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Θέμα: Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των οργανικών μονάδων Πολιτικής
Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων στο πλαίσιο της
ΚΥΑ 172058/2016 με την οποία η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ
(SEVESO III)
Σχετ.: 1. ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17.02.2016): «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της
ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ»
2. ΚΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β’/10.04.2003): «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»»
3. Το υπ’ αριθ. 1616/17.03.2014 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΒΙΚΖΙ-ΝΨΥ)
Τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΤΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις SEVESO, δηλαδή σε εγκαταστάσεις που υπάγονται
στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II, είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνολογικών
καταστροφών (Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423 Β’/10.04.2003) (σχετικό 2) και είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τη
ζωή, την υγεία και την περιουσία των ανθρώπων, να προκαλέσουν καταστροφές στο περιβάλλον, να διαταράξουν
την οικολογική ισορροπία, καθώς και να θέσουν σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά.
Δεδομένου ότι από 17.02.2016 έχει τεθεί σε ισχύ η ΚΥΑ 172058/2016 (σχετικό 1) σχετικά με την αντιμετώπιση
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, με
την οποία η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III), η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, θεωρεί απαραίτητη την έκδοση του
παρόντος, με σκοπό τη διευκόλυνση:
 της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και των οργανικών μονάδων
Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας), των Περιφερειών
(Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας) και των Δήμων (Γραφεία Πολιτικής Προστασίας), καθώς και
 των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
Πολιτικής Προστασίας,
σε θέματα που άπτονται της ανωτέρω ΚΥΑ.
1/17

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
1.1 Κοινοποίηση και Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (άρθρα 6 & 7)
 Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή, με σκοπό την ενημέρωσή της, αντίγραφα των Κοινοποιήσεων
και των Εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που
αδειοδοτεί η προαναφερόμενη. Τα αντίγραφα διαβιβάζονται σε ψηφιακή μορφή, συνοδευόμενα από τους χάρτες
και τα τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 1 του άρθρου 6 σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την παραλαβή του Φακέλου Κοινοποίησης, μπορεί να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν
σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ενδεχομένως να αιτηθεί τυχόν
συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο, τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6 και παρ. 4,
άρθρο 7).
1.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο domino) (άρθρο 8)
 Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται
στο άρθρο 8 (παρ. 3).
1.3 Μελέτες Ασφαλείας (άρθρο 9)
 Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο (σε ψηφιακή μορφή) των Μελετών Ασφαλείας (και των
στοιχείων που τις συνοδεύουν) των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που αδειοδοτεί η προαναφερόμενη, σε
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καταχώρησή τους, προκειμένου το αντίγραφο αυτό, όταν απαιτηθεί, να
τεθεί στη διάθεση της Υποστηρικτικής Ομάδας του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006 και να διαβιβαστεί ψηφιακά στη
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
οικείου Δήμου (παρ. Γ.5β, άρθρο 9). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ θα αποστέλλει μόνο ψηφιακά αντίγραφα των Μελετών
Ασφαλείας. Σε περίπτωση που η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ή/και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου χρειαστούν το σύνολο ή μέρη της Μελέτης
Ασφαλείας σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην αδειοδοτούσα αρχή,
προκειμένου η τελευταία να υποβάλει σχετικό αίτημα προς το φορέα εκμετάλλευσης.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι υποχρέωση υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης και/ή Μελέτης Ασφαλείας έχουν
και οι μονάδες που διαχειρίζονται απόβλητα (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ)) με
περιεκτικότητα και σε ποσότητα επικινδύνων ουσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ
172058/2016. Για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, οι υπεύθυνοι φορείς διαχείρισης ΧΥΤΕΑ οφείλουν να
καταρτίζουν και εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στην Αυτοτελή
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να καταρτισθούν από αυτήν εξωτερικά σχέδια
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 [Κεφάλαιο 5 (παρ. 5.5) Παραρτήματος,
ΚΥΑ 24944/1159/30.06.2006, ΦΕΚ 791, τ. Β’].
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1.4 Γενικό και Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ (άρθρο 11)
 Συντονίζει τη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων στο
χώρο εκτός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις σχεδίασης που
προβλέπονται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (σχετικό 2). Η ανωτέρω διαδικασία
διενεργείται σε συνεργασία με τους φορείς της παρ. Β.1 του άρθρου 11. Μετά την αποδοχή του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ
από όλους τους συναρμόδιους φορείς κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται, το Σχέδιο εγκρίνεται από
τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών. Το εγκεκριμένο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γενικό ΣΑΤΑΜΕ
διαβιβάζεται στις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, προκειμένου οι τελευταίες να
καταρτίσουν τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ για εκάστοτε εγκατάσταση που λειτουργεί στα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Τα
Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ καταρτίζονται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις του εκάστοτε υφιστάμενου
Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, ώστε το περιεχόμενο και η δομή του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ να εναρμονίζεται πλήρως με το Γενικό
ΣΑΤΑΜΕ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχει ξεκινήσει από τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ η διαδικασία αναθεώρησης της 1ης Έκδοσης του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (Ιούνιος
2009). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αναθεωρημένο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ θα διαβιβαστεί,
συνοδευόμενο από σχετικές οδηγίες, στις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών,
προκειμένου οι τελευταίες να καταρτίσουν τα επιμέρους Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων.
 Κάθε φορά που διενεργούνται ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ,
ενημερώνεται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, η οποία ταυτόχρονα της
διαβιβάζει και έκθεση αποτίμησης των σχετικών ενεργειών της (παρ. Β.2, εδάφιο 4.δ, άρθρο 11).
 Γνωμοδοτεί, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης), σχετικά με το εάν για μία εγκατάσταση συντρέχει ή όχι λόγος κατάρτισης
Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ. Η διαδικασία αυτή δρομολογείται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους και με βάση τις πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας και των
Φακέλων Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων (παρ. Β.2, εδάφιο 5, άρθρο 11).
1.5 Ενημέρωση του κοινού (άρθρο 13)
 Προκειμένου για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, πέραν των όσων προβλέπονται για την ενημέρωση του
κοινού στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
διασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ότι τα
πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή
σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε
περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που
περιγράφονται στο Παράρτημα V (Μέρος 2, παρ. 1.2 και 3) της ΚΥΑ και παρέχονται κυρίως με τη διανομή
φυλλαδίων, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης,
συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις
(ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) του άρθρου 8 της ΚΥΑ (παρ. 3α, άρθρο 13). Στο σημείο αυτό
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επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω διαδικασία, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας είναι αρμόδια για την παροχή στο ενδιαφερόμενο κοινό της ανωτέρω πληροφόρησης, ενώ η
Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεριμνά για τη διευκόλυνση του
προαναφερόμενου έργου των Περιφερειών, με την παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού και οδηγιών.
 Λαμβάνει από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια συγκεντρωτικές εκθέσεις με τις ενέργειες στις οποίες τα
τελευταία έχουν προβεί σχετικά με την ενημέρωση του κοινού (παρ. 5β, άρθρο 13).
 Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με διασυνοριακές
επιπτώσεις σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ έρχεται σε
συνεννόηση με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και την αδειοδοτούσα
αρχή και κοινοποιεί μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το ενδιαφερόμενο Κράτος-Μέλος τις απαραίτητες
πληροφορίες που διαθέτει κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ και προβαίνει με το εν λόγω ΚράτοςΜέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να
λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς και για τον περιορισμό
των συνεπειών τους στο άνθρωπο και το περιβάλλον. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται
στο έδαφος άλλου Κράτους-Μέλους, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ παραλαμβάνει μέσω του
Υπουργείου Εξωτερικών τις απαραίτητες πληροφορίες από το άλλο Κράτος-Μέλος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11
και 12 της ΚΥΑ και τις κοινοποιεί στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και
στην αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας που συνορεύει με το όμορο Κράτος-Μέλος (παρ. 6, άρθρο 13).
1.6 Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 15)
 Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15. Στα Ειδικά
ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε
στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ.
 Λαμβάνει εντός τριών (3) μηνών πληροφόρηση από το φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τα στοιχεία αα) έως αδ)
του άρθρου 15.
1.7 Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 16)
 Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας παρακολουθεί, σε
συνεργασία ενδεχομένως με άλλες συναρμόδιες αρχές, τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στο χώρο
της εγκατάστασης και ενημερώνει συνεχώς το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 2, άρθρο 16).
 Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει τα στοιχεία της παρ. 3α του άρθρου 16 με τη
μορφή συνοπτικής έκθεσης, μεταξύ άλλων φορέων και στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 3β, άρθρο 16).
1.8 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 23)
 Μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει, μεταξύ άλλων φορέων και στη Δ/νση
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, τα στοιχεία α. έως θ. της παρ. 1 του άρθρου 23. Σε
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περίπτωση που στα όρια μίας Περιφερειακής Ενότητας δεν υπάρχουν καθόλου εγκαταστάσεις που
υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO ή δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις SEVESO τις οποίες να
αδειοδοτεί η αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, η τελευταία
παρακαλείται να το γνωστοποιεί εγγράφως στη ΓΓΠΠ.
 Το Πυροσβεστικό Σώμα διαβιβάζει στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και
στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ καταλόγους των εγκαταστάσεων για τις οποίες έχουν
οριστικοποιηθεί τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και διαβιβάζει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τις
ασκήσεις ετοιμότητας που έχουν διενεργηθεί δυνάμει του άρθρου 11 (παρ. Α3 και 5) (παρ. 1.1, άρθρο 23).
 Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ αποστέλλει στη Δ/νση Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους πληροφορίες για Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις:
-

που εκπονήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους,

-

που ελέγχθηκαν με ασκήσεις σε συνεργασία με το φορέα εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους φορείς και

-

πληροφορίες για ενέργειες ενημέρωσης του κοινού που υλοποιήθηκαν για την προστασία του, λόγω
γειτνίασης με εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ΚΥΑ (παρ. 2, άρθρο 23).

2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)
2.1 Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 15)
 Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15. Στα Ειδικά
ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε
στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ.
2.2 Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 16)
 Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας παρακολουθεί, σε
συνεργασία ενδεχομένως με άλλες συναρμόδιες αρχές, τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στο χώρο
της εγκατάστασης και ενημερώνει συνεχώς το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 2, άρθρο 16).
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι ως άνω δύο αρμοδιότητες (Α.2.1 και Α.2.2) στην εν λόγω ΚΥΑ
αποδίδονται εκ παραδρομής μόνο στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ενώ
αποτελούν σαφή αρμοδιότητα και του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, δεδομένου μάλιστα ότι το τελευταίο αποτελεί
επιχειρησιακό κέντρο το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και σύμφωνα με το σχεδιασμό της Πολιτικής
Προστασίας, σε περίπτωση συμβάντος, είναι σε συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τα επιχειρησιακά κέντρα
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ενημερώνει και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ.
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3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, το Γενικό
ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11).
 Εγκρίνει τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων, μετά από θετική εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη σχετικά
με τη διάθεση πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω Σχεδίων (Β.2, εδ. 3, άρθρο 11).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΟΤΑ
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
1.1 Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 Λαμβάνουν από τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ψηφιακό αντίγραφο των
Μελετών Ασφαλείας που διαβιβάζεται στην ανωτέρω από την αδειοδοτούσα αρχή ένα (1) μήνα μετά από την
καταχώρησή τους (παρ. Γ.5β, άρθρο 9).
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται και πάλι ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ θα αποστέλλει μόνο ψηφιακά αντίγραφα των Μελετών Ασφαλείας. Σε περίπτωση που η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
οικείου Δήμου χρειαστούν το σύνολο ή μέρη της Μελέτης Ασφαλείας σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να
απευθύνονται αποκλειστικά στην αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να υποβάλει σχετικό αίτημα
προς το φορέα εκμετάλλευσης.
 Συνεργάζονται, μεταξύ άλλων φορέων, με τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών στην
κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 2β, άρθρο 11).

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
2.1 Περιφερειάρχης
 Εισηγείται θετικά σχετικά με τη διάθεση πόρων για την υλοποίηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, προκειμένου τα
τελευταία να διαβιβαστούν στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς έγκριση (άρθρο 11, παρ. Β.2,
υποπαράγραφος 3).
 Επιβάλλει κυρώσεις στις εγκαταστάσεις, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής και σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της ΚΥΑ 172058/2016 και στο άρθρο 29 του Ν. 3982/2011.

2.2 Αντιπεριφερειάρχης
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07.06.2010):

 Με απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Περιφερειάρχης
αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί επίσης
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να τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του (παρ. 2).
 Ο Αντιπεριφερειάρχης:
- Εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, που
αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι (παρ. 3β).
- Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης (παρ. 3γ).
- Διατυπώνει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας (παρ. 3δ).
- Έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην
Περιφερειακή του Ενότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης (παρ.
3ε).
- Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας (ΣΟΠΠ) (παρ. 3στ).

2.3 Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών
2.3.1 Κοινοποίηση και Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (άρθρα 6 & 7)
 Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή, με σκοπό την ενημέρωσή της, αντίγραφα των Κοινοποιήσεων
και των Εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που
αδειοδοτεί η προαναφερόμενη. Τα αντίγραφα διαβιβάζονται σε ψηφιακή μορφή, συνοδευόμενα από τους χάρτες
και τα τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 1 του άρθρου 6 σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την παραλαβή του Φακέλου Κοινοποίησης, μπορεί να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν
σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ενδεχομένως να αιτηθεί τυχόν
συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο, τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6 και παρ. 4,
άρθρο 7).
2.3.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο domino) (άρθρο 8)
 Συνεργάζεται με τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, την αδειοδοτούσα αρχή και το/α οικείο/α
Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α για:
-

την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13,

-

την ενημέρωση των γειτονικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της (παρ. 3γ, άρθρο
8), καθώς και

-

την παροχή πληροφοριών κατά την κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο
11, παρ. Β,

σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα
εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (παρ. 3β, άρθρο 8).
 Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται
στο άρθρο 8 (παρ. 3).
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2.3.3 Μελέτες Ασφαλείας (άρθρο 9)
 Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο (σε ψηφιακή μορφή) των Μελετών Ασφαλείας (και των
στοιχείων που τις συνοδεύουν) των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που η ανωτέρω αδειοδοτεί, σε χρονικό
διάστημα ενός (1) μήνα από την καταχώρησή τους, προκειμένου να μεριμνήσει (παρ. Γ.5, άρθρο 9):
- για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 13 και
- για την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 11.
2.3.4 Σχέδια έκτακτης ανάγκης (άρθρο 11)
 Λαμβάνει αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή τις επικαιροποιήσεις των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης
των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με
τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου Β.2 της ΚΥΑ (παρ. Α.6.1, άρθρο 11).
 Μέσα σε δύο (2) έτη από την παραλαβή της καταχωρισμένης Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο
Α.1β, έχει την ευθύνη, για την κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ), αναφορικά με
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έξω από το χώρο της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Για την κατάρτιση του
Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και εάν κρίνεται σκόπιμο και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, οργανισμούς και φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των οικείων Δήμων, καθώς και με εκπρόσωπο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
της εγκατάστασης (παρ. Β.2, εδ. 1 & 2, άρθρο 11). Κατόπιν της αναθεώρησης του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από τη
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, το τελευταίο θα διαβιβαστεί σε όλες τις
Περιφέρειες του Κράτους, προκειμένου οι τελευταίες να καταρτίσουν τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ σύμφωνα με
οδηγίες που θα τους κοινοποιηθούν από την Υπηρεσία μας.
 Λαμβάνει αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή τις επικαιροποιήσεις των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης
των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με
τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου Β.2 της ΚΥΑ (παρ. Α.6.1, άρθρο 11).
 Δημοσιοποιεί το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.2 της παρ. Β.2 του
άρθρου 11, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκριση
του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 2γ, άρθρο 11).
 Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έγκριση του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ για κάθε
εγκατάσταση, το οποίο και καταρτίζει σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις του εκάστοτε
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ. Η εισήγηση γίνεται μετά από
την αξιολόγηση των τυχόν σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ και κατόπιν θετικής
εισήγησης του οικείου Περιφερειάρχη σχετικά με τη διάθεση πόρων για την εφαρμογή του Σχεδίου, εφαρμόζεται
δε με ευθύνη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (παρ. Β.2, εδάφια 2.2.3 & 3, άρθρο
11).

 Μεριμνά για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης και τους
συναρμόδιους φορείς, για την εφαρμογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 4α, άρθρο 11).
 Ενημερώνει τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ κάθε φορά που διενεργούνται
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ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και
έκθεση αποτίμησης των σχετικών ενεργειών (παρ. Β.2, εδάφιο 4.δ, άρθρο 11).

 Εξασφαλίζει την παροχή των πληροφοριών που προβλέπονται στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, σύμφωνα με την παράγραφο
3α του άρθρου 13 (παρ. Β.2, εδ. 4β, άρθρο 11).

 Δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, προς όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στη
ζώνη ΙΙΙ-Προστασίας πληθυσμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ (Μέρος 3), αντίγραφα των σεναρίων ατυχημάτων
που περιλαμβάνονται στην καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας, για ενημέρωσή τους (παρ. Β.2, εδ. 4γ, άρθρο 11).
 Δύναται, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους και με βάση τις πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας και των
Φακέλων Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων, να αποφασίζει, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) και της Δ/νσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, ότι για μία εγκατάσταση δε συντρέχει λόγος κατάρτισης Ειδικού
ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδάφιο 5, άρθρο 11).
 Προβαίνει σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρειάζεται, σε επικαιροποίηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, κάθε τρία (3)
χρόνια και σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδάφιο 6.α).
 Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, δημοσιοποιεί μέσω του οικείου Περιφερειακού
Συμβουλίου το τροποποιημένο ΣΑΤΑΜΕ έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, ώστε το
ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, σύμφωνα με τη διαδικασία της
υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11, παρ. Β (παρ. Β.2, εδάφιο 6.β).
 Υποβάλλει προς έγκριση τα επικαιροποιημένα ή αναθεωρημένα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ στη Δ/νση Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. Β.2, εδάφιο 6.γ, άρθρο 11). Η επικαιροποίηση/αναθεώρηση
των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 (παρ. Β.2, εδάφιο 6.γ).
 Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η διενέργεια της δημόσιας
διαβούλευσης πραγματοποιείται από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία της
υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11, παρ. Β. Αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων των εμπλεκόμενων
Περιφερειακών Συμβουλίων ορίζεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η
εγκατάσταση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδάφιο 7, άρθρο 11).
 Σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να
αναμένεται ότι θα καταλήξει σε ατύχημα μεγάλης έκτασης, εφαρμόζει χωρίς καθυστέρηση τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ, σε
συνεργασία με τις προβλεπόμενες συναρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή τους (παρ. Γ.2, άρθρο
11).
Στο σημείο αυτό επισημαίνονται τα εξής:


Η εκπόνηση ασκήσεων ετοιμότητας πληθυσμού προς εφαρμογή και εκπαίδευση των Ειδικών
ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων γίνεται με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας σε συνεργασία με το φορέα εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους φορείς,
μεταξύ των οποίων είναι και η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (παρ. Β.2, εδάφιο 4α, άρθρο 11).
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Ο φορέας εκμετάλλευσης πραγματοποιεί ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή και εκπαίδευση ως
προς τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων που
προβλέπονται στην παράγραφο Γ1 (στοιχεία α, β και γ), απευθύνοντας σχετική πρόσκληση για
συμμετοχή στην τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.



Τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση
ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να αναμένεται ότι θα καταλήξει σε ατύχημα μεγάλης
έκτασης με επιπτώσεις εκτός του χώρου της εγκατάστασης.



Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης αφορούν στα μέτρα που λαμβάνονται μέσα στο χώρο της
εγκατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση ανεξέλεγκτου
συμβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να αναμένεται ότι θα καταλήξει σε ατύχημα μεγάλης έκτασης και
εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση από το φορέα εκμετάλλευσης και τις εμπλεκόμενες σε αυτά
αρμόδιες αρχές.

2.3.5 Ενημέρωση του κοινού (άρθρο 13)
 Για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας:
-

Παρέχει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6
του Μέρους 1 του Παραρτήματος V (παρ. 2, άρθρο 13).

-

Πέραν των όσων προβλέπονται για την ενημέρωση του κοινού στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ,
διασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ότι τα
πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη
μορφή σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά
σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που
περιγράφονται στο Παράρτημα V (Μέρος 2, παρ. 1.2 και 3) της ΚΥΑ και παρέχονται κυρίως με τη διανομή
φυλλαδίων, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης,
συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις
(ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) του άρθρου 8 της ΚΥΑ (παρ. 3α, άρθρο 13). Στο σημείο αυτό
επισημαίνεται και πάλι ότι κατά την ανωτέρω διαδικασία, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας είναι αρμόδια για την παροχή στο ενδιαφερόμενο κοινό της ανωτέρω πληροφόρησης,
ενώ η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεριμνά για τη διευκόλυνση
του προαναφερόμενου έργου των Περιφερειών, με την παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού (παρ.
3α, άρθρο 13).

 Λαμβάνει από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια συγκεντρωτικές εκθέσεις με τις ενέργειες στις οποίες τα
τελευταία έχουν προβεί σχετικά με την ενημέρωση του κοινού (παρ. 5β, άρθρο 13).
2.3.6 Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 15)
 Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ενημερώνεται άμεσα από τον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 15. Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
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του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ.
2.3.7 Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 16)
 Συνεργάζεται με:
 την αδειοδοτούσα αρχή,
 τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
 την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας,
 την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,
 την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και
 τις Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης, προκειμένου:
- να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν:
 τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο
πολλαπλασιαστικών φαινομένων (παρ. 1α, εδάφιο αα, άρθρο 16)
 τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων του
ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψής του (παρ. 1α, εδάφιο αβ, άρθρο 16)
- να ενημερωθούν οι Δήμοι της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα, καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να
πληγούν και, όπου είναι σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες
του ατυχήματος (παρ. 1β, άρθρο 16).
Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ.
 Παρακολουθεί, σε συνεργασία ενδεχομένως με άλλες συναρμόδιες αρχές, τις ενέργειες καταστολής του
ατυχήματος μέσα στο χώρο της εγκατάστασης και ενημερώνει συνεχώς το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και εφόσον συντρέχουν
λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 2, άρθρο 16).
 Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή, με τη μορφή συνοπτικής έκθεσης, τα στοιχεία της παρ. 3α του άρθρου 16.
2.3.8 Απαγόρευση λειτουργίας εγκατάστασης (άρθρο 18)
 Προτείνει στην αδειοδοτούσα αρχή την απαγόρευση της έναρξης λειτουργίας ή της επαναλειτουργίας μίας
εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης ή τμήματός της, εάν η τελευταία δεν πληροί σχετικούς όρους (παρ. 1, άρθρο
18).
2.3.9 Επιθεωρήσεις-έλεγχοι (άρθρο 19)
 Δύναται να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις/ελέγχους στις εγκαταστάσεις που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε
συνεργασία με:
-

τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση),

-

την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,

-

την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας,

-

την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και
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-

την οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (παρ. 1, άρθρο 19).

2.3.10 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 23)
 Μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει, μεταξύ άλλων φορέων και στην
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, τα στοιχεία α. έως θ. της παρ. 1 του άρθρου 23.

2.4 Περιφερειακό Συμβούλιο
 Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ εκάστοτε εγκατάστασης, μετά την κατάρτισή του από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και πριν από την έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, δημοσιοποιείται από το/α οικείο/α Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α έγκαιρα (εντός πέντε (5) ημερών
από την παραλαβή του) και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.2. της παρ. Β.2 του άρθρου 11, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη
δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκρισή του (παρ. Β.2, υποπαράγραφος 2γ, άρθρο 11).
 Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η ανωτέρω δημοσιοποίηση
του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ γίνεται μέσω των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων των εν λόγω Περιφερειών (παρ. Β.2,
υποπαράγραφος 2.1, άρθρο 11).
 Αναλαμβάνει την ενημέρωση των πολιτών με βάση τις πληροφορίες των παρ. 1, 2 και 3β του άρθρο 13, καθώς
και το εγκεκριμένο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της εκάστοτε εγκατάστασης
(παρ. Β.2, υποπαράγραφοι 3 και 6β, άρθρο 11), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ
3.1 Γραφεία Πολιτικής Προστασίας Δήμων
 Λαμβάνουν από τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ψηφιακό αντίγραφο των
Μελετών Ασφαλείας, που διαβιβάζεται στην ανωτέρω από την αδειοδοτούσα αρχή ένα (1) μήνα μετά από την
καταχώρησή τους (παρ. Γ.5β, άρθρο 9).
 Συνεργάζονται, μεταξύ άλλων φορέων, με τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών στην
κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 2β, άρθρο 11).
 Συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας που διενεργεί η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας σε
συνεργασία με το φορέα εκμετάλλευσης και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς στη διενέργεια ασκήσεων
ετοιμότητας (παρ. Β.2, εδάφιο 4, άρθρο 11).
 Σε περίπτωση ατυχήματος, ενημερώνονται για αυτό από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
(παρ. 1β, άρθρο 16. Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Η ενημέρωση του κοινού διακρίνεται στη γενική ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας από
κινδύνους που προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και στην ειδική
ενημέρωση, με την έκδοση και κοινοποίηση οδηγιών προς τους πολίτες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.
Ι. Όσον αφορά τη γενική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, αυτή γίνεται σε κεντρικό
επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν.
3013/2002, Ν. 4249/2014).
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, μέσω διανομής των οδηγιών και του έντυπου υλικού των ανωτέρω κεντρικών
φορέων, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων Αυτοτελών Δ/νσεων
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (άρθρο 13, παρ. 2 & 3 της ΚΥΑ 172058/2016), σε συνεργασία με τις Δ/νσεις
Πολιτικής Προστασίας των οικείων Αποκεντρωμένων Δ/νσεων και Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές
οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό
σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω του ιστοχώρου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) και δύναται να αναρτηθεί στους οικείους ιστοχώρους με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) έχουν
διανεμηθεί και οδηγίες αυτοπροστασίας με τη μορφή φυλλαδίου, το οποίο έχει εκδοθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ
(νυν ΥΠΕΝ) (το συγκεκριμένο φυλλάδιο περιλαμβάνεται και στην 1η Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ).
ΙΙ. Η ειδική ενημέρωση, μέσω της έκδοσης και κοινοποίησης οδηγιών προς τους πολίτες κατά τη διάρκεια του
ατυχήματος γίνεται ως εξής:
Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, η ενημέρωση των πολιτών απαιτείται σε περιπτώσεις που η εξέλιξη του
περιστατικού φαίνεται να επιφέρει συνέπειες στην υγεία και την ακεραιότητα των πολιτών, στην περιουσία του και/ή
στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από τις αρχές, απευθύνονται αποκλειστικά στον
πληθυσμό που βρίσκεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο και γίνονται κυρίως μέσω των ΜΜΕ. Η ενημέρωση ενδείκνυται να
περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τη φύση του ατυχήματος με έμφαση στις πιθανές συνέπειες για τον εκτιθέμενο
πληθυσμό και το περιβάλλον, τα ονόματα των επικίνδυνων χημικών ουσιών που εμπλέκονται στο συμβάν και τις
επικίνδυνες ιδιότητές τους, καθώς και οδηγίες αναφορικά με τους τρόπους αυτοπροστασίας και τις ενδεικνυόμενες
ενέργειες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.
Σε περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα, όταν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης που
προβλέπεται στο παράρτημα XII της ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 ή οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που
καθορίζονται σε αυτό, οι κατά τόπους Περιφέρειες οφείλουν να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού μέσω του
ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του διαδικτύου. Για την Περιφέρεια Αττικής την αρμοδιότητα αυτή
έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (ΚΥΑ Η.Π.
14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 19).
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Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα
δημόσιας υγείας λόγω ατυχήματος κατά την οδική/σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και
για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κ.λ.π.),
αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ανωτέρω
Υπουργείου (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων
Περιφερειών).
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση πόσιμου ύδατος σε τοπικό επίπεδο γίνεται από τους
υπεύθυνους ύδρευσης, με βάση σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση γεωργικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων
αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές
του υπηρεσίες (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων
Περιφερειών).
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τραυματίες και ανθρώπινες απώλειες λόγω ενός ατυχήματος κατά την οδική
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις
Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών και θανόντων
περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων Προξενείων και Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους
αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες (Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των
Περιφερειών και των Δήμων παρακαλούνται να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφο κατά το μέρος
που τις αφορά και εμπλέκονται.
Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να προβούν σε
αναπαραγωγή του παρόντος και αποστολή του στα Γραφεία των κ.κ. Δημάρχων και στα Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας όλων των Δήμων των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών παρακαλούνται να προβούν σε αναπαραγωγή του
παρόντος και αποστολή του στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής
ευθύνης τους και στα Γραφεία των κ.κ. Γραμματέων των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων.
Το παρόν εκδίδεται σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172508/2016 (ΦΕΚ 354/Β΄/2016) (σχετικό 1).
Με το παρόν καταργείται το υπ’ αριθ. 1616/17.03.2014 έγγραφό μας με ΑΔΑ: ΒΙΚΖΙ-ΝΨΥ (σχετικό 3) και τα όσα
προβλέπονται σε αυτό (άρθρο 26 της ΚΥΑ).
Το παρόν ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρας σχετικής. Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών βρίσκεται στη διάθεση των αποδεκτών του παρόντος για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων του παρόντος διέπεται από τις περί ευθυνών διατάξεις της σχετικής
ανά φορέα νομοθεσίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
i. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ii. Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας (με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή του παρόντος και την
αποστολή του στα Γραφεία των κ.κ. Δημάρχων και στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας όλων των Δήμων της
περιοχής ευθύνης τους,)
2. Περιφέρειες του Κράτους
i. Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών (με την παράκληση να κοινοποιήσουν το παρόν στους αρμόδιους
Αντιπεριφερειάρχες)
ii. Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας (με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή του παρόντος και την
αποστολή του στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Γραφεία των κ.κ.
Γραμματέων των Περιφερειακών Συμβουλίων της περιοχής ευθύνης τους)
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
i. Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Α’
Λ. Αλεξάνδρας 11
114 73 Αθήνα
ii. Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών/Γενική Δ/νση Ενέργειας:
- Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
- Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
i. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών & Ελέγχου/Δ/νση
Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων:
- Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Κωδικοποίησης Διαδικασιών
Πλατεία Κάνιγγος 20
102 00 Αθήνα
- Τμήμα Περιβάλλοντος & Βιομηχανικής Ασφάλειας
Πλατεία Κάνιγγος 20
102 00 Αθήνα
3. Υπουργείο Υγείας
i. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας/Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Αριστοτέλους 17
104 33 Αθήνα
ii. Ε.Κ.ΕΠ.Υ./Γραφείο κ. Διοικητή
Λεωφόρος Κηφισίας 39
151 23 Μαρούσι
iii. Ε.Κ.Α.Β./Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας
Tέρμα Οδού Υγείας
115 27 Αθήνα
4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
i. Γενική Δ/νση Εργασίας & Ένταξης στην Απασχόληση/Δ/νση Δ3 Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
Σταδίου 29
101 10 Αθήνα
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5. Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Χημείο του Κράτους/Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών
Προϊόντων
Αν. Τσόχα 16
115 21 Αθήνα
6. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
i. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)
- Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
- Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης
- Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
Κανελλοπούλου 4, Αθήνα
115 27 Αθήνα
ii. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
- Δ/νση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
Μουρούζη 4
106 74 Αθήνα
- 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ
Ριζαρείου 1 & Μικράς Ασίας
152 33 Χαλάνδρι
7. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
i. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
- Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας
- Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
- Δ/νση Επιχειρήσεων
- Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.)
8. Υπουργείο Εξωτερικών
i. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Βασιλίσσης Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
9. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
i. ΓΕΕΘΑ/Α6
ii. ΓΕΕΘΑ/Α1
iii. ΓΕΕΘΑ/Γ6(ΔΥΓ)
iv. ΕΔΛΟ (ΠΒΧ)
Μεσογείων 227-231
115 61 Χολαργός
10. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
i. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών
Αναπαύσεως 10
116 36 Αθήνα
11. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)
Μεσογείων 15
115 26 Αθήνα
12. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
106 78 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
2. Κ.Ε.Π.Π./ΕΣΚΕ
3. Β’ Δ/νση Γ.Γ.Π.Π.
4. Γ’ Δ/νση Γ.Γ.Π.Π.
5. Γραφείο Τύπου Γ.Γ.Π.Π.
6. Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών & Λοιπών Καταστροφών
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