ΚΤΑ 2673 Π2/νηθ.2673/29-8-2001 "Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Πξνγξακκαηηθψλ Απνθάζεσλ πεξί παξνρήο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο" (ΦΔΚ 1185/Β΄/2001).
12. Σν Ν.Γ. 57/1973 "Πεξί ιήςεσο κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψο αδπλάησλ θαη θαηαξγήζεσο ησλ
δηεπνπζψλ ηνλ ζεζκφλ ηεο απνξίαο δηαηάμεσλ" (ΦΔΚ 149/Α΄/1973)
13. Σν Π.Γ. 69/16-2-1988 «Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ» (ΦΔΚ 28/Α΄/1988).
14. Σν Ν. 2937/2001, «Σξνπνπνίεζε…, ξπζκίζεηο ΔΤΑΘ Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 169/Α΄/2001)
15. Σν Π.Γ. 30/2007 «Σξνπνπνίεζε ησλ Γηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο» (ΦΔΚ
28/Α΄/2007).
16. Σν Ν. 2218/1994 «Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε
θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 90/Α΄/1994)
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17. Σν Ν. 2576/1998 «Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
(ΦΔΚ 25/Α΄/1998)
18. Σν Ν.1579/1985 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 217/Α΄/1985).
19. Σν Π.Γ.210/1992 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ ηνπ θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο» (ΦΔΚ 99/Α΄/1992).
20. Σν N.2696/23-3-1999 «Κχξσζε Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» (ΦΔΚ 57/A΄/1999).
21. Σν Ν. 3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α΄/2007 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Κπθινθνξίαο (θσδ. Ν. 2696/1999, ΦΔΚ
57/Α΄)
22. Σν Π.Γ.161/1997 «Οξγαληζκφο, Καλνληζκφο ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (ΔΜΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Άκπλαο» (ΦΔΚ 142/Α΄/1997).
23. Σν Ν. 1190/1981 «Πεξί θπξψζεσο ηεο απφ 26.3.1981 Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεσο δεκηψλ εθ ησλ ζεηζκψλ 1981" θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ
203/Α΄/1981)
24. Σελ ΚΤΑ 281245/2008, «Καλνληζκφο Κξαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ» (ΦΔΚ 628/Β΄/2008)
25. Σν Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο»
26. Σν Ν. 3511/2006 (ΦΔΚ 258/Α΄/2006) «Αλαδηνξγάλσζε Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, αλαβάζκηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
27. Σελ Απφθαζε 1341/17-08-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο «Καζνξηζκφο νδψλ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» (ΦΔΚ 1761/Β΄/2007)
28. Σελ Απφθαζε 3563/30-08-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο «Καζνξηζκφο νδψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο η. Διιάδαο θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα η. Διιάδαο.» (ΦΔΚ 1830/Β΄/2007)
29. Σελ Απφθαζε 6213/15-06-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ «Απφθαζε θαζνξηζκνχ νδψλ πνπ αλήθνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΗΝ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ ηεο
Π.Η.Ν.» (ΦΔΚ 1872/Β΄/2007)
30. Σελ Απφθαζε 6297/27-08-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο «Αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο θαη
ηερληθήο αζηπλφκεπζεο ζην Οδηθφ Γίθηπν επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.» (ΦΔΚ 1866/Β΄/2007)
31. Σελ Απφθαζε 15400/ΟΗΚ/18-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη
ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.» (ΦΔΚ 1932/Β΄/2007)
32. Σελ Απφθαζε 33269/912/12-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ησλ Ννκψλ
ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ.» (ΦΔΚ 1888/Β΄/2007)
33. Σελ Απφθαζε 55357/2305/01-06-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο «Καζνξηζκφο νδψλ πνπ αλήθνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα.» (ΦΔΚ 992/Β΄/2007)
34. Σελ Απφθαζε νηθ. 3567/12-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ «Καζνξηζκφο ησλ εζληθψλ νδψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ζπείξνπ πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Δ..Δ. Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» (ΦΔΚ 2018/Β΄/15-102007)
35. Σελ Απφθαζε 4350/ 2-11-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ησλ
νπνίσλ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Ησαλλίλσλ – Άξηαο – Πξέβεδαο – Θεζπξσηίαο»
(ΦΔΚ 2227/Β΄/2007)
36. Σελ Απφθαζε 15844/14-09/2007ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ
Αηγαίνπ πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ (ΦΔΚ 1985/Β΄/10-10-2007)
37. Σελ Απφθαζε 8846/26-10-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Δ..Δ./Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 2207/Β΄/14-11-2007)
38. Σελ Απφθαζε 10399/680/14-2-2008 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ
Δπαξρηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο» (ΦΔΚ 106/Α.Α.Π./2008)
39. Σελ Απφθαζε 3884/05-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ
πνπ ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπο αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο − Θξάθεο θαη
ησλ νδψλ πνπ ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο.» (ΦΔΚ 1970/Β΄/2007)
40. Σελ Απφθαζε 5360/π.ε. «πκπιήξσζε – ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 3884/5.9.2007 απφθαζεο ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο
ΑΜ-Θ γηα θαζνξηζκφ ησλ νδψλ πνπ ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ησλ νδψλ πνπ ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.» (ΦΔΚ 224/Β΄/2008)
41. Σελ Απφθαζε 3841/Σζ /20-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «Καζνξηζκφο νδψλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ
ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.» (ΦΔΚ 2154/Β΄/2007)
42. Σελ απφ 18-4-2008 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξηζκ. Πξση. 9702/07
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43. Σν Ν. 3555/2007 / ΦΔΚ 81/Α΄/2007 «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο,
Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ «Ηνλία Οδφο» απφ Αληίξξην
κέρξη Ησάλληλα, ΠΑΘΔ Αζήλα (Α/Κ Μεηακφξθσζεο) – Μαιηαθφο (θάξθεηα) θαη πλδεηεξίνπ Κιάδνπ ηνπ ΠΑΘΔ
ρεκαηάξη – Υαιθίδα θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
44 Σν Ν. 3559/2007 / ΦΔΚ 102/Α΄/2007 «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο,
Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ «Κφξηλζνο – Σξίπνιε –
Καιακάηα θαη Κιάδνο Λεχθηξν – πάξηε» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
45. Σν Ν. 3597/2007 / ΦΔΚ 168/Α΄/2007 «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο,
Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65)
θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ»
46. Σν Ν. 3605/2007 / ΦΔΚ 190/Α΄/2007 «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο,
Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Μαιηαθφο – Κιεηδί ηνπ
Απηνθηλεηνδξφκνπ Πάηξα – Αζήλα – Θεζζαινλίθε – Δπδσλνη (ΠΑΘΔ) θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ»
47. Σν Ν. 3621/2007 / ΦΔΚ 279/Α΄/2007 «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο,
Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Διεπζίλα – Κφξηλζνο –
Πάηξα – Πχξγνο – Σζαθψλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
48. Σν Ν. 2445/1996 / ΦΔΚ 274/Α΄/1996 «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο,
Απηνρξεκαηνδφηεζεο, θαη Δθκεηάιιεπζεο ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο – ηαπξνχ – Αεξνδξνκίνπ πάησλ
θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ, ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ»
49. Σν ΠΓ 3/1998 (ΦΔΚ 14/Α΄/1998) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο “χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηεο Μειέηεο,
Καηαζθεπήο, Απηνρξεκαηνδφηεζεο, θαη Δθκεηάιιεπζεο ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο – ηαπξνχ –
Αεξνδξνκίνπ πάησλ θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ” πνπ θπξψζεθε κε ην Άξζξν πξψην ηνπ λ.
2445/96 (ΦΔΚ 274/Α΄/16-12-1996), γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ “Μειέηε, Καηαζθεπή Απηνρξεκαηνδφηεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο – ηαπξνχ – Αεξνδξνκίνπ πάησλ
θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ”».
50. Σν ΠΓ 75/1999 (ΦΔΚ 88/Α΄/1999) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο “χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηεο Μειέηεο,
Καηαζθεπήο, Απηνρξεκαηνδφηεζεο, θαη Δθκεηάιιεπζεο ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο – ηαπξνχ –
Αεξνδξνκίνπ πάησλ θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ” πνπ θπξψζεθε κε ην Άξζξν πξψην ηνπ λ.
2445/96 (ΦΔΚ 274/Α΄/16-12-1996), γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ “Μειέηε, Καηαζθεπή Απηνρξεκαηνδφηεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο – ηαπξνχ – Αεξνδξνκίνπ πάησλ
θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ”».
51. Σν ΠΓ 4/2008 (ΦΔΚ 16/Α΄/2008) «χζηαζε Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ,
Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο»
52. Σν ΠΓ 35/2008 (ΦΔΚ 60/Α΄/2008) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 166/1996 (Α΄/125) «χζηαζε
Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ π.δ. 69/1988 θαη 91/1991»
53. Σν Ν. 3212/2003 (ΦΔΚ 308 /Α΄/2003) «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ»
54. Κ.Τ.Α. Γ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994 Ίδξπζε Δηαηξίαο έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ επσλπκία Δγλαηία νδφο Αλψλπκε
Δηαηξία (ΦΔΚ 846/Β΄/1994).
55. Σε ΓΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10-4-2008 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ΦΔΚ
668/Β΄/2008) «Δθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δγλαηία Οδφο Αλψλπκε
Δηαηξεία» πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε δεκνζίσλ έξγσλ κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο»
56. Σν ΠΓ 208/2000 (ΦΔΚ 187/Α΄/2000) «χζηαζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή
ηνπ Έξγνπ Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο (ΔΤΓΔ/Β.Ο.Α.Κ.)
57. Σν ΠΓ 228/2007 (ΦΔΚ 260/Α΄/2007) «Σξνπνπνίεζε ηνπ πδ/ηνο 208/2000 «χζηαζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ
Έξγσλ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο (ΔΤΓΔ/Β.Ο.Α.Κ.)» (ΦΔΚ Α΄/187)
58. Σελ ΤΑ 2025/19-01-1998 (ΦΔΚ 12/Β΄/1998) «Έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ απφ 30.12.1997 Γεληθνχ
ρεδίνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΞΔΝΟΚΡAΣΖ"

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ
1.1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ ηδηφκνξθε γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο καο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνχ ξεκάησλ κε
κηθξέο ζρεηηθά ιεθάλεο απνξξνήο, ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ νη έληνλεο θιίζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηε γξήγνξε
απνζηξάγγηζή ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία πιεκκπξψλ, φηαλ εθδειψλνληαη θαηαηγίδεο ή έληνλεο βξνρνπηψζεηο. Σα
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θαηλφκελα απηά έρνπλ θαηά ην παξειζφλ πξνθαιέζεη αξθεηέο θαηαζηξνθέο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζε
ηερληθά έξγα θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη έρνπλ ζέζεη ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο.
Ζ πξφθιεζε απηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ νθείιεηαη ζπλήζσο ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ θνίηε θαη
ηα πξαλή ησλ θπζηθψλ ξεκάησλ θαη ζηελ πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ γηα
λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ή πνιιέο θνξέο θαη ζηελ αλππαξμία ηέηνησλ έξγσλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηβάιιεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, ν ζρνιαζηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ε ζπληήξεζή ηνπο απφ ηνπο αξκνδίνπο θνξείο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Δπίζεο επηβάιιεηαη ε άκεζε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη έξγσλ, έηζη ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ζε
πεξηνρέο πνπ βαξχλνληαη κε αλάινγν ηζηνξηθφ, ή ζην πξφζθαην παξειζφλ έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθέο ππξθαγηέο.
ηελ πεξίπησζε απηή είλαη πξνθαλέο φηη ε απνκάθξπλζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε
ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ θαη ησλ θεξηψλ πιψλ, κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο.
1.2. ΔΡΓΑ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ
Με δεδνκέλε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ησλ πιεκκπξψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα δξνκνιφγεζε ζπληνληζκέλσλ
έξγσλ θαη δξάζεσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
Σα έξγα, νη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξψλ, ελφςεη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ φπνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα,
πξνζδηνξίδνληαη ζεκαηηθά ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο.
1. ρνιαζηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ζπληήξεζή ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί
ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πξφζθαηεο
θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο.
2. Μειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ζπγθξάηεζεο ησλ εδαθψλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ε θπζηθή ηνπο βιάζηεζε
πξφζθαηα έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο, (θνξκνδέκαηα, θνξκνθξάγκαηα, απιαθψζεηο θιπ.).
3. Έιεγρνο θαη πξνιεπηηθφο θαζαξηζκφο ησλ θνηηψλ ησλ ξεκάησλ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θπζηθήο ηνπο ξνήο.
4. Λήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ θίλδπλν ησλ πιεκκπξψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
Δηαηξηψλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, ηδηαίηεξα ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ πδξαγσγείσλ.
5. Δληφο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ απνκάθξπλζε φισλ ησλ απνξξηκκάησλ, θεξηψλ πιηθψλ, θπιιψκαηνο
δέλδξσλ, θιπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δξφκνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
εκθξάμεηο ζε παξαθείκελα θξεάηηα απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ.
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6.

Δπηηάρπλζε εξγαζηψλ, ελφςεη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε
πεξηνρέο πνπ βαξχλνληαη κε αλάινγν ηζηνξηθφ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφζθαηα
πιεγεί απφ δαζηθέο ππξθαγηέο.

7. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ
πξνέξρνληαη απφ πιεκκχξεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφζθαηα πιεγεί απφ δαζηθέο
ππξθαγηέο.
8. χγθιεζε ζπζθέςεσλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ θαη’ εληνιή ησλ Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ κε ηελ ζπκκεηνρή
φισλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ Γ/λζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο κε ζθνπφ
ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπο ζε ζέκαηα πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο.
9. χγθιεζε πληνληζηηθψλ Ννκαξρηαθψλ Οξγάλσλ (ΝΟ) θαη πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ Οξγάλσλ (ΣΟ)
κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
2. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ ζηε ζπληήξεζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ,
θαζνξίδνληαη ζηελ 33/3147/12-10-1998 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., θαζψο θαη ζην άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ 3010/2002 (ΦΔΚ
91/Α΄/2002).
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ζπγθξάηεζεο ησλ εδαθψλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ε
θπζηθή ηνπο βιάζηεζε πξφζθαηα έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο, (θνξκνδέκαηα, θιαδνπιέγκαηα,
θνξκνθξάγκαηα, απιαθψζεηο θιπ,) απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ
Τπεξεζηψλ. Ζ παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ κειέηε θαη
εθηέιεζή ηνπο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Αλαδαζψζεσλ θαη Οξεηλήο Τδξνλνκίαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο
Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ
θαπαθηψλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ηνπ ζψκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ ησλ
θξεαηίσλ απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν νκβξίσλ, ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, θαζψο θαη ησλ αγσγψλ ηνπ
δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ
ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ΤΠΔΥΧΓΔ ξπζκίδνληαη κε ηελ ΤΑ
Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ (ΦΔΚ 398/Β΄/2007).
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Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππνινίπσλ νδψλ θαζνξίδνληαη απφ απνθάζεηο
ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ (ζρεη. 8 θαη ζρεη. 27-41) ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 N.3481/2-82006 (ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ΤΑ
Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., θαζνξίδνληαη νη νδνί πνπ αλήθνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
Αξκφδηνη πξνο ζπληήξεζε φισλ ησλ ππνινίπσλ δεκνζίσλ νδψλ είλαη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο ζηα φξηα ηεο
δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο (άξζξν 7 N.3481/2-8-2006, ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
Ννείηαη φηη ζηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ
(φπσο θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ θαη
ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ κε ηνπο απνδέθηεο, ε ζπληήξεζε ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ
δηθηχσλ νκβξίσλ, θιπ) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β.2. ηεο ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 (ΦΔΚ
398/Β΄/2007), γηα ηελ απνηξνπή εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δπζρεξεηψλ ζηελ νδηθή θπθινθνξία
απφ θαθή ιεηηνπξγία ηνπο.
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο ζηα
ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ θπθινθνξία, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξίαο
"ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ." (ΚΤΑ Γ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994, ΦΔΚ 846/Β΄/1994 - Ν.3212/2003, ΦΔΚ
308/Α΄/2003).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.
2503/1997 θαη Ν. 2218/1994), ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο αλήθνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. πλεπψο ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
κειέηε θαη θαηαζθεπή απηψλ γίλεηαη θπξίσο απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα κέζσ ησλ νηθείσλ
πιινγηθψλ Απνθάζεσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο (ΑΔΠ) (Γ7γ/2292/Φ.Π.Γ.Δ/7-12-2005 έγγξαθν ηεο ΓΓΓΔ ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ). εκεηψλεηαη φηη κειέηεο θαη θαηαζθεπέο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε επίπεδν Γήκσλ είλαη
επηιέμηκεο ελέξγεηεο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο «ΘΖΔΑ». Δπίζεο κειέηεο
θαηαζθεπήο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ απφ ηνπο ΟΣΑ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα γηα
έληαμή ηνπο ζηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα.
εκεηψλεηαη φηη έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε πδαηνξέκαηα κπνξεί λα κειεηψληαη θαη λα
εθηεινχληαη απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ ή λα αλαηίζεληαη απφ απηνχο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα ζπγθεθξηκέλα πδαηνξέκαηα βξίζθνληαη εμ νινθιήξνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ
θαη δελ απνηεινχλ θιάδν άιινπ πδαηνξέκαηνο, εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πδαηφξεκα εθηείλεηαη ζε δηνηθεηηθά φξηα πεξηζζφηεξσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηα σο άλσ
αληηπιεκκπξηθά έξγα κπνξνχλ λα κειεηψληαη θαη λα εθηεινχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο (Ν. 3010/2002, ΦΔΚ 91/Α΄/2002).
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Ο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηα πδαηνξέκαηα ζηα δηνηθεηηθά φξηα θάζε λνκνχ αζθείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ
αξκνδηφηεηα ειέγρνπ θαη άιισλ νξγάλσλ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. Με απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
νηθείαο Πεξηθέξεηαο κπνξεί ν παξαπάλσ έιεγρνο λα αλαηίζεηαη ζηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, πνπ κπνξνχλ
λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα απηά. (Ν. 3010/2002, ΦΔΚ 91/Α΄/2002)
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή Θεζζαινλίθεο ξπζκίδνληαη απφ ηελ
Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ (Δ.Τ.Γ.Δ.) Θεζζαινλίθεο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Καη’ εμαίξεζε γηα ηελ
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ παληνξξντθνχ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δ.Τ.Α.Θ. ΑΔ είλαη ππεχζπλε ε ηειεπηαία

(Ν. 2937/2001, ΦΔΚ 169/Α΄/2001, Π.Γ.

30/2007, ΦΔΚ 28/Α΄/2007).
2.1 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ
ΑΣΣΗΚΖ
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπληήξεζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζην Ννκφ Αηηηθήο, θαζνξίδνληαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ10) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., πνπ αζθεί αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλεο ή Δπνπηεχνπζαο Αξρήο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ. 69/16-2-1988, ΦΔΚ 28/Α΄/1988).
Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην Τπνπξγείν
ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα κειεηψληαη θαη λα εθηεινχληαη θαη απφ ηηο
νηθείεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο χζηεξα απφ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 ηνπ Ν. 2576/1998 (ΦΔΚ 25/Α΄/1998) θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε απηή. Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ απηψλ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ
(Ν3010/2002, ΦΔΚ 91/Α΄/2002).
Οη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο ηεο Αηηηθήο επηηξέπεηαη λα εθηεινχλ ηα
έξγα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Ν1068/1980 (φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.
2576/1998 - ΦΔΚ 25/Α΄/1998) κε βάζε κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ δπλάκεη ζπκβάζεσο πνπ αλέζεζαλ νη ίδηνη ή
κε βάζε κειέηεο εγθεθξηκέλεο πνπ ηνπο παξαδίδεη ε "Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ." ή ε Γηεχζπλζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, εθφζνλ έρνπλ
εμαζθαιίζεη ηηο αλαγθαίεο πηζηψζεηο. Όιεο νη σο άλσ κειέηεο θαη ηα έξγα ηεξαξρνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή
πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Κ..Δ.) πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ (άξζξ. 8 ηνπ Ν.3481/2006, ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ
θαπαθηψλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ηνπ ζψκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ ησλ
θξεαηίσλ απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν νκβξίσλ, ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, θαζψο θαη ησλ αγσγψλ ηνπ
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δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ
ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ΤΠΔΥΧΓΔ ξπζκίδνληαη κε ηελ ΤΑ
Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ (ΦΔΚ 398/Β΄/2007). Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ
θαζαξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο ησλ ππνινίπσλ νδψλ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαζνξίδνληαη
κε ηελ 4422/E.O./30-08-2007 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΦΔΚ 1787/Β΄/06-092007) ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 N.3481/2-8-2006 (ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
Δηδηθφηεξα, ε επζχλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ
δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ θαη ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ κε ηνπο απνδέθηεο, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο
πεξηνρήο επζχλεο ηεο Δηαηξείαο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεχνπζαο Α.Δ., ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ
ζην ζχλνιφ ηνπο ηε Ννκαξρία Αζελψλ, κεηαθέξεηαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο θαη
Κνηλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο νδνχο γηα ηηο νπνίεο ε
αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο αλήθεη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (άξζξν 7 N.3481/2-8-2006 - ΦΔΚ 162/Α΄/2006, ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 ΦΔΚ 398/Β΄/2007, 4422/E.O./30-08-2007 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ΦΔΚ
1787/Β΄/06-09-2007). ηνπο αλσηέξσ Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο αλήθεη επίζεο ε ζπληήξεζε ησλ θαιπκκάησλ
ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ δηθηχσλ νκβξίσλ, ζην νδηθφ δίθηπν ζην νπνίν έρνπλ ηελ επζχλε ζπληήξεζεο.
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1, Ν. 3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α΄/2006), ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κε ηελ
9207/07/18-4-2008 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ρξεκαηνδνηεί ελέξγεηεο ησλ αλσηέξσ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ πνπ αθνξνχλ:
ηνλ θαζαξηζκφ απφ θεξηά πιηθά ησλ εζράξσλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη ηνπ ζψκαηνο ησλ θξεαηίσλ
πδξνζπιινγήο,
ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζπλδεηήξησλ αγσγψλ κεηαμχ θξεαηίσλ θαη θεληξηθνχ αγσγνχ νκβξίσλ
ηνλ έιεγρν απφ ηπρφλ θζνξέο θαη ηελ θαηά πεξίπησζε ζπληήξεζε – επηζθεπή γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ εζράξσλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ηνπ ζψκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη ησλ
θξεαηίσλ επίζθεςεο, ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ κεηαμχ θξεαηηψλ πδξνζπιινγήο θαη θεληξηθνχ αγσγνχ
νκβξίσλ, θαζψο θαη ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ αγσγψλ νκβξίσλ, θαη
ηνλ έιεγρν παξνρεηεπηηθφηεηαο ησλ αγσγψλ νκβξίσλ θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε θαζαξηζκφ απηψλ.
ηελ Δ.Τ.Γ.ΑΠ. Α.Δ. αλήθεη ε αξκνδηφηεηα θαη επζχλε θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ησλ αγσγψλ (θαη
ησλ νηθείσλ θξεαηίσλ) παληνξξντθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ήηνη αγσγψλ πνπ παξνρεηεχνπλ εληαία
φκβξηα θαη αθάζαξηα θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη θάησζελ ησλ νδψλ ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο
αλήθεη ζε ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ΤΠΔΥΧΓΔ (ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ
- ΦΔΚ 398/Β΄/2007).
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Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο ζηνλ
νδηθφ άμνλα ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο−ηαπξνχ − Α/δ πάησλ θαη ηεο Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο
Λεσθφξνπ Τκεηηνχ ζην Ν. Αηηηθήο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξίαο "ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ.".
(Ν2445/96, ΦΔΚ 274/Α΄/1996 – ΠΓ 3/98, ΦΔΚ 14/Α΄/1998 – ΠΓ 75/99, ΦΔΚ 88/Α΄/1999).
Ζ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο ηνπ παξάπιεπξνπ θαη
δεπηεξεχνληνο νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο−ηαπξνχ−Α/δ πάησλ θαη ηεο Γπηηθήο
Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ ζην Ν. Αηηηθήο, είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (ΤΑ
Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ - ΦΔΚ 398/Β΄/2007).
2.2 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ
ΟΓΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ
Γηα ηα ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα «Γξφκνη Αλάπηπμεο» ησλ έξγσλ κε
χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, πνπ έρνπλ θπξσζεί νη πκβάζεηο Παξαρψξεζήο ηνπο θαη έρνπλ
παξαδνζεί γηα ιεηηνπξγία, ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ (θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία
ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ θαη ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ κε ηνπο απνδέθηεο, ε
ζπληήξεζε ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ δηθηχσλ νκβξίσλ, θιπ) είλαη αξκνδηφηεηα ησλ
Παξαρσξεζηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο (Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., Γ17α/06/52/ΦΝ 443 20/3/2007 -ΦΔΚ398/Β΄/2007, Ν. 3621/2007 - ΦΔΚ 279/A΄/2007, Ν.
3559/2007 - ΦΔΚ 102/Α΄/2007, Ν. 3555/2007 - ΦΔΚ 81/Α΄/2007, Ν. 3605/2007 - ΦΔΚ 190/A΄/2007, Ν.
3597/2007 - ΦΔΚ 168/Α΄/2007)
Δηδηθφηεξα, ππεχζπλε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ ηνπ
απηνθηλεηφδξνκνπ Διεπζίλα - Κφξηλζνο – Πάηξα – Πχξγνο – Σζαθψλα είλαη ε αλψλπκε εηαηξία «Άπηνλ
Κιένο Απηνθηλεηφδξνκνο Α.Δ.» ( Ν. 3621/2007 - ΦΔΚ 279/A΄/2007)
απηνθηλεηφδξνκνπ Κφξηλζνο – Σξίπνιε – Καιακάηα θαη θιάδνο Λεχθηξν – πάξηε είλαη ε αλψλπκε εηαηξία
«Μσξέαο Α.Δ.» (Ν. 3559/2007 - ΦΔΚ 102/Α΄/2007)
απηνθηλεηφδξνκνπ Αζήλα – Μαιηαθφο (Α/Κ Μεηακφξθσζε – θάξθεηα) είλαη ε αλψλπκε εηαηξία «Νέα
Οδφο Α.Δ.» (Ν. 3555/2007 - ΦΔΚ 81/Α΄/2007)
απηνθηλεηφδξνκνπ Αληίξξην – Ησάλληλα είλαη ε αλψλπκε εηαηξία «Νέα Οδφο Α.Δ.» (Ν. 3555/2007 - ΦΔΚ
81/Α΄/2007)
απηνθηλεηφδξνκνπ ρεκαηάξη – Υαιθίδα είλαη ε αλψλπκε εηαηξία «Νέα Οδφο Α.Δ.» (Ν. 3555/2007 - ΦΔΚ
81/Α΄/2007)
απηνθηλεηφδξνκνπ Ράρεο έσο Κιεηδί Ζκαζίαο είλαη ε αλψλπκε εηαηξία «Απηνθηλεηφδξνκνο Αηγαίνπ Α.Δ.»
Ν. 3605/2007 - ΦΔΚ 190/A΄/2007
απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο είλαη ε αλψλπκε εηαηξία «Οδφο Κεληξηθήο Διιάδαο Α.Δ.» (Λακία –
Γξεβελά) (Ν 3597/2007, ΦΔΚ 168/Α΄/2007)
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Σελ αξκνδηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο έρνπλ:
Α) Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο (ΔΤΓΔ/ΛΔΠ),
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., (ΠΓ 4/2008 – ΦΔΚ
13/Α΄/2008 θαη ΠΓ 35/2008 – ΦΔΚ 60/Α΄/2008) γηα ηα έξγα:
• Απηνθηλεηφδξνκνο Κφξηλζνο − Σξίπνιε – Καιακάηα θαη θιάδνο Λεχθηξν − πάξηε.
• Απηνθηλεηφδξνκνο Διεπζίλα − Κφξηλζνο – Πάηξα − Πχξγνο − Σζαθψλα.
• Νέα Οδηθά Έξγα Αηηηθήο (ΠΓ 340/2002 - ΦΔΚ 283/Α΄/2002) θαη παιαηά Οδηθά Έξγα ηεο Διεχζεξεο
Λεσθφξνπ Διεπζίλα – ηαπξφο – Α/Γ πάησλ θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ (ΠΓ
151/2001- ΦΔΚ 126/Α΄/2001), ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη Απηνθηλεηφδξνκνο «Νέα Οδηθά Έξγα Αηηηθήο».
• Απηνθηλεηφδξνκνο «Ηφληα Οδφο», Σκήκαηα απφ Αληίξξην − Ησάλληλα, ΠΑΘΔ Αζήλα (Α/Κ Μεηακφξθσζεο) –
Μαιηαθφο (θαξθεηα), θαη ζπλδεηήξηνο θιάδνο ηνπ ΠΑΘΔ ρεκαηάξη − Υαιθίδα.
• Γέθπξα Ρίνπ − Αληηξξίνπ.
θαη
Β) Ζ εηαηξία «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ, Α.Δ.» (ΚΤΑ ΓΟ/Ο/28/2/Φ.1332/ 10-04-2008 – ΦΔΚ 668/Β΄/2008) γηα ηα
έξγα
•

Τπνζαιάζζηα Αξηεξία Θεζζαινλίθεο.

•

Α/Γ Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ΄65) θαη

•

Σκήκα Ράρεο Μαιηαθνχ – Κιεηδί Ζκαζίαο, ηνπ Α/Γ Πάηξα − Αζήλα − Θεζζαινλίθε − Δχδσλνη (Π.Α.Θ.Δ.).

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
3.1. ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ
ηα πιαίζηα ηεο έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ έληνλεο
βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα παξαθαινχκε κε επζχλε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ
ιφγσ αξκνδηφηεηαο γηα ηα εμήο:
1.

Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ ΟΣΑ λα πξνρσξήζνπλ ζε
άκεζν έιεγρν θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη λα
απνθαηαζηαζνχλ άκεζα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη
επηθίλδπλεο γηα πξφθιεζε δεκηψλ απφ πιεκκχξεο φπσο θαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πξφζθαηεο
δαζηθέο ππξθαγηέο.

2.

Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ννκαξρίεο
θαη ηνπο ΟΣΑ λα πξνρσξήζνπλ εθεί πνπ απηφ επηβάιιεηαη, ζε άκεζν έιεγρν θαη πξνιεπηηθφ θαζαξηζκφ
ησλ θνηηψλ ησλ ξεκάησλ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο ηνπο ξνήο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε
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πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα πξφθιεζε δεκηψλ απφ πιεκκχξεο φπσο θαη ζε πεξηνρέο πνπ
έρνπλ πιεγεί απφ πξφζθαηεο δαζηθέο ππξθαγηέο.
Να δνζεί εληνιή πξνο ηνπο ΟΣΑ γηα ηελ εληφο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ άκεζε απνκάθξπλζε φισλ ησλ

3.

απνξξηκκάησλ, θεξηψλ πιηθψλ, θπιιψκαηνο δέλδξσλ, θιπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δξφκνπο θαη
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εκθξάμεηο ζε παξαθείκελα θξεάηηα απνξξνήο φκβξησλ
πδάησλ.
Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ ΟΣΑ λα πξνρσξήζνπλ ζε

4.

άκεζν έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ ησλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.
Να δνζεί εληνιή πξνο ηνπο ΟΣΑ γηα έιεγρν θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά

5.

ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ζε λεναλαγεηξφκελεο νηθνδνκέο, ζρεηηθά κε ηελ ελαπφζεζε κπαδψλ θαη
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζε ρψξνπο πξαζηάο ή θαη πεδνδξνκίσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πιηθά απηά εάλ δελ έρνπλ
ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα κπνξεί εχθνια λα παξαζπξζνχλ ζε βξνρφπησζε θαη λα πξνθαιέζνπλ
εκθξάμεηο ζε θξεάηηα θαη αγσγνχο.
Να δνζεί εληνιή πξνο ηηο αξκφδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ άκεζε εθπφλεζε κειεηψλ

6.

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ζπγθξάηεζεο εδαθψλ ζε πεξηνρέο πνπ ε θπζηθή βιάζηεζε έρεη
πξφζθαηα θαηαζηξαθεί εμαηηίαο ππξθαγηψλ θαη είλαη απαξαίηεηε ε εθηέιεζε έξγσλ ηνπο πξνζερείο κήλεο.
Να ζπγθιεζεί θαη’ εληνιή ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηψλ ζπληνληζηηθή ζχζθεςε ππεξεζηαθψλ

7.

παξαγφλησλ, ηο απγόηεπο ενηόρ 15 ημεπών από ηη λήτη ηηρ παπούζηρ, ζηελ νπνία ζα παξαβξεζνχλ
φιεο νη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο Γ/λζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ (Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ, Γ/λζε Διέγρνπ
θαη Καηαζθεπήο Έξγσλ, Γ/λζε Διέγρνπ θαη πληήξεζεο Έξγσλ, Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θιπ) θαη
ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Γξαθείν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, θιπ), θαζψο θαη νη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο ΔΛ.Α κε
ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ
έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα έηζη ψζηε ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά
ην παξειζφλ λα επηιπζνχλ. εκεηψλεηαη φηη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ
νδψλ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
N.3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
3.2. ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΧΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΔΧΝ
ηα πιαίζηα ηεο έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ έληνλεο
βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα παξαθαινχκε κε επζχλε ησλ Ννκαξρψλ ιφγσ αξκνδηφηεηαο γηα ηα
εμήο:
1. Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο, λα πξνρσξήζνπλ ζε άκεζν έιεγρν
θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη θαηά
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πξνηεξαηφηεηα επηθίλδπλεο γηα πξφθιεζε δεκηψλ απφ πιεκκχξεο θαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ
πξφζθαηεο δαζηθέο ππξθαγηέο θαη λα απνθαηαζηαζνχλ άκεζα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπο.
2. Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο λα πξνρσξήζνπλ ζε άκεζν έιεγρν θαη
πξνιεπηηθφ θαζαξηζκφ ησλ ξεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, εθεί πνπ απηφ επηβάιιεηαη,
κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο ηνπο ξνήο.
3. Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο λα πξνρσξήζνπλ ζε άκεζν έιεγρν θαη
ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ ησλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο φπσο νξίδνληαη ζηηο Απνθάζεηο
ησλ Γ.Γ. ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζε εθαξκνγή ηεο ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/2003-2007 (ΦΔΚ 398/Β΄/2007) ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.
4. Να δνζεί εληνιή γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο πνπ αθνξά ηε κίζζσζε κεραλεκάησλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί.
5. Να ζπγθιεζεί .Ν.Ο., ηο απγόηεπο ενηόρ 15 ημεπών από ηη λήτη ηηρ παπούζηρ, κε ζέκα ηε ιήςε
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ. ηε ζχζθεςε λα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ απαξαηηήησο νη
Γήκαξρνη θαη νη Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ ησλ νηθείσλ ΟΣΑ, ή εθπξφζσπνί ηνπο. Οη απνθάζεηο ησλ ΝΟ
θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ λα δηαβηβαζηνχλ άκεζα, κε επζχλε ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο, γηα ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. εκεηψλεηαη φηη ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ νδψλ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ
Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N.3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
3.3. ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΖΜΧΝ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ
ηα πιαίζηα ηεο έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ έληνλεο
βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα παξαθαινχκε κε επζχλε ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ιφγσ
αξκνδηφηεηαο γηα ηα εμήο:
1. Να δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ άκεζν έιεγρν θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ
αξκνδηφηεηάο ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα επηθίλδπλεο γηα πξφθιεζε δεκηψλ
απφ πιεκκχξεο θαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πξφζθαηεο δαζηθέο ππξθαγηέο θαη λα
απνθαηαζηαζνχλ άκεζα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπο.
2. Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ λα πξνρσξήζνπλ ζε άκεζν
έιεγρν θαη πξνιεπηηθφ θαζαξηζκφ ησλ ξεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, εθεί πνπ απηφ
επηβάιιεηαη, κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο ηνπο ξνήο.
3. Να δνζεί εληνιή πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ λα πξνρσξήζνπλ ζε άκεζν
έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ ησλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.
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4. Να ζπγθιεζεί .Σ.Ο., ηο απγόηεπο ενηόρ 15 ημεπών από ηη λήτη ηηρ παπούζηρ, κε ζέκα ηε ιήςε
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ. Οη απνθάζεηο ησλ ΣΟ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ λα
δηαβηβαζηνχλ άκεζα, κε επζχλε ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Ννκάξρε θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ νδψλ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο ησλ Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N.3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α΄/2006).
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
4.1. ΔΜΠΛΟΚΖ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖΝ ΑΜΔΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ
Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα εμ αηηίαο πιεκκπξψλ πξνέξρνληαη απφ μαθληθέο πιεκκχξεο
πνπ απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην ζπρλή θπζηθή θαηαζηξνθή κεηά ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. Δπίζεο νη μαθληθέο
πιεκκχξεο είλαη θαηλφκελα πνπ εθδειψλνληαη ζηε ρψξα καο ζπλήζσο ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη ζα πξέπεη
λα αληηκεησπίδνληαη ζπληνληζκέλα απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 11, 12 θαη
13 ηνπ Ν 3013/2002 (ΦΔΚ 102/A΄/2002).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» πξνθχπηεη ε αλάγθε θαηαγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ,
εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ηζηνξηθά θαη ζηαηηζηηθά αξρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
θηλδχλσλ

θαη ηε

ραξηνγξάθεζε

εππαζψλ

πεξηνρψλ

κε

ζθνπφ ηελ

πιεξέζηεξε ζρεδίαζε θαη

απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. (ΤΑ 1299/2003 – ΦΔΚ423/Β΄/2003).
Με ηα αλσηέξσ επηδηψθεηαη λα πξνζδηνξηζηεί πφηε θαη πνηεο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, κε απψηεξν
ζθνπφ, ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκφ ησλ έξγσλ κείσζεο θαη απνηξνπήο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ,
θαζψο θαη ησλ πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κέζα) πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ
αλαγθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη.
Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη Ννκάξρεο θαζψο θαη νη Γήκαξρνη θαη Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ
έρνπλ ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, γηα ηελ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα (Ν. 3013/2002 –
ΦΔΚ 102/Α΄/2002)
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάζσζε πνιηηψλ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
πιεκκχξεο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Ζ ελ ζπλερεία κεηαθνξά ησλ δηαζσζέλησλ
ζε Τγεηνλνκηθά Κέληξα είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/1985 - ΦΔΚ 217/Α΄/1985). Θέκαηα πνπ
αθνξνχλ άληιεζε πδάησλ αληηκεησπίδνληαη απφ ηα ζπλεξγεία άληιεζεο πδάησλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο,
βάζεη ηεο απνζηνιήο ηνπ (ΠΓ 210/1992 - ΦΔΚ 99/Α΄/1992).
ε πεξηπηψζεηο πνπ ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο έρεη θαηαθιπζηεί απφ
πιεκκπξηθά χδαηα ή έρνπλ ζεκεησζεί θζνξέο ή δεκηέο ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο
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Γ/λζεηο Σξνραίαο ηεο ΔΛ.Α. ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα ηξνραίαο θίλεζεο (πξνζσξηλή ζήκαλζε,
εθηξνπή θπθινθνξίαο θηι) ή θαη δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη πξνο δηεπθφιπλζε
ηνπ έξγνπ ηεο απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 3, 4, 19 θαη 52 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο
Κπθινθνξίαο (Ν.2696/23-4-99, ΦΔΚ 57/Α΄/1999) θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο απηνχ (Ν.
3542/2007 – ΦΔΚ 50/Α΄/2007).
Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 52 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Ν.
2696/1999 – ΦΔΚ 57/Α΄/1999) ηα κέηξα απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ. 46, παξ. 1 ηνπ Ν 3542/2007 (ΦΔΚ
50/Α΄/2007), κπνξεί λα ιακβάλνληαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ Αζηπλνκηθψλ
Γ/λζεσλ ή Γ/ζεσλ Σξνραίαο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηδηαίηεξνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή ζε έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο γηα αληηκεηψπηζε πξνζσξηλψλ θαηαζηάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ελεξγνπνηνχληαη θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα ζε κηα
πεξηνρή, επηβάιιεηαη ε άκεζε απφθξηζε θαη θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ κε
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, γηα ηε δηάζσζε ηπρφλ εγθισβηζκέλσλ αηφκσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο ζην
νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ θνηλήο σθειείαο.
πλεπψο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ,
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα θαηά ηφπνπο Σξνραία Σκήκαηα ηεο ΔΛΑ,
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη άκεζα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζε φιν ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο καο απφ επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλφκελα.
Αξκφδηνο θνξέαο πξφγλσζεο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ηζρπξψλ
θαηαηγίδσλ θηι., είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) (ΠΓ 161/1997, ΦΔΚ 142/Α΄/1997). ηα
πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εθδίδεη θαζεκεξηλά δειηία πξφγλσζεο θαηξνχ θαζψο θαη έθηαθηα δειηία
πξφγλσζεο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ρσξηθά θαη ρξνληθά ηελ εμέιημε ησλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη πξνγλψζεηο απηέο απνζηέιινληαη θαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ).
Ζ πξνεηδνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο
εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, φπσο νη έληνλεο βξνρνπηψζεηο, είλαη
αξκνδηφηεηα ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ). Ζ
πξνεηδνπνίεζε απηή γίλεηαη κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο θαη έθηαθηα δειηία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο
Τπεξεζίαο.
Ζ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ ΚΔΠΠ γηα ηελ εθδήισζε επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ
θαηλφκελσλ κέζσ FAX, ζηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ή ζηα γξαθεία ησλ Κνηλνηήησλ,
απνηειεί επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
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Ζ ελ ζπλερεία ελεκέξσζε ηνπ ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ επηθξαηνχζα
θαηάζηαζε, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ Αζηπλνκηθψλ Γ/λζεσλ ηεο ΔΛΑ (Παξάξηεκα
Δ, παξάγξαθνο 4 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο - ΤΑ 1299 10-04-2003, ΦΔΚ 423/Α΄/2003).
Ζ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
(ΚΔΠΠ) απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ θνξέσλ, πνπ νξίδνληαη ππεχζπλνη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3013/2002, γηα επηκέξνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη νξγάλσζε ησλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ
εθηάθησλ αλαγθψλ απφ θαηλφκελα φπσο νη πιεκκχξεο, (Παξάξηεκα Γ, ρέδην Ξελνθξάηεο, ΤΑ 1299 10-042003 ΦΔΚ 423/ Β΄/2003).
Ζ ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Ννκαξρηαθνχ Οξγάλνπ (ΝΟ) ή ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ
(ΣΟ), ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο, γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ννκάξρε ή ηνπ Γεκάξρνπ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη
ζηα άξζξ. 12 θαη 13 ηνπ Ν.3013/2002.
Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ πιεκκπξψλ πνπ εθθεχγνπλ ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο, ππνβάιινληαη απφ ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζην Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ
δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ πιεκκπξψλ, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο.
Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΣΑ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνχλ λα
ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ πιεκκπξψλ, κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη απφ ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ,
σο κέηξα πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δχλαηαη λα
πξνθχςεη θαη ιφγσ πιεκκπξψλ, ξπζκίδνληαη ζην άξζξ. 41 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007). Οη δηαηάμεηο
ηδίσο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 5, 18, 19, 22 θαη 23 ηνπ Ν.Γ. 17/1974 (ΦΔΚ 263/Α΄/1974) δελ εθαξκφδνληαη εθεμήο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηξφ εηξήλεο, εθφζνλ έξρνληαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο
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απηνχ ηνπ άξζξνπ. Δπίζεο, δελ εθαξκφδεηαη θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνχ
ηνπ άξζξνπ.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ν ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη
θπξίσο κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη εθ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε
επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξψλ, κε ην ζπληνληζκφ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ άκεζε
αληαπφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεκκχξεο, θαζψο θαη γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ. Ζ πεξαηηέξσ κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ηελ
ρνξήγεζε δαλείσλ θαη εληζρχζεσλ ζε πιεγέληεο, θιπ, δξνκνινγείηαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο, θαζψο θαη
θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Οη ππάιιεινη ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο, γηα ιφγνπο
άκεζεο αλαγλψξηζήο ηνπο, ζα θέξνπλ κπνπθάλ κε ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηα νπνία ήδε
ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
4.2. ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ
Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ
έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο (Ν.3013/2002 - ΦΔΚ 102/Α΄/2002).
Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ
Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ. ηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Δηδηθφηεξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη θηελνηξφθσλ ζε επίπεδν λνκνχ, κε βάζε ηηο ηνπηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο, γίλεηαη απφ ηηο
αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Γ/λζε Γεσξγηθήο ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γ/λζε
Κηεληαηξηθήο, θιπ.) ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ .
4.3 ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΛΟΓΧ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ
Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, είλαη θαη ε
νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε
ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.
χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 236/Α΄/2007) θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην φξγαλν
πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο είλαη ν Γήκαξρνο ή ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο, ε
πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη θαη ν νπνίνο έρεη θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ
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αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν ή ν αξκφδηνο Ννκάξρεο, φηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε
θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλα Γήκν ή Κνηλφηεηα.
ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.3 (δειαδή ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο θαηαζηξνθήο, ή πεξηθεξεηαθήο
θαηαζηξνθήο κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο) ζε ζπλδπαζκφ
κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β΄, γ΄θαη δ΄ ηνπ Ν.3013/2002 - ΦΔΚ 102/Α΄/2002 (πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ
Γελ. Γξακκαηέα Πνιηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο θαηαζηξνθήο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
απφθαζεο), ε αλσηέξσ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ην Γελ.
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο αληίζηνηρα θαη εκηελείηαι από ηοςρ απμόδιοςρ Νομάπσερ, Γημάπσοςρ
και Πποέδποςρ Κοινοηήηυν.
Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή
πξνζηαζία ηνπο, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη
κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο πιεκκπξψλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε α) απφ ηελ θαηάθιπζε
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ απφ πιεκκπξηθά χδαηα (παξάζπξζε απφ πιεκκπξηθά χδαηα, αηπρήκαηα, εγθισβηζκνί,
θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ, θιπ), β) απφ ρεκηθνχο ή ινηκνγφλνπο παξάγνληεο επηθίλδπλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία νη
νπνίνη παξαζχξζεθαλ ή αλαπηχρζεθαλ ζηα πιεκκπξηθά χδαηα θαη γ) απφ επαγφκελα θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα.
πλεπψο, ην ζθεπηηθφ φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμ αηηίαο πιεκκπξψλ
ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο.
Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζξ. 18 Ν 3613/2007, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο
εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε
ηεο θαηαζηξνθήο.
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πιεκκπξψλ ν έιεγρνο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ
απφ ηελ εμέιημή ηνπ, αλήθεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ννκαξρηψλ θαη
ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ελ γέλεη ησλ
πδαηνξεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, αξκφδηεο λα
εηζεγεζνχλ ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ είλαη θαη νη θαηά ηφπνπο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ππάξρεη ηζηνξηθφ πιεκκπξηθψλ ή/θαη θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ,
απηφ κπνξεί λα αμηνινγείηαη θαη λα ιακβάλεηαη θαηά πεξίπησζε ππφςε, δεδνκέλνπ ηνπ πξνιεπηηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιίδεηαη
εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο.
Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ
πνιηηψλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο
ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάζσζε, ε νπνία απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, είλαη δξάζε
ππνρξεσηηθή θαη θαηά θαλφλα αθνξά κηθξέο νκάδεο πνιηηψλ, ή κεκνλσκέλα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη
πεξηνξηζκέλν ρψξν, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή.
Ζ αλσηέξσ ζρεηηθή απηή δηάηαμε δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ
αηφκσλ, πνπ επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ή θαηεπζχλεηαη
απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή
δηάηαμε, απνηειεί επζχλε ησλ δηνηθήζεσλ ηνπο (εγθαηαζηάζεηο Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθάιεηαο,
Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα, θιπ).
Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά πεξίπησζε αξκφδηνη
Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, κπνξνχλ άκεζα λα ζπγθαινχλ ην
πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη νη Ννκάξρεο ην πληνληζηηθφ
Ννκαξρηαθφ Όξγαλν (ΝΟ).
ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε εμεχξεζε κέζσλ κεηαθνξάο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 41
ηνπ Ν.3536/2007(ΦΔΚ 42, ηεπρ Α). Γειαδή απαηηείηαη απφθαζε Πξσζππνπξγνχ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (παξ3 αξζ41 Ν.3536/2007).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 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).
ηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζα πξέπεη
λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη
θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην ελδερφκελν
πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη
γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ
πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ
αλαγθψλ απφ θαηαζηξνθέο, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα.
(Ν.2800/2000 - ΦΔΚ 41/Α΄/2000, Ν.3511/2006 ΦΔΚ258/Α΄/2006). Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα
πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ 3 ηνπ αξζ 4 ηεο ΚΤ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 θαη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν 2800/2000,
έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ. Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε
ηνλ εληνπηζκφ θαη εηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο φηαλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε, κε
ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζψο θαη πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή ηπρφλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή,
απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ κε ζεκαληηθή βαξχηεηα.
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
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ιφγνπο παξνρήο άκεζεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Ν 1579/85 ΦΔΚ 217/
Α΄/1985).
4.4. ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ
Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο
κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο ή ησλ ΟΣΑ. Σνλίδεηαη φηη νη ρψξνη δξάζεο ησλ νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμήο
ηνπο θαη φηη γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ
κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηα πληνληζηηθά Ννκαξρηαθά Όξγαλα (ΝΟ).
Ο ζπληνληζκφο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο, βάζεη απνθάζεσλ ηνπ ΝΟ, γίλεηαη απφ
ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρίαο.
4.5 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΗ ΔΝΗΥΤΔΗ ΣΟΤ ΠΛΖΓΔΝΣΔ
Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ αηηίαο ησλ πιεκκπξψλ
ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ
πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλή – δηαηξνθή) θαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηε
ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
Με ηελ ΚΤΑ Π2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε
νηθνζθεπήο, θηι. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Πξψησλ Κνηλσληθψλ Βνεζεηψλ
ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ ηνλ νηθείν
ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ220 ΚΑΔ 2739) (Ν.Γ. 57/1973 - ΦΔΚ
149/Α΄/1973, ΚΤΑ 2673 Π2/νηθ.2673/29-8-2001 - ΦΔΚ 1185/Β΄/2001).
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο εκπίπηνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (Ν.1190/1981 ΦΔΚ 203/Α΄/1981, Ν.2576/1998 - ΦΔΚ 25/Α΄/1998). Δηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο
πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζεο ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΥΧΓΔ.
ε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο
επηρεηξήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, δχλαηαη λα παξέρεηαη
επηρνξήγεζε κέζσ ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραληθφ
εμνπιηζκφ, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα θαη θνξηεγά απηνθίλεηα δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα νπνία
θαηαγξάθεθαλ σο νινζρεξψο θαηεζηξακκέλα. Σν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο θαζνξίδεηαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή
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Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΥΧΓΔ (Ν.2459/1997 – ΦΔΚ
17/Α΄/1997).
Σνλίδεηαη φηη γηα ηελ ιήςε απφθαζεο νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα
ιφγσ πιεκκπξψλ απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ
Πεξηθέξεηα πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., αθνχ πξνεγεζνχλ απηνςίεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ Μεραληθνχο
ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ΑΠ 938/ΑΕ11/15-4-1998 εγθχθιηνο ηνπ Τθππνπξγνχ
ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.)
Θέκαηα απνδεκηψζεσλ ζηε θπηηθή, δσηθή θαη αιηεπηηθή παξαγσγή, θαζψο θαη ζην θπηηθφ, δσηθφ,
αιηεπηηθφ, πάγην θαη έγγεην θεθάιαην απφ θαηαζηξνθέο νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο θαη έληνλεο
βξνρνπηψζεηο ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Κξαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ (ΚΤΑ 281245/2008, ΦΔΚ
628/Β΄/2008), κε αξκφδην θνξέα πινπνίεζεο ηνλ ΔΛΓΑ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ζην ζπληνληζκφ ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ
επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη
ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε
έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε
πιεγέληεο.
ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
5.1 ΜΝΖΜΟΝΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ
Σν εγθεθξηκέλν Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ"

(ΤΑ

1299/07-04-2003 - ΦΔΚ 423/Β΄/2003), φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 3384/9-6-2006 απφθαζε Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 776/Α΄/2006), απνηειεί ηε βάζε ζρεδίαζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηε
δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε πάζεο θχζεσο θαηαζηξνθψλ ζε φια ηα
επίπεδα δηνίθεζεο.
χκθσλα κε ην Ν.3013/2002 (άξζξ. 17, παξ. 2 - ΦΔΚ 102/Α΄/2002), κέρξη ηελ ζχληαμε θαη έγθξηζε ησλ
λέσλ εηδηθψλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ηα Τπνπξγεία, ηζρχνπλ ηα ήδε εγθεθξηκέλα
ζρέδηα πνπ εθπνλήζεθαλ βάζεη ηεο ΤΑ 2025/19-01-1998 (Έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ απφ
30.12.1997 Γεληθνχ ρεδίνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΞΔΝΟΚΡAΣΖ" – ΦΔΚ
12/Β΄/1998). πλεπψο ηα πθηζηάκελα ζρέδηα θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο γηα
ηελ ζχληαμε λέσλ ζρεδίσλ βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη νη θνξείο νθείινπλ λα πξνβνχλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ
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ζηνηρείσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δξάζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαζψο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε
άιινπο Φνξείο.
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα πθηζηάκελα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ απφ
πιεκκχξεο θαη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ηνπο, παξαθαινχληαη νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, λα
πξνρσξήζνπλ ζηε ζχληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ζπληαρζεί λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
επηθαηξνπνίεζή ηνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην κλεκφλην ελεξγεηψλ απνηειεί έλα απιφ έγγξαθν κε εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα ζην νπνίν δίδνληαη κε ζαθήλεηα απαληήζεηο ζηα πέληε εξσηήκαηα (πνηνο, ηη, πφηε, πνπ, γηαηί), πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ ηνπ ρεδίνπ Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/Β΄/2003).
Μλεκφλην ελεξγεηψλ έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπληάμνπλ θαη εθαξκφζνπλ θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη, Κνηλφηεηεο) γηα πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεκκχξεο
(ρέδην Ξελνθξάηεο / ΦΔΚ 423/Β΄/2003). Γηα ηνπο Γήκνπο ε ζχληαμε ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ απνηειεί
επζχλε ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο
ππάξρνπζαο νξγαλσηηθήο ηνπο δηάξζξσζεο (άξζξ 13 Ν3013/2002 – ΦΔΚ 102/Α΄/2002).
ε έλα κλεκφλην ελεξγεηψλ θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα
πξνβνχλ νη αξκφδηεο κνλάδεο (Γ/λζεηο, Σκήκαηα, θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ πνπ έρεη γίλεη κε βάζε ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην. Δίλαη απαξαίηεηνο ν ζαθήο δηαρσξηζκφο
κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο
έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ε ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ μερσξηζηψλ κλεκνλίσλ
ελεξγεηψλ.
Σν κλεκφλην ελεξγεηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ
θηλδχλνπ κε βάζε ηηο πξνγλψζεηο ηεο Δ.Μ.Τ., νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο απφ
ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ, αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θνξέαο ζχληαμεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο
δηάζεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ θνξέα.
Σν κλεκφλην ελεξγεηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηηο
ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θνξέαο ζχληαμεο γηα ηελ δηάζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ
ηνπ ηδίνπ ηνπ θνξέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ.
Δηδηθφηεξα, ε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξψλ πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (δειαδή ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ δηακνλήο, δηαηξνθήο θιπ) ζηνπο πνιίηεο
πνπ επιήγεζαλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εμαηηίαο πιεκκπξψλ, ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, θιπ.
Κάζε κλεκφλην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Σνλ θνξέα επίζεκεο ελεκέξσζεο γηα εηνηκφηεηα ή θηλεηνπνίεζε.
Πίλαθα ελεκέξσζεο αλά δξάζε (πεξηιακβάλεη πξνηεξαηνπνηεκέλε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ
πξνο ελεκέξσζε θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο).
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Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο (πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά κέζα επηθνηλσλίαο - ηειέθσλν, ηειενκνηνηππία, θιπ.θαη ηα ζρεηηθά ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα θαζψο θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γηα ηελ
εηνηκφηεηα θαη έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο).
Δπηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο ζχληαμεο, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ).
Τπελζπκίδεηαη φηη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ κέζσλ θαη
πξνζσπηθνχ θαη ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο,
ξπζκίδνληαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.
Αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Γξαθείσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ΟΣΑ γηα ιφγνπο άκεζεο
θηλεηνπνίεζεο πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αζηπλνκηθψλ
Αξρψλ πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ.
Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ θαη
εθηάθησλ αλαγθψλ απφ πιεκκχξεο, ε ζχληαμε αλάινγνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ απνηειεί ππνρξέσζή ηνπο.
(Παξάξηεκα Α , ρεδίνπ Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/Β΄/2003). Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο θνξείο απηνχο δελ
πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο 2 ηνπ
ρεδίνπ Ξελνθξάηεο.
5.2 ΣΖΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 6, παξ. 3ζη΄ ηνπ Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ
102/Α΄/2002), έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο εηδηθνχ θαθέινπ γηα ηηο γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο
έληαζεο θαηαζηξνθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ».
ηνλ αλσηέξσ εηδηθφ θάθειν πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο
θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνχ δξάζεο ησλ επί κέξνπο
αξκφδησλ θνξέσλ θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ
θαηλνκέλσλ.
ηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή ζεηξά έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ
επηπηψζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ.
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Με βάζεη ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ λα ζπγθεληξψλνπλ
φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ
θαηαζηξνθψλ ή ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο εμ αηηίαο πιεκκπξψλ θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε
ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζα γίλεηαη κε ζρεηηθφ
αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
Οη Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ θαη νη Ννκάξρεο παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ.
ε πεξηνρέο πνπ ν θίλδπλνο εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη απμεκέλνο θαη φηαλ απηφ θξίλεηαη
ζθφπηκν, νη Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ, νη Ννκάξρεο θαη νη Γήκαξρνη λα πξνβαίλνπλ ζηελ δηελέξγεηα
αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο (ΔΛ.Α. Π.., θιπ), πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη έγθαηξα ηπρφλ δπζρέξεηεο ζηνλ
ζπληνληζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ.
Οη θνξείο πξνο θνηλνπνίεζε (ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ, ΓΔΖ, ΟΔ, θιπ) παξαθαινχληαη λα πξνρσξήζνπλ δηα ησλ
αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπο, ζε άκεζν έιεγρν φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηά
πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα πξφθιεζε δεκηψλ απφ πιεκκχξεο θαη λα
απνθαηαζηήζνπλ άκεζα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο, θαη νη Δηαηξίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο θαη Θεζζαινλίθεο παξαθαινχληαη λα
ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηδηαίηεξα ησλ
αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ πδξαγσγείσλ.
Φνξείο ππεχζπλνη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ (Γεληθνί Οξγαληζκνί
Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ), Σνπηθνί Οξγαληζκνί Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΣΟΔΒ) θαη ΟΣΑ), εηδηθά ζε πεξηνρέο
κε ηζηνξηθφ πιεκκπξψλ θαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πξφζθαηεο δαζηθέο ππξθαγηέο, παξαθαινχληαη
λα πξνβνχλ έγθαηξα ζηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο
πιεκκπξψλ ζε νηθηζκνχο, ππνδνκέο θαη εθκεηαιιεχζεηο πιεζίνλ ησλ αλσηέξσ έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε άξζε ησλ πξνζσξηλψλ θξαγκάησλ ζηηο ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πδξνινγηθνχ έηνπο ψζηε λα κελ
πεξηνξίδεηαη ε ξνή ησλ πιενλαδφλησλ πδάησλ.
Δηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ
αξκνδηφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ, ΣΟΔΒ), γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ
πξφθιεζεο δεκηψλ απφ πιενλάδνληα αξδεπηηθά θαη πιεκκπξηθά χδαηα, ξπζκίδνληαη κε ην 12815/08-09-2006
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
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Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο, ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαζψο θαη ε εηαηξία «ΔΓΝΑΣΗΑ
ΟΓΟ, Α.Δ.» νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαηά ηελ
πεξίνδν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, παξαθαινχληαη φπσο εθδψζνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηνπο
παξαρσξεζηνχρνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. Οη αλσηέξσ Παξαρσξεζηνχρνη παξαθαινχληαη λα
γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
(ΚΔΠΠ), αξηζκφ FAX ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη
πξνεηδνπνηήζεηο, γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπο.
Όινη νη θνξείο ππεχζπλνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ θξίζηκσλ γηα ην έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο θαη
απνθαηάζηαζεο ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη πιεκκπξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθαηξα ιάβεη κέηξα
πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κε ηελ
έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο Μνλάδεο ηνπ.
Σν Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κε
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο Μνλάδεο ηνπ.
Ζ πιήξεο θαη έγθαηξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο παξνχζαο, είλαη απηνλφεην φηη δηέπεηαη απφ ηηο πεξί
επζπλψλ δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο αλά θνξέα λνκνζεζίαο.

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΜΟΤΕΑ
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Τποςπγείο Δζυηεπικών
α) Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ
1. Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο
2. Γλζε Σξνραίαο
β) Απσηγείο Πςποζβεζηικού ώμαηορ
Γ/λζε Ππξφζβεζεο – Γηάζσζεο
Τποςπγείο ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ / Γενική Γπαμμαηεία δημοζίυν Έπγυν
α. Γ/λζε Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7)
β. Γ/λζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ10)
γ. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) Απνρέηεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Μείδνλνο πεξηνρήο
Θεζζαινλίθεο
δ. Γηεχζπλζε θαηαζθεπήο Έξγσλ πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ (ΓΚΔΟ)
ε. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / πληήξεζε Απηνθηλεηνδξφκσλ (ΔΤΓΔ /.Α.)
ζη. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο (ΔΤΓΔ / ΒΟΑΚ)
δ. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο (ΔΤΓΔ/ΛΔΠ)
Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν
Γενική Γ/νζη Ανάπηςξηρ και Πποζηαζίαρ Γαζών και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ
Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ θαη Οξεηλήο Τδξνλνκίαο
Πεπιθέπειερ Κπάηοςρ
α. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
β. Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο
γ. Γ/λζε Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.)
δ. Γ/λζε Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ.Κ.Δ.)
ε. Γ/λζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο
ζη. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνχζαο θαη ηελ
απνζηνιή ηεο ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
Δνιαίερ Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ Κπάηοςρ, έδπερ
Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ ηος Κπάηοςρ
α. Γξαθεία θ.θ. Ννκαξρψλ
β. Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φινπο ηνπο
Οξγαληζκνχο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ, ΣΟΔΒ) κε έδξα ην λνκφ ηνπο
γ. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Δπαπσεία ηος Κπάηοςρ (Γπαθεία κ.κ. Δπάπσυν)
ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ
α. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληε
β. Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Τπνζηήξημεο
γ. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Γηθηχνπ/Σνκέαο Λεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο & πληήξεζεο

ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Τποςπγείο Δζυηεπικών
α. Γξαθείν θ. Αξρεγνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
β. Γξαθείν θ. Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
γ. Γξαθείν θ. Αξρεγνχ Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο
δ. Αξρεγείν Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο, Αγξνηηθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Αγξνηηθήο Αζθάιεηαο
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2. Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
β. Γξαθείν θ. Τπαξρεγνχ ΓΔΔΘΑ
γ. ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ
3. Τποςπγείο Ανάπηςξηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
4. Τποςπγείο ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
β. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ
γ. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ
5. Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
γ. Γεληθή Γ/λζε Πξφλνηαο/Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο
δ. Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.)
ε. Πξφεδξν Δ.Κ.ΔΠ.Τ.
ζη. Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ)
Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ
6. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
γ. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Γαζψλ
δ. Γ/λζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ
ε. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
7. Πεπιθέπειερ Κπάηοςρ
Γ/λζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Ννκψλ
8. Δθνική Μεηευπολογική Τπηπεζία (ΔΜΤ)
9. Τπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ (ΤΠΑ)
10. Οπγανιζμόρ ιδηποδπόμυν Δλλάδορ Α.Δ. (ΟΔ)
α. Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ
β. Τπεξεζία ΠΔΑ
11. Γημόζια Δπισείπηζη Ζλεκηπιζμού Α.Δ. (ΓΔΖ Α.Δ.)
α. Γξαθείν θ. Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ
β. Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ/Σνκέαο Αζθάιεηαο Δγθ/ζεσλ/ΠΔΑ
γ. Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο
12. Γημόζια Δπισείπηζη Αεπίος Α.Δ. (ΓΔΠΑ Α.Δ.)
13. Γιασειπιζηήρ Δθνικού ςζηήμαηορ Φςζικού Αεπίος Α.Δ. (ΓΔΦΑ Α.Δ.)
14. ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ.
15. Ένυζη Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν Δλλάδαρ (ΔΝΑΔ)
16. Κενηπική Ένυζη Γήμυν & Κοινοηήηυν Δλλάδαρ (ΚΔΓΚΔ)
17. Σοπική Ένυζη Γήμυν και Κοινοηήηυν Νομού Αηηικήρ (ΣΔΓΚΝΑ)
18. Ένυζη Γημοηικών Δπισειπήζευν Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ (ΔΓΔΤΑ)
19. ΣΡΑΗΝΟΔ Α.Δ.
20. Δθνικόρ Γιασειπιζηήρ ιδηποδπομικήρ Τποδομήρ Α.Δ. (ΔΓΗΤ Α.Δ.)
21. ΣΡΑΜ Α.Δ
22. Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Ππυηεςούζηρ Α.Δ. (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.)
23. Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Θεζζαλονίκηρ (ΔΤΑΘ Α.Δ)
24. Άπιον Κλέορ Αςηοκινηηόδπομορ Α.Δ.
25. Μυπέαρ Α.Δ.
26. Νέα Οδόρ Α.Δ.
27. Αςηοκινηηόδπομορ Αιγαίος Α.Δ.
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28. Οδόρ Κενηπικήρ Δλλάδαρ Α.Δ.

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ. Αζ. Νάθνπ
Γξαθείν Τθππνπξγνχ Ναπάξρνπ ε.α. θ. Π. Υελνθψηε
Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δζσηεξηθψλ θ. Π. Γεσξγηάδε
Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ

ΚΔΠΠ
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