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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 13η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 164/2020
Σήμερα 29/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010),
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ.
Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 535895/23-7-2020 πρόσκλησης του
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 540098/24-7-2020
ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 23/7/2020 και στις 24/7/2020
αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 27ο Η.Δ.
Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση Σεισμού στην
Περιφέρεια Αττικής.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο πενήντα τριών
(53) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ.
Χρήστος Θεοδωρόπουλος διαπιστώνοντας την απουσία του Γραμματέα του Π.Σ. κ.
Σπυρίδωνα Αδαμόπουλου, όρισε αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ.
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

συμμετέχοντες/απόντες

Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
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Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, ΘεοδωρακοπούλουΜπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου
Γεωργία (Τζίνα), Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλυμάρα Σοφία,
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ,
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Βάρσου Μαργαρίτα, Βενιεράτος Διονύσιος, Βιδάλη Μαρία
(Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος
Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή,
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Καλογήρου Φανή (Φαίη) –
Χριστίνα, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κεχρής Ιωάννης, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης
Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λεονάρδου Πολυτίμη,
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Παναγιώταρος Ηλίας, Παπαγεωργίου
Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σμέρος
Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος.
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων,
Αδαμόπουλος Σπυρίδων, Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρουλακάκης
Νικόλαος, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, ΒαρέληΣτεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος,
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Θεοχάρη
Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος
Γεώργιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός,
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κων/νος, Παππά Παναγιώτα,
Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σχινάς Θεόδωρος, Τατάγια
Χριστίνα, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα,
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως εξής :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο /2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η /2020
Σήμερα 23/07/020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
15:00, συνήλθαν σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση, δια περιφοράς, δυνάμει του άρθρου 10, παρ. 1 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’ 55), τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της από
20/07/2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 173 και 174 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν και του άρθρου 4, παρ. 3 του Κανονισμού
Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα αυθημερόν σε έκαστο
των
Αντιπεριφερειαρχών, ως και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στον Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Μοναδικό Θέμα Η.Δ.: « Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την
Εκδήλωση Σεισμού στην Περιφέρεια Αττικής»
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία,
περιφοράς συνεδρίαση και συγκεκριμένα:

με σύνολο δεκαεπτά (17) συμμετεχόντων στη δια

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περιφερειάρχης Αττικής
ΠΑΡΟΝΤΕΣ (Μέλη):
1. κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
2. κ. Αυγερινός Αθανάσιος, Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
3. κ. Δημόπουλος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα
4. κ. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη Βασιλική, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων
5. κ. Κεφαλογιάννη Λουκία, Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα
6. κ. Κόκκαλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
7. κ. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής
8. κ. Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα
9. κ. Νάνου Δήμητρα, Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα
10. κ. Πέππας Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
11. κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών & Επικοινωνιών
12. κ. Κουρή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
13. κ. Βαθιώτης Αθανάσιος, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
14. κ. Δουνδουλάκη Ελένη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
15. κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
16. κ. Μελάς Σταύρος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών
Χρέη Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Λάζαρος Βορεάδης.
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Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Πατούλης Γεώργιος, έθεσε υπ΄ όψιν των
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, κ. Βασιλείου Κόκκαλη
και
αναλυτικότερα:
Το με αριθ. Πρωτ. 516952/17-7-2020 έγγραφο, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το ΕΙΔΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ από ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ της Περιφέρειας
Αττικής προς έγκριση.
Το ανωτέρω Σχέδιο καταρτίστηκε σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, στο οποίο
ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους,
προς τούτο, αρμόδιους φορείς και δυνάμει του οποίου εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-42003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003), σε εναρμόνιση με το Γενικό Σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα η εισήγηση έχει ως ακολούθως:
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…………………………………
(Το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση Σεισμού στην Περιφέρεια Αττικής
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.)
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να τον
ενημερώσουν, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), περί
την ψήφο τους ως και περί τις τυχόν απόψεις τους – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα
πρακτικά της συνεδρίασης – επί της ανωτέρω εισήγησης.
Κατόπιν συλλογής των ψήφων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την εισήγηση του
Βασιλείου Κόκκαλη

Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση
Σεισμού της Περιφέρειας Αττικής, κατ΄ επιταγή του Γενικού Σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και του
Γενικού Σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ως ανωτέρω και
β) την παραπομπή προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο .
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3
23-07-2020

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Επιτροπής

ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
της Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση
Σεισμού της Περιφέρειας Αττικής, κατ΄ επιταγή του Γενικού Σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και
του Γενικού Σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε.
Αποστολόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Ιστορικό σύνταξης
Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 3013/2002 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-42003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με την οποία ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής
προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους φορείς.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις οι Περιφέρειες συντάσσουν τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης
(ΕΣΑ) ανά κατηγορία κινδύνου, με συντονιστή στη σχεδίαση τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας και σε εναρμόνιση με τα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των
υπόχρεων για τη σχεδίαση Υπουργείων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα ΕΣΑ εγκρίνονται
από τη ΓΓΠΠ και μετά την έγκρισή τους καθίσταται εκτελεστά και κοινοποιούνται με μέριμνα των
συντακτών σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εναρμόνιση του σχεδιασμού. Τα
συντασσόμενα σχέδια προ της αποστολής τους στη ΓΓΠΠ ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους
από τις προϊσταμένες υπηρεσίες.
Με το αριθμ. 7753/5-11-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ, διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής
αναλυτικό εγχειρίδιο για τη σύνταξη και εναρμόνιση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε εφαρμογή
της Υ.Α. 1299/2003.
Με την ψήφιση του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010 άρθρο 174) προβλέφθηκε η έγκριση των ΕΣΑ των
Περιφερειών από το Περιφερειακό Συμβούλιο με μέριμνα της Εκτελεστικής Επιτροπής, προ της
αποστολής τους στη ΓΓΠΠ.
Με το αριθμ. 717/31-1-2020 έγγραφο της ΓΓΠΠ, διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής η 1η
Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας διαχείρισης
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”, στα πλαίσια του
σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”.
Με το Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27Α/7-2-2020) συστήθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ο σχεδιασμός είναι
ενιαίος και όχι ανά κατηγορία κινδύνου, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές. Στα πλαίσια αυτά οι
Περιφέρειες συντάσσουν Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης
των συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας της
Περιφέρειας, το οποίο είναι εναρμονισμένο με το Γενικό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46Α/3-4-2020, άρθρο 3) προβλέπεται ότι: «μέχρι την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες
και η διάθρωση των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών που προβλέπονται στο
Ν. 4662/2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν οι
επιχειρησιακές και διοικητικές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα
με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, όπως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4662/2020».
Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω εκδόθηκε η αριθμ. 8778/2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας.
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμού, Περιφέρεια Αττικής

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, συντάσσεται το παρόν «Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών
από την εκδήλωση Σεισμού» της Περιφέρειας Αττικής, από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας και με μέριμνά της υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου εν συνεχεία
να το εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έλεγχο πληρότητάς και έγκριση.
Η σύνταξη του παρόντος έγινε από την προϊσταμένη Σχεδιασμού της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας, Ασπασία Καραμάνου και για την κατάρτισή του ελήφθησαν υπόψη οι έγγραφες
απόψεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, κατά το μέρος που τους αφορά.

1.2

Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

1.3

Πίνακας Διανομής
Παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος

1.4

Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής του από το
Περιφερειακό Συμβούλιο.

1.5

Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου
Το παρόν Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμών της Περιφέρειας
Αττικής, καθίσταται εκτελεστό και ενεργοποιείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.
Δομή του Σχεδίου
Η δομή του παρόντος όπως παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια. έχει ως εξής:
Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται οι αντικειμενικοί στόχοι του σχεδίου, παρουσιάζεται μια σύντομη
αξιολόγηση του σεισμικού κινδύνου για την Περιφέρεια Αττικής, οι προϋποθέσεις και οι παραδοχές
που ελήφθησαν για την εφαρμογή του.
Οι κύριες δράσεις πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής από την εκδήλωση σεισμών,
αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση
αυτών των δράσεων αναφέρονται στο κεφάλαιο 4, όπως αυτές καθορίζονται από την οργανωτική
δομή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειών, τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης της
Περιφέρειας Αττικής και τις ειδικές διατάξεις περί Πολιτικής Προστασίας.
Η ροή της πληροφορίας μεταξύ των υπηρεσιών και οργάνων της Περιφέρειας Αττικής όσο και με τις
λοιπά εμπλεκόμενες δυνάμεις πολιτικής προστασίας καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
για τη μεταξύ τους επικοινωνία αναφέρεται στο κεφάλαιο 5.
Στο 6ο κεφάλαιο δίνονται περισσότερες οδηγίες σχετικά με το σύστημα Κινητοποίησης Πολιτικής
Προστασίας, και γίνεται συνοπτική αναφορά των (συν-) αρμοδιοτήτων άλλων εμπλεκόμενων
φορέων πολιτικής προστασίας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των σχετικών διαδικασιών από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για τη βέλτιστη επίτευξη της διαλειτουργικότητας
και του συντονισμού των σχετικών δράσεων.
Στο 7ο κεφάλαιο παρατίθεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής για την περίπτωση που θα
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απαιτηθεί η εφαρμογή του Μέτρου της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών, οι απαιτούμενες
δράσεις, τα εμπλεκόμενα διοικητικά όργανα και το ανθρώπινο δυναμικό και μέσα ανά δράση.
Στο τέλος του παρόντος σχεδίου και ως αναπόσπαστο μέρος του, παρατίθεται παραρτήματα με
χαρτογραφικό και λοιπό υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση των αναφερόμενων δράσεων
πολιτικής προστασίας, καθώς και αναλυτικά στοιχεία των εμπλεκόμενων διοικητικών οργάνων,
ανθρώπινο δυναμικό και μέσα της Περιφέρειας Αττικής.
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2. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.1 Σκοπός
Με το παρόν Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης, επιδιώκεται η αποτελεσματική κινητοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων των Υπηρεσιών και των οργάνων της Περιφέρειας Αττικής,
για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων από την εκδήλωση σεισμών και ως εκ τούτου,
στα πλαίσια του δυνατού και κατά το μέρος που τους αφορά για την ικανοποίηση των σκοπών της
Πολιτικής Προστασίας δηλαδή, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των
πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών
και των υποδομών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής (τοπικό επίπεδο).

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι
•

•

•

•

Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής
καθώς και των οργάνων που διευθύνουν και συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε τοπικό
επίπεδο για όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας και παροχή
ουσιωδών οδηγιών.
Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που
συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων και αποτελεσματικού
συστήματος επικοινωνιών.
Συντονισμένη δράση του ανθρώπινου δυναμικού και πόρων της Περιφέρειας Αττικής για την
ικανοποίηση του σκοπού του παρόντος και η επίτευξη της διαλειτουργικότητας με άλλους
φορείς πολιτικής προστασίας.
Εναρμόνιση του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής με το γενικό σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2.3 Ανάλυση Κινδύνου - Κατάσταση -Παραδοχές - Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
2.3.1. Ανάλυση Κινδύνου
Γενικά
Ο σεισμός είναι φαινόμενο που εκδηλώνεται χωρίς σαφή προειδοποίηση ή πρόγνωση, δεν μπορεί
να αποτραπεί και δύναται να προκαλέσει ανθρώπινες και υλικές ζημίες (καταρρεύσεις κτιρίων,
ζημιές σε εργοστάσια, βιομηχανίες, κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους – μουσεία, εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας και δίκτυα μεταφοράς αποκλεισμό περιοχών, πυρκαγιές, εγκλωβισμό ατόμων
τραυματισμούς και απώλειες ζωών κλπ).
Ως πρωτογενή φαινόμενα του σεισμού θεωρούνται η βίαιη κίνηση του εδάφους και η εμφάνιση
σεισμικού ρήγματος του εδάφους. Πιθανά θεωρούνται και δευτερογενή φαινόμενα, όπως η
ρευστοποίηση εδαφών, εδαφικές διαβρώσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων,
παλιρροιακά κύματα βαρύτητας (tsunamis), πλημμύρα, φωτιά.
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Σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ο σεισμός εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών. Ως αιτία γενέσεως θεωρείται η σύγκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών της γης (κίνηση
τεκτονικών πλακών). Η Ελλάδα συγκεντρώνει περίπου το 2% της παγκόσμιας και το 50% της
Ευρωπαϊκής ελκυόμενης σεισμικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται στην περιοχή του
Πλανήτη που συγκλίνει η Ευρασιατική με την Αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των σεισμών (περίπου τα ¾) γίνονται στο θαλάσσιο χώρο ή σε βάθος αρκετών
χιλιομέτρων, γεγονός που μειώνει τη διακινδύνευσή τους.
Σήμερα, ως βασικές συνιστώσες της αντισεισμικής πολιτικής θεωρούνται κυρίως ο Ελληνικός
Αντισεισμικός Κανονισμός/ΕΑΚ.1 οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας/ΜΓΚ,2 ο πολεοδομικός και
χωροταξικός σχεδιασμός, τα οποία αποτελούν τα θεσμοθετημένα μέτρα πρόληψης του σεισμικού
κινδύνου.
Νομός Αττικής
Η αξιολόγηση των κινδύνων και η χαρτογράφηση ευπαθών περιοχών τίθεται ως απαραίτητη βασική
απαίτηση από τον ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ για την πληρέστερη σχεδίαση και αποτελεσματικότερη δράση των
αρμοδίων υπηρεσιών.
Η Αττική για πολλές δεκαετίες επηρεαζόταν από ισχυρούς σεισμούς που το επίκεντρό τους ήταν
σχετικά μακριά (Κορινθιακός, Ευβοϊκός, Φθιώτιδα – Αταλάντη) και οι επιπτώσεις τους στο
λεκανοπέδιο δεν ήταν μεγάλες. Η σεισμικότητα της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής είτε η
επίδραση της σεισμικότητας άλλων περιοχών είναι καταγεγραμμένη από τους ιστορικούς χρόνους
(Εικόνα 1):
1

Με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (βλέπε ΦΕΚ 2184/Β/1999 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΦΕΚ
781/Β/2003, ΦΕΚ 1153Β/2003, ΦΕΚ 1151Β/2003, ΦΕΚ 781/2003, ΦΕΚ 270/2010) επιχειρείται η διαδικασία δόμησης να
εντάσσεται σε κάποιο πλαίσιο σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές. Η αποδεκτή πιθανότητα αστοχίας των κατασκευών
έναντι σεισμικού κινδύνου που ορίζεται στον αντισεισμικό κανονισμό είναι 10% (για χρόνο ζωής της κατασκευής τα 50
έτη). Με τον τρόπο αυτόν γίνεται μία προσπάθεια καθορισμού ενός ανώτατου ορίου αναμενόμενων βλαβών. Πιο
συγκεκριμένα οι στόχοι του αντισεισμικού σχεδιασμού για μία δομική κατασκευή είναι:
•
Η πιθανότητα κατάρρευσης της κατασκευής ή τμημάτων της να είναι επαρκώς μικρή και να συνδυάζεται με τη
διατήρηση της ακεραιότητας και της επαρκούς εναπομένουσας αντοχής μετά της λήξη της σεισμικής ακολουθίας.
•
Οι βλάβες σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού από το σεισμό σχεδιασμού να είναι περιορισμένες και
επιδιορθώσιμες, ενώ οι βλάβες για σεισμό μικρότερης έντασης και με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης να
ελαχιστοποιούνται.
•
Να διασφαλίζεται μία ελάχιστη στάθμη λειτουργιών της κατασκευή, ανάλογα με τη χρήση και τη σημασία της,
όταν αυτή πληγεί από σεισμό.
Με βάση τους ανωτέρω στόχους επιτρέπεται σε μία κατασκευή να παραμορφωθεί στην πλαστική περιοχή κατά τη
διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού, γιατί δεν θα ήταν ορθολογικό για συνήθεις κατασκευές και για σπάνιες περιπτώσεις ενός
ισχυρού σεισμού να επιβαρυνθεί η κατασκευή με ιδιαίτερο κόστος ώστε να εξασφαλισθεί η ελαστική συμπεριφορά. Οι
απαιτήσεις του Αντισεισμικού Κανονισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, αναφέρονται στην επικινδυνότητα:
α) Της περιοχής: Ο Ελληνικός χώρος έχει χωριστεί σε 3 ζώνες (από χαμηλή μέχρι υψηλή) διαφορετικής αναμενόμενης
εδαφικής επιτάχυνσης σαν συνάρτηση του μέσου χρόνου επανάληψης και της έντασης ενός μελλοντικού σεισμού
(αριθμός σεισμών στο χώρο και στο χρόνο).
β) Του εδάφους: Τα Ελληνικά εδάφη χωρίζονται σε 5 κατηγορίες ανάλογα την επικινδυνότητά τους από μικρή μέχρι
εξαιρετική.
2. Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας θεσμοθετήθηκαν με την Υ.Α. 16374/3696/1998 του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 723Β
«Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές», στα
πλαίσια του οικιστικού Νόμου (2508/1997, άρθρο 1 παρ.8). Σήμερα, συντάσσονται στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου (ΓΠΣ) και των Σχεδίων, Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) και εκπονούνται όπως
ορίζεται στο ΦΕΚ 1902Β/2007.
Σκοπός αυτών των μελετών είναι ο καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών στις οποίες εκπονείται
πολεοδομική μελέτη για τη διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους
προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.
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Ο καταστροφικός σεισμός της Πάρνηθας, στις 7-9-1999, οδήγησε σε αναθεώρηση των υφιστάμενων
δεδομένων3 και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, απαιτείται πιο λεπτομερής προσδιορισμός της
ευαλωτότητας των περιοχών της Αττικής, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας
(risk analysis).4
Στο νομό Αττικής η έντονη αστικοποίηση και η οικοδόμηση αρκετών περιοχών της χώρας σε μικρό
σχετικά χρονικό διάστημα, με μια ποικιλία πολεοδομικών παρεμβάσεων και ανεπαρκή χωροτακτικό
σχεδιασμό (σε κάποιες περιπτώσεις άναρχη και αυθαίρετη δόμηση ή/και σε περιοχές αυξημένης
επικινδυνότητας) αποτελούν τις βασικές παραμέτρους αύξησης της ευαλωτότητας. Υφιστάμενες
χρήσεις γης που επιτρέπουν τη γειτνίαση χώρων κατοικίας με χώρους άλλων επικίνδυνων
δραστηριοτήτων (βενζινάδικα, εμπορία υγραερίων, βιομηχανιών πετρελαίου κτλ) αυξάνουν τις
επιπτώσεις του σεισμικού κινδύνου με δευτερογενείς κινδύνους όπως αστικές πυρκαγιές,
βιομηχανικά ατυχήματα κτλ. Περαιτέρω, ο τρόπος με τον οποίο είναι πολεοδομικά και χωροτακτικά
δομημένος ο αστικός χώρος κατ΄ουσία δύναται να εμποδίσει την αποτελεσματική απόκριση σε μια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δυσκολίες απαντώνται στη χάραξη του οδικού και πεζοδρομιακού
δικτύου για την ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού. Οι ελεύθεροι χώροι που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον καταυλισμό του πληθυσμού ή ως χώροι παροχής βοήθειας για τους
πληγέντες, είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, κυρίως στις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές του
κέντρου. Η χωροθέτηση και ο καθορισμός άλλων κρίσιμων λειτουργιών (πχ νοσοκομειακές μονάδες
ή/και γραμμές ζωής) που κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης κατάστασης ανάγκης, υπερφορτίζονται
εξαιτίας των υφιστάμενων κατασκευαστικών και πληθυσμιακών πυκνοτήτων, αποκτά ιδιαίτερη
σημασία.
Η περιοχή της Αττικής λόγω της πολύπλοκης γεωλογικής δομής, αλλά και του γεγονότος ότι
φιλοξενεί το μητροπολιτικό κέντρο των Αθηνών παρουσιάζει ιδιαίτερο σεισμολογικό ενδιαφέρον. Ο
καταστρεπτικός σεισμός του 1999 επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενεργών τεκτονικών δομών στα όρια
του οικιστικού ιστού και την ανάγκη περαιτέρω μελέτης τους.
Σύμφωνα με το Global Earthquake Model (GEM) η Αττική βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές του
κόσμου που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο υλικών ζημιών από σεισμούς (Εικόνα 2).
Μορφολογικά η Αττική διαμορφώνεται από δύο κύρια ορεογραφικά συστήματα:
• Το βορειοδυτικό με τα Γεράνεια, τον Κιθαιρώνα, τον Πατέρα, την Πάστρα, το Αιγάλεω και
την Πάρνηθα και
• Το νοτιανατολικό, με το Πεντελικό, τον Υμηττό και τα όρη της Λαυρεωτικής.
Το πεδινό τμήμα της Αττικής διαμορφώνεται από σχετικά μικρής έκτασης ασυνεχείς λεκάνες
ανοικτές προς τη θάλασσα. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι του Λεκανοπεδίου Αθηνών, των
Μεσογείων, των Μεγάρων, της Ελευσίνας και των Θηβών.

3
4

https://www.oasp.gr/sites/default/files/Seismoi.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=MSys9-IDKTA&feature=emb_logo
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Εικόνα 1: Ιστορικοί σεισμοί που έπληξαν και περιοχές της Αττικής5

5

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/1316359/theFile/1316360
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Εικόνα 2: Global Earthquake Model (GEM)
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Η σεισμικότητα του Νομού Αττικής αποτυπώνεται στον Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας του
Ελληνικού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 2000 (Ε.Α.Κ. 2000), και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις κατά το
έτος 2002, όπου ενσωματώθηκαν τα δεδομένα από το σεισμό του 1999 στην Πάρνηθα (Εικόνα 3 και
4).

Εικόνα 3: Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας6

Εικόνα 4: Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας ανά δήμο
6

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/fek_1154b_2003anatheorisixarthseismikhsepikindi
notitas_0.pdf
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Με βάση τους σημαντικότερους σεισμογόνους χώρους όπου και υφίσταται σημαντικά ενεργά και
σεισμικά ρήγματα που μπορεί να επηρεάσουν το Λεκανοπέδιο, μπορούν να γίνουν τα ακόλουθα
σεισμικά σενάρια:7
Ανατολικός Κορινθιακός: Το πιο πιθανό σενάριο είναι ένας επιφανειακός σεισμός στην περιοχή
Κορίνθου – Λουτρακίου σε απόσταση περίπου 70 Km ανατολικά του Λεκανοπεδίου, με μέγεθος
γύρω στο 6,5, όπως δηλαδή η περίπτωση του 1981.
Ωρωπός: Δεύτερο σενάριο θα μπορούσε να είναι η περίπτωση του ρήγματος του Ωρωπού, σε
απόσταση περίπου 50km βόρεια, με μέγεθος γύρω στο 6, όπως δηλαδή ο σεισμός του 1938.
Αταλάντη: Τρίτο σενάριο είναι η περίπτωση του ρήγματος της Αταλάντης, σε απόσταση 120 km ΒΒΔ
του Λεκανοπεδίου, με μέγεθος γύρω στο 7, όπως η περίπτωση του μεγάλου σεισμού το 1984.
Ελληνική τάφρος: Τέταρτο είναι άλλο πιο δύσκολο σενάριο, λόγω της μεγάλης απόστασης και τη μη
λεπτομερούς γνώσης του ελληνικού φλοιού σε όλη του την έκταση, είναι σεισμός μεγέθους 7,5 από
την Ελληνική τάφρο, σε απόσταση 300-400 km ΝΔ ή Ν του Λεκανοπεδίου.
Άλλες περιοχές : Μπορούν να αναφερθούν σεισμικά σενάρια μικρότερων πιθανοτήτων από τα
υπόλοιπα ενεργά ρήγματα της Β Αττικής – Βοιωτίας ή του υποθαλάσσιου χώρου του Δ. Σαρωνικού
και του Ν. Ευβοϊκού από αποστάσεις της τάξεις 30-50 km, δυτικά βόρεια ή ανατολικά του
Λεκανοπεδίου, με μεγέθη γύρω στο 5, 5–6 ανάλογα με την περίπτωση του πρόσφατου σεισμού της
Πάρνηθας.

2.3.2. Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού:
Κατάσταση
Η Περιφέρεια Αττικής είναι δευτεροβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τη
διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και
το Πρόγραμμα «Κλεισθένης». Απαρτίζεται από 8 Περιφερειακές Ενότητες και 66 Δήμους (ΟΤΑ α
βαθμού).
Περιφερειακή
Ενότητα

Δήμοι

Κεντρικού Τομέα
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων · Δήμος
Βύρωνος · Δήμος
Γαλατσίου · Δήμος
Δάφνης-Υμηττού · Δήμος
Ζωγράφου · Δήμος Ηλιούπολης · Δήμος Καισαριανής · Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας

Νοτίου
Αθηνών

Τομέα

Δήμος Αγίου Δημητρίου · Δήμος Αλίμου · Δήμος Γλυφάδας · Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης · Δήμος
Καλλιθέας · Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου · Δήμος Νέας Σμύρνης · Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Βορείου
Αθηνών

Τομέα

Δυτικού
Αθηνών

Τομέα

Δήμος Αγίας Παρασκευής · Δήμος Αμαρουσίου · Δήμος Βριλησσίων · Δήμος Ηρακλείου · Δήμος
Κηφισιάς · Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης · Δήμος Μεταμορφώσεως · Δήμος Νέας Ιωνίας · Δήμος
Παπάγου-Χολαργού · Δήμος Πεντέλης · Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού · Δήμος Χαλανδρίου
Δήμος Αγίας Βαρβάρας · Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού · Δήμος Αιγάλεω · Δήμος Ιλίου · Δήμος
Περιστερίου · Δήμος Πετρούπολης · Δήμος Χαϊδαρίου

Πειραιώς

Δήμος Πειραιώς · Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη · Δήμος Κορυδαλλού · Δήμος ΚερατσινίουΔραπετσώνας · Δήμος Περάματος

Νήσων Αττικής

Δήμος Αγκιστρίου · Δήμος Αίγινας · Δήμος Κυθήρων · Δήμος Πόρου · Δήμος Σαλαμίνας · Δήμος
Σπετσών · Δήμος Τροιζηνίας · Δήμος Ύδρας

Δυτικής Αττικής

Δήμος Ασπροπύργου · Δήμος Ελευσίνας · Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας · Δήμος Μεγαρέων · Δήμος Φυλής

Ανατολικής
Αττικής

Δήμος Αχαρνών · Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης · Δήμος Διονύσου · Δήμος Κρωπίας · Δήμος
Λαυρεωτικής · Δήμος Μαραθώνος · Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας · Δήμος Παιανίας · Δήμος
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Παλλήνης · Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου · Δήμος Σαρωνικού · Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος · Δήμος Ωρωπού

Βρισκόμενη στο ανατολικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Αττικής καλύπτει περίπου
3.808 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περίπου 3.761.810 άνθρωποι ζουν στην περιοχή (σύμφωνα με την
απογραφή του 2001), εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία, είναι κάτοικοι της μητροπολιτικής
περιοχής της Αθήνας. Αποτελεί την πρώτη σε πληθυσμό και πιο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της
Ελλάδας, αφού σε αυτήν βρίσκεται το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, που αποτελεί την
πρωτεύουσα της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 1/3 του πληθυσμού της χώρας.
Στα πλαίσια των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της η Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής
συμμετέχει ενεργά στον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, έχοντας ως βασικές της
αρμοδιότητες (Ν. 3852/2010):
• Τη διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής
προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή και την ευθύνη για την εφαρμογή του εν λόγω
σχεδιασμού κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε
επίπεδο περιφέρειας.
• Το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη διάθεση και το συντονισμό της
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
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Παραδοχές
Το τεσσάρων επιπέδων σύστημα της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης
που αποτελεί τη λειτουργική βάση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβάνει
επί μέρους δράσεις, που αφορούν πολλά Υπουργεία και εποπτευόμενους οργανισμούς. Συνεπώς,
ως πρωταρχική ενέργεια θεωρείται ο Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας και η Εθνική
Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε υπουργικό
επίπεδο με βάση ειδικές επεξεργασμένες θέσεις από την επιτροπή συντονισμού πολιτικής
προστασίας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.8
Ο ανωτέρω σχεδιασμός στρατηγικού επιπέδου όπως θεσπίστηκε με το Ν. 3013/2002, και
αναδιαμορφώθηκε με το Ν. 4249/2004, και την ψήφιση του πρόσφατου Ν. 4662/2020 περί
πολιτικής προστασίας, δεν δύναται να αποτελέσει μέρος του παρόντος σχεδίου, μέχρι την
συγκρότηση των προβλεπόμενων κεντρικών οργάνων πολιτικής προστασίας, (ΚΣΟΠΠ και η
ΔΕΕΣΠΠ), μετά και την κατάργηση ΠΔ 63/2005 και την έλλειψη σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών
από τη ΓΓΠΠ.9
Μέχρι τότε γίνονται αποδεκτές οι κατευθύνσεις τις ΓΓΠΠ όπως αναφέρονται στο Γενικό Σχέδιο
ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ σύμφωνα με τις οποίες:
Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας
καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή
της πολιτικής αυτής σε επίπεδο πρόληψης είναι με βάση το θεσμικό του πλαίσιο ο Οργανισμός
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών.
Η επιστημονική έρευνα που αφορά την διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών δημιουργίας
των σεισμικών γεγονότων, πραγματοποιείται στην χώρα μας από θεσμοθετημένους προς τούτο
φορείς όπως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, διάφορα
εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Σεισμολογίας, Τεκτονικής, Φυσικής του Εσωτερικού της
Γης) κλπ.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ως αρμόδιος φορέας της Κεντρικής Διοίκησης
για την επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής της χώρας στον τομέα
της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, συντονίζει
το έργο και τις δράσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους. Η ΓΓΠΠ συνεργάζεται με άλλους φορείς,
μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΣΠ ως υπευθύνου για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας,
αξιοποιεί τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών, τα ενσωματώνει στη γενικότερη
στρατηγική της πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που
προκύπτουν από σεισμούς (766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια της αποστολής της, έχει εκδώσει τα
2450/09-04-2012 και 2018/09-03-2018 έγγραφά της σχετικά με τους ρόλους και αρμοδιότητες
φορέων Πολιτικής Προστασίας που εμπλέκονται στη διαχείριση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών και παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες που αποβλέπουν στη συνέργεια, τη συνεργασία
και τη διαλειτουργικότητά τους με απώτερο σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκριση τους.
Το Γενικό Σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ της ΓΓΠΠ αφορά τόσο τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που
απαιτούνται για την προετοιμασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, όσο και την
8

Εισηγητική έκθεση Ν. 3013/2002 και Ν. 4662/2020
Ειδικά ότι αφορά την αρμοδιότητα της Διυπουργικής για την έγκριση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας,
σχετική αναφορά έγινε στο πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής και κατά την ψήφιση του Ν. 3013/2002.
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κινητοποίηση και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών. Με
την έκδοση του Γενικού Σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ θεωρείται ότι ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός
πολιτικής προστασίας (πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, άμεση/βραχεία αποκατάσταση) για
την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ, θεωρούνται δεσμευτικές για τους φορείς της πολιτικής
προστασίας, έχοντας σαν στόχο το συντονισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας, την
επεξεργασία, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση τους στο πλαίσιο των κυβερνητικών
κατευθύνσεων.10 Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη ότι οι αρμοδιότητες των φορέων της
Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ασκηθούν και να εφαρμοστούν πρέπει να προβλέπονται από
διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης. Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν
κανόνες δικαίου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το νόμο ή να τον
καταργήσουν, θεσπίζοντας δίκαιο.
Κατόπιν των ανωτέρω και για το σκοπό της σύνταξης του παρόντος (και σύμφωνα με τις
προβλέψεις στο Γενικό Σχέδιο “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” και το Γενικό Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”), δράσεις και έργα
πρόληψης όπως η αντισεισμική θωράκιση κατασκευών, πολεοδομικός και χωροτακτικός
σχεδιασμός, κλπ, δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου και δεν περιλαμβάνονται.
Επίσης, στο παρόν δεν ρυθμίζονται θέματα για τη μεσοπρόθεση και μακροπρόθεσμη διαχείριση
των συνεπειών όπως δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίας καθώς και κυβερνητικές
αποφάσεις.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη:
• την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4662/2020 περί Πολιτικής Προστασίας
• το και ως άνω αναφερόμενο άρθρο 3 του Ν 4682/2020, περί αναβίωσης των
επιχειρησιακών και διοικητικών δομών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
• την απόφαση ΝΣΚ 236/2012, σύμφωνα με την οποία, σε ότι αφορά τις εξουσιοδοτικές
διατάξεις νόμου που δεν έχουν εκδοθεί, εξακολουθεί να ισχύει η καλύπτουσα το θέμα της
εξουσιοδότησης προγενεστέρα νομοθεσία, αν πράγματι υπάρχει,
στο παρόν σχέδιο θεωρούνται εφαρμοστέες εξουσιοδοτικές διατάξεις, νόμων που έχουν
καταργηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω (πχ ΥΑ 1299/2002, ΠΔ 151/2014 κλπ). Επίσης, θεωρούνται
εφαρμοστέες οι ρυθμίσεις των εξουσιοδοτικών νόμων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των
συνταγματικών επιταγών του άρθρου 101 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και του 102 περί
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,11 για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή ή σιωπηρή κατάργηση
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Βλέπε σχετικά και απόφαση 514/2015 ΑΠ «Οι οδηγίες του ΓΓΠΠ είναι δεσμευτικές, για τους εμπλεκόμενους φορείς
πολιτικής προστασίας, αφού εκδίδονται στα πλαίσια της εξουσίας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να
προετοιμάζει και να κινητοποιεί τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής
καταστροφών».
11 Η διοίκηση του Ελληνικού Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα. Τα περιφερειακά όργανα του
Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του
Κράτους, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των
πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόμος ορίζει.
Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους
βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που
συνιστούν αποστολή του Κράτους. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής
κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται
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αυτών με νεότερο νόμο.
Στα πλαίσια αυτά:
− Γίνονται αποδεκτές οι οδηγίες που αναφέρονται στο γενικό σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ της ΓΓΠΠ,
σύμφωνα με τις οποίες η κατάρτισή των σχεδίων των Υπουργείων και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, με τις διαδικασίες που ορίζονται στον ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την κατάρτιση του παρόντος.12
− Περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι, η σχεδίαση σε επίπεδο δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης,
προκειμένου να καλύψει το σύνολο των αντίστοιχων αναγκών του Νομού Αττικής δεν κωλύεται
να περιλαμβάνει τομείς που σχετίζονται με αρμοδιότητες υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις
αρμοδιότητές της, με κυρίαρχο γνώμονα την αποφυγή αντιθέσεων, αναφορικά με τον
αντίστοιχο σχεδιασμό (ΝΣΚ 23/2001). Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια δεν πρέπει να
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που είναι έξω από τα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε
περίπτωση που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο ρυθμίσεις που δεν καλύπτονται
νομικά, θα πρέπει να γίνονται σχετικές εισηγήσεις προς επίλυση του θέματος (ΥΑ 1299/2003).
− Η διαδικασία για την έγκριση του παρόντος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
που προβλέπεται από τον ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ, αλλά δεν απαιτείται από τις οδηγίες του σχεδίου
ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές του Περιφερειάρχη.
− Το κείμενο του εν λόγω σχεδίου δεν θεωρείται ως τελικό, αλλά ως υποκείμενο σε αναθεώρηση
ανάλογα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις και την οργανωτική δομή της δημόσιας διοίκησης.13
Η εφαρμογή των ανωτέρω παραδοχών εξειδικεύεται περαιτέρω και στα επόμενα κεφάλαια, όταν
αυτό απαιτείται.
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου είναι οι ακόλουθες:
• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων και
υπηρεσιών καθώς και των διοικητικών οργάνων πολιτικής προστασίας, με βάση το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των
εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ και σύνταξη ή επικαιροποίηση των
αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών.
• Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν στο τοπικό
ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις
κρατικές υποθέσεις της περιφέρειας τους. Η δημιουργία μιας ενιαίας αποκεντρωμένης διοίκησης εξασφαλίζει την
αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης, και τον καλύτερο συντονισμό των διαφόρων περιφερειακών
υπηρεσιών των υπουργείων (Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης).
12 Σύμφωνα με την ΥΑ 1299/2003, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 3013/2002 (το οποίο
διατηρείται σε ισχύ μετά την έκδοση του νεότερου Ν. 4662/2020) η ΓΓΠΠ συντάσσει το γενικό σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, και τα
Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας, καταρτίζουν τα Ειδικά Σχέδια της
αρμοδιότητάς τους και τα διαβιβάζουν στην ΓΓΠΠ για τελική έγκριση. Μετά την τελική έγκριση αποστέλλουν τα
καταρτισθέντα σχέδια στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες, προκειμένου να καταρτίσουν τα δικά τους
σχέδια τα οποία εγκρίνει προκειμένου να καταστούν εκτελεστά.
Σύμφωνα με το ΠΔ 151/2014 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταρτίζει τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης
Εκτάκτων και συντονίζει τους υπόχρεους φορείς στην εκπόνηση των δικών τους σχεδίων.
Περαιτέρω με το Ν. 4662/2020 η ΓΓΠΠ ορίζεται αρμόδια για την κατάρτιση των Γενικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας τα
οποία εγκρίνονται από τον ΓΓΠΠ και συντονίζει τις Περιφέρειες και τους Δήμους στην κατάρτιση των Περιφερειακών και
Τοπικών Σχεδίων. Δεν αναφέρονται ρυθμίσεις για τα σχέδια των Υπουργείων ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
13 Σύμφωνα και με την 5η Συντονιστική Οδηγία του ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ
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επίπεδο για την υποστήριξη των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.
Η εξασφάλιση της ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων σε κάθε
στάδιο επιχειρήσεων (εκπαίδευση προσωπικού, υλικοτεχνική υποδομή κλπ).
Η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων.
Η αποτελεσματική συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευση πληροφοριών μέσω δικτύων
καλώς λειτουργούντων σε όλα τα επίπεδα.
Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την απρόσκοπτη
ροή πληροφοριών και ενός ενιαίου συστήματος προειδοποίησης, ενεργειών και αναφορών.
Η πρόβλεψη ύπαρξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και σχεδίων για τη συνέχιση
λειτουργίας βασικών συστημάτων εφαρμογής των απαιτούμενων δράσεων Πολιτικής
Προστασίας σε όλα τα επίπεδα.
Ο συντονισμός, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα τόσο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής, όσο και των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και
Τοπικό επίπεδο.

Παράμετροι Σχεδιασμού:
Εκδήλωση καταστροφών από την εκδήλωση σεισμού με συνέπειες στις υποδομές, τις κατοικίες
καθώς και την υγεία των πολιτών.

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων
Η ιδέα επιχειρήσεων σε επίπεδο χώρας καθορίζεται από το εγκεκριμένο γενικό σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ
και η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να αναλύσει και να εξειδικεύσει τα οριζόμενα σε αυτό κατά το
μέρος που την αφορά. Συνεπώς, δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:
Α] Δράσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση καταστροφικού
σεισμού και Β] δράσεις άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών του.
Βασική αρχή εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση
Σεισμών της Περιφέρειας Αττικής, είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η
συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι
εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής
Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση,
αποκατάσταση).
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3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι κύριες δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας
που λαμβάνονται από την Περιφέρεια Αττικής για την ικανοποίηση των σκοπών του παρόντος και
αναφέρονται σε όλες τις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών.14

3.1 Συνήθης Ετοιμότητα & Προπαρασκευαστικές δράσεις (ΦΑΣΗ Ι)
Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται τα μέτρα και δράσεις της Περιφέρειας Αττικής για την
προετοιμασία της στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού σεισμού. Ειδικότερα δρομολογούνται με εντολή
Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, μέτρα και δράσεις που προσδιορίζονται
θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
• Αναθεώρηση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση σεισμών
της Περιφέρειας Αττικής, εναρμονισμένο με το γενικό σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» που εκπονήθηκε
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
• Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας Αττικής (συμπεριλαμβανομένων και των
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων).
• Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής
προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).
• Επικαιροποίηση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον
πόρων για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας στο τοπικό επίπεδο.
• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους
που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών.
• Ορισμός υπαλλήλων της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων ως συνδέσμων με την
ΓΔΑΕΦΚ.
• Συνεργασία και υποστήριξη των ΟΤΑ Α στον προσδιορισμό και την οργάνωση χώρων για την
υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από ένα σεισμό.
• Συμβολή στην ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από
κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και λοιπών συνοδών φαινομένων,
όπως θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), κατολισθήσεις κλπ, με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.
• Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής που έχει την ευθύνη

14

Για το σύστημα κινητοποίησης πολιτικής προστασίας στο κεφ. 6 του παρόντος
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λειτουργίας και ασφάλειάς τους, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΑΣΠ.15
Συνεργασία με τους ΟΤΑ Α για τον εκ των προτέρων προσδιορισμό χώρων προσωρινής
εναπόθεσης μπαζών και υλικών κατεδαφίσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την
εκδήλωση σεισμού.
Σύγκλιση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων, (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος) και
συμμετοχή στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων καθώς
και σε άλλα συλλογιστικά όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίες, φορέων πολιτικής
προστασίας, για θέματα αντιμετώπισης καταστροφών από σεισμούς.
Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.
Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας κρίσιμων υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών
της Περιφέρειας σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Έκδοση τυχόν απαραίτητων κανονιστικών αποφάσεων (εξουσιοδοτήσεις, μεταβιβάσεις,
αποφάσεις συγκροτήσεων συλλογικών οργάνων κτλ).
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες με απόφασή τους, η
οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην
αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και συνοδεύεται από την πρόβλεψη
για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα καθορίζουν το
ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, ως προς την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά
συμβάντα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017).

3.1.1. Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων και του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων που είναι
από το νόμο επιφορτισμένοι για το συντονισμό της δράσης και της διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων, για πρόληψη – ετοιμότητα – αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, συνίσταται από
τη ΓΓΠΠ η προπαρασκευαστική σύγκλιση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ), σε ετήσια βάση.
Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα όπως αυτά αναφέρονται στις γενικές διατάξεις
που διέπουν τη λειτουργία των ΣΟΠΠ (ΥΑ 7575/2016), καθώς και του σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ και των
σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τη ΓΓΠΠ, όπως:
• Την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων που
εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων,
ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ).
• Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε
επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
• Την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί
15

Σχετικά με τη διαδικασία του προσεισμικού ελέγχου βλέπε περισσότερα στο κεφ 6.
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επιχειρησιακοί φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Περιφέρειας (ΠΣ, ΕΛΑΣ κλπ) στο πλαίσιο
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
• Το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο των λοιπών φορέων (ΕΛΑΣ,
ΠΣ, ΕΚΑΒ κλπ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών στα πλαίσια
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ.
• Τα ζητήματα που συνδέονται με την άμεση/προσωρινή στέγαση πληγέντων (τουριστικά
καταλύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ).
• Τα ζητήματα που συνδέονται με τον προσδιορισμό, την οργάνωση και λειτουργία των
υπαίθριων χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό
(χώροι καταυλισμών).
• Το σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, για λόγους
προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας της εκδήλωσης σεισμών.16
• Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του
Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με το πεδίο και την εμβέλεια δράσης
τους όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις ένταξής τους στο σχετικό Μητρώο της
ΓΓΠΠ,
καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που
προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών.
Σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό και την προσεισμική
σύγκληση των ΣΟΠΠ και του ΣΜΟ έχουν εκδοθεί και από τον ΟΑΣΠ με τα αριθμ. 198/2012,
465/2014 και 2428/2014 έγγραφά του.
Μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων, οι γραμματείς των ΣΟΠΠ θα κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στους
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, στις οικείες Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών,
καθώς και στους εκπροσωπούμενους στα ΣΟΠΠ φορείς.
Επισημαίνεται ότι, σε ότι αφορά την υποχρέωση σύνταξης των κανονισμών λειτουργίας των ΣΟΠΠ,
άμεσα εφαρμοστέα είναι η ΥΑ 7575/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετική η αριθμ. πρωτ.
52632/10-3-2017 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών
Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής).
Ειδικότερα για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής, λόγω των
αυξημένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, δύναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει
και το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο. Σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του
Μητροπολιτικού Συντονιστικού οργάνου της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής, εκκρεμεί
αλληλογραφία μεταξύ της ΓΓΠΠ και του Υπουργείου Εσωτερικών.17

3.2 Αυξημένη Ετοιμότητα (ΦΑΣΗ ΙΙ)
Στη φάση αυτή δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η
έγκαιρη προειδοποίηση και η αυξημένη ετοιμότητα γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση
εκδήλωσης καταστροφικού σεισμού.
16

Η εφαρμογή του μέτρου της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών σύμφωνα με το κεφ. 7 του παρόντος.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκφράσει τις απόψεις της για τη σύσταση των Συντονιστικών
Μητροπολιτικών Οργάνων με το ΑΠ 2110/17-04-13 σχετικό έγγραφό της.
17
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Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής δύναται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας
πολιτικής προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εν΄όψει επαπειλούμενου
κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις και τα πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής
Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού
Κινδύνου του ΟΑΣΠ.
Στην περίπτωση αυτή συνέρχονται τα επιτελικά και επιχειρησιακά όργανα της Περιφέρειας Αττικής
και διατελούν σε πλήρη ετοιμότητα, για την εκτέλεση της αποστολής τους, ελέγχοντας άμεσα την
πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων και σε περίπτωση που δεν έχουν
ολοκληρωθεί επισπεύδεται η υλοποίησή τους.

3.3 Άμεση Κινητοποίηση /Επέμβαση & Βραχεία Αποκατάσταση/Αρωγή (ΦΑΣΗ ΙΙΙ -ΙV)
Άμεσα μετά κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας λόγω εκδήλωσης σεισμού εντός
των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι
Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν
οι Περιφερειάρχες, ανάλογα με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια
μέσω της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, το εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα της Περιφέρειας
Αττικής, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:
• Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις
επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, με στόχο την
ορθολογική διαχείριση πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.
• Τη δρομολόγηση δράσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού της
Περιφέρειας, την επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών, διοικητικών δομών και
υπηρεσιών της περιφέρειας καθώς και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
• Τον έλεγχο των ζημιών των υποδομών και κρίσιμων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και
τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής και την άρση των επικινδυνοτήτων.
•
Την άρση εμποδίων, τη διάνοιξη αποκλεισμένων οδικών αξόνων και τη διατήρηση της
βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για τη διευκόλυνση της
κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης προς και από την πληγείσα περιοχή, νοσοκομειακές
μονάδες κλπ.
• Την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά
καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που έχουν πληγεί από το σεισμό.
• Τη συμβολή στη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
• Την εξασφάλιση της επικοινωνίας του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με
τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση σεισμού, το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων, στο
πλαίσιο της αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, συντονισμού και
ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των πόρων.
• Την συμβολή στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας,
σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένουκαι τις
δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την Περιφέρεια.18

18

Σχετικά με την ενημέρωση του κοινού βλέπε κεφ. 6
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα
της Περιφέρειας.19
Τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων, σε ασφαλή χώρο εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου των
αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας των
κρίσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
Την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγεισών περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας.20
Τη συνεργασία με άλλους συν-αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση συνοδών φαινομένων
(πχ πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα, κατολισθήσεις κλπ).
Την υποστήριξη του έργου άλλων εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας που
δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.21
Την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του
έργου της Περιφέρειας, όταν η συνδρομή αφορά κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης
(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ).
Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών (σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στο 7ο Κεφάλαιο του παρόντος).
Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο
Περιφέρειας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
Την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων.22
Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση
σεισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, τις επηρεαζόμενες
περιοχές και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών σε συνδυασμό με την επίσημη ανακοίνωση
σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό
βάθος, χαρακτηρισμός), έχουν βαρύνουσα σημασία για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και την
εν συνεχεία άμεση κινητοποίηση και κλιμάκωση των δράσεων πολιτικής προστασίας. Η επίσημη
ενημέρωση αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τον ΟΑΣΠ για την
περαιτέρω κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (κήρυξη κατάστασης
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης
η οποία σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή από το ΓΓΠΠ).23 Σε ότι αφορά την επίσημη
ενημέρωση των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης κλπ)
εκκρεμεί αλληλογραφία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.24

3.1.2. Μετασεισμική σύγκλιση ΣΟΠΠ
Μετά την εκδήλωση σεισμού, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του
καταστροφικού φαινομένου, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις
19

Σχετικά με τα αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης βλέπε κεφ. 6
Σχετικά με την έννοια της «Κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» βλέπε κεφ. 6
21 Συνοπτική αναφορά των αρμοδιοτήτων άλλων εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας βλέπε κεφ. 6
22 Σχετικά με τη διάθεση πόρων βλέπε κεφ. 6
23 Σχετικά με την αναγγελία του σεισμού και την κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας βλέπε στο κεφ. 6 του
παρόντος
24 Σχετικό και το αριθμ. πρωτ. 171466/2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
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οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, δύναται προς υποβοήθηση του
έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
Κατά τη διάρκεια εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών τα
ΣΟΠΠ λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης με τους
οριζόμενους, από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.
Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται
κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά:
• Με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς και για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που
τους αφορά και εμπλέκονται.
• Με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας.
• Με την διάθεση προσωπικού και μέσων, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τις
ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ.
• Με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ, εφόσον αποφασιστεί από τον
Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή από την
εκδήλωση σεισμού (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. 7 του παρόντος).
• Με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή αρωγής στους
πληγέντες.
• Με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της.
• Με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων.
•
Ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο στα πλαίσια του έργου της πολιτικής προστασίας στο τοπικό
επίπεδο.
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4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ– ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζονται οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής που
εμπλέκονται ανά δράση πολιτικής προστασίας όπως αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3.
Υπεύθυνοι των οργανικών μονάδων για την υλοποίηση των αναφερόμενων δράσεων θεωρούνται οι
προϊστάμενες αρχές αυτών, σύμφωνα με τη διοικητική οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής και τις
εκδοθείσες εξουσιοδοτικές αποφάσεις. Στο Παράρτημα Α του παρόντος παραβάλλεται λίστα αυτών
των εξουσιοδοτικών αποφάσεων και στο Παράρτημα Β παρατίθεται αναλυτικές καταστάσεις με τα
διοικητικά όργανα, το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση
των αναφερόμενων δράσεων.

4.1 Φάση Ι: Μέτρα Ετοιμότητας & Προπαρασκευαστικές Δράσεις
4.1.1. Οργάνωση & Διαχείριση Πόρων
Περιφερειάρχης
-

Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας, στην αρχή κάθε έτους.

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
-

Διατύπωση εισηγήσεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ.

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Ο συντονισμός όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού
δυναμικού και των μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας
αντιμετώπισης των καταστροφών.

-

Σύνταξη προδιαγραφών για την εκπόνηση του Μητρώου συνεργασίας με τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που δύναται να παρέχουν πρόσθετους πόρους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

-

Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας και ενημέρωση της
Android εφαρμογής «Πολιτική Προστασία» με τα τηλεφωνικά αρχεία των διαθέσιμων Μητρώων.

-

Μέριμνα για την επικαιροποίηση των επιτροπών παραλαβής των εργασιών Πολιτικής
Προστασίας.
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-

Μέριμνα για τη λειτουργία κέντρου λήψης κλήσεων/ειδοποιήσεων εξωτερικών φορέων για
έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

-

Παροχή στοιχείων και πληροφοριών στη ΓΓΠΠ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών που είναι αναγκαία για την πολιτική
προστασία της χώρας, κατά το μέρος που αφορά την Περιφέρεια Αττικής, μετά από αίτημά της.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
-

Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Μηχανικών της Περιφέρειας (στοιχεία επικοινωνίαςκινητά τηλέφωνα, οικίας και εργασίας, ειδικότητα αυτών, οργανική θέση κλπ) οι οποίοι μπορούν
να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κοινοποίηση
αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).

-

Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Προϊσταμένων των Δ/νσεων της Περιφέρειας με τους
αναπληρωτές τους (στοιχεία επικοινωνίας- κινητά τηλέφωνα, οικίας και εργασίας, οργανική θέση
κλπ) και κοινοποίηση αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).

-

Τήρηση καταστάσεων προσωπικού της Περιφέρειας με πλήρη στοιχεία (υπηρεσία που
εργάζονται, τηλέφωνα- κινητά τηλέφωνα, οικίας και εργασίας, διεύθυνση κλπ).

-

Μέριμνα για την περαιτέρω εκτίμηση των αναγκών των επιμέρους δράσεων σε ανθρώπινο
δυναμικό και αξιοποίηση του συνόλου των εργαζομένων υπαλλήλων, ανάλογα και με τα
ιδιαίτερα προσόντα τους και την επίτευξη της καλύτερης σύνθεσης στη στελέχωση των ειδικών
ομάδων και κλιμακίων άμεσης επέμβασης και καταγραφής ζημιών, σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες οργανικές μονάδες της περιφέρειας.

-

Μέριμνα για πιθανή αναγκαία πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή την κάλυψη εκτάκτων αναγκών μετά από την
επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος.

Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Προϋπολογισμού σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας
-

Μέριμνα για την επάρκεια των εγγεγραμμένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών.

-

Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένων Μητρώων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά
από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:
o Εργοληπτικών Εταιρειών για τη διάθεση μηχανημάτων έργου και προσωπικού για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
o Μεταφορικών Μέσων για τη μεταφορά πληγέντων σε ασφαλείς χώρους μετά από ένα
καταστρεπτικό φαινόμενο ή σε περίπτωση ΟΑΠ (μισθώσεις ιδιωτικών μέσων, κατάρτιση
μνημονίων συνεργασίας με Οργανισμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς), σε συνεργασία και
με τη Δ/νση Παιδείας, η οποία τηρεί αντίστοιχα μητρώα οχημάτων για τη μεταφορά των
μαθητών και τη Δ/νση Μεταφορών που τηρεί μητρώα οχημάτων μεταφοράς ατόμων.
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Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών25
-

Τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου των διαθέσιμων Μέσων της Περιφέρειας (οχήματα,
μηχανήματα, χώροι στάθμευσης κλπ) και αποστολή αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
(ετησίως).

Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου Ιδρυμάτων Κοινωνικών Δομών (στοιχεία επικοινωνίας,
επιμέρους δράσεις και είδος υπηρεσιών που παρέχονται, μέγιστος αριθμός ατόμων που
μπορούν να φιλοξενήσουν και να εξυπηρετήσουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης κλπ) και
αποστολή αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).

-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στοιχεία επικοινωνίας των
υπεύθυνων αυτών (κινητά και σταθερά τηλέφωνα) και αποστολή αυτών στη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας (ετησίως).

Δ/νσεις Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου Υγειονομικών Κλιμακίων (στοιχεία επικοινωνίας,
επιμέρους δράσεις και είδος υπηρεσιών που παρέχουν κλπ) σύμφωνα με το σχεδιασμό της
Υπηρεσίας και κοινοποίηση αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).

-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των Φορέων Ύδρευσης ανά δήμο με τα στοιχεία των
υπευθύνων (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΑ κλπ) και αποστολή αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).

-

Τήρηση και ετήσια αναθεώρηση καταλόγου εργαστηρίων που πληρούν τις θεσμικές απαιτήσεις
για τον εργαστηριακό έλεγχο του πόσιμου νερού και τροφίμων. Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας
με τα ανωτέρω εργαστήρια (εφόσον απαιτείται). Αποστολή των ανωτέρω στη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας (ετησίως).

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου Αγροτικών, Κτηνοτροφικών και Μελισσοκομικών
συλλόγων και συνεταιρισμών με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων υπευθύνων σε
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την
παροχή στοιχείων από το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», καθώς και του
«Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων», που
δραστηριοποιούνται στην χωρική Αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Αποστολή των εν λόγω
στοιχείων στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).

Δ/νση Αλιείας
-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου Αλιέων και Αλιευτικών συλλόγων για την ενημέρωση
των αλιέων μέσω των συλλόγων τους για τη λήψη μέτρων ενόψει επερχόμενων κινδύνων.
Ορισμός του υπεύθυνου αλιέα ανά σύλλογο για επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Αποστολή των στοιχείων αυτών στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).

25.

Οι διαδικασίες της ασφαλιστικής κάλυψης, των πληρωμών των τελών κυκλοφορίας, τεχνικής συντήρησης και την
κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των διαθέσιμων μέσων της Περιφέρειας Αττικής, ολοκληρώνονται με ευθύνη του
τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.
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Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
-

Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων για την κάλυψη δαπανών πρόληψης,
ετοιμότητας, αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης.

-

Σύνταξη προτάσεων για την ένταξη σε προγράμματα συναφή με την Πολιτική Προστασία που
συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας.

-

Διαδικασίες σύνταξης, έγκρισης και υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ
Περιφέρειας και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υποστήριξη των δράσεων Πολιτικής
Προστασίας, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

Όλες οι υπηρεσίες
-

Μέριμνα για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και
των μέσων (συντήρηση εξοπλισμού και μέσων, αξιολόγηση των αναγκών και προμήθεια ΜΑΠ και
ειδικού εξοπλισμού, λογισμικών συστημάτων κλπ), που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικών.

4.1.2. Εθελοντικές Οργανώσεις & Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Περιφερειάρχης
-

Εντολή για έκδοση απόφασης παροχής καυσίμων σε Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μετά
από αίτημα και έγκριση του αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

-

Μέριμνα για την επίλυση θεμάτων των μελών ΕΟ που συμμετέχουν σε δράσεις Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (πχ ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος, εκπαίδευση
και κάλυψη εξόδων μετακίνησης ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας ή/και
παρεμβάσεις για τις κανονιστικές ρυθμίσεις αυτών των θεμάτων ως κρατική αρμοδιότητα κλπ).

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
-

Ενεργοποίηση και καθορισμός των δράσεων των Εθελοντικών Οργανώσεων σύμφωνα με τις
επιχειρησιακές ανάγκες και την απόφαση ένταξής τους μέσω των ΣΟΠΠ.26

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου στοιχείων των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας (επιχειρησιακή ετοιμότητα, στοιχεία επικοινωνίας, τομείς στους οποίους
δραστηριοποιούνται, περιοχή δράσης, εξοπλισμός, μέλη, νομική μορφή κλπ), σύμφωνα με τα
αποσταλθέντα τηρούμενα στοιχεία του σχετικού Μητρώου της ΓΓΠΠ.

-

Εισήγηση στα ΣΟΠΠ για την έκδοση απόφασης σχετικά με την ανάληψη δράσεων προς
υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών, σύμφωνα με την απόφαση ένταξής τους στο μητρώο
της ΓΓΠΠ.

26

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΕΟ είναι η έγκαιρη και ακριβής αποστολή από τη ΓΓΠΠ των
στοιχείων που αφορούν την επιχειρησιακή ένταξη των ΕΟ, σύμφωνα με τα στοιχεία του τηρούμενου Μητρώο (είδος
δράσης και επιχειρησιακές δυνατότητες χωρική εμβέλεια δράσης κλπ).
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-

Συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις που αναλαμβάνουν δράσεις Πολιτικής Προστασίας
όπως αυτές έχουν καθοριστεί στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ.

Δ/νση Οικονομικών
-

Διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών για τον εξοπλισμό των ΕΟ, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας.27

4.1.3. Ανάλυση – Χαρτογράφηση κινδύνου
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας)
-

Συλλογή στοιχείων, δημιουργία και τήρηση χαρτογραφικών δεδομένων και θεματικών χαρτών
αναπαράστασης της χωρικής πληροφορίας και αξιολόγησης του κινδύνου.

-

Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για αξιοποίηση των κατάλληλων
ψηφιακών δεδομένων.

**Στο Παράρτημα Α του παρόντος αναφέρεται το διαθέσιμο σχετικό υποστηρικτικό υλικό

4.1.4. Συλλογικά Συντονιστικά Όργανα
Συγκρότηση και Σύγκληση ΣΟΠΠ
Περιφερειάρχης
-

Συγκρότηση των ΣΟΠΠ των ΠΕ και εντολή για τη σύγκλησή τους.

-

Παροχή κατάλληλων κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για
πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση
σεισμών, στους Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
-

Προπαρασκευαστική σύγκληση του ΣΟΠΠ ανά ΠΕ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που
ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ και τις κατευθύνσεις του
Περιφερειάρχη.

-

Ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων
που προτάθηκαν στα ΣΟΠΠ σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης.

-

Μέριμνα για διαβίβαση των αποφάσεων και των πρακτικών των ΣΟΠΠ στην Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, τα μέλη των ΣΟΠΠ και τους λοιπούς φορείς που καλούνται με πρόσκληση
του προέδρου.

-

Μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης
των ζημιών το ΣΟΠΠ να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της
συνεδρίασης και με τους οριζόμενους από τους μετέχοντες, αναπληρωτές. Ενημέρωση της

27

Βασική προϋπόθεση θεωρείται η ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων περί χρηματοδότησης των Εθελοντικών
Οργανώσεων που βρίσκονται σε αδράνεια από την Κεντρική Διοίκηση (λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες
που επικρατούν). Σχετικό το αριθμ 2/86156/21-12-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
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Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και των μελών το ΣΟΠΠ σχετικά με τον εν λόγω
σχεδιασμό.28
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των ΠΕ διά του προϊσταμένου της Δ/νσης και του προϊσταμένου τμήματος
της οικείας ΠΕ (ή των αναπληρωτών τους).

-

Συμμετοχή (των οριζόμενων υπαλλήλων ή των αναπληρωτών τους) στις συνεδριάσεις των ΣΤΟ
των ΟΤΑ. Αποστολή των στοιχείων των οριζόμενων υπαλλήλων στους οικείους ΟΤΑ προκειμένου
να συμπεριληφθούν στις σχετικές αποφάσεις συγκρότησης.

-

Υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχη και των οικείων Αντιπεριφερειαρχών για τη
συγκρότηση και σύγκλιση των ΣΟΠΠ, με εντολή Περιφερειάρχη.

-

Εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου, των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ και των Γενικών
Σχεδίων σε θέματα των ΣΟΠΠ και ενημέρωση των Αντιπεριφερειαρχών των ΠΕ.

Όλες οι Οργανικές Μονάδες της Περιφέρειας
-

Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των ΠΕ μετά από πρόσκληση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

Συγκρότηση και Σύγκληση ΣΜΟ 29
Περιφερειάρχης
-

Συγκρότηση και σύγκληση του Συντονιστικού Μητροπολιτικό Όργανου (ΣΜΟ) Περιφέρειας
Αττικής, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

4.1.5. Ευαισθητοποίηση του Κοινού & Οδηγίες Αυτοπροστασίας
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Συμβολή στην ενημέρωση του κοινού και έκδοση οδηγιών αυτοπροστασίας και
ευαισθητοποίησης του από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, σύμφωνα με τις

28

Σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΑΣΠ οι Περιφέρειες θα πρέπει να προσδιορίσουν κτίριο/α ή
άλλο/ους χώρο/ους, από το οποίο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αντιπεριφερειάρχες θα συντονίζουν τη διάθεση του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν. Σύμφωνα με τις οδηγίες
της ΓΓΠΠ το κτίριο που θα ορισθεί θα πρέπει να πληροί τις συνθήκες στατικής επάρκειας, να τηρεί τους κανόνες
πυρασφάλειας, η κατασκευή του για την αντίστοιχη χρήση του, να πληροί τον κτιριοδομικό κανονισμό, να μην υπάρχουν
παραβάσεις που δεν έχουν ρυθμιστεί. Επίσης να έχει γίνει πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος της δομικής και μη
δομικής του τρωτότητας και να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας. Το σημείο συνάντησης των μελών του ΣΟΠΠ προκειμένου να συγκληθεί το
όργανο αυτό μετασεισμικά συνίσταται να προσδιοριστεί σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, στο οποίο. Το κτίριο θα
χρησιμοποιηθεί κατόπιν μετασεισμικού ελέγχου για τυχόν βλάβες από το σεισμό. Οι συνεδριάσεις των επιτελικών και
συντονιστικών οργάνων για το χειρισμό της κρίσης, συνίσταται να αποφεύγεται να γίνονται σε χώρους που βρίσκονται
κοντά σε σημεία που γίνονται διασωστικές επιχειρήσεις. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται και στα σχετικά εγχειρίδια του ΟΑΣΠ
που παρατίθεται στο παράρτημα Α του παρόντος. Στο παράρτημα Α του παρόντος αναρτώνται και επικαιροποιούνται οι
ασφαλείς χώροι ανά ΠΕ για τη σύγκληση των ΣΟΠΠ
(Αριθμ. 1704/2016 έγγραφο) www.oasp.gr/sites/default/files/Seismoi.pdf
29 Για την υλοποίηση αυτής της δράσης απαιτείται η έκδοση του σχετικού θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά τη συγκρότηση
και τη λειτουργία του ανωτέρου οργάνου. Έχει γίνει σχετική αλληλογραφία με τη ΓΓΠΠ.
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κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
-

Κατάρτιση και αναθεώρηση σχεδιασμού για τη συμβολή τους σε θέματα ενημέρωσης αγροτών,
κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων σε επίπεδο νομού με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες, για τη
λήψη μέτρων και προστασία από καταστροφές, την εφαρμογή των ΚΓΟΠ σε συνεργασία με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποστολή του εν λόγω σχεδιασμού στην Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας.

-

Έκδοση και διανομή ή αναδιανομή ενημερωτικών εντύπων άλλων συναρμόδιων φορέων στους
μελισσοκομικούς– αγροτικούς συλλόγους και λοιπών συλλογικών φορέων προς ενημέρωση των
μελών τους. Ενημέρωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.

-

Υποστήριξη συνεργιών μεταξύ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αρμόδιων φορέων (πχ ΕΛΓΟΕκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων) για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων των μελισσοκόμων
και αγροτών για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων προστασίας.

Δ/νση Αλιείας
-

Διερεύνηση δυνατότητας για τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των αλιέων με τη συνδρομή
και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των καταστροφών.

-

Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες (πχ ΕΦΕΤ, ερευνητικά ιδρύματα όπως Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ).

-

Σύνταξη οδηγού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών σε περίπτωση απειλής.

Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας & Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Μέριμνας
-

Κατάρτιση και αναθεώρηση σχεδιασμού της υπηρεσίας για τη συμβολή τους στην ενημέρωση
των πολιτών σε θέματα δημόσιας υγείας που ενδέχεται να προκληθούν από ένα καταστροφικό
συμβάν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Αποστολή του εν λόγω σχεδιασμού στην
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

Γραφείο Τύπου
-

Έκδοση ανακοινώσεων, ενημέρωση για ευαισθητοποίηση του κοινού, σε συνεργασία με την
Αυτοτελή Δ/νση πολιτικής Προστασίας.

Τρόποι υλοποίησης του μέτρου:
(Ενδεικτική αναφορά)
-

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr) στην ειδικά διαμορφωμένη
ενότητα (Αρχική Για τον πολίτη Πολιτική Προστασία).
- Ενημερωτικές εκδηλώσεις επικοινωνίας με τους πολίτες (πχ ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες
κλπ), μετά από εντολή Περιφερειάρχη ανά υπηρεσία.

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμού, Περιφέρεια Αττικής
-

-

-

Έκδοση ενημερωτικών εντύπων και διανομή τους ή αναδιανομή φυλλαδίων άλλων φορέων (πχ
μέσω των ΟΤΑ, Εθελοντικών Οργανώσεων, των ΕΛΤΑ, σχολείων, κοινωνικά δίκτυα της
Περιφέρειας, κλπ).
Γνωστοποίηση λειτουργίας της γραμμής 1539 για την εξυπηρέτηση των πληγέντων.
Έκδοση δελτίων τύπου και δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ.
Ενημερωτικές ανακοινώσεις σε χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού (πχ μέσα μαζικής
μεταφοράς).
Διαχωρισμός των ενημερώσεων και των μηνυμάτων προς το κοινό ανά στάδιο της καταστροφής
και διαχωρισμός των μηνυμάτων για διαφορετικούς πληθυσμούς (ευάλωτες ομάδες, παιδιά,
ηλικιωμένοι, αλλοδαποί κλπ).
Οιοσδήποτε άλλος τρόπος θεωρηθεί προσφορότερος από τον Περιφερειάρχη ή τους οικείους
Αντιπεριφερειάρχες.

4.1.6. Διασφάλιση λειτουργίας Κρίσιμων Υποδομών & Υπηρεσιών/Σχεδίων Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Καταστάσεων
Περιφερειάρχης
-

Λήψη μέτρων (παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, οργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών
δράσεων) για την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης από καταστροφές χώρων συνάθροισης
κοινού (δημόσια κτίρια, νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδρύματα πρόνοιας), επιχειρήσεις κλπ, στα
πλαίσια του Ν. 3850/2010 άρθρο 27.

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
-

Μέριμνα για τον ορισμό ασφαλούς εναλλακτικού χώρου για τη συνάντηση των μελών του ΣΟΠΠ,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, προδιαγραφές και του θεσμικού πλαισίου περί υγείας
και ασφάλειας στην εργασίας, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας, σε περίπτωση που
τούτο απαιτηθεί.

-

Μέριμνα για την ενημέρωση των μελών του ΣΟΠΠ, της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της ΠΕ, για τον χώρο αυτό.

-

Μέριμνα για την εκπόνηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης/ΣΑΕΚ
από σεισμούς των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ για την ασφάλεια του προσωπικού
και τον έλεγχο της μη δομικής τρωτότητας, σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την
ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΑΣΠ και του
Περιφερειάρχη.

Αυτοτελές γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας
-

Μέριμνα για κατάρτιση και αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων
Έκτακτης/ΣΑΕΚ Ανάγκης από σεισμούς, στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, κατ΄εφαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και των οδηγιών του ΟΑΣΠ. Η
ανάθεση της κατάρτισης του εν λόγω σχεδιασμού, γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

-

Μέριμνα για κατάρτιση και αναθεώρηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας της Περιφέρειας, της
λειτουργίας των κρίσιμων υπηρεσιών μετά από ένα σεισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
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αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών τους (πχ συστήματα επικοινωνιών, πληροφορικής, κρίσιμες
υπηρεσίες για τον πολίτη, προσδιορισμός χώρων μετεγκατάστασης κλπ). Η ανάθεση της
κατάρτισης του εν λόγω σχεδιασμού, με απόφαση Περιφερειάρχη.
-

Υλοποίηση ασκήσεων για την δοκιμή της εφαρμογής και ευρεία γνωστοποίηση των ανωτέρω
σχεδίων κατόπιν εντολής των οικείων Αντιπεριφερειαρχών ή του Περιφερειάρχη.

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης υλικών καταστροφών (φερτών υλικών, μπαζών
κλπ), για τη μεταφορά τους από τους χώρους και υποδομές αρμοδιότητας των Περιφερειών (πχ
οδικό δίκτυο, κτίρια κλπ), που επλήγησαν από καταστροφικά συμβάντα, σε συνεργασία με τους
οικείους Δήμους.

Όλες οι Υπηρεσίες
-

Συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας της Περιφέρειας Αττικής για τη διασφάλιση της
επιχειρησιακής συνέχειας των κρίσιμων υπηρεσιών και λειτουργιών τους, εφόσον απαιτείται,
την εκπόνηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης από σεισμό στους χώρους που στεγάζονται οι
υπηρεσίες τους για την ασφάλεια του προσωπικού και τον έλεγχο της μη δομικής τρωτότητας,
σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΑΣΠ.

4.1.7. Ανάδραση Σχεδιασμού – Εκπαίδευση - Ασκήσεις
Περιφερειάρχης
-

Μέριμνα προκειμένου η Εκτελεστική Επιτροπή να εισηγηθεί τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στο
Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, καθώς και αυτών που καταρτίζονται από τη
Μητροπολιτική Επιτροπή.

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Μέριμνα για αναθεώρηση-επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και μνημονίων
ενεργειών και αποστολή αυτών για έγκριση από τη ΓΓΠΠ, μετά τον έλεγχο πληρότητάς τους από
τις προϊσταμένες αρχές (εκτελεστική επιτροπή, περιφερειακό συμβούλιο), με εντολή
Περιφερειάρχη.

-

Κοινοποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και μνημονίων ενεργειών της Περιφέρειας στις
Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ και κατά περίπτωση
λοιπών φορέων πολιτικής προστασίας που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας.

-

Διαβίβαση των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ, του Πυροσβεστικού Σώματος και λοιπών
φορέων πολιτικής προστασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για να λάβουν γνώση,
κατά το μέρος που τις αφορά.

-

Μέριμνα για κατάρτιση ασκήσεων ετοιμότητας με βάση τον παρόντα σχεδιασμό, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων της ΓΓΠΠ.

-

Σύνταξη απολογιστικών δράσεων της Υπηρεσίας.
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-

Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για επίλυση θεμάτων νομικών δυσλειτουργιών και
εφαρμογής, όπως αυτά επισημαίνονται και καταγράφονται.

-

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Αρχής Ασφάλειας Λιμένων για την παρακολούθηση της
κατάρτισης των σχεδίων ασφάλειας λιμένων από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης
καθώς και της εφαρμογής του.

Όλες οι Δ/νσεις
-

Μέριμνα για σύνταξη μνημονίων ενεργειών με τις δράσεις τους για την πολιτική προστασία και
αποστολή αυτών στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

-

Εκπαίδευση προσωπικού που εμπλέκεται σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο (πχ με τη
συμμετοχή τους στα σχετικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ κλπ). Συνεργασία με τη Δ/νση Ανθρώπινου
Δυναμικού για την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού μέσω του
ΕΚΔΔΑ.

-

Συμμετοχή σε ασκήσεις, συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας, ομάδες εργασίας, σύμφωνα με το
σχεδιασμό.

4.1.8. Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Δημόσιων & Κοινωφελών Κτιρίων
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των κτιρίων που έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος
προσεισμικός έλεγχος ανά ΠΕ (σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον ΟΑΣΠ) και
ενημέρωση των οικείων Αντιπεριφερειαρχών.

Τεχνικές Υπηρεσίες
-

Μέριμνα για συγκρότηση διμελών επιτροπών για αυτοψίες και συμπλήρωση των δελτίων
προσεισμικού ελέγχου (πρωτοβάθμιου) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ και του Υπ.
Υποδομών. Τήρηση αρχείου των κτιρίων που ελέχθησαν.

-

Συνεργασία με τους ΟΤΑ α για την υλοποίηση του μέτρου του προσεισμικού ελέγχου.

-

Μέριμνα για την διαβίβαση των ανωτέρω δελτίων προσεισμικού ελέγχου στον ΟΑΣΠ, καθώς και
όποιων άλλων αποσταλούν από άλλους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και
ασφάλειας δημόσιων και κοινωφελών κτιρίων, στην Περιφέρεια Αττικής.

-

Λήψη δράσεων περαιτέρω ελέγχου και λήψης μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

-

Ενημέρωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για τις ανωτέρω δράσεις.

4.1.9. Προστασία της Δημόσιας Υγείας
Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
-

Συνεργασία με τους δήμους για το σχεδιασμό τους σε θέματα δημόσιας υγείας (πχ ενημέρωση
των υγειονομικών αρχών, τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων των βυτίων μεταφοράς νερού
και προμηθευτών εμφιαλωμένου νερού κλπ).
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-

Σχεδιασμό δράσεων για την ενημέρωση του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο (ή στο πεδίο) σε
θέματα δημόσιας υγείας, που δύναται να προκληθούν από την εκδήλωση σεισμού σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

4.1.10. Χώροι για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό 30
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Συλλογή και αναθεώρηση στοιχείων των προσωρινών χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των
πληγέντων και του οδικού και πεζοδρομιακού δικτύου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα
στοιχεία που αποστέλλονται από τους ΟΤΑ α, καθώς και χαρτογράφηση των ανωτέρω στοιχείων.

-

Αποστολή των στοιχείων των χώρων καταφυγής στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές
προκειμένου σε περίπτωση που απαιτηθεί να λάβουν μέτρα τροχαίας για την διευκόλυνση της
κίνησης των πολιτών προς τους χώρους καταφυγής και για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας
στους χώρους αυτούς.

-

Ανάρτηση των εν λόγω χώρων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας για την ενημέρωση των πολιτών.

Τεχνικές Υπηρεσίες
-

Συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου προκειμένου να συνδράμουν τους δήμους, σε αυτοψίες και
χαρακτηρισμό των χώρων καταφυγής/καταυλισμού, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι
σχετικές προδιαγραφές και τα κριτήρια καταλληλότητας που εκδίδονται από τον ΟΑΣΠ, καθώς
επίσης και να καταγραφούν τυχόν ελλείψεις και επικινδυνότητες, μετά από αίτημα των δήμων
κατά λόγο αρμοδιότητας και τις εντολές του Περιφερειάρχη/οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

-

Συνεργασία με ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ) για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, στους χώρους
προσωρινής υποδοχής και διαβίωσης πληγέντων, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις εντολές
του Περιφερειάρχη/οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

-

Σύνταξη σχεδίου προτεραιοποίησης οδικών αξόνων του Περιφερειακού Οδικού Δικτύου με την
εκπόνηση ειδικής μελέτης στην οποία θα καθορίζεται το οδικό δίκτυο έκτακτης ανάγκης.
Αποστολή του εν λόγω σχεδίου στις Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

-

Ενημέρωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για τις ανωτέρω δράσεις.

Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου
-

Κατάρτιση και αναθεώρηση σχεδιασμού σε θέματα αρμοδιότητάς τους (υγειονομικοί έλεγχοι,
διασφάλιση καταλληλότητας τροφίμων, πόσιμου νερού, χώρων υγιεινής, απολυμάνσεων, λήψη
μέτρων αυτοπροστασίας, δειγματοληψίες σε δίκτυα ύδρευσης, αναλύσεις δειγμάτων νερού,
ενημέρωση πληγέντων). Αποστολή του εν λόγω σχεδιασμού στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας (ετησίως).

Δ/νσεις Υγείας
-

Κατάρτιση και αναθεώρηση σχεδίου δράσης σε θέματα αρμοδιότητάς τους (πχ εμβολιασμούς,
ψυχολογική υποστήριξη πληγέντων, ενημέρωση πληγέντων κτλ). Αποστολή του εν λόγω
σχεδιασμού στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).
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Σχετικά με τις αρμοδιότητες των φορέων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και τους χώρους υποδοχής και
διαβίωσης των πληγέντων, η Περιφέρεια Αττικής έχει εκφράσει τις απόψεις της ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις με τα
αριθμ. 57889/2018 και αριθμ. 162145/2018 έγγραφα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
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4.2 Φάση ΙΙ: Αυξημένη Ετοιμότητα
Κατάσταση Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας περιοχών ή όλης της Περιφέρειας Αττικής από τον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με βάση τα πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής
Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού
Κινδύνου του ΟΑΣΠ
Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη)
-

Άμεσος έλεγχος της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων και σε περίπτωση
που δεν έχουν ολοκληρωθεί επισπεύδουν την πορεία υλοποίησης τους.

-

Σύγκλιση, κατά κρίση, των ΣΟΠΠ για την υποβοήθηση του έργου τους.

4.3 Φάση ΙΙΙ, ΙV: Άμεση Κινητοποίηση/Επέμβαση & Αποκατάσταση/Αρωγή
4.4.1. Κινητοποίηση – Εκτίμηση Επιπτώσεων - Διάθεση Πόρων
Περιφερειάρχης
-

Υποβολή εισήγησης προς τον ΓΓΠΠ για την έκδοση της απόφασης για την κήρυξης κατάστασης
έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση τοπικής καταστροφής.

-

Έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τοπικής καταστροφής
μικρής έντασης, μετά από εξουσιοδότηση από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

-

Εντολή για σύγκλιση του ΣΜΟ ή του ΣΟΠΠ, εφόσον απαιτείται.

-

Εντολή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του μητρώου των
ιδιωτικών μέσων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, για τη διάθεση πρόσθετων πόρων,
εφόσον απαιτείται.

-

Εντολή για ενεργοποίηση των Ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης της Περιφέρειας Αττικής για
αντιμετώπιση συνοδων φαινομένων (πλημμύρες, πυρκαγιές, βιομηχανικά ατυχήματα κλπ).

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη)
-

Διάθεση και συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση
και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους.

-

Μέριμνα για μετεγκατάσταση των κρίσιμων λειτουργιών ή υπηρεσιών της Περιφέρειας,
προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

-

Σύγκλιση των ΣΟΠΠ των ΠΕ, εφόσον απαιτείται, για την υποβοήθηση του έργου τους.

** Κατά τη διάρκεια εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών τα
ΣΟΠΠ λειτουργούν σε 24ωρη βάση, στους προκαθορισμένους χώρους που έχουν ορισθεί με
μέριμνα των οικείων Αντιπεριφερειαρχών.
-

Ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών
φαινομένων, τις επιπτώσεις τους και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αναλαμβάνονται στο
τοπικό επίπεδο.
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-

Συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση του
σεισμού, στα πλαίσια του συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

-

Ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις πολιτικής προστασίας που λαμβάνουν χώρα στα όρια
της Περιφερειακής τους Ενότητας και οδηγίες προστασίας, σε συνεργασία με το γραφείο Τύπου
και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

Θαλάσσια Κύματα βαρύτητας (τσουνάμι)
-

Σε περίπτωση ενημέρωσης από το ΚΕΠΠ ότι αναμένεται να επηρεαστούν περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής από τσουνάμι, με μέριμνα του Περιφερειάρχη ή του οικείου
Αντιπεριφερειάρχη, άμεσο αίτημα για προειδοποίηση των πολιτών των απειλούμενων
παράκτιων περιοχών μέσω του «112» και άμεση κινητοποίηση του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, ΠΣ, ενόπλων
δυνάμεων, οικείων ΟΤΑ, δια μέσω του ΚΕΠΠ για συνδρομή στη δράση και εκκένωση των
απειλούμενων περιοχών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.
** Σημειώνεται ότι η διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης δεν περιλαμβάνει ένα μοναδικό μήνυμα
αλλά μια σειρά μηνυμάτων που ακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, τα οποία βασίζονται στις
ενόργανες μετρήσεις του επιπέδου της θάλασσας τα οποία επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν την αρχική
προειδοποίηση. Επίσης, επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης
του μηνύματος για πιθανή άφιξη του τσουνάμι στις ακτές είναι περιορισμένο και κυμαίνεται από
μερικά λεπτά έως περίπου 1,5 ώρα. Ως εκ τούτου η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού θα πρέπει
να είναι άμεση.31
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Συλλογή πρωτογενών πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, τις επηρεαζόμενες
περιοχές και τις αρχικές επιπτώσεις, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες τοπικές Αστυνομικές και
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ΕΚΑΒ, οικείους δήμους κλπ και ενημέρωση του Περιφερειάρχη και
των οικείων Αντιπεριφερειαρχών.

-

Συντονισμός του έργου της πολιτικής προστασίας για το μετριασμό των συνεπειών και την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση τοπικής καταστροφής. Κινητοποίηση του
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.

-

Αίτημα για συνδρομή με πόρους από φορείς πολιτικής προστασίας, κυρίως της κεντρικής
διοίκησης δια μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ σε περίπτωση που τα διαθέσιμα μέσα δεν επαρκούν για την
αντιμετώπιση της καταστροφής στο τοπικό επίπεδο, πχ: των Ενόπλων Δυνάμεων στην οργάνωση
των ανοιχτών χώρων για την υποδοχή και τη διαβίωση των πληγέντων, πλωτών μέσων από το Υπ.
Ναυτιλίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι για την υποδοχή και την προσωρινή
διαβίωση των πληγέντων, του Υπουργείου Εργασίας για χορήγηση σκηνικού υλικό για την
κάλυψη των αναγκών των πληγέντων του ΕΑΓΜΕ για την αποστολή της Ομάδας Άμεσης
Επέμβασης της Αρχής, για περιπτώσεις που άπτονται τον αρμοδιοτήτων της, κλπ.
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Στο παράρτημα Α του παρόντος βλέπε Κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ σχετικά με τη λήψη και διαχείριση των
«Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι» του Εθνικού Κέντρου Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι
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Κινητοποίηση των μελών των επιτροπών παραλαβής των εργασιών Πολιτικής Προστασίας σε
περίπτωση ενεργοποίησης του μητρώου ιδιωτικών μέσων και υποστήριξη της σχετικής
διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών.

-

Συνδρομή στο έργο άλλων φορέων πολιτικής προστασίας που αναλαμβάνουν δράσεις Πολιτικής
Προστασίας στο τοπικό επίπεδο, μετά από αίτημά τους και σύμφωνα με τους διαθέσιμους
πόρους και τις εντολές του Περιφερειάρχη (ΔΑΕΦΚ, ΟΤΑ α, ΟΚΩ, ΠΣ, ΕΛΑΣ,ΕΚΑΒ κλπ).32
***Νοείται ότι κατά προτεραιότητα αναλαμβάνεται υποστήριξη των δράσεων διάσωσης,
απεγκλωβισμού και παροχής πρώτων βοηθειών και κάλυψης πρώτων αναγκών των πληγέντων
πολιτών.

-

Κινητοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων (ΕΟ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για τη
συνδρομή τους σε δράσεις μετριασμού των συνεπειών από ένα καταστροφικό συμβάν,
σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΟΠΠ (υποστήριξη του έργου άλλων επιχειρησιακών δυνάμεων,
αρωγής πληγέντων κλπ).
** Σε περίπτωση σύγκλησης του ΣΟΠΠ η κατεύθυνση των δράσεων των ΕΟ θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες του.

-

Συνδρομή στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεργασία
με το Γραφείο Τύπου και τους οικείους Αντιπεριφερειάρχες για τη σύνταξη δελτίων τύπου.

-

Συμμετοχή των ορισθέντων υπαλλήλων στη μετασεισμική σύγκλιση των ΣΤΟ των Δήμων.

-

Συντονισμός του έργου της διάθεσης των υλικών που διατίθεται από το Υπουργείο Εργασίας για
την οργάνωση χώρων καταυλισμού των πληγέντων, εφόσον απαιτηθεί.

-

Αίτημα στη ΓΓΠΠ για χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας
Copernicus Emergency Management Service/Mapping, εφόσον απαιτείται.

-

Υποστήριξη του έργου του Περιφερειάρχη, των οικείων Αντιπεριφερειαρχών και των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας, σε οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.

Τεχνικές Υπηρεσίες
-

Συγκρότηση συνεργείων για τον άμεσο μετασεισμικό οπτικό έλεγχο σε κτίρια, και λοιπές
υποδομές και τεχνικά έργα αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης της Περιφέρειας, για τη
διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του σεισμού και εκτίμηση του
δυναμικού και μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Συνεργασία με τη ΔΑΕΦΚ εφόσον απαιτείται για υποστήριξη της δράσης.

-

Διενέργεια αυτοψιών και πρώτης εκτίμησης των επιπτώσεων σε περίπτωση που λόγω σεισμού
προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα ή πιθανών νέων κατολισθήσεων εξαιτίας μετασεισμικών
δονήσεων.

-

Δρομολόγηση δράσεων για άρση επικινδυνοτήτων και τεχνικές επεμβάσεις άμεσης ανάγκης.33
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Σχετικά με τις αρμοδιότητες των λοιπών φορέων πολιτικής προστασίας βλέπε συνοπτική αναφορά στην παρ. 6,4 του
παρόντος
33 Διευκρινίζεται ότι στις δράσεις άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
(συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επαγόμενων τους φαινομένων, όπως κατολισθήσεις κλπ.) περιλαμβάνονται οι
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** Νοείται ότι κατά προτεραιότητα λαμβάνεται μέριμνα για άρση επικινδυνοτήτων και άμεση
αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, για την ασφαλή διευκόλυνση της
διέλευσης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ) που επιχειρούν στη
διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, μεταφορά στις νοσοκομειακές
μονάδες, από και προς την πληγείσα περιοχή κλπ.
-

Μέριμνα για τη μεταφορά των φερτών υλικών από τις τεχνικές επεμβάσεις άμεσης ανάγκης της
Περιφέρειας στους χώρους που έχουν ήδη προσδιορισθεί από τους οικείους δήμους για την
προσωρινή εναπόθεση φερτών υλικών μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και τη
δρομολόγηση δράσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταμόρφωσης, ανάκτησης και διάθεσής
τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, σε
συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Γραφείο Τύπου
-

Έκδοση δελτίου τύπου για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το σχεδιασμό και τις δράσεις
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας (αντιμετώπιση συνεπειών συμβάντος, αρωγή πληγέντων,
αποκατάσταση κλπ) που πραγματοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας, την εξέλιξη της
καταστροφής και οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες, σύμφωνα με τις εντολές του
Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας.34

-

Ενημέρωση του «1539» σχετικά με τα ανωτέρω, για συμβολή στη δράση.

Αυτοτελής Δ/νση
Περιφερειάρχη)
-

Διαδικτυακής

Ενημέρωσης

και

Ψηφιακής

Εξυπηρέτησης

(με

εντολή

Λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφέρειας 1539 ως γραμμή ενημέρωσης και
πληροφόρησης του πολίτη για τις υπηρεσίες της περιφέρειας αλλά και ως γραμμή υποδοχής
αιτημάτων πολιτών, ανάλογα με την περίπτωση.

Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο
Υγείας
-

Υποστήριξη των δήμων για λήψη ειδικής μέριμνας ως προς την καταλληλότητα των προσωρινών
χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες

κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες που δεν απαιτούν μελέτη, ή υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη
διάρκεια ή αμέσως μετά την εκδήλωσή τους, άρση των επικινδυνοτήτων, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό
δίκτυο κ.ο.κ.
Η εν συνεχεία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ολοκλήρωση της αποκατάστασης ζημιών και άρσης κινδύνων που
οφείλονται στην εκδήλωση σεισμών με καταστροφικές συνέπειες, τα συναφή επείγουσας αποκατάστασης απαραίτητα
έργα στην πληγείσα περιοχή, για τα οποία έχει συνταχθεί τεχνική έκθεση άρσης επικινδυνότητας του αρμόδιου φορέα ή
υπηρεσίας, δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και δρομολογούνται από
τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης έργων και υποδομών.
34. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο περιεχόμενο των ενημερώσεων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης το οποίο πρέπει
να είναι σε συμφωνία και να μη να διαφέρει από τις σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης των καθ’ ύλην αρμόδιων αρχών,
για την αποφυγή τυχόν συγχύσεων, επαναλήψεων, αντιφάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της
αποτελεσματικότητας του μέτρου. Περισσότερα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού στην παρ. 6,7 του
παρόντος.
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παραμονής των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων (χρόνιοι πάσχοντος με αναπνευστικές και
καρδιαγγειακές παθήσεις, υπερήλικες), συνέχισης της λαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής
κλπ.
-

Συγκρότηση συνεργείων για αξιολόγηση των αναγκών των πληγέντων και συμβουλευτική
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη πληγέντων σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ.

-

Επικοινωνία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και ενημέρωση του Περιφερειάρχη των οικείων
Αντιπεριφερειαρχών και της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα υγείας των
πληγέντων.

Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και σε συνεργασία με το αρμόδιο
Υπουργείο Υγείας
-

Υποστήριξη των δήμων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας στο τοπικό
επίπεδο, σε θέματα δημόσιας υγείας, μετά από αίτημά τους.

-

Αναγνώριση τύπων απειλών στην πληγείσα περιοχή και λήψη απαιτούμενων μέτρων και
προληπτικών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας, εφόσον απαιτείται. Αναφέρονται
ενδεικτικά:
o

Αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων έκθεσης στην υγεία που προκαλούνται μετά από
ένα συμβάν κατά περίπτωση. Εντοπισμός δυνητικών πηγών μόλυνσης, καθορισμού
παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση και την επιβίωση των
μικροβίων σε χώρους όπως παιδικές χαρές, γήπεδα, σχολεία κλπ, δυνητική επίδραση
στους εκτεθειμένους πληθυσμούς κλπ.

o

Οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων υγειονομικών αναγνωρίσεων και ελέγχων των
συστημάτων ύδρευσης της πληγείσας περιοχής σε συνεργασία με τους φορείς ύδρευσης.

o

Έλεγχο ύδρευσης των ξενοδοχειακών ή άλλων δομών που φιλοξενούν πληγέντες σε
συνεργασία με τους δήμους των πληγεισών περιοχών.

o

Έλεγχος καταλληλότητας των τροφίμων και των ποτών που παρέχονται στους πληγέντες
σε συνεργασία με τους δήμους των πληγεισών περιοχών.

o

Έλεγχος σε μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους των εταιριών που
παρέχουν γεύματα σε πληγέντες καθώς και της καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς των
τροφίμων και ποτών, σε συνεργασία με τη Δ/νση Κτηνιατρικής.

o

Διαβίβαση αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στους υπεύθυνους ύδρευσης
και συστάσεις, καθώς και απαγόρευση ή περιορισμό στην χρήση του νερού από το
υδροδοτικό σύστημα σε συνεργασία με τους φορείς ύδρευσης.

o
o
-

Έλεγχο ανθυγιεινών καταστάσεων στην πληγείσα περιοχή.
Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για την προστασία της δημόσιας
υγείας στην πληγείσα περιοχή, απολυμάνσεις, μυοκτονίες.

Συνδρομή στην ενημέρωση του πληθυσμού, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων της, σε
συνεργασία με το γραφείο Τύπου της Περιφέρειας και τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
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-

Έλεγχος σε περίπτωση διαρροής ρύπων στο περιβάλλον καθώς και λήψη των τυχόν
απαιτούμενων ενεργειών για διαχείριση των αποβλήτων που πιθανά προκύψουν από ένα
καταστροφικό συμβάν, για την προστασία του εκτεθειμένου πληθυσμού, σε συνεργασία με τις
υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
-

Συγκρότηση κλιμακίου από αρμόδιους γεωλόγους, γεωπόνους για την πραγματοποίηση
δειγματοληψιών από γεωτρήσεις και πηγάδια για τη διερεύνηση τυχόν μόλυνσης των
αρδευτικών υδάτων, στην πληγείσα περιοχή.

-

Συγκρότηση κλιμακίου προκειμένου να εντοπισθούν – καταγραφούν και εκτιμηθούν κατά το
δυνατόν, οι ζημιές που προκλήθηκαν από ένα καταστροφικό συμβάν σε κατεστραμμένα
γεωργικά μηχανήματα, καθώς επίσης και σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα, σε υδροληψίες,
αντλιοστάσια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.

-

Συγκρότηση κλιμακίου για το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση επιζωοτίων
ζωονόσων ή/και ανθρωπονόσων, στην πληγείσα περιοχή.

-

Ο έλεγχος για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των τροφίμων κατά την παραγωγή,
διακίνηση, αποθήκευση, που προορίζονται για την τροφοδοσία πληγέντων (πχ σε χώρους
καταυλισμού ή άλλους χώρους φιλοξενίας πληγέντων) σε συνεργασία με τις υγειονομικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας.

-

Κατάρτιση ειδικών Σχεδίων Δράσης Αντιμετώπισης και Εφαρμογής Μέτρων για την προστασία
του Φυτικού και Ζωικού κεφαλαίου από επιβλαβείς οργανισμούς που μπορεί να προκληθούν
από ένα καταστροφικό συμβάν και την αποφυγή εξάπλωσης επιδημιών.

-

Συγκρότηση κλιμακίου κτηνιάτρων για εντοπισμό – καταγραφή ζημιών σε υφιστάμενα
Ενδιαιτήματα ζώων και Καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-

Συμμετοχή σε κλιμάκια για την επιτήρηση της διαδικασίας περισυλλογής νεκρών ζώων σε
περίπτωση μαζικών απωλειών λόγω καταστροφικού συμβάντος.

Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
-

Συγκρότηση συνεργείων για αξιολόγηση των αναγκών των πληγέντων και συμβουλευτική
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη πληγέντων σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ.

Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού
-

Μέριμνα για πιθανή αναγκαία πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, για διάστημα έως 8 μηνών από την
επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κήρυξη της
περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όλες οι οργανικές μονάδες
-

Συνδρομή με μηχανικούς στο έργο της ΔΑΕΦΚ για το μετακαταστροφικό έλεγχο των κτιρίων,
μετά από αίτημά της.

-

Συμμετοχή στο ΣΟΠΠ της ΠΕ, μετά από πρόσκληση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, εφόσον
συγκληθεί.
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4.4.2. Απόφαση διακοπής ή μη λειτουργίας σχολικών μονάδων 35
Περιφερειάρχης
-

Απόφαση διακοπής ή μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους οικείους
Δημάρχους και την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
-

Απόφαση διακοπής ή μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για
την ίδια ΠΕ και μέχρι 15 ημέρες.

Δ/νση Παιδείας
-

Τη διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου όταν πρόκειται για το
σύνολο των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής.

** Ανάρτηση των ανωτέρω αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών και άμεση κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων στην
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

4.4.3. Εκτίμηση βλαβών για χορήγηση επιχορήγησης σε πληγείσες επιχειρήσεις
Περιφερειάρχης
-

Έκδοση αποφάσεων επιτροπών καταγραφής και εκτίμησης ζημιών των επιχειρήσεων.36

Δ/νσεις Ανάπτυξης (μετά από απόφαση Περιφερειάρχη)
-

Εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις (του Ν 2459/1997 όπως ισχύει) από τις
αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με επιτόπια αυτοψία και υποβολή
στοιχείων και δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις, που βοηθούν την αντικειμενική εκτίμηση
της ζημίας (τα δικαιολογητικά ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή κατά την επιτόπια
αυτοψία).

-

Σύνταξη πρακτικού εκτίμησης ζημίας και συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων
υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου των ζημιών της Περιφέρειας
και αποστολή στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

-

Ενημέρωση των πληγεισών επιχειρήσεων σχετικά με την τηρούμενη διαδικασία για την
καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων.

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (μετά από απόφαση Περιφερειάρχη)

35

Βλέπε περισσότερα κεφ. 6
Συνίσταται η στελέχωση των εν λόγω επιτροπών να γίνεται με γνώμονα το γνωστικό αντικείμενο και τις αρμοδιότητες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας (πχ η ΔΑΟΚ για ελέγχους εκτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις τροφίμων ή σε αγροτικές
εκμεταλλεύσεις (βλάβες σε γεωργικά μηχανήματα, υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα, υδροληψίες, αντλιοστάσια,
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αυτών κλπ).
36
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-

Υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών των δικαιολογητικών που προβλέπονται στη σχετική ΥΑ:
α) Την ΚΥΑ για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής και β) Συγκεντρωτικής Κατάστασης,
για την έκδοση ΚΥΑ προσδιορισμού του ποσοστού αποζημιώσεων των πληγεισών επιχειρήσεων.

-

Συλλογή και υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη σχετική ΥΑ, για κάθε
δυνητικό δικαιούχο και διαβίβαση αυτών προς τη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας για την έκδοση απόφασης καταβολής και εκταμίευση της
επιχορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις.

4.4.4. Διοικητική Μέριμνα Επιχειρησιακών Δυνάμεων
Όλες οι Υπηρεσίες
-

Διοικητική μέριμνα του προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που εμπλέκεται σε
δράσεις Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση που οι προσπάθειες αντιμετώπισης των
καταστροφικών φαινομένων και διαχείρισης των συνεπειών τους, διαρκούν σημαντικό χρονικό
διάστημα, για την πιο αποδοτική εκτέλεση των εργασιών τους (σίτιση, βάρδιες επιφυλακής,
εξασφάλιση της μετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λήψη μέτρων για την
υγεία και ασφάλεια κλπ), σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
(Δ/νση Οικονομικών κλπ).

-

Καταγραφή και τήρηση αρχείου των μέσων και προσωπικού που έχουν εμπλακεί στις
επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας.

4.4.5. Αποκλιμάκωση Πόρων της Περιφέρειας και Αποτίμηση συμβάντος
Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
-

Ενημέρωση για την εξέλιξη του φαινομένου και εντολή για παραμονή ή μερική ή ολική
αποκλιμάκωση των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού.

** Σε περίπτωση που προσωπικό και τα μέσα της Περιφέρειας έχουν διατεθεί σε άλλους φορείς που
έχουν τον επιχειρησιακό συντονισμό αυτών των δράσεων για την υποβοήθηση του έργου τους, η
αποκλιμάκωση να γίνεται σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς.37
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Τήρηση αρχείου καταστροφής (συλλογή απολογιστικών στοιχείων, δράσεων και ενεργειών των
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας), με εντολή Περιφερειάρχη.

-

Αποστολή των απολογιστικών στοιχείων στην ΓΓΠΠ των καταστροφών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως τοπικές μεγάλης έντασης ή περιφερειακές για την κατάρτιση του φακέλου καταστροφής
σύμφωνα με τις οδηγίες της.38

Όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας
-

37
38

Όλες οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας (γραφεία, τμήματα και δ/νσεις) οφείλουν να
ενημερώνουν άμεσα την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις πολιτικής
Βλέπε σχετικά κεφ. 6
Βλέπε σχετικά κεφ. 6
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προστασίας που αναλαμβάνουν για αντιμετώπιση μίας καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης
ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών αυτής, για την βέλτιστη διαλειτουργικότητα μεταξύ
των υπηρεσιών, την αποδοτική διαχείριση των πόρων και την επίτευξη του συντονισμού.
Μετά τη λήξη της επείγουσας κατάστασης να προχωρήσουν σε αποτίμηση των
δράσεων/ενεργειών βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους και αποστολή αυτής της
αποτίμησης στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. Σκοπός της αποτίμησης είναι η αναγνώριση των
βελτιώσεων στο σχεδιασμό, καθώς και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων. Νοείται ότι για
να είναι δυνατή η σύνταξη της αποτίμησης, οι ανωτέρω υπηρεσίες, οφείλουν να καταγράφουν
με χρονολογική σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και τους αντίστοιχους
πόρους που διέθεσαν.
Για όλες τις ως άνω αναφερόμενες Φάσεις
Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
-

Συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της ΠΕ
και έχουν την ευθύνη της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων στην ΠΕ και του
συντονισμού της δράσης τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη.

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
-

Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού
δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών
και την αποκατάσταση των ζημιών.

Περιφερειακός Συντονιστής (ν 4623/2019 ΆΡΘΡΟ 93)
-

Ασκεί τις αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα που του μεταβιβάζονται από τον
Περιφερειάρχη.

-

Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας

-

Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο
αντικείμενο αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη,
το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας ή τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.

-

Παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν
στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών
ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μητροπολιτική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας
-

Προετοιμασία, επίβλεψη, έλεγχο και συντονισμό των δράσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα στον
τομέα της Πολιτικής Προστασίας που τις έχουν ανατεθεί. (άρθρο 212 του Ν. 3852/2010)
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5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ στο παρόν μέρος προσδιορίζεται το σύστημα
επικοινωνίας και η ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων και οργάνων
της Περιφέρειας στο πλαίσιο της αλληλοενημέρωσης (ποιος ενημερώνει ποιον), για την υλοποίηση
των δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση ενός καταστροφικού σεισμού.

5.1 Εξασφάλιση Επικοινωνιών στην Περιφέρεια Αττικής
-

Σε όλα τα στάδια των επιχειρήσεων κύριος τρόπος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών
τόσο εντός της Περιφέρειας Αττικής, όσο και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς,
αποτελεί η σταθερή τηλεφωνία, η κινητή τηλεφωνία, το τηλεμοιότυπο (φαξ) και το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

-

Επιπλέον αυτών, έχουν διατεθεί στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και τον Περιφερειάρχη Αττικής
συσκευές ΤΕΤΡΑ.

-

Λειτουργία του κέντρου λήψεως κλήσεων/ειδοποιήσεων εξωτερικών φορέων για έκτακτα
περιστατικά που συμβαίνουν εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας από την
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.39

Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή
τηλεφωνία, κλπ.) και μέχρι την αποκατάστασή τους, οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες,
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο του Περιφερειάρχη Αττικής και των
αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών με τη διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα
ασύρματης επικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
Εναλλακτικά στο έργο της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης του Περιφερειάρχη και των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών, όταν παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοινωνίες, δύναται να συμβάλλουν
άμεσα οι Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι ή ραδιοερασιτέχνες μέλη της Ένωσης Ελλήνων
Ραδιοερασιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή, όπως αυτό έχει καθοριστεί εκ
των προτέρων στις σχετικές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων των ΠΕ
για την ετοιμότητα αντιμετώπισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.

39

Η οργάνωση και στελέχωση 24ωρης λειτουργίας κέντρου επιχειρήσεων προβλέπεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι συνδεμένο με όλα κέντρα επιχειρήσεων που προβλέπονται από
το νόμο και επιπλέον να έχει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της αποστολής του.
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5.2 Διάγραμμα ροής πληροφοριών
μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων και διοικητικών οργάνων της Περιφέρειας στο
πλαίσιο της αλληλοενημέρωσης (ποιος ενημερώνει ποιον), τόσο για δράσεις αναγγελίας
συμβάντος που εμπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής, όσο και για την υλοποίηση δράσεων
αντιμετώπισης μιας καταστροφής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΟΠΠ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ)
ΜΕΣΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται περαιτέρω οδηγίες σχετικά με το σύστημα κινητοποίησης της
πολιτικής προστασίας και τα επίπεδα κλιμάκωσης της δράσης του δυναμικού και των μέσων,
ανάλογα με την έκταση της καταστροφής και τους απαιτούμενους πόρους, για την από κοινού
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση
ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης από την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού.
Προϋπόθεση για την αποτελεσματική κινητοποίηση των φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας
είναι η επίτευξη του συντονισμού. Ως συντονισμός νοείται η οργάνωση, προτεραιοποίηση και
παρακολούθηση των απαιτούμενων δράσεων, καθώς και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας,
της εφαρμογής των κανόνων επιχειρησιακής δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη κοινού σκοπού. Στα πλαίσια αυτά αναφέρονται συνοπτικά
και οι αρμοδιότητες άλλων φορέων πολιτικής προστασίας, για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών και οργάνων της Περιφέρειας Αττικής.

6.1. Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας - Οι τέσσερις φάσεις του συστήματος
κινητοποίησης
Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της
δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που
σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους.
Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε:
α. Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην οποία
περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής
προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό ετοιμότητας.
β. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η κατάσταση,
που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται:
i. ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των
μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και
ii. κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.
Η κήρυξη της κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και της κατάστασης έκτατης
ανάγκης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Για την κινητοποίηση του δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας απαιτείται η δημιουργία ενός
συστήματος ενεργειών σε 4 φάσεις ως εξής:
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Φάση 1η: Συνήθης ετοιμότητα
Η φάση αυτή, περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες του Κρατικού μηχανισμού, που συμβάλλουν στην
προετοιμασία του για τα επόμενα στάδια ενεργειών. Ειδικότερα αξιολογούνται τα πρώτα στοιχεία
και πληροφορίες που αναφέρονται στην εμφάνιση ή επικείμενο ερχομό καταστροφικών
φαινομένων για το σχηματισμό βάσιμης εκτίμησης της καταστροφής. Τίθεται σε εφαρμογή το
σύστημα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων και
λήψη αποφάσεων. Καταγράφονται τα μέσα πολιτικής προστασίας και ελέγχεται η επάρκεια και
καταλληλότητα αυτών. Γίνονται προπαρασκευαστικές πράξεις και προϊδεάζονται επί του θέματος τα
κλιμάκια της πολιτικής προστασίας.
Φάση 2η: Αυξημένη ετοιμότητα
Εάν από την συναξιολόγηση των πληροφοριών δίδεται σχεδόν η βεβαιότητα, ότι επίκεινται
καταστροφικά φαινόμενα, πέραν των ενεργειών της φάσης Ι, γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Συνέρχονται τα επιτελικά και επιχειρησιακά
όργανα και διατελούν σε πλήρη ετοιμότητα, για την εκτέλεση της αποστολής τους, λαμβανομένων
και προληπτικών μέτρων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.
Δεδομένη της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης των σεισμικών φαινομένων και ως εκ
τούτου την αδυναμία έγκαιρης προειδοποίησης, η φάση αυτή ενεργοποιείται μόνο στην
περίπτωση κήρυξης κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν’ όψει επαπειλούμενου
κινδύνου από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
γνωμοδοτήσεις – πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής
Επικινδυνότητας.
Φάση 3η: Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση
Συνέχεια των προαναφερομένων και άλλων μέτρων, στη φάση αυτή γίνεται πλέον κινητοποίηση και
δραστηριοποίηση όλου του συστήματος πολιτικής προστασίας προς αντιμετώπιση των
καταστροφικών φαινομένων.
Οι επιχειρησιακές δυνάμεις συνεργαζόμενες και συντονιζόμενες ευρίσκονται σε πλήρη δράση. Το
ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικοτεχνικά μέσα αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο. Όπου
κρίνεται σκόπιμο, ενημερώνονται και οι πολίτες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, συνδρομή
και διευκόλυνση του έργου του κράτους. Το σύστημα επικοινωνιών, ευρίσκεται σε πλήρη
λειτουργία και οι υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας είναι σε ετοιμότητα για τη στήριξη του
επιχειρησιακού έργου και άμεσης επίλυσης προβλημάτων των πληγέντων.
Φάση 4η: Αποκατάσταση – Αρωγή
Γίνεται εκτίμηση ζημιών, εκτίμηση της καταστάσεως, γενικώς από ειδικούς και αρμοδίους και
ακολούθως παρέχεται άμεση αρωγή στους πληγέντες, λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα για την
αποκατάσταση των ζημιών και μη επανάληψη φαινομένων δυνάμενων να προληφθούν.
Ως δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας νοούνται:40
•

Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις
επιμέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιμότητα και την

40

Η έννοια του δυναμικού και των μέσων στον πρόσφατο νόμο περί πολιτικής προστασίας (Ν. 4662/2020), παρουσιάζει
κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Ακολουθείτε ο ορισμός του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ σύμφωνα με τις παραδοχές του
παρόντος.
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αντιμετώπιση των καταστροφών [όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε,
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κλπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.,
της Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε, της Ε.Μ.Υ. κλπ.].
•

Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την
αντιμετώπιση των καταστροφών, σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και
τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

6.2. Στάδια Επιχειρήσεων
Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας πρέπει να υλοποιήσουν σειρά
δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σχετικά με τη διαχείριση των
συνεπειών. Τα στάδια των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμό
προσδιορίζονται ως εξής:41
1 Αρχική Αναγγελία / Ειδοποίηση σεισμού
2 Αρχική εκτίμηση κατάστασης συνεπειών – Επίσημη ανακοίνωση χαρακτηριστικών
σεισμικού φαινομένου
3 Κινητοποίηση δυνάμεων
4 Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης – Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων
5 Περίθαλψη – Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων
6 Μετασεισμικός Έλεγχος κτηρίων και υποδομών
7 Συνολική αποτίμηση ζημιών
8 Αποκατάσταση – Αποκλιμάκωση
Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται ακολούθως οι κύριες δράσεις των
εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής Προστασίας.
Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την εκδήλωση
σεισμού, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Η αρχική αναγγελία και ειδοποίηση για την
εκδήλωση σεισμού έχει στόχο την άμεση συλλογή πληροφοριών μετά την εκδήλωση του
φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές (περιοχές
που έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση, χωρίς να υπάρχουν ακόμα στοιχεία σχετικά με τις
επιπτώσεις), καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας.
Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η πρώτη εκτίμηση για την επικρατούσα κατάσταση και τις
επηρεαζόμενες περιοχές που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την περαιτέρω κινητοποίηση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Μετά την αρχική αναγγελία και ειδοποίηση για την εκδήλωση σεισμού, ακολουθεί η συλλογή
πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου. Η δράση αυτή μπορεί να
θεωρηθεί άμεση συνέχεια της αρχικής ειδοποίησης, καθώς η ροή πληροφοριών σχετικών με την
41

Αριθμ. 4648/2009, 2450/2012 κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ και αριθμ 198/2012 του ΟΑΣΠ
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επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές δύναται να περιλαμβάνει και αρχικές
πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις.
Οι πρώτες αρχικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις, σε συνδυασμό με την επίσημη
ενημέρωση σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, επίκεντρο,
μέγεθος, χαρακτηρισμός), έχουν βαρύνουσα σημασία για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης από
τους εμπλεκόμενους φορείς που θα δρομολογήσουν την περαιτέρω κινητοποίηση και κλιμάκωση
των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι μια δυναμική διαδικασία και
δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τις νεότερες εισερχόμενες πληροφορίες.
Στο 3ο στάδιο της κινητοποίησης δυνάμεων, οι φορείς πολιτικής προστασίας που είναι υπεύθυνοι
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την
αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση,
καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από
το σχεδιασμό τους μνημόνια ενεργειών και κλιμακώνουν την επιχειρησιακή τους δράση βάσει των
αναγκών για την υλοποίηση των κύριων και υποστηρικτικών δράσεων αντιμετώπισης και
αποκατάστασης των συνεπειών της καταστροφής.
Το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκόμενου προσωπικού και μέσων του
μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθορίζεται ανάλογα με την εξέλιξη της καταστροφής σε ότι
αφορά την έκταση της και της αδυναμίας αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο
διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων.
Το 4ο στάδιο αναφέρεται στην άμεση δρομολόγηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από
πιθανούς εγκλωβισμούς από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες και την κατά προτεραιότητα
όλων των υπηρεσιών και φορέων που λαμβάνουν σχετικές πρωτογενείς πληροφορίες για την
άμεση ενημέρωσή τους.
Ο έλεγχος και η καταστολή επαγόμενων φαινομένων που δύναται να προκαλέσει η εκδήλωση ενός
σεισμού (πυρκαγιές στον αστικό χώρο, θαλάσσια κύματα βαρύτητας, κατολισθητικά φαινόμενα,
καταστροφή φράγματος, διάρρηξη δεξαμενών, διαρροή επικίνδυνων υλικών κλπ), δύναται να
προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με το έργο της έρευνας και διάσωσης λόγω σεισμού.
Η Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων (5ο στάδιο) περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή
βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση του σεισμού.
Οι κάτοικοι της πληγείσας περιοχής μετά από έναν ισχυρό σεισμό καταφεύγουν σε ασφαλείς,
κοντινούς, υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης - καταφυγής. Οι χώροι αυτοί προσδιορίζονται από
την προσεισμική περίοδο και ελέγχονται για την καταλληλότητά τους.
Στην περίπτωση που απαιτηθεί πολύωρη παραμονή τους στην ύπαιθρο δρομολογούνται δράσεις
ως εξής:
• Εκτίμηση αριθμού συγκεντρωμένων πολιτών και καταγραφή των αναγκών τους και την
δρομολόγηση δράσεων κάλυψης αυτών των αναγκών (διάθεση νερού, φαγητού,
εγκατάσταση χημικών τουαλετών, σκηνικό υλικό και κουβέρτες, συμβουλευτική και
ψυχολογική υποστήριξη κτλ).
• Ενημέρωση των πολιτών που δεν βρίσκονται σε ασφαλείς χώρους προκειμένου να
κατευθυνθούν προς τους πλησιέστερους κατάλληλους χώρους.
• Έλεγχος και εξασφάλιση λειτουργίας βασικών δικτύων υποδομής και συλλογή
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πληροφοριών που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή έχουν
υποστεί σοβαρές βλάβες ώστε να εξασφαλισθούν χώροι προσωρινής στέγασης των
πληγέντων (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, καταυλισμοί κλπ) ή άλλες εναλλακτικές λύσεις
στέγασης (επιδότηση ενοικίου, δεύτερη κατοικία, φιλοξενία κλπ) και οικονομική ενίσχυση
των πληγέντων.
Ο μετασεισμικός έλεγχος των κτιρίων (6ο στάδιο) συνδέεται με δράσεις όπως:
• τη συγκρότηση επιτροπών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων,
• τον έλεγχο (αυτοψίες) και καταγραφή των πληγέντων κτιρίων,
• την άρση των διαπιστωμένων επικινδυνοτήτων κλπ
και αποβλέπουν στη διαπίστωση της σοβαρότητας των βλαβών που αυτά έχουν υποστεί από το
σεισμό.
Με βάση την καταγραφή αυτή και όπου αυτό επιβάλλεται πραγματοποιούνται επεμβάσεις
έκτακτης ανάγκης, δηλαδή άρση επικινδυνοτήτων, προσωρινές υποστυλώσεις – αντιστηρίξεις και
κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και άρση ερειπίων. Στόχος των ανωτέρω είναι
η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις οικίες τους, η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της
τοπικής κοινωνίας και η διάσωση του δομικού πλούτου της χώρας από ισχυρούς μετασεισμούς.
Οι δράσεις αποκατάστασης (8ο στάδιο) έχουν να κάνουν:
α) με την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών με στόχο την αποκατάσταση της καθημερινής
λειτουργίας των περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και β) με την
περαιτέρω μεσοσπρόθεσμη και μακροπόθρεσμη διαχείριση των συνεπειών όπως: η χορήγηση
πιστωτικών διευκολύνσεων για επισκευή και ανακατασκευή κτιρίων που επληγησαν από σεισμό, τη
μόνιμη στέγαση των πληγέντων, τις αποζημιώσεις των πληγεισών επιχειρήσεων κλπ, η οποία
δρομολογείτια από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο. Θέματα τα οποία συνδέονται με τη συνολική αποτίμηση ζημιών αποτελούν
έργο της Διυπουργικής Επιτροπής, στα πλαίσια της εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων
αποκατάστασης μετά από γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές.
Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του
ανρθώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει (7ο στάδιο),

6.3. Χαρακτηρισμός της καταστροφής – Κατάσταση έκτακτης Ανάγκης
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και την
πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων, προχωρά, εφόσον συντρέχει λόγος στην έκδοση της απόφασης
χαρακτηρισμού της καταστροφής και εφόσον απαιτείται στην αντίστοιχη απόφαση κήρυξης
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Ο χαρακτηρισμός των καταστροφών είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους πόρους που θα διατεθούν
και το συντονισμό των επιχειρήσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, για τη
διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, ορίζοντας τα αντίστοιχα επίπεδα κλιμάκωσης που
απαιτούνται στη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας.
Ως καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν
στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις
στον άνθρωπο καθώς και στο ανθρωπογενές φυσικό περιβάλλον.
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Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη
ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και
στις υποδομές μιας περιοχής.
Μία καταστροφή ανάλογα με την έκτασή της και τους πόρους που απαιτούνται για την
αντιμετώπισή της κατηγοριοποιείται σε 5 κατηγορίες ως εξής (αριθμ. πρωτ. 2470/2012 έγγραφο της
ΓΓΠΠ):42
α. Γενική καταστροφή είναι η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες
της Χώρας.
Ο συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ
β. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η
διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας από άλλες Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς.
Ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, γίνεται με ευθύνη του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
γ. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης για την οποία αρκεί το δυναμικό και τα μέσα

42

Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010.
Σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3013/2002 και του ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ η κατηγοριοποίηση των καταστροφών έχει ως εξής:
α. Γενική καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες* της χώρας.
β. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες* ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.
γ. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα
μέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας*.
δ. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού
και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νομούς, περιφέρειες* ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.
ε. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού*.
*Επισημαίνεται, ότι μετά την ισχύ του Καλλικράτη και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ, όπου νομός
νοείται η Περιφερειακή Ενότητα και όπου Περιφέρεια νοείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ για το συντονισμό των επιχειρήσεων, δηλαδή το συντονισμό των
εμπλεκόμενων επιχειρησιακών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων, ως αρμόδια όργανα
ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι
Περιφερειάρχες ανάλογα με το είδος ή την ένταση της καταστροφής (Γενική, Περιφερειακή, Τοπική), αντίστοιχα.
Μετά την ισχύ του Ν. 4662/2020, και ιδίως κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, η ανωτέρω κατηγοριοποίηση και τα όργανα συντονισμού που ορίζονται για κάθε κατηγορία καταστροφής
γίνεται αποδεκτή, για λόγους διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τις παραδοχές
της παρ. 2.3.2.
Περαιτέρω, λαμβάνονται υπόψη ως προς τις παραδοχές τα εξής: α) ότι ως αποκεντρωμένα όργανα πολιτικής προστασίας
με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 4662/2020 ορίζονται τα ΠΕΣΟΠΠ και τα ΤΕΣΟΠΠ και όχι τα μονομελή όργανα της Τοπικής και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (όπως αυτό οριζόταν στις καταργηθείσες διατάξεις του Ν. 3013/2002) και β) ότι οι
αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 3013/2002 σχετικά με τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των καταστροφών
καταργήθηκαν με άρθρο 182 του Ν. 4662/2020, ενώ συγχρόνως διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3013/2002
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 παρ.1 του Ν. 4249/2014, το οποίο συνεπάγεται και την διάκριση των
καταστροφών αναλόγως της έκτασης και της έντασης τους και συνεπώς και τον χαρακτηρισμό αυτών, καθώς επίσης και
τις σχετικές παρατηρήσεις του πορίσματα της επιτροπής της Βουλής κατά την ψήφιση του νόμου.
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πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας.
Ο συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του
Περιφερειάρχη.
δ. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας από άλλους δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς.
Ο συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
Ε. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα
μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή
κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης.
Περαιτέρω, οι Δήμαρχοι έχουν την ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της
πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια, καθώς και τη διάθεση και το συντονισμό
της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους (Ν. 3463/2006).
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως όργανο σχεδιασμού και εφαρμογής της Πολιτικής
Προστασίας, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου συνεργάζεται με τα
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος), προκειμένου
να εξασφαλισθεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται σε
κεντρικό επίπεδο και τοπικό επίπεδο.
Επισημαίνεται, ότι, θέματα που έχουν να κάνουν με το συντονισμό σε επίπεδο περιφέρειας, της
αντιμετώπισης των καταστροφών και της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από την
εκδήλωση ενός σεισμού, καθώς και τη διάθεση του δυναμικού και των μέσων, εξετάζονται στις
συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των ΠΕ, στα πλαίσια εφαρμογής
του Γενικού Σχεδίου, “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”.
Η κήρυξη της κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση
τοπικής καταστροφής για την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης απαιτείται εισήγηση του
Περιφερειάρχη. Σε περίπτωση κήρυξης τοπικής καταστροφής μικρής έντασης ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας δύναται να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον Περιφερειάρχη.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας που συντρέχει σε περίπτωση συντελεσθείσας
καταστροφής, αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ύστερα από βεβαίωση των κατά
περίπτωση αρμόδιων οργάνων (Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφερειάρχη) και με
ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν
ακόμη αντιμετωπισθεί.
Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση της ανανέωσης της απόφασης κήρυξης μιας κατάστασης
έκτακτης ανάγκης δεν προβλέπεται τυχόν δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
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Προστασίας για παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη για την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων παράτασης, όπως τούτο αναφέρεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (αριθ. 2300/2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ). Το ανωτέρω έχει
διατυπωθεί και στο υπ. αρ. πρωτ. 628797/2019 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων.
Η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην
κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνδέεται αποκλειστικά με τον
επιχειρησιακό ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και μέσων των φορέων που
επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του
δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. Η κήρυξη
μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν συνδέεται με την
διαδικασίας οριοθέτησης μιας περιοχής ως πληγείσας και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και
δανείων σε πληγέντες.43

6.4. Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και τη διαχείριση των
συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσηςβραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη
των εξής οργάνων: Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχης/
Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο
διοικητικά Όργανο, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.
Περαιτέρω, ο ΟΑΣΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της
αντισεισμικής πολιτικής της χώρας καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και
ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.44
Η Διοίκηση, ο Έλεγχος και ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δυνάμεων αναλαμβάνεται από
τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς ως εξής:
Το Πυροσβεστικό Σώμα για την εκπλήρωση της αποστολής του είναι αποκλειστικά αρμόδιο, ιδίως
για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών στο
πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό όλων των
εμπλεκόμενων δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης και διάσωσης συμπεριλαμβανομένου και του
εξοπλισμού αυτών. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός» περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν τον
έγκαιρο εντοπισμό, την αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των Σεισμών και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές
αλλά και κάθε κινδύνου από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.45
43

Αριθμ. 4648/2009, 2450/2012 κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα το αριθμ. 27686/2018 ερώτημα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τα
τυχόν κριτήρια που απαιτούνται (ποσοτικά ή ποιοτικά) προκειμένου ένα φυσικό φαινόμενο να χαρακτηρισθεί ως
καταστροφή για την ενεργοποίηση των ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων για την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων
σε πληγέντες.
44
αριθμ. 6305/2014 έγγραφο ΓΓΠΠ
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Η ΕΛΑΣ είναι αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων μέτρων τάξης και ασφάλειας, μέτρων
τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών οι οποίες αναλαμβάνονται από τον εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας ΛΣ ΕΛΑΚΤ, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις
εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Το ΕΚΑΒ συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων
του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ.
Επίσης το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για το γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη
για την υλοποίηση των δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση καταστάσεων που αφορούν τη
δημόσια υγεία. Στα πλαίσια αυτά το ΕΚΑΒ, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα
Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εκδήλωση σεισμού, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή
περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική
επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης
τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ.46
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συντονίζει την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στο δομικό πλούτο της χώρας, στα πλαίσια του Ν 867/1979
και του Ν. 1190/1989 (όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν). Επίσης, συντονίζει τις
ενέργειες όλων των φορέων που ασχολούνται με το αντικείμενο της στέγασης και αποκατάστασης
των σεισμοπλήκτων.
Η υποστήριξη του Συντονισμού από τα Κέντρα Επιχειρήσεων
Για την υποστήριξη του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων δυνάμεων ιδρύονται και
εξοπλίζονται κέντρα επιχειρήσεων. Τα κέντρα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και
επιπλέον να έχουν τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της αποστολής
τους. (ΥΑ 1299/2003).
Στα πλαίσια αυτά συστήθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) που υπάγεται στο
ΠΣ, λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και έχει ως κύρια αποστολή
και αρμοδιότητες το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (199 ΣΕΚΥΠΣ) του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ) και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης (ΣΚΕΔ).47
Το Συντονιστικό – Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (199 ΣΕΚΥΠΣ)
έχει ως κύρια αποστολή του την υποστήριξη και την κινητοποίηση των δυνάμεων του
Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις εντολές της ηγεσίας του και τη συνεργασία του ΠΣ με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ), συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό
επίπεδο τις δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις
κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Αποστολή του είναι να κινητοποιεί και να συντονίζει τις
46

Ν.3370/05, Ν. 3527/07
ΥΑ 29310 οικ Φ. 109.1/27-6-2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 8148 Φ.109.1 /2015, ΥΑ 770/1999 (ΦΕΚ 485/Β)
«Ίδρυση Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ΚΕΠΠ», ΠΔ 132/2017 άρθρο 29
47
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δράσεις όλων των φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής
καταστροφών, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνου.
Στα πλαίσια αυτά, αξιολογεί επιχειρησιακά τις πληροφορίες που δέχεται και κινητοποιεί και
συντονίζει, τις δράσεις όλων των φορέων, του προσωπικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της
χώρας, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών, διαθέτοντας κατά περίπτωση κλιμάκια
εμπειρογνωμόνων για τον επιτόπου συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Επίσης περιλαμβάνει τη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής
Προστασίας, τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης - 112 όπου οργανώνει και
λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης48 καθώς και κινητά κέντρα επιχειρήσεων.
Περαιτέρω, κέντρα επιχειρήσεων οργανώνονται και σε άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, για τη
διευκόλυνση της αποστολής τους και το συντονισμό μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται σε
κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αφού λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Κεντρικό ρόλο έχουν τα εξής:
• Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΛΑΣ49
• Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) στο
Λιμενικό Σώμα.50
• Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας στο ΕΚΑΒ για την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης και
αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων και όλων των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων
του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας.51
• Κέντρο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (ΚΕΠΕΤ) του Υπ. Υποδομών για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων που άπτονται όλων των αντικειμένων
των τομέων του Υπουργείου.52
• Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων των ΠΕΠΥΔ του ΠΣ.53
*** Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στελεχών της Πολιτικής Προστασίας
σε περιφερειακό επίπεδο, ρυθμίζονται σε συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα.54

6.5. Δράσεις φορέων Πολιτικής Προστασίας μετά την εκδήλωση σεισμού ανά στάδιο
επιχειρήσεων
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ΓΓΠΠ 55
• Αξιολογεί επιχειρησιακά τις πληροφορίες που δέχεται το Κέντρο Επιχειρήσεων είτε σαν
προειδοποίηση για επερχόμενο γεγονός, είτε σαν απλή ενημέρωση για γεγονός που
προκύπτει αιφνίδια και καθ΄ολη τη διάρκεια του 24ωρου.
• Μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και την πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων προχωρά,
εφόσον συντρέχει λόγος, στην έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της καταστροφής και στην
αντίστοιχη απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
48

Ν. 3013/2002 άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε, Ν. 4072/2012 άρθρο 70 και 66 και 59, Ν 3431/2006 άρθρο 50, Πράξη της
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης και Οδηγία
2002/22/ΕΚ/7-3-2002
49 Ν 4249/2014 & ΠΔ 178/2014 όπως τροποποιήθηκε
50 ΠΔ 13/2018 & Ν. 3569/2007 άρθρο 4
51 Ν 4633/2019 άρθρο 32 & 33
52 Ν 4313/2014 άρθρο 81
53 ΥΑ Αριθμ 21321/οικ. Φ. 109.1/2014 (ΦΕΚ 1132Β)
54 Σχετικό και το αριθμ. 73098 Φ 702,1/2014 Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
55 ΠΔ 151/2004, αριθμ 2450/2012 έγγραφο ΓΓΠΠ, ΓΣ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ
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•

•
•

•

•
•

Μεριμνά για τη διασύνδεση του ΚΕΠΠ με τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων της Πολιτικής
Προστασίας και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρων των εθνικών φορέων έκτακτης
ανάγκης (ΠΣ, ΕΛΑΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα, ΕΚΑΒ κλπ), καθώς και των
Επιχειρησιακών Κέντρων σε τοπικό επίπεδο.
Διαθέτει κλιμάκια εμπειρογνωμόνων για τον επιτόπου συντονισμό των ενεργειών
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Συντονισμό στη διαχείριση αιτημάτων για παροχή βοήθειας, τα οποία υποβάλλονται από
τους φορείς πολιτικής προστασίας δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, προκειμένου να δρομολογηθούν
άμεσα σε φορείς που έχουν τα αιτούμενα προς συνδρομή μέσα σε κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.
Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και κυρίως για την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση
ανάγκης εξ αιτίας της εκδήλωσης σεισμών μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για
την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24ωρα, από τις
διαθέσιμες για το σκοπό αυτό πιστώσεις της ΓΓΠΠ, με σχετική απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την παροχή
οδηγιών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των καταστροφών.
Υποστήριξη των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας στο έργο της αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.

ΕΛΑΣ56
• Συλλογή πληροφοριών για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή
σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η εκδήλωση σεισμών και ενημέρωση των
εμπλεκομένων φορέων (ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ κλπ)
Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης στην πληγείσα περιοχή (εκτροπή κυκλοφορίας, διακοπή
κυκλοφορίας, προσωρινή σήμανση, κλπ) για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων
έκτακτης ανάγκης, καθώς και της κίνησης των πολιτών προς τους ασφαλείς υπαίθριους
χώρους.
• Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή (χώροι επιχειρήσεων, χώροι
καταφυγής, προστασίας περιουσίας των πολιτών κλπ).
• Περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων που έχουν
καταρρεύσει για την ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης.
• Περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε από σεισμούς, μέχρι την
παράδοσή της στους κατόχους της.
• Συνδρομή το έργο του ΕΚΑΒ στη μεταφορά τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες, εφόσον
δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ.
ΠΣ57
•
•

56
57

Αρμόδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών από καταστροφές, καθώς και τη διάσωση των
ατόμων, περιουσιών και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από αυτές.
Επίσης έχουν ως αρμοδιότητα την περιφρούρηση της περιουσίας που απειλήθηκε από
καταστροφές μέχρι την παράδοσή της στις αρμόδιες αρχές ή τους κατόχους της.

Ν.4249/2014,ΓΣ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ
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Υπουργείο Υγείας58
• Καθορίζει τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγειονομικού ελέγχου στους χώρους προσωρινής
διαμονής πληγέντων.
• Αντιμετωπίζει διά των υπηρεσιών του συμβάντα που αφορούν τη δημόσια υγεία ευπαθών
πληθυσμών, μεταναστών και προσφύγων που σχετίζονται με περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών.
• Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους από
σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα.59
ΕΚΑΒ
• Προβαίνει σε αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στην πληγείσα περιοχή, καθώς
και την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία.
• Συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,
Ιατρεία κλπ) για την ετοιμότητά τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες
ανάγκες. Στην πρώτη γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, τις
αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
• Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην πληγείσα περιοχή βρίσκονται σε
επικοινωνία με τις οικείες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και ενεργοποιούν τα επιχειρησιακά σχέδια
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (ΠΕΡΣΕΑΣ).
• Ενεργοποιεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) και αποστέλλει στην πληγείσα
περιοχή το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, εφόσον
απαιτείται.
ΕΚΚΑ
• Αποστολή των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΚΑ για παροχή άμεσης συμβουλευτικής
υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και
κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί λόγω σεισμών.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Λιμενικές Αρχές60
• Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της τάξης, τροχαίας κίνησης και, οδικής ασφάλειας στους
χώρους αρμοδιότητας τους.
• Συμβάλλουν στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς
διοίκησης και λειτουργίας λιμένων
• Διευκόλυνση της από θαλάσσης μεταφοράς με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ του προσωπικού
και των μέσων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, στελεχών πολιτικής προστασίας
κλπ), καθώς και υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
• Την έρευνα και διάσωση σε περιοχές αρμοδιότητας ΛΣ- ΕΛΑΚΤ (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός
και παραλία), συντονίζοντας τις σχετικές δράσεις.
58

ΠΔ 121/2017, Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 Ν. 4633/2019,
Ν. 1579/1985, ΠΔ 376/1988, ΥΑ 1299/2003
59 Ν. 2768/1999 άρθρο 18 παρ. 3 και 4
60 ΠΔ 13/2018, ΚΥΑ 1329.1/53/2002, ΦΕΚ 1482/Β΄/2002, ΝΔ 444/1970 – ΦΕΚ 39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ
202/Α΄/1999, αρθ. 26 του Ν.4597/2019
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•

Τον αποκλεισμό χερσαίων και θαλάσσιων χώρων, απομάκρυνση πολιτών – θαλάσσιων
μέσων, σκαφών κλπ και δημιουργία διόδων/ζωνών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από
φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών.
• Τη δρομολόγηση δράσεων, μετά από σχετική ειδοποίηση, που συνδέονται με την
απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές ενόψει απειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης
τσουνάμι.
Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία61
• Προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των λιμενικών έργων και των πιθανών μεταβολών της
μορφολογίας του πυθμένα των λιμένων αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις κατά
τόπους λιμενικές αρχές. Δρομολογούν δράσεις αποκατάστασης των λιμενικών έργων και της
μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την
απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα.
Υπουργείο Παιδείας
• Ενεργεί ότι εκ των πραγματικών αναγκών επιβάλλεται για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων σε περίπτωση βλάβης των εκπαιδευτικών κτιρίων από καταστροφικά
φαινόμενα.62
Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών):
• Εκκενώνουν άμεσα τα σχολικά κτίρια αρμοδιότητάς τους, εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία,
βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από
τον Ο.Α.Σ.Π. και κατευθύνουν τους μαθητές και το προσωπικό προς τους προσδιορισμένους
εκ των προτέρων ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισμού, προκειμένου εν
συνεχεία οι μαθητές να παραληφθούν με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 63
•

Προβαίνει στην επίσημη ενημέρωση της πολιτείας, αποστέλλοντας την επίσημη
ανακοίνωση σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος,
επίκεντρο, εστιακό βάθος, χαρακτηρισμός) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
και του ΟΑΣΠ, για την περαιτέρω κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων
στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, όταν αυτό
κριθεί απαραίτητο.

•

Προβαίνει στην έκδοση Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι, τα οποία αποστέλλει στο
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ).

** Σημειώνεται ότι σχεδόν σε πραγματικό χρόνο (και υπό την αίρεση της μη υπερφόρτωσης ή
διακοπή του internet) μετά την εκδήλωση σεισμού, παρέχεται προκαταρτική αυτόματη λύση
από τον διαδικτυακό τόπο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μετά την εκδήλωση του σεισμού, η οποία όμως μπορεί να
διαφέρει από την επίσημη ανακοίνωση.
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
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Ν. 2932/2001, ΠΔ 13/2018, τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Οργανισμών
Λιμένων
62 ΠΔ 18/2018, ΥΑ 1299/2003
63 ΠΔ 189/2009, Ν. 3879/2010 άρθρο 26 παρ. 11
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•

Παροχή επιχορήγησης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία
καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.64

Υπουργείο Πολιτισμού65
• Άμεση εκκένωση και απομάκρυνση επισκεπτών από μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους
μουσεία κλπ και διακοπή λειτουργίας τους.
• Αποστολή κλιμακίου μηχανικών για το μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων αρμοδιότητάς του και
κλιμακίων συντηρητών, εφόσον απαιτείται.
• Ενίσχυση φύλαξης κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Οι Ένοπλες Δυνάμεις δύνανται να συμβάλουν μετά από σχετικά αιτήματα των επιχειρησιακά
εμπλεκομένων φορέων μέσω ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, (Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/ Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6, Φ.595 /
231238 / Σ.779 / 22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ / Δνση Α6 και ΥΑ 1299/2003)) με τη διάθεση
προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ως ακολούθως:.
• Προωθούν και διανέμουν στον πληγέντα πληθυσμό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα είδη
πρώτης ανάγκης.
• Συνδράμουν στο έργο ανάπτυξης υποδομών (χώροι διαμονής κλπ) για την υποδοχή και την
προσωρινή εγκατάσταση πληγέντων.
• Διάθεση των απαραίτητων μέσων (Ε/Π, Α/Φ, πλοία του ΠΝ), για μεταφορές δυνάμεων υλικών και διακομιδές απωλειών υγείας.
• Διάθεση μέσω του ΓΕΣ (ΓΥΣ) των απαιτούμενων χαρτών αεροφωτογραφικών κλπ στους
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
Η ΕΜΥ66
• Εκδίδει ειδικές τοπικές προγνώσεις για πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές της
χώρας.
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών67
• Κινητοποιεί όλες τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και τους εποπτευόμενους
από αυτό οργανισμούς για την παροχή αρωγής στους πληγέντες.
• Διαθέτει και προωθεί το αναγκαίο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, μηχανήματα και
υλικά στην πληγείσα περιοχή για την αντιμετώπιση της καταστροφής και τον περιορισμό
των συνεπειών αυτής.
• Μεριμνά στη σφαίρα της αρμοδιότητάς του για την αποκατάσταση ζημιών σε έργα
υποδομής, οδικά δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις.
• Μεριμνά για τη διάνοιξη νέων οδών, τη βελτίωση της βατότητας υφιστάμενων, τη
διαμόρφωση ανοικτών χώρων σε σεισμόπληκτες περιοχές για τη δημιουργία ομαλών
64

άρθρο 36 του Ν. 2459/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4605/2019, ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012, Π.Δ.
147/2017
65 N. 3028/2002, ΠΔ 4/2018
66 ΠΔ 138/2014
67 Ν. 867/1979, ΥΑ 1299/2003, Ν. 1048/1980, Ν. 3010/2002 άρθρο 10, Ν. 2576/1998 άρθρο 10, Ν.4313/2014 άρθρο 84, ΠΔ
123/2017
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συνθηκών κυκλοφορίας και δυνατότητας συγκέντρωσης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών.
• Δωρεάν κρατική αρωγή, στεγαστικά δάνεια και τεχνική συνδρομή (για επισκευή ή
ανακατασκευή κτιρίων ή αυτοστέγαση). Ειδική αρωγή για την αποκατάσταση των
διατηρητέων κτιρίων.
• Την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε
κοινωφελή ή φιλανθρωπικά ή ευαγή ιδρύματα ή σωματεία (υπό προϋποθέσεις αφού κατ’
αρχάς είναι αρμοδιότητα του οικείου φορέα), εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
Στα πλαίσια των ανωτέρω ΔΑΕΦΚ αναλαμβάνει δράσεις όπως:
• Το μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων (πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος).
• Την κατεδάφιση των Επικίνδυνα Ετοιμόρροπων Κτισμάτων στα πλαίσια του ΚΔ 17/41 περί
Άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε θεομηνίας,
χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του από 13-4-1929 Διατάγματος «περί επικίνδυνων
οικοδομών».
• Τη συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα ή φορείς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας που
σχετίζεται με την αποκατάσταση των κατασκευών που έχουν υποστεί ζημιές από
καταστροφές.
• Τη διαπίστωση της έκτασης και της έντασης των βλαβών, το είδος, την έκταση, το μέγεθος
της καταστροφής και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην πληγείσα περιοχή.
• Την εισήγηση για την οριοθέτηση και τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως πληγείσα, με βάση
τις καταγραφείσες ζημιές και τη θεσμοθέτηση μέτρων και διαδικασιών αποκατάστασης και
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
• Την υλοποίηση του έργου της επιδότησης ενοικίου για την κάλυψη προσωρινής στέγασης
των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
• Τον προγραμματισμό, προμήθεια, διαχείριση, συντήρηση του εξοπλισμού που αφορά στην
προσωρινή στέγαση. Προγραμματισμό, προμήθεια, συντήρηση και διαχείριση των ενιαία
μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container που έχουν διατεθεί ή δύνανται να διατεθούν, για
την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης και μέριμνα για τη δυνατότητα μεταφοράς τους
στον τόπο του συμβάντος.
• Τη διαχείριση προγραμμάτων μόνιμης στέγασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
• Συνδρομή για την άμεση εγκατάσταση, εξοπλισμό, στελέχωση και λειτουργία του Τομέα
Αποκατάστασης στην πληγείσα περιοχή.
• Τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την εκτίμηση της στατικότητας του ερειπίου και τις
τεχνικές κατευθύνσεις κατά τις επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης σε αστικό περιβάλλον,
μετά από σεισμό.
68
ΟΑΣΠ
• Αποστέλλει Κλιμάκια Άμεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή για επιτόπιες
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την άμεση ενημέρωση της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
• Αποστέλλει Ειδικά Επιστημονικά Κλιμάκια, τα οποία έχουν ως έργο την παρακολούθηση της
σεισμικότητας με εγκατάσταση οργάνων (σεισμογράφων ή/και επιταχυνσιογράφων) στην
πλειόσειστη περιοχή, με σκοπό την πύκνωση υφιστάμενου δικτύου για την καλύτερη
καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη της μετασεισμικής ακολουθίας.
68

Ν. 1349/1983, Δ16γ/03/299/Γ/2014, ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/2017, ΠΔ 485/1988
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•

Συγκαλεί τη Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας
και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου, προκειμένου να αξιολογήσει τα υφιστάμενα
δεδομένα για τον προσδιορισμό της εξέλιξης της σεισμικής δράσης και να προτείνει προς
την Πολιτεία τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων και ενεργειών

ΕΑΓΜΕ69
• Εκπόνηση μελετών και η παροχή γνωματεύσεων σε θέματα γεωεπιστημών, γεωλογικών
κινδύνων. Γεωπεριβάλλοντος και άλλων συναφών αντικειμένων.
Κτιριακές Υποδομές (ΚτΥπ ΑΕ)70
• Προμήθεια
και
διάθεση
μονάδων
ελαφράς
προκατασκευής
(κατάλληλες
προκατασκευασμένες αίθουσες) για προσωρινή μεταστέγαση σχολικών μονάδων)
• Διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, δικαιοσύνης και
παιδείας.
• Συνδρομή στο έργο της ΔΑΕΦΚ στον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων.
• Μελέτη και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό σε κτίρια και
εγκαταστάσεις υποδομών Υγείας, Δικαιοσύνης και Παιδείας.
Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ,
εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ)
• Προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς
τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
• Συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο
(προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ) και εκδίδουν κατά την κρίση τους ανακοινώσεις
για την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.).
Οι διοικήσεις αερολιμένων της χώρας:
• Προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των αερολιμενικών υποδομών και εφόσον συντρέχουν λόγοι
δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, των
πληρωμάτων, των αεροσκαφών, των εργαζομένων στον αερολιμένα και του κοινού που
διακινείται σε αυτό, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων
Έκτακτης Ανάγκης.
Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων
• Κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο του έργου παραχώρησης
και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή
κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, προς και
από τον τόπο της καταστροφής.
ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
• Πραγματοποιούν επιθεώρηση του δικτύου και των εγκαταστάσεων και η αντιμετώπιση
προβλημάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων:
• Προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε
άμεσο έλεγχό τους μετά από σεισμό (έκτακτη επιθεώρηση). Σε περιπτώσεις που
69
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Ν. 272/1976, Ν. 4602/2019
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διαπιστωθούν προβλήματα στη συμπεριφορά του φράγματος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι
προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις
αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους
Δημάρχους, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη.
ΕΥΔΑΠ
• Έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς της.
• Έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυό της.
• Χορήγηση, με απόφαση του Δ.Σ., παροχών ύδρευσης προσωρινού χαρακτήρα σε
καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες ή ειδικών κοινωνικών ομάδων.
Υπουργείο Εξωτερικών
• Κινητοποιεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που μεταξύ των πληγέντων
λόγω του σεισμού υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν οι
Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών.
Υπουργείο Εργασίας71
• Μεριμνά για την ύπαρξη και σε περίπτωση ανάγκης τη διάθεση και την προώθηση στον
τόπο της καταστροφής των αναγκαίων ποσοτήτων σκηνών, κλινοσκεπασμάτων ή άλλων
αναγκαίων εφοδίων.
• Καταβολή δαπάνης προσωρινής εγκατάστασης και διατροφής πληγεισών οικογενειών και
μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή έτερους χώρους από πιστώσεις του Υπουργείου.
Υπουργείο Εσωτερικών
• Οικονομική ενίσχυση πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, αντικατάσταση
οικοσκευής, κτλ. από το Υπουργείο Εσωτερικών, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας
των Δήμων.72
• Επιχορήγηση των ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο του έργου Πρόληψης & Αντιμετώπισης
Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες.73
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
• Υποστήριξη του έργου της ΔΑΕΦΚ στον έλεγχο των κτιρίων, με τη διάθεση του τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού των Τομέων Αποκατάστασης, καθώς και μέσων μετακίνησης.74
Δήμοι
• Καθορισμός χώρων υποδοχής πληγέντων και μέριμνα για την ανάπτυξη υποδομών στους
χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.75
• Χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) σε
πληγέντες.76

71

ΒΔ 972/1966, Ν 776/1978. Σχετικά με τις αρμοδιότητες των φορέων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, τους χώρους
υποδοχής και διαβίωσης των πληγέντων η Περιφέρεια Αττικής έχει εκφράσει τις απόψεις της ζητώντας περαιτέρω οδηγίες
με τα αριθμ. 57889/2018 και αριθμ. 162145/2018 έγγραφα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
72 ΝΔ 57/1973, Ν.4472/2017 άρθρο 57, Ν. 3852/2010 άρθρο 94, ΚΥΑ Π2/οικ. 2673/2001, Δ/25/9570/694/2014, ΥΑ
5808/2018, ΥΑ 33862/2019, 5731/2019 έγγραφο ΓΓΠΠ. Με το αριθμ 162440/2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας έχουν εκφραστεί οι απόψεις της σχετικά με τις αρμοδιότητες των αρμόδιων
υπηρεσιών και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
73 ΠΔ 141/2017, ΣΑΕ 055 –Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8 και
17939/30-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ
74 Ν 4199/2013
75 ΥΑ 1299/2003
76 άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
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•
•
•

•

Οικονομική ενίσχυση πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους,
αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. με πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επισκευές βλαβών σε σχολικά κτίρια που επλήγησαν από ένα σεισμό.77
Έλεγχος δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από τους
αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση
της ποιότητας του πόσιμου νερού.78
Έλεγχο λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πιθανών μεταβολών της
μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές.

6.6. Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση επιπλέον πόρων
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του γενικού σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, σε ότι αφορά τα
αιτήματα συνδρομής και τη διάθεση επιπλέον πόρων ισχύουν τα εξής:
• Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία
Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας), προς τους οικείους Δήμους
(προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων), ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των
λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ,
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ).
• Αιτήματα συνδρομής από Δήμους που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση
συνεπειών τους, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία
Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας), προς όμορους Δήμους
(προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των
λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ,
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ).
• Αιτήματα συνδρομής από Περιφέρειες που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση
συνεπειών τους, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς τους οικείους
Δήμους (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων), ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων
των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ,
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ).
Νοείται ότι αιτήματα που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την
αποστολή σχετικού εγγράφου.
Επισημαίνεται ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης πόρων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα διάθεσής τους, είτε από το φορέα
υποδοχής τους ο οποίος και υπέβαλε το αρχικό αίτημα. Νοείται ότι στην περίπτωση που ο φορέας
διάθεσης των πόρων αξιώνει την καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα
υποδοχής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον
φορέα υποδοχής.
Σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους
77

Ν. 1894/1990 άρθρο 5 παρ. 12, Ν 3463/2006 (ΚΔΚ) άρθρο 75 παρ Ι περιπ στ 1, Ν. 3852/2010 άρθρο 94 περίπ 25 παρ 4,
αριθμ. Β-190/16-4-2020 έγγραφο Υπ Υποδομών
78 Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ, Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/ - ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 και Δ1/ΓΠοικ.53542/17
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας
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φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των
καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών τους σε εθνικό επίπεδο δεν
επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς άλλες χώρες. Τα
αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του Κέντρου
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για
τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού
και μέσων. Σημειώνουμε ότι στα αιτήματα θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα αιτούμενα
μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς και ο επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά
την είσοδό τους στη χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον
επιχειρησιακό συντονισμό τους.
Ένταξη στο δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας των ιδιωτικών μέσων με τους χειριστές τους
Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή
καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
εντάσσονται στις δυνάμεις πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πολίτες με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία,
καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους
χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών.(Ν.
3013/2002, αριθμ. 8052/2014 έγγραφο ΓΓΠΠ)

Προσφυγή στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016
Περαιτέρω, οι φορείς πολιτικής προστασίας δύναται να προσφύγουν στις διαδικασίες της
απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Η
προσφυγή στην διαδικασία αυτή εξαρτάται από τη συνδρομή τριών σωρευτικών προϋποθέσεων:
• την ύπαρξη απρόβλεπτου γεγονότος,
• την επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν
άλλες διαδικασίες,
• την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ απρόβλεπτου γεγονότος και της κατεπείγουσας
ανάγκης που ανακύπτει,
και σε κάθε περίπτωση μη απορρέοντος από ευθύνη της Διοίκησης.
Η ως άνω εξαιρετική διαδικασία, για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, σε ότι
αφορά τους δήμους και τις περιφέρειες, υπάγεται στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής.
Περαιτέρω, ο Δήμαρχος / Περιφερειάρχης μπορεί κατ’ εξαίρεση να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται βλάβη/άμεσος και
προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της περιφέρειας/δήμου από την
αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση τη σχετική
απόφαση του κατά τη επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.79
Η εκτίμηση της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αποτελεί ζήτημα ουσίας και
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Σχετικά: Ν. 3852/2010, Ν 3463/2006, αριθμ. 48852/2015 έγγραφο Υπουργείο Εσωτερικών, 2/53859/2011,
2/53859/0026/2011,
2/52566/0026/2012,
2/79931/0026/2012,
2/70611/0026/2013,
2/77024/0026/2013,
2/52145/0026/2014, 2/1585/0026/2015, 2/16861/0026/2017, 2/86104/0026/2017 έγγραφα ΓΛΚ, αριθμ. 8052/2014
έγγραφο ΓΓΠΠ.
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σκοπιμότητας για τα οποία αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα (αριθμ.36276/2015 γνωμοδότηση
Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη).

6.7. Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση του κοινού
Οι αρμοδιότητες των φορέων πολιτικής προστασίας σε ότι αφορά την ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση του κοινού έχουν ως εξής:
Προεδρία της Κυβέρνησης (Δ/νση Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων)80
• Το σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές
καταστροφές, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
• Την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης
για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, όπως η εκδήλωση
σεισμών.
• Την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, στοιχείων και ενημερώσεων.
• Τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία κ.α.).
• Τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και στην
αντιμετώπισή τους μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος διαχείρισης της
εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
• Καταρτίζει και συντονίζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το γραφείου τύπου
το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής
Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης, όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών
οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
• Ενημερώνει την κοινή γνώμη για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και παρέχει
οδηγίες κατά την εκδήλωση των φαινομένων προς αντιμετώπιση καταστροφών, με στόχο
την ελαχιστοποίηση των συνεπειών.
• Αξιοποιεί τις προγνώσεις πρόδρομων φαινομένων (καιρικών και άλλων) και εκδίδει δελτία
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων καθώς και το ημερήσιο δελτίο πρόγνωσης Σεισμών κατά
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
• Ενημερώνει τους πολίτες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή
συμβάντων με την αποστολή μηνυμάτων της Υπηρεσίας Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (Ν.
4070/2012)
Πυροσβεστικό Σώμα
• Ευαισθητοποίηση κοινού μέσω διαλέξεων, έκδοσης φυλλαδίων προβολής τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών εκπομπών και προβολής στα ΜΜΕ, στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Υπουργείο Παιδείας
• Ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
σε θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων. (ΥΑ 1299/2003)
Υπουργείο Υγείας
• Επικοινωνιακή διαχείρισης κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα. Ν 4633/2019
Υπουργείο Υποδομών
• Ενεργεί σε ότι είναι αναγκαίο για την ορθή πληροφόρηση του πληθυσμού σε θέματα
80
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σεισμικών φαινομένων και την εκπαίδευσή του για την αυτοπροστασία του από σχετικούς
κινδύνους.
(ΥΑ 1299/2003)
ΟΑΣΠ
• Σχεδιασμό, εκπόνηση, συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης και
ενημέρωσης του πληθυσμού (διαφόρων ομάδων στόχων, όπως εθελοντές, μαθητές, ΑμεΑ,
τουρίστες, κ.α.) και στελεχών (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων), σε θέματα αντισεισμικής
προστασίας.
ΕΥΔΑΠ- ΔΕΔΔΗΕ
• Την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.), σε
περιπτώσεις βλαβών του δικτύου της που ενέχουν κίνδυνο για τους πολίτες.
Δήμοι
• Προγραμματίζουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.
• Ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις πολιτικής προστασίας που έχουν δρομολογηθεί σε
επίπεδο Δήμου.
• Γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν
να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση
προσωρινή διαμονή.
ΜΜΕ
• Υποχρεούνται να μεταδίδουν, δωρεάν, σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής
μεγάλης έντασης καταστροφές τις οδηγίες προς τους πολίτες, που παρέχονται από το
ΚΣΟΠΠ ή τη ΓΓΠΠ προς αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάσταση ζημιών.
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6.8. Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του γενικού σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με
την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά
τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη
χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.
Επίσης ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο,
εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις θεσμικές προβλέψεις ισχύουν τα εξής:
Για τα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3852/2010 όπου
ορίζεται ως αρμοδιότητα των Περιφερειών και των Δήμων. Ειδικότερα:
− του άρθρου 94, όπου στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων περιλαμβάνεται «27. Η διακοπή
μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του
οικείου δήμου».
− του άρθρου 186, όπου στις αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνεται: «5. Η διακοπή
μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της
Περιφέρειας»
Επιπροσθέτως, για τις σχολικές μονάδες Π/βάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία και
Νηπιαγωγεία) ισχύει το άρθρο 4 «Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών» του ΠΔ 79/2017,
σύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Παιδείας, του Αντιπεριφερειάρχη
και του Δημάρχου ως εξής:
«1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων
καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου
Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή
ενότητα.
2. Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της
προηγούμενης παραγράφου.
3. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις
(3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για
σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν
δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.»
Η ανωτέρω δράση αν και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας δεν συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αναφέρεται,
δεδομένου ότι αποβλέπει στην προστασία μαθητών. Επιφυλάξεις τηρούνται για την εφαρμογή των
ανωτέρω ρυθμίσεων, λόγω της «συνθετότητας» τους ως προς τις συναρμοδιότητες των οργάνων
που λαμβάνουν τη σχετική απόφαση.
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Αττικής
ΓΓΠΠ

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμού, Περιφέρεια Αττικής

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες του ΟΑΣΠ για την άμεση επαναλειτουργία
των σχολείων, έστω και μέσα σε αντίξοες συνθήκες (πχ μέσα σε καταυλισμούς). Αυτό σηματοδοτεί
την επαναφορά των κανονικών ρυθμών στην πληγείσα περιοχή.

6.9. Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις
γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο
Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και
του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των
φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις
απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων
σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.
Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εκδήλωση σεισμών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω
στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του
συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των
επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας να συγκεντρώνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις
περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης από την εκδήλωση
σεισμών και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό.
Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που
συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.
Διευκρινίζεται ότι ο χαρακτηρισμός των καταστροφών υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Συνεπώς, η πράξη χαρακτηρισμού των
καταστροφών, αποτελεί βασική προϋπόθεση εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης της
Περιφέρειας Αττικής που τίθεται από το Γενικό Σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

6.10. Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης
Φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων Δημόσιας ή κοινωφελούς
χρήσης, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώς τους (νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, κτίρια
δημοσίων υπηρεσιών, θέατρα, κινηματογράφοι, κλπ), οφείλουν να διενεργήσουν πρωτοβάθμιο
προσεισμικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 53/1997 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π.7872/3112-97 «Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κοινωφελή κτίρια σε επίπεδο Νομού») καθώς και στο
2189/29-05- 2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
Σκοπός του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων είναι η καταγραφή των κτιρίων δημόσιας και
κοινωφελούς χρήσης και η πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας, προκειμένου να
καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων
προστασίας.
Ο προσεισμικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας, από τους
φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων και
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περιλαμβάνει 3 στάδια ελέγχου ως εξής:
• Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (ΤΟΕ), για την πρώτη
καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και
κοινωφελούς χρήσης.
• Τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμησης της σεισμικής
ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη καταστροφικό) έλεγχο
ποιότητας των υλικών, για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα
αποτελέσματα του ΤΟΕ.
• Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης
αποκατάστασης – ενίσχυσης για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια
από το προηγούμενο στάδιο.
Ο προσεισμικός έλεγχος που υλοποιείται μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αφορά μόνο το πρώτο
στάδιο ελέγχου, δηλαδή τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο81 των κτιρίων και πραγματοποιείται
βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει για το σκοπό αυτό εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Π. («Έλεγχος
Δομικής Τρωτότητας», Ο.Α.Σ.Π. http://www.oasp.gr/node/76).
Οι ανωτέρω οδηγίες αν και δεν είναι δεσμευτικές αφού δεν έχουν εγκριθεί με την έκδοση της κατά
νόμον απαιτούμενης (κοινής) υπουργικής απόφασης, οι Περιφέρειες δύναται να ακολουθούν
αυτούς τους ορισμούς και οδηγίες ως διοικητική πρακτική, εφόσον την κρίνουν κατάλληλη για την
αρτιότερη εκπλήρωση του σκοπού της αρμοδιότητάς τους, καθώς μάλιστα το περιεχόμενο του ως
άνω προγράμματος/σχεδίου αποτελεί προϊόν επιστημονικής επεξεργασίας και μελέτης.82
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του ΤΟΕ δεν αναστέλλει τις ευθύνες και υποχρεώσεις των
αρμοδίων φορέων για τη λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων προστασίας του κοινού και των
εργαζομένων από κτίρια που κρίνονται επικίνδυνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι φορείς που θα διενεργήσουν τον έλεγχο οφείλουν να αποστείλουν αντίγραφα των δελτίων
ελέγχου στις διοικητικές δομές οι οποίες έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των δελτίων των κτιρίων
δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν σε αυτές, οι οποίες στη συνέχεια θα τα
αποστέλλουν στον ΟΑΣΠ.
Ο έλεγχος διενεργείται σε επίπεδο ΠΕ και τα δελτία ελέγχου συγκεντρώνονται από τις οικείες ΠΕ, οι
οποίες έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των δελτίων ελέγχου όλων των κτιρίων που βρίσκονται στα
διοικητικά τους όρια.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον προσεισμικό έλεγχο σχολικών κτιρίων, η εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε. έχει την ευθύνη και τη μέριμνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού
ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας και την ενδεχόμενη μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης
αυτών.83

81

Διευκρινίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προδιαγραφές του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και τα
στοιχεία που αφορούν τη σχετική βαθμονόμηση των κτιρίων δεν θεωρούνται κοινοποιήσιμα. Σχετικά το αριθμ 67807/2012
και 125278/2016 έγγραφα της Περιφέρειας και το αριθμ 799/2016 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ.
82 Αριθμ. 3742/2008 γνωμάτευση Νομικής Υπηρεσίας
83 Ν 3027/2002, ΠΔ 414/1998, Ν.4199/2013, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΔΑ:ΩΠΗΦΟΞΧΔ-ΘΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/2312-2015 έγγραφο της ΚτΥπ Α.Ε.).
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7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ
Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών,
είναι και η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε
το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της
απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή. Με το Ν. 4249/2014, ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις
νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Με το Ν. 4662/2020 οι σχετικές ρυθμίσεις αναθεωρήθηκαν εκ νέου. Σύμφωνα με αυτές τις
ρυθμίσεις:
«Η Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών (Evacuation): περιλαμβάνει το σύνολο των
ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της
παραμονής τους πλησίον περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε
εξέλιξη.» Περαιτέρω, αναφέρονται επίσης τα εξής: «1. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση
πολιτών από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί προληπτικό μέτρο πολιτικής προστασίας και
οργανώνεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία
περιοχή εκτιμάται ότι, απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος
λόγω της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός. 2. Η απόφαση για
την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 29 και
σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, εγκυκλίους και κανονιστικές
πράξεις της διοίκησης αναφορικά με αυτή και το οποίο παραμένει σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου. Τυχόν ειδικότερα ζητήματα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω,
ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των εκάστοτε
συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.»
Επειδή, δεν είναι σαφές ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες που παραμένουν σε ισχύ84, για την
κατάρτιση του παρόντος θεωρούνται ως ισχύοντα τα εξής:
• Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή που τεκμηριωμένα
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, αποτελεί δράση
πολιτικής προστασίας η οποία δρομολογείται για την προστασία της ζωής και της υγείας
τους.
• Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των
κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για
την αντιμετώπιση της καταστροφής στα όρια της εδαφικής τους αρμοδιότητας.
84

Βλ. σχετικά και τις παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, κατά την ψήφιση του Ν. 4662/2020:
“Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η παραπομπή στο «κείμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, εγκυκλίους και
κανονιστικές πράξεις της διοίκησης αναφορικά με την οργανωμένη απομάκρυνση, χρήζει περαιτέρω εξειδίκευση, ιδίως ως
προς το ποιες πράξεις, εγκύκλιοι, κατευθυντήριες οδηγίες κλπ, παραμένουν σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, συνεκτιμώντας και της σπουδαιότητας του ρυθμιζόμενου ζητήματος της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.”
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• Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή85 μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο,
η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει
σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.
• Η απόφαση της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών δύναται να ληφθεί και από το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εκτελείται από τους αρμόδιους
Περιφερειάρχες και Δημάρχους.86
• Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους,
που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και
περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές
συνθήκες. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που
αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος
παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι
μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν
κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο.87
• Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική
προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους
για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο
έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
• Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και
επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών, βασίζεται στο γεγονός ότι, στη μεν
πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον
της περιοχής που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο, ή σε κάποια απόσταση από την
πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός
του χώρου που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο και η προσωπική τους ασφάλεια
διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν,
ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
• Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται
εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.
• Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την
ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
• Ο κίνδυνος που διατρέχουν άμεσα οι πολίτες μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού
προέρχεται κατά βάση:
Α. Από εκτεταμένες πυρκαγιές στον αστικό χώρο
Β. Από διαρροές επικίνδυνων ουσιών
Γ. Από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα
85 Σχετικά

με την έννοια της καταστροφής και τον χαρακτηρισμό αυτής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. 6
Περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' του ν. 3013/2002, όπως
ισχύει.
87 Οι χώροι που επιλέγονται για την παραμονή των πολιτών που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να
εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της
ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Οι προϋποθέσεις υγείας και ασφάλειας των
χώρων αυτών στις περιπτώσεις των σεισμών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους
συνάθροισης πολιτών οι οποίες δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες. Στο παράρτημα Α του παρόντος διατίθενται
και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΑΣΠ.
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Δ. Από εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη μετασεισμική περίοδο
Συνεπώς, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για
την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ’ αιτίας σεισμών θα πρέπει να συνδέεται κατά
βάση με τους ανωτέρω κινδύνους.
Σε περίπτωση επαπειλούμενου κινδύνου με βάση τις γνωμοδοτήσεις – πορίσματα της
Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού
Κινδύνου του ΟΑΣΠ, για την εξέλιξη της σεισμικής δράσης, η εφαρμογή του μέτρου
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας.
• Το μέτρο της Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η
ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή
εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες
και η απομάκρυνσή τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη,
αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας
Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά καταλύματα, κλπ).
Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω υποδομών
ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον Περιφερειάρχη/οικείο
Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης τους για τις δράσεις που
δρομολογούνται από άλλους φορείς.

7.1

Κατευθυντήριες οδηγίες - Σχέδιο δράσης στο τοπικό επίπεδο

Σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής που μπορεί να απειλήσει πάνω από ένα
δήμο ο Περιφερειάρχης ή ο οικείος Αντιπεριφερειάρχης, έχοντας υπόψη την εισήγηση των
αρμόδιων φορέων, ανά περίπτωση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο),
στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ,
ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, δήμαρχοι πληττόμενων ή απειλούμενων περιοχών
κλπ), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται
απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών
σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την
δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην
περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών.
Η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελεί
διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της καταστροφής, τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της
δράσης.
Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας/συνεργασίας και άλλων φορέων (ΕΛΑΣ, ΠΣ,
ΕΚΑΒ, κλπ) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, ο Περιφερειάρχης ή ο οικείος Αντιπεριφερειάρχης,
μπορούν εφόσον απαιτείται να δώσουν εντολή για άμεση σύγκλιση των οικείων Συντονιστικών
Οργάνων προς υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα Συντονιστικά
Όργανα, προσκαλούνται να μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν
ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών
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1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση του φορέα που έχει την ευθύνη
περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
2. Άμεσος καθορισμός από τον Περιφερειάρχη ή τον εξουσιοδοτημένο Αντιπεριφερειάρχη,
σημείου συγκέντρωσης φορέων που δύναται να υποστηρίξουν την δράση (ΕΛΑΣ, ΠΣ,
ΕΚΑΒ, κλπ).
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον Περιφερειάρχη ή τον
εξουσιοδοτημένο Αντιπεριφερειάρχη.
4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια
ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με
ευθύνη
του
αρμόδιου
οργάνου
που
έλαβε
την
απόφαση
(Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη), κατά περίπτωση.
Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκομένων φορέων για την υποστήριξη του μέτρου της ΟΑΠ
ΓΓΠΠ:
-

Αξιοποίηση διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών καθώς και άλλων
πρόδρομων φαινομένων για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.

-

Δυνατότητα λήψης απόφασης του μέτρου της ΟΑΠ σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

-

Κινητοποίηση του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και διάθεση του για την υποστήριξη της
δράσης.

-

Ενημέρωση και προειδοποίηση πληθυσμού.

ΟΤΑ Α Βαθμού:
-

Παροχή συνδρομής με διαθέσιμα μεταφορικά μέσα και δυναμικό για την υλοποίηση του
μέτρου.

-

Παροχή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες των ΑμΕΑ του δήμου σε περίπτωση εφαρμογής του
μέτρου.

-

Παροχή στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν από την
προσδιορισθείσα ως πληττόμενη περιοχή με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή άλλες
πληροφορίες που τηρούνται στο δήμο.

-

Παροχή στοιχείων σχετικά με το καθοριζόμενο πεζοδρομιακό και οδικό δίκτυο έκτακτης
ανάγκης στα χωρικά όρια του οικείου δήμου.

-

Παροχή στοιχείων σχετικά με τους ασφαλείς αρχικούς χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού που
χρειάζονται μεταφορά και των χώρων υποδοχής εκτός της πληγείσας περιοχής (και εντός των
χωρικών ορίων του δήμου, εφόσον η απομάκρυνση λάβει χώρα στα χωρικά όρια του δήμου).

-

Υποβολή εισήγησης (δια μέσω των τεχνικών υπηρεσιών) για λήψη του μέτρου της ΟΑΠ σε
περιπτώσεις επαγόμενων κατολισθητικών φαινομένων ή εκτεταμένων καταρρεύσεων κτιρίων ή
στοιχείων που δύναται να καταρρεύσουν κατά τη μετασεισμική περίοδο και να θέσουν σε
κίνδυνο την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή αυτή,
λαμβάνοντας υπόψη και τα πρώτα αποτελέσματα των αυτοψιών των συνεργείων της ΔΑΕΦΚ
που έχουν μεταβεί στη πληγείσα περιοχή, όταν τούτο είναι εφικτό.
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Π.Σ.
-

Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, ΓΓΠΠ) για τη λήψη του μέτρου
της ΟΑΠ στις περιπτώσεις εκτεταμένων πυρκαγιών σε αστικό χώρο, όπως επίσης και σε
περιπτώσεις που συνδέονται με διαρροές επικίνδυνων ουσιών.

ΕΛ. ΑΣ.
-

Εκτέλεση της απόφασης της ΟΑΠ για την απομάκρυνση πολιτών. Εντοπισμό και ειδοποίηση
πολιτών για την απομάκρυνσή τους.

-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις διαδρομές εκκένωσης.

-

Τήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων
κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή.

ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΚΑΒ
-

Μέριμνα για παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ και παροχής άμεσης προνοσοκομειακής βοήθειας
των ευπαθών ομάδων του μετακινούμενου πληθυσμού ή με προβλήματα υγείας, εφόσον
απαιτείται.

-

Υποστήριξη και συντονισμό των δράσεων σε θέματα δημόσιας υγείας του πληθυσμού.

ΕΑΓΜΕ
-

Υποστήριξη της δράσης της ΟΑΠ σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκες που απαιτούν την
παροχή συμβούλου για θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά,
περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείμενα που σχετίζονται με το αντικείμενο της αρχής.

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
-

Υποστήριξη της ΟΑΠ με χρήση πλωτών θαλάσσιων μέσων στην περίπτωση που τούτο απαιτηθεί.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
-

Υποστήριξη της ΟΑΠ και ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τις μετακινήσεις τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
-

Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την εκκένωση περιοχών όταν αποφασιστεί η εφαρμογή του
μέτρου αυτού.

ΕΜΥ
-

Παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων και συμβουλών

ΥΠΟΜΕΔΙ-ΔΑΕΦΚ
-

Μέριμνα για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων οικισμών των οποίων η μεταφορά αποφασίζεται
λόγω κατολισθήσεων ή άλλων κινδύνων.
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Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη λήψη της απόφασης της ΟΑΠ
-

Αξιολόγηση των κινδύνων που διατρέχουν οι πολίτες και την πιθανή επίδραση τους στον
πληθυσμό (πτώσεις ερειπίων, μπαζών, πιθανών διαρροών επικίνδυνων ουσιών κλπ).

-

Τα διοικητικά όρια της απειλούμενης περιοχής για την οποία απαιτείται να υλοποιηθεί η
δράση.
Συνίσταται η απομάκρυνση να πραγματοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της πληγείσας
περιοχής (δήμου ή περιφερειακής ενότητας), δεδομένου ότι οι δράσεις που δρομολογούνται
απαιτούν συνεργασία δυνάμεων που γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (δήμος,
τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, κλπ)

-

Τις κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή του συμβάντος
(νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σχολεία και παιδικοί σταθμοί, βιομηχανικές
μονάδες, μονάδες που υπάγονται στην οδηγία Seveso III, συγκοινωνιακοί κόμβοι, υποδομές
παραγωγής ενέργειας ή ηλεκτρισμού, κτλ).

-

Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή
άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην
περιοχή αυτή για διάφορους λόγους (παραθεριστές, τουρίστες, εργασία, κλπ).

-

Τυχόν ειδική μέριμνα για αλλοδαπούς πολίτες (πχ διαφορετικό χώρο συγκέντρωσης,
ξενόγλωσσες ανακοινώσεις), ηλικιωμένων και ΑμΕΑ (πχ με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα
ακοής) καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων, και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών που
δημιουργούνται (πχ ιατρικό οξυγόνο, φάρμακα κλπ).

-

Των προτεινόμενων προσωρινών ασφαλών χώρων καταφυγής του πληθυσμού που απαιτείται
να απομακρυνθεί (αρχικοί χώροι συγκέντρωσης και χώροι υποδοχής).

-

Τις προτεινόμενες διαδρομές εκκένωσης.

-

Προσδιορισμός των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να
απομακρυνθούν, το δίκτυο απομάκρυνσης (πχ οδικό, εναέριο, θαλάσσιο, πεζοδρομιακό), το
είδος των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (ιδία μέσα ή δημόσια) και τρόπου εξεύρεσης αυτών.
Πιθανές πηγές μεταφορικών μέσων έχουν ως εξής:
▪

Ίδια μέσα των κατοίκων των πληγεισών περιοχών και ΜΜΜ.

▪

Διαθέσιμα μέσα των ΟΤΑ.

▪

Διαθέσιμα μέσα άλλων φορέων πολιτικής προστασίας (Κρατικές Υπηρεσίες, ΟΚΩ, κλπ)
μετά από αίτημα προς το ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ.

▪

Διαθέσιμα μέσα Εθελοντικών Οργανώσεων.

▪

Ιδιωτικά μέσα με επίταξη σε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια τάξη ή υγεία.

▪

Ιδιωτικά μέσα που εντάσσονται στις δυνάμεις πολιτικής προστασίας με απόφαση
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση γενικών, περιφερειακών και
τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε
περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

▪

Ενεργοποίηση του μητρώου μισθωμένων ιδιωτικών μεταφορικών μέσων της
Περιφέρειας, σε περίπτωση που απαιτείται η διάθεση πρόσθετων πόρων.

**Μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για την διαθεσιμότητα καυσίμων.
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-

Καθορισμός εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος απομάκρυνσης των πολιτών από την
απειλούμενη περιοχή, μέχρι την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως
τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

-

Μέριμνα για τη διατήρηση της βατότητας του οδικού δικτύου, ελέγχου και διαχείρισης της
κυκλοφορίας σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη εξέλιξη
της καταστροφής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.
**Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί δεν πρέπει να
παρενοχλούν την κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ κλπ).

-

Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση
της δράσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών
σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου.

-

Την υποδοχή, καταγραφή/ταυτοποίηση, ο έλεγχος της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει,
η κάλυψη πρώτων αναγκών (σίτιση κλπ) και αρωγή των πολιτών που απομακρύνονται σε
επιλεγμένους ασφαλείς χώρους, συμπεριλαμβανόμενης και της ιατρικής βοήθειας και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

-

Μέριμνα για συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών που επέλεξαν
να μην απομακρυνθούν και συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για την άμεση
παρέμβαση τους σε περίπτωση ανάγκης.

-

Καθορισμός τρόπου επιστροφής των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή
προσωρινά στην περιοχή, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.

-

Πολιτική διαχείρισης κατοικίδιων ζώων (ιδίως των ατόμων με αναπηρίες).

-

Μέτρα αστυνόμευσης της περιοχής που εκκενώνεται προκειμένου να προστατευτεί η
περιουσία των πολιτών.

-

Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης/ειδοποίησης του πληθυσμού και απαιτούμενου χρονικού
διαστήματος, για την επίτευξη αυτής της δράσης (πόρτα-πόρτα, ανακοινώσεις σε ΜΜΕ,
ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης «112», σειρήνες κλπ). Μέριμνα για τυχόν
ξενόγλωσσες ανακοινώσεις σε περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών.

Επικοινωνία κινδύνου
Οι άνθρωποι σε καταστάσεις κινδύνου ενεργούν με βάση αυτό που θεωρούν και πιστεύουν ότι
είναι το συμφέρον τους. Η ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και η λήψη των αποφάσεων γίνεται
με βάση την αντιληπτική τους ικανότητα, η οποία επηρεασμένη από μια ποικιλία παραμέτρων,
συχνά δεν είναι ορθολογική, βασίζεται σε ευρετικούς μηχανισμούς, οδηγώντας ακόμη και σε
απρόβλεπτες συμπεριφορές. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η μαζική εκκένωση μπορεί να
προκαλέσει άγχος και στρες και να οδηγήσει τον πληθυσμό σε ακραίες αντιδράσεις όπως:
απροθυμία συμμόρφωσης στις οδηγίες των επίσημων αρχών, παρακώληση οργανωμένων
δράσεων έκτακτης ανάγκης με λανθασμένους αυτοσχεδιασμούς, ένταση, φόβο, καχυποψία,
σύγχυση κτλ, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν ακόμη και σε ανθρώπινες απώλειες. Έτσι, για τη
λήψη της απόφασης ΟΑΠ δεν θα πρέπει να υποτιμάται από τους αρμόδιους ιθύνοντες
η ψυχολογική αξιολόγηση των κινδύνων, η οποία εστιάζει στην υποκειμενική διάσταση της
ανθρώπινης αντίληψης. Η ατομική αντίληψη στον κίνδυνο, διαφέρει ανάμεσα στα άτομα και
επηρεάζει διαφορετικά τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά τους.
Επομένως, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνιακή διαχείριση του κινδύνου
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κατά τη διάρκεια της κρίσης, προκειμένου οι αποφάσεις των ατόμων να είναι ορθολογικές και
σύμφωνες με τις κατευθύνσεις των αρμόδιων αρχών.
Η Δημόσια Ανακοίνωση Ενημέρωσης του πληθυσμού πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές
πληροφορίες :
• Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
•

•

Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής ή των περιοχών μέσα από τις οποίες
θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν
παραμείνουν σε αυτές.
Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των
πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα
παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).
Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία αρχικής συγκέντρωσης) οι
πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν
να έχουν μαζί τους (κιτ εκκένωσης).
Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο
προορισμού.
Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που
μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.

•

Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.

•

•

•
•

Τα μηνύματα προς τους πολίτες πρέπει να είναι συνεχή και από πολλαπλές πηγές.
Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να
αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής
εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.
Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα
αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη
απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο
λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο τον εντοπισμό και την εν
συνεχεία ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που
παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις
απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο
λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων
μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπάλληλους.
Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος
αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή
Περιφερειάρχης ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης και κατ’ επέκταση έχει το
γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

7.2

Μνημόνιο ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης
πολιτών (ΟΑΠ) λόγω εκδήλωσης σεισμών στην Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειάρχης (ή ο οικείος Αντιπεριφερειάρχης)
-

Λήψη απόφασης ΟΑΠ όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει
πάνω από ένα Δήμο.
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-

Καθορισμός ασφαλούς χώρου συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμαρχοι
απειλούμενων ή πληττόμενων περιοχών, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, ΕΜΥ, ΔΑΕΦΚ, ΟΑΣΠ κλπ) και
υπηρεσιών της Περιφέρειας και ειδοποίηση αυτών για να συζητηθούν θέματα σχετικά με την
ΟΑΠ.

-

Σύγκλιση ΣΜΟ για την υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχη, εάν κρίνεται ότι απαιτείται.

-

Εντολή για σύγκλιση ΣΟΠΠ των ΠΕ που απειλούνται σε συνεννόηση με τον οικείο
Αντιπεριφερειάρχη, εφόσον τούτο είναι εφικτό.

-

Υποστήριξη των δράσεων του Δημάρχου για την ΟΑΠ, εφόσον η εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή απειλεί μόνο ένα δήμο.

-

Συνεργασία με τον ΓΓΠΠ, τη ΔΑΕΦΚ, τον ΟΑΣΠ, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κλπ, για την
ενημέρωσή του σε περίπτωση αυξημένης επικινδυνότητας από εκτεταμένες καταρρεύσεις
κτιρίων που δύναται να θέσουν τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών σε κίνδυνο, λαμβάνοντας
υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα του μετασεισμικού ελέγχου της πληγείσας περιοχής και την
σεισμική εξέλιξη, σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό.

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (με εντολή Περιφερειάρχη)
-

Υποστήριξη του έργου του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη.

-

Άμεση επικοινωνία με τους δήμους, υπηρεσίες της περιφέρειας, και λοιπούς συναρμόδιους
φορείς για τη συλλογή πληροφοριών και την αμοιβαία ενημέρωση και συντονισμό στη
διαχείριση των πόρων.

-

Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σε περίπτωση λήψης απόφασης εφαρμογής του μέτρου προκειμένου να
ενημερώσει το Υπ. Εξωτερικών (Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων), για να ενημερωθούν εν
συνεχεία αρμοδίως οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών.

-

Συλλογή στοιχείων από τους ΟΤΑ α βαθμού σχετικά με το σχεδιασμό τους: κατάλληλων χώρων
(συγκέντρωσης και υποδοχής) του μετακινούμενου πληθυσμού, διαθέσιμα μεταφορικά μέσα
τους στην εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ.

-

Αιτήματα στο ΚΕΠΠ, για υποστήριξη με πόρους από άλλους φορείς.

-

Μέριμνα για την επικαιροποίηση και την επακόλουθη ενεργοποίηση των μνημονίων
συνεργασίας με φορείς διάθεσης ιδιωτικών μεταφορικών μέσων.

-

Συμμετοχή στο ΣΤΟ που τυχόν συγκαλείται για την υποστήριξη του Δημάρχου σε περίπτωση που
η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή απειλεί έναν δήμο.

Τεχνικές Υπηρεσίες
-

Εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη για λήψη του μέτρου της Οργανωμένης Απομάκρυνσης
Πολιτών σε περίπτωση κατολισθητικών φαινομένων, με την επιστημονική συνδρομή των
Ομάδων Άμεσης Παρέμβασης του ΕΑΓΜΕ.

-

Σύνταξη σχεδίου προτεραιοποίησης οδικών αξόνων του Περιφερειακού Οδικού Δικτύου με την
εκπόνηση ειδικής μελέτης στην οποία καθορίζονται οι διαδρομές εκκένωσης. Το σχέδιο θα
πρέπει να απαντά με σαφήνεια στα εξής ερωτήματα. Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να
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απομακρυνθεί με ασφάλεια το κοινό; Ποιοι δρόμοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ΟΑΠ;
ποιοι είναι οι κρίσιμοι δρόμοι κατά τη διαδικασία της ΟΑΠ;
Αποστολή του εν λόγω σχεδίου στις Αστυνομικές και Δημοτικές Αρχές, τον Περιφερειάρχη, τους
Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
-

Συνεργασία με ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ) για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, στους
χώρους καταφυγής.

-

Συμβολή στις δράσεις και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών
Μηνυμάτων.

Αυτοτελής Δ/νση
Περιφερειάρχη)
-

Διαδικτυακής

Ενημέρωσης

και

Ψηφιακής

Εξυπηρέτησης

(με

εντολή

Λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφέρειας 1539 ως γραμμή ενημέρωσης και
πληροφόρησης του πολίτη για τις υπηρεσίες του φορέα αλλά και ως γραμμή υποδοχής
αιτημάτων πολιτών σε περίπτωση που αποφασισθεί το μέτρο της Οργανωμένης Απομάκρυνσης
Πολιτών.

Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
-

Εισήγηση προς τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/
Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) κατά περίπτωση, για τη λήψη του μέτρου της ΟΑΠ σε περίπτωση που
τούτο επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας.

Αυτοτελές Γραφείου Τύπου (με εντολή Περιφερειάρχη)
-

Μέριμνα για σύνταξη ανακοινώσεων για την ενημέρωση των πολιτών και δημοσιοποίησης
αυτών σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

**Σε περίπτωση λήψης της απόφασης της ΟΑΠ από το ΓΓΠΠ που υλοποιείται από τους ΟΤΑ α και β
βαθμού ισχύει επίσης ο ανωτέρω σχεδιασμός.
*** Με την αριθμ. 183048/2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, εξουσιοδοτούνται οι
Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ για τη λήψη απόφασης για την Οργανωμένη Απομάκρυνση των
πολιτών.
Διαθεσιμότητα πόρων
Στα παραρτήματα Α έως Δ του παρόντος παρατίθεται αναλυτικά οι πόροι για την υποστήριξη της
εφαρμογής του μέτρου της ΟΑΠ (χώροι καταφυγής, διαθέσιμα μεταφορικά μέσα, χαρτογραφικό
και υποστηρικτικό υλικό κλπ) για την βέλτιστη λήψη των αποφάσεων.
Σημειώνεται ότι:
• Έχει καταρτιστεί από την Περιφέρεια Αττικής μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικά μέσα,
σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει διερευνηθεί η συνεργασία με τον
ΟΣΥ και το ΚΤΕΛ, οι οποίοι έχουν δηλώσει τη δυνατότητα συνεργασίας τους με την Περιφέρεια
σε περιπτώσεις που απαιτηθεί η Περιφέρεια Αττικής να διαθέσει μέσα για οργανωμένη
απομάκρυνση πολιτών (υπ. αρ. πρωτ. 11132/31-5-2016 και 34711/3- 7-2018 έγγραφα των δύο
φορέων αντίστοιχα). Τα εν λόγω μέσα παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.
• Τα διαθέσιμα μέσα των δήμων για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ και οι χώροι που
δύναται να χρησιμοποιηθούν ως χώροι προσωρινής συγκέντρωσης του πληθυσμού που δεν
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•

•

μπορούν ή δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν με ιδία μέσα, παρατίθενται στο Παράρτημα Α
του παρόντος, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Περιφέρεια από τους Δήμους.
Οι καθοριζόμενοι χώροι καταφυγής των Δήμων, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως προσωρινοί χώροι ασφαλούς παραμονής (ή υποδοχής) του πληθυσμού
που απομακρύνθηκε από την πληγείσα περιοχή.
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής δύναται να
υποβοηθήσουν τις δράσεις της ΟΑΠ (υποστήριξη επικοινωνιών, αρωγή πληθυσμού κτλ),
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ΣΟΠΠ ή του Περιφερειάρχη. Αναλυτικά στοιχεία των
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο Παράρτημα Γ
του παρόντος.
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8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
8.1 Εκπαίδευση
Για την υποστήριξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης επιβάλλεται η εκπαίδευση του δυναμικού της
πολιτικής προστασίας. Η παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε αιρετούς α
και β βαθμού, στελέχη της δημόσιας διοίκησης του ΠΣ, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της Διαχείρισης Κρίσεων μέσω Εθνικής
Σχολής προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του συστήματος πολιτικής προστασίας. 88
Περαιτέρω, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πολιτικής προστασίας σε θέματα πολιτικής
προστασίας. Για το σκοπό αυτό συντονίζει, χρηματοδοτεί και αναθέτει σε επιστημονικούς και
εκπαιδευτικούς φορείς την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στελεχών πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.89
Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται
από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ
λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση σεισμών. Για τους υπόλοιπους Φορείς που
εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών
εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τους ίδιους φορείς με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ
κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, και μέχρι την εφαρμογή των ως άνωθεν αναφερόμενων θεσμοθετημένων
προβλέψεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι εκπαιδευτικός φορέας, η
επιμόρφωση και η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού της θα συνεχίσει να γίνεται δια
μέσω του τμήματος Εκπαίδευσης της Δ/νσης Προσωπικού, από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς
φορείς σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΕΚΔΔΑ, ΟΑΣΠ κτλ).

8.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις
Για την υποστήριξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης επιβάλλεται και η πραγματοποίηση ασκήσεων
για την εξοικείωση του προσωπικού με τις προς εκτέλεση αποστολές και τα καθήκοντά τους.
Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων
από την εκδήλωση σεισμών σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την
τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας,
επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Στα πλαίσια αυτά, και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, μετά την έγκριση του παρόντος, με εντολή των Περιφερειαρχών, οι Δ/νσεις Πολιτικής
88

Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το Ν. 3013/2002, Εθνική Σχολή Πολιτικής
Προστασίας/ΕΣΠΟΠ σύμφωνα με το Ν. 4249/2014 ή Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
σύμφωνα με το Ν. 4662/2020
89
ΥΑ 1299/2003, Ν. 3013/2002, Ν. 4249/2014
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Προστασίας των Περιφερειών καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, βάσει του παρόντος σχεδίου.
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο την επαύξηση
της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών ή των
Δήμων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση σεισμών.
Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση
των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Περιφέρειας, για τη βελτίωση του σχεδιασμού της
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).
Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι
φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας αντίστοιχα (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και
διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον
σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο
Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

8.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του παρόντος Σχεδίου αναφέρεται σε
ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους
παρακάτω λόγους:
• νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο
Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός
συνεργάζεται,
• ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
• νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
• νέα ανάλυση κινδύνου,
• αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.
Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή
συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή
την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται
είναι:
• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
• Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο
• Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
• Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)
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8.4 Πιστώσεις - Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι δυνατότητες εξεύρεσης των πρόσθετων πόρων που
απαιτούνται για την υλοποίηση του παρόντος (η αναφορά δεν είναι εξαντλητική).
-

Δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων από τη ΓΓΠΠ, για την υλοποίηση ετήσιων δράσεων πολιτικής
προστασίας (Ν. 3013/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και Ν. 4662/2020).

-

Δυνατότητα επιχορήγησης της Περιφέρειας από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών
μίσθωσης μηχανημάτων οχημάτων και αποκατάστασης ζημιών σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών (σεισμών, θεομηνιών κλπ) σε βάρος του λογαριασμού του άρθρου 68 του Ν.
3033/1954, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν 2273/1994.

-

Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 2017-2020 για
«Έργα για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» που αναφέρεται στην ένταξη νέων έργων
άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής με σημαντικές
επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας,
μετά από υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την
πληγείσα περιοχή στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

-

Δυνατότητα χρηματοδότησης στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου περί Αποκατάστασης (Ν.
867/1979 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
(ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής).

-

Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της πολιτικής
προστασίας και της δημόσιας υγείας του Ν. 4509/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9. ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική
περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να
χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς
παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν
κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.
Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας
θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας:

Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας
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Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής
Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ.
Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και
Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της
καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα
που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα
ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ
2208/Β΄/2019).
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Παράρτημα Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στο Παράρτημα παρατίθεται σύνδεσμοι με χαρτογραφικό και λοιπό υλικό για την υποστήριξη των
δράσεων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικά
το υλικό αυτό έχει ως εξής:
Εφαρμογή CivilAttica
Γενική Πρόγνωση 2 ημερών από την ΕΜΥ. Έκτακτα Δελτία Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.
Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Σεισμών από την ΓΓΠΠ. Οδηγίες Προφύλαξης από Έντονα
Καιρικά Φαινόμενα, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές. Δυνατότητα κλήσης αριθμών
έκτακτης ανάγκης.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpap.pattweatherapp&hl=el
Χαρτογραφικά Υπόβαθρα – Περιγραφικά Δεδομένα
ΓΓΠΠ
Οδικό Δίκτυο ανά υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα της συντήρησής του
•

Χαρτογραφική αποτύπωση αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της Χώρας (ΓΓΠΠ )
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/ap_7910_08-112017_teuxos_xarton_armodotiton_odikou_diktiou_10-07-2018.pdf

•

Χάρτες κατανομής αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου ανά Περιφέρεια σε διάσταση
Α1 (ειδικά για Περιφέρεια Αττικής διάσταση Α0) (ΓΓΠΠ)
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/perifereia_attikis_a0.
pdf

Όρια Επιχειρησιακής Ευθύνης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΓΓΠΠ)
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%
CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%C
E%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD

Προσδιορισμού ελάχιστων γεωγραφικών ενοτήτων Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Σεισμών (ΓΓΠΠ)
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%C
F%8D-%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%82-2013
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Σταθμοί μέτρησης αέριας ρύπανσης Περιφέρειας Αττικής (ΓΓΠΠ)
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εθελοντικές Οργανώσεις
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qSG_wMd6x5pQqo6m5oyPn9ZzVfhOvUDlJ8HlXAcqLw/edit#gid=1268373660
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yUQR1wcF40sOZSKAr_THSXW2wBIz9rlA&ll=37.
98113631653433%2C23.785910380603486&z=12
Κατασκηνώσεις Περιφέρειας Αττικής 2020 (ΠΑ)
https://drive.google.com/file/d/1y2x_PCFau_PvTViIMNfHXuTv6BU8Qu7L/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=141eeFiwR6RMwfpN8eIShfwx9tqiK8kCy&ll=37.9
76399841278955%2C23.63462250000002&z=10
Προσωρινοί χώροι καταφυγής και καταυλισμού πληγέντων από καταστροφικό σεισμό (ΠΑ)
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6274&Itemid
=352Χάρτης κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Αττικής (ΠΑ)
http://map.social-network.gr/mapattica/map
Πλατφόρμα γεωαπεικόνισης εκτελούμενων έργων της Περιφέρειας Αττικής
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=26354&Itemi
d=911
Πρακτικά Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 2020 (ΠΑ)
https://drive.google.com/drive/folders/1Ml35duXQLY8QRQmPsyCD3eSSxpF4szCO?usp=shari
ng
Πίνακας κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης που έχουν υποβληθεί σε πρωτοβάθμιο
προσεισμικό έλεγχο (2016) (ΠερΠροσ)
https://drive.google.com/drive/folders/1p_31UhCZtW-EVLio0R4KHoBn9ufZYpO-

ΟΤΑ
Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ (ΟΤΑ)
https://drive.google.com/file/d/1p3mQhLGsuoHCtNDsYibXukNTIOo-XYIo/view?usp=sharing
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμού, Περιφέρεια Αττικής

Χώροι Αποβλήτων Καταστροφών (ΟΤΑ)
https://drive.google.com/file/d/1Ag_aiJ9FN2hmBm0uFTXu533ggm-EtsQ0/view?usp=sharing
ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Χάρτης Δελτίων Σεισμού (ΟΑΣΠ)
https://www.oasp.gr/earthquakes_map?field_nomos_value_many_to_one=%CE%91%CF%84
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&field_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%
5D=2019&field_haraktirismos_value_many_to_one=All&field_megethos_value%5Bmi
n%5D=&field_megethos_value%5Bmax%5D=
Σχολικές Μονάδες (Υπ. Παιδείας)
http://maps.sch.gr/#33.4237849/24.4594879/7
Δάση και Δασικές Εκτάσεις (Εθνικό Κτηματολόγιο)
https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx
Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία (Υπ. Πολιτισμού)
http://odysseus.culture.gr/a/map/gmaps.jsp
Χρήσεις γης (ΥΠΕΝ)
http://msa.ypeka.gr/
Θέαση σημείων υδροληψίας (ΥΠΕΝ)
http://lmt.ypeka.gr/public_view.html
Διαδραστικός χάρτης υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων (ΓΓΔΕ)
https://kmd.ggde.gr/
Ανοικτά δεδομένα του GEODATA
http://geodata.gov.gr/maps/?package=d801dd4a-db05-45a0-a4bc2e7d2952c101&resource=642998be-3b97-4b97-8d28-832b31314989&locale=el
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού -Οδηγίες Προστασίας – Ανακοινώσεις (ΠΑ)
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7394&Itemid
=374
Γενικό Σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, 2019 (ΓΓΠΠ)
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A08%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92%CE%A5%CE%A4%CE%A7?inline=true
Οδηγίες Αντισεισμικής Προστασίας στους Εργασιακούς Χώρους (ΟΑΣΠ)
https://www.oasp.gr/sites/default/files/Odigos%20gia%20Erg-Xor.pdf
Κανονισμός Επεμβάσεων σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ) (ΟΑΣΠ)
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https://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%95%CE%A0%CE%95_2012_teliko_FEK_42_B_
20_01_2012.pdf
Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε κτίρια
https://www.oasp.gr/sites/default/files/Recommendations%20for%20foreshock%20and%20
aftershock%20Interventions%20in%20buildings.pdf
Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, 2000 (ΟΑΣΠ)
https://www.oasp.gr/sites/default/files/EKOS2000.pdf
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, 2000 (ΟΑΣΠ)
https://www.oasp.gr/sites/default/files/EAK2000.pdf
Εκκένωση κτιρίων και καταφυγή του πληθυσμού σε ασφαλείς χώρους μετά από σεισμό (ΟΑΣΠ)
https://www.oasp.gr/sites/default/files/ekkp.pdf
Επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων σε ερείπια μετά από καταστροφικό σεισμό. – Τεχνικό
Εγχειρίδιο (ΟΑΣΠ)
https://www.oasp.gr/sites/default/files/Search%20%26%20Rescue%20Operations%20in%20
Earthquakes%20-%20Greek.pdf
Τεχνικές Επεμβάσεις Έκτακτης Ανάγκης μετά από καταστροφικό Σεισμό – Άρση Επικινδυνοτήτων
Προσωρινές Υποστυλώσεις – Αντιστηρίξεις (ΟΑΣΠ)
https://www.oasp.gr/sites/default/files/Anti-danger%20measures.pdf
https://www.oasp.gr/sites/default/files/Temporary%20Shoring%20-%20Retaining.pdf
Οδηγίες Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου (ΟΑΣΠ)
http://www.oasp.gr/node/76
Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη λήψη και διαχείριση των «Μηνυμάτων Προειδοποίησης
Τσουνάμι» του Εθνικού Κέντρου Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΓΓΠΠ)
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media/egkyklios_tsounami_2015.
pdf

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (μεταβιβάσεις- εξουσιοδοτήσεις- συγκροτήσεις συλλογικών οργάνων)
Ορισμός - Μεταβίβαση – εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων
https://drive.google.com/file/d/12UOrZ7Q1dMkCIipHPqDmQsjBtGi5VwRV/view
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Παράρτημα Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ –ΜΗΤΡΩΑ ΠΟΡΩΝ
Στο Παράρτημα Β παρατίθεται αναλυτικές καταστάσεις με διοικητικά όργανα, το ανθρώπινο
δυναμικό και τα μέσα της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση των δράσεων του κεφαλαίου 4.
Συγκεκριμένα παρατίθεται:
•

Τα μέσα της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα, συμπεριλαμβανόμενου αυτών
που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς.

•

Στοιχεία επικοινωνίας με τα διοικητικά όργανα και το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας
συμπεριλαμβανόμενου λίστας των μηχανικών της περιφέρειας και των υπευθύνων
επικοινωνίας για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας,

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να ανευρεθούν στον εξής σύνδεσμο:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gMec7TJKA2FoRUU7GYd-Ze9ZF8-rTBMC

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμού, Περιφέρεια Αττικής

Παράρτημα Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΠ
Στο Παράρτημα Γ παρατίθεται κατάλογος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας
που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας, ανά κατηγορία δράσης (όπως αυτές
αναφέρονται στην απόφαση ένταξής τους) με στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων, στον εξής
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qSG_wMd6x5pQqo6m5oyPn9ZzVfhOvUDlJ8HlXAcqLw/edit?usp=sharing
Επίσης παρατίθεται Θεματικός Χάρτης χωρικής διασποράς Εθελοντικών Οργανώσεων, στον εξής
σύνδεσμο:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yUQR1wcF40sOZSKAr_THSXW2wBIz9rlA&ll=37
.8807607762197%2C23.785910380603468&z=12
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Παράρτημα Δ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Στο Παράρτημα Δ παρατίθεται επικαιροποιημένο Μητρώα Εργοληπτών οι οποίοι δύναται να
χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές,
όπου τα διαθέσιμα μέσα σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνεται και
μητρώο μεταφορικών μέσων δύναται να χρησιμοποιεί σε περίπτωση λήψης του μέτρου της
Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών.
Τα
Μητρώα
είναι
διαθέσιμα
στον
εξής
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gMec7TJKA2FoRUU7GYd-Ze9ZF8-rTBMC
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σύνδεσμο:
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Παράρτημα Ε: Ακρωνύμια
199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροσβεστικού Σώματος
Copernicus/ EMS Copernicus/Emergency Management System
E.R.C.C Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
J.R.C Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε.
Α.Δ.ΜΗ.Ε Α.Ε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
Γ.Ε.ΕΘ.Α: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Γ.Γ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γ.Γ.Π.Π Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ - Δ.Α.Ε.Φ.Κ Γενική Διεύθυνση και
Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών
Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης/ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων
Γ.Λ.Κ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Δ.Α.Ε.Φ.Κ: Δ/νση Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αεριού Α.Ε
Δ.Ε.Υ.Α Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
E.A.Γ.Μ.Ε. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.
Ε.Κ.Α.Β Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας
Ε.Κ.Α.Β/Ο.ΔΙ.Κ Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας /Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ε.Κ.ΑΒ/ Ε.Τ.Ι.Κ. Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας/ Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ε.Κ.Κ.Α Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ε.Μ.Α.Κ Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
Ε.Μ.Υ. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Ε.Ο. Εθελοντικές Οργανώσεις
Ε.Ο.Δ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Κ.Ε Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Ε.Σ.Κ.Ε/ Σ.ΚΕ.Δ. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων/ Συντονιστικό Κέντρο
Δασοπυρόσβεσης
Ε.ΣΥ.Δ.Υ Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας
Ε.Υ.Δ.Ε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
ΕΛ.ΑΣ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Ελληνική Αστυνομία/ Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων
ΕΛ.Γ.Α Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Κ.Ε.Π.Π/Ε.Σ.ΚΕ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Επιχειρήσεων
Κ.Σ.Ο.Π.Π Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο πολιτικής Προστασίας
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικό Σώμα/Ελληνικη Ακτοφυλακή
Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού
Ο.Α.Π. Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού &
Εγγυήσεων
Ο.Σ.Ε Α.Ε Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Ο.Τ.Α Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΕ.ΠΥ.Δ./ ΠΕ.Κ.Ε. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση/ Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων
Σ.Δ.Α.Α Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Αττικής
/ ΓΓΠΠ

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμού, Περιφέρεια Αττικής

Σ.ΟΠ.Π Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων
Σ.Τ.Ο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο των Δήμων.
ΥΠ.Ε.Ξ/ΜΔΚ Υπουργείο Εξωτερικών/ Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
ΥΠ.ΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Αττικής
/ ΓΓΠΠ

ΑΔΑ: 9Κ6Ω7Λ7-6ΘΞ
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση Σεισμού, Περιφέρεια Αττικής

Παράρτημα ΣΤ: Πίνακας Διανομής
• Περιφερειάρχη Αττικής
• Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Αττικής
• Εντεταλμένους Συμβούλους Περιφέρειας Αττικής
• Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
• Γενικές Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία Περιφέρειας Αττικής
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
• Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής
• Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου
• Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας
•

ΓΑΔ Αττικής

•

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού

• ΕΚΑΒ 1η Περιφέρεια
• 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ ΕΛΑΚΤ
• 5η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ ΕΛΑΚΤ
• ΔΕΔΔΗΕ / Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής
• ΟΤΑ α
• Μέλη ΣΟΠΠ ΠΕ

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Αττικής
ΓΓΠΠ

