
 1 

 

 
ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 
Γήκνπ» 
 
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκφζηα Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
13.2.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7.30 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 
3554/8-2-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 2/2019) ηεο Ξξνέδξνπ 
απηνχ θ. Γεσξγίαο Σαξακαξά, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ δχν Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
Ζ Ξξφεδξνο : ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
Ζ Γξακκαηέαο :  ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνπζηάδνληνο 
Γξακκαηέα ηνπ Γ.Π. Διεπζέξηνπ Ξιάηαλνπ). 

 
 
 
 

 
 

   
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ ΣΟΤ 
ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
NOMO ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
 

 

   
Αξ. Απφθαζεο: 36/2019 
 
Αξ. Ξξσηνθφιινπ: 4670/18-2-2019 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                         
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 
 
  
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 13.2.2019 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 2/2019 ηνπ Γ.Π. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 

 
1. ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
3. ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ 
4.ΑΛΡΩΛΑΟΝΞΝΙΝΠ 

ΣΟΖΠΡΝΠ-ΔΙΝΓΗΝΠ 
5. ΟΝΘΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΒΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
7. ΓΑΙΑΕΝΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΣΑΟΑΚΑΟΑ ΓΔΩΟΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 
10. ΑΛΓΟΔΝ ΣΟΖΠΡΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ 

ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
12. ΑΓΓΔΙΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
 

13. ΡΑΒΙΑΟΗΓΖΠ 
ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ 

14. ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ 
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

15. ΣΑΡΕΖΓΔΩΟΓΗΝ 
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

16. ΘΝΟΔΚΔΛΝΠ  
      ΙΑΚΞΟΝΠ 
17. ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ 

ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ 
19. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ 

ΗΩΑΛΛΖΠ 
20. ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
21. ΑΟΑΞΝΓΙΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
 

22. ΞΙΑΡΑΛΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 
23. ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
24. ΘΝΛΡΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ 
25. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
26. ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
27. ΓΑΪΡΑΛΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΑΘΖ 

ΔΡΣΗΑ 
28. ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ 
30. ΠΗΩΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
31. ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ-ΘΑΟΘΑΛΖ 

ΑΛΡΩΛΗΑ 
33. ΞΑΞΑΘΩΠΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 
 

 

  

 

  

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ, 
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 21 παξφληεο 
θαη 12 απφληεο, σο αθνινχζσο: 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
 
 
          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Θαιακπόθεο  Ηωάλλεο                             Αληωλαξόπνπινο  Υξήζηνο - Δπιόγηνο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο                                Ρόθνπ Υαξίθιεηα            

Παπαινπθά  Δπηπρία                                ΓεωξγακιήοΙύζζαλδξνο 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο                                   Αξάπνγινπ  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε                                      Πιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Υαξακαξά  Γεωξγία                                  Παπαληθνιάνπ  Ληθόιανο 
Καλωιεδάθεο  Θεόδωξνο                        Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Αλδξένπ  Υξεζηίλα                                    Γαϊηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο                            Θνπηζάθεο  Κηραήι 
Αγγειήο Υξήζηνο                                      Αγαγηώηνπ  Βαζηιηθή                                                                                

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο                          ηώξεο  Ληθόιανο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θωλζηαληίλα   Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε  Αληωλία 

Υαηδεγεωξγίνπ Θωλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Σνκπνύινγινπ Ηωάλλεο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο  
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Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο  
 
Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, ελψ ήηαλ παξώλ ν 

Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Γεώξγηνο 

Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο ην 21ν ζέκα ηεο 

Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε εκβφιηκα κεηαμχ ηνπ 15νπ θαη 16νπ ζέκαηνο 

απηήο, ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Ν θ. Η.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ν θ. Γ.Θαιχβεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ν θ. Ι.Θνπξεκέλνο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνχκα απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ν θ. Β.Ξαπαθψζηαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 21νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Ρξηαληαθχιινπ θαη ν θ. Γ.Θαληαξέιεο απνρψξεζαλ απφ ηε 

Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ 

ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 
Απνπζίεο :  

Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Δ.Αλησλαξφπνπινο, Σ.Οφθνπ, Θ.Ληάηζεο θαη Κ.Θνπηζάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.. 
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Ζ θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 

12ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

ΘΔΚΑ 12ν  

 
Ζ θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελε ην 12ν Θέκα ηεο Ζ.Γ. θαη κε βάζε ην ππ΄αξ. πξση. 

2892/4-2-2019 εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ, είπε ηα εμήο:  

 
         ΘΔΚΑ: Έγθξηζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

 
 

         Θπξία Ξξφεδξε, 
 

έρνληαο ππφςε:  

 Λφκνο 3013/2002 – Αλαβάζκηζε ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

 Λφκνο 3448/2006 -Πχζηαζε Νκάδσλ Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Θαηαζηξνθψλ. 

 Λφκνο 3491/2006 – πνζηεξηθηηθή Νκάδα Γηαρείξηζεο ΣΒΟΞ. 

 Λφκνο 3536/2007 – Οπζκίζεηο Θεκάησλ Ξ.Ξ. 

 Λφκνο 3613/2007 – Οπζκίζεηο Θεκάησλ ΓΓΞΞ. 

 Ξ.Γ.151/2004 – Νξγαληζκνί ΓΓΞΞ. 

 Ξ.Γ.338/2003 – Πχζηαζε Δπηζηεκνληθνχ Θέληξνπ Ξ.Ξ. 

 .Α.1299/2003 – Γεληθφ Πρέδην Ξ.Ξ «Μελνθξάηεο». 

 .Α.3384/2006 – Ππκπιήξσζε ηνπ «Μελνθξάηε» 

 Ρα εηήζηα εγρεηξίδηα ηεο Γ.Γ.Ξ.Ξ. πνπ αθνξνχλ ζην «Πρεδηαζκφ θαη δξάζεηο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ, εθδήισζεο ππξθαγηάο» 

 
H Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη πεξηνπζίαο 

ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ 
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θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, θαηά ηε δηάξθεηα εηξεληθήο πεξηφδνπ. Πην πιαίζην 

ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ πεξηιακβάλεηαη ε κέξηκλα γηα ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο ππνδνκέο , κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ: 

 

 Δθπνλνχληαη ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ, 

ιακβάλνληαη κέηξα εηνηκφηεηαο θαη αλαιακβάλνληαη δξάζεηο πξφιεςεο, 

εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

 Αμηνπνηείηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά κέζα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, θαηαγξάθνληαη 

ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθδήισζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

ηερλνινγηθψλ ζπκβάλησλ. Νη δξάζεηο απηέο ζπλνςίδνληαη σο ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο 

ησλ πνιηηψλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ απφ θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. 

Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ 

είλαη: 

 

 H πξφιεςε, εηνηκφηεηα, επέκβαζε, άκεζε πεξίζαιςε θαη κειέηε ησλ 

αηηίσλ ησλ θαηαζηξνθψλ. 

 H αλάιπζε ησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ. 

 H βειηίσζε ησλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πξφβιεςεο φπνπ είλαη εθηθηφ, π.ρ. ζηηο 

θαηαζηξνθέο ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ πξνυπνζέηεη 

ηελ εκπινθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε πνιιψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, θαζψο 

θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην δηεπηζηεκνληθφ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πξνιεπηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ θξαηηθφ ζπληνληζκφ. 

 

Ζ Δπηρεηξεζηαθή Νξγάλσζε κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο κηαο θπζηθήο ή ηερλνινγηθήο 

θαηαζηξνθήο ζηνρεχνληαο ζηελ κείσζε ησλ άκεζσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ πνπ απηή ελδερνκέλσο λα επηθέξεη. 
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Έλα ζχζηεκα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζε 

δηεζλέο επίπεδν, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

 Θσξάθηζε ελάληηα ζε θάζε είδνπο θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο. 

 Ξξφβιεςε, απνηξνπή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ή ηερλνινγηθψλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ απηνί ζπλεπάγνληαη. 

 Νξγαλσκέλε, ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή επέκβαζε θαηά ηελ εθδήισζε ηεο 

θαηαζηξνθήο. 

 Ξξνζηαζία ηφζν ηνπ έκςπρνπ φζν θαη ηνπ άςπρνπ δπλακηθνχ. 

 Ξξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Κείσζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θαηαζηξνθήο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε. 

 Έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ αιπζηδσηψλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ πνπ 

ζπλήζσο αθνινπζνχλ κηα θαηαζηξνθή. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο βαζίδεηαη ζηελ 

νξζνινγηζηηθή ζρεδίαζε ησλ ζηαδίσλ ηεο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, άκεζεο 

επέκβαζεο θαη απνθαηάζηαζεο.  

Κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, εθπνλήζεθε γηα ην Γήκν  

Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ην 

νπνίν ζηνρεχεη : 

 

 Πηελ αλαγλψξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη 

λα   απνηειέζνπλ απεηιή γηα ην Γήκν. 

 Ρελ Δπηρεηξεζηαθή Νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο – Λ.Σαιθεδφλαο 

κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο ρψξαο 

(δξάζεηο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, άκεζεο επέκβαζεο θαη απνθαηάζηαζεο) 

γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην Γήκν. 

 Ρελ αλάιπζε ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ηζηνχ γηα ηελ ζχλζεζε 

ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ αδπλακηψλ. 

 Πχληαμε Πρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο ελαξκνληζκέλν κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ζχληαμεο εηδηθψλ ζρεδίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο. 
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Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο δχλαηαη λα 

πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά, ζηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη λα επηθαηξνπνηείηαη.  

 

Θπξία Ξξφεδξε, 

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα ιήςε απφθαζεο: 

 

-  Έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Λ. 

Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδφλαο, ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη 

θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π.  

- Κε απφθαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ νξίδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη, θάζε θνξά πνπ 

απαηηείηαη, ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε ησλ 

πεξεζηψλ. 

- Αλαηίζεηαη ζηνλ θ. Γήκαξρν ε ππνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο, 

πξφζσπα, ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ εζεινληηθά ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ παξαζηεί αλάγθε. 

 

Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηψλ, θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, 
ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ε θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.   
 

 Ζ Γεκ. Πχκβνπινο θ. Γ.Δ.Γθνχκα απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 
 

      Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα 
ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 Ρνλ Λφκν 3013/2002 – Αλαβάζκηζε ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

 Ρνλ Λφκν 3448/2006 -Πχζηαζε Νκάδσλ Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ 

Θαηαζηξνθψλ. 

 Ρνλ Λφκν 3491/2006 – πνζηεξηθηηθή Νκάδα Γηαρείξηζεο ΣΒΟΞ. 

 Ρνλ Λφκν 3536/2007 – Οπζκίζεηο Θεκάησλ Ξ.Ξ. 

 Ρνλ Λφκν 3613/2007 – Οπζκίζεηο Θεκάησλ ΓΓΞΞ. 

 Ρν Ξ.Γ.151/2004 – Νξγαληζκνί ΓΓΞΞ. 

 Ρν Ξ.Γ.338/2003 – Πχζηαζε Δπηζηεκνληθνχ Θέληξνπ Ξ.Ξ. 
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 Ρελ .Α.1299/2003 – Γεληθφ Πρέδην Ξ.Ξ «Μελνθξάηεο». 

 Ρελ .Α.3384/2006 – Ππκπιήξσζε ηνπ «Μελνθξάηε» 

 Ρα εηήζηα εγρεηξίδηα ηεο Γ.Γ.Ξ.Ξ. πνπ αθνξνχλ ζην «Πρεδηαζκφ θαη δξάζεηο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ, εθδήισζεο ππξθαγηάο» 

 
 

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(19  ΤΠΔΡ-1 ΑΠΟΥΖ) 
 

Ρελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Λ. 

Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδφλαο, φπσο απηφ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, ην νπνίν 

ηξνπνπνηείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π.  

 

Κε απφθαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ νξίδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη, θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη, 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε ησλ πεξεζηψλ. 

 

Αλαηίζεηαη ζηνλ θ. Γήκαξρν ε ππνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο, 

πξφζσπα, ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ εζεινληηθά ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ παξαζηεί αλάγθε. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 36/ 2019. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

          

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

        ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ                                       ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

 

Θαιακπφθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθφιανο 

Ξαπαινπθά  Δπηπρία 

Θαιχβεο  Γεψξγηνο 
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Γαιαδνχια  Αιίθε 

Καλσιεδάθεο  Θεφδσξνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 

Αγγειήο Σξήζηνο 

Ραβιαξίδεο Ξαλαγηψηεο 

Θάπνπα-Ρξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλα 

Σαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θφληνο  Απφζηνινο 

Γθνχκα  Γαλάε-Δχα 

Ξαπαθψζηαο  Βαζίιεηνο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                      ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                   ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή.: 
 

1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν  Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ  
3. Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ/Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ 

6. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
 

 
 

ΤΛ: Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. 
Σαιθεδφλαο 
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Γ/ΝΖ ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΡΑΗΝΟΤ 

Γεθειείαο 97, Ν. Φηιαδέιθεηα, ΣΚ 143 41 

Σει : 210 2513563 

Φαμ: 210 2581816 

Email: dnsi_geotexnikon@dimosfx.gr 

            tm_perivalontos@dimosfx.gr 

 
 

 

Θέκα: Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο –  

             Ν. Υαιθεδφλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε Φπζηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Κηλδχλσλ. 

 

ρεηηθά : 1. Ζ Τ.Α.1299/7.4.2003  «Έγθξηζε ηνπ απφ 7.4.2003 Γεληθνχ 

ρεδίνπ  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε 

«Ξελνθξάηεο» (ΦΔΚ423/Β'/2003)» 

 2. Ζ ππ' αξηζκ. 36/2019 απφθαζε ηνπ Γ. Ν.Φηιαδέιθεηαο – 

Ν.Υαιθεδφλαο. 

 3. Ζ ππ' αξηζκ. ………………… απφθαζε Γεκάξρνπ. 
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1.1 ΓΔΝΗΚΑ  

H Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο έρεη σο ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο (ηαρείαο ή 

βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη 

ππξεληθψλ ζπκβάλησλ) θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο 

εθηάθηνπ αλάγθεο, θαηά ηε δηάξθεηα εηξεληθήο πεξηφδνπ. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ 

ζθνπνχ πεξηιακβάλεηαη ε κέξηκλα γηα ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – 

Ν.Υαιθεδφλαο, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, θαηαγξάθνληαη 

ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθδήισζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

ηερλνινγηθψλ ζπκβάλησλ. Οη δξάζεηο απηέο ζπλνςίδνληαη σο ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο 

ησλ πνιηηψλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ απφ θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. 

Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ 

είλαη: 

 H πξφιεςε, εηνηκφηεηα, επέκβαζε, άκεζε πεξίζαιςε θαη κειέηε ησλ 

αηηίσλ ησλ θαηαζηξνθψλ. 

 H αλάιπζε ησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ. 

 H βειηίσζε ησλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πξφβιεςεο φπνπ είλαη εθηθηφ, π.ρ. ζηηο 

θαηαζηξνθέο ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ πξνυπνζέηεη 

ηελ εκπινθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε πνιιψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, θαζψο 

θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην δηεπηζηεκνληθφ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πξνιεπηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ θξαηηθφ ζπληνληζκφ. 

Ζ Δπηρεηξεζηαθή Οξγάλσζε κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο κηαο θπζηθήο ή ηερλνινγηθήο 
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θαηαζηξνθήο ζηνρεχνληαο ζηελ κείσζε ησλ άκεζσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ πνπ απηή ελδερνκέλσο λα επηθέξεη. 

Έλα ζχζηεκα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζε 

δηεζλέο επίπεδν, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Θσξάθηζε ελάληηα ζε θάζε είδνπο θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο. 

 Πξφβιεςε, απνηξνπή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ή ηερλνινγηθψλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ απηνί ζπλεπάγνληαη. 

 Οξγαλσκέλε, ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή επέκβαζε θαηά ηελ εθδήισζε ηεο 

θαηαζηξνθήο. 

 Πξνζηαζία ηφζν ηνπ έκςπρνπ φζν θαη ηνπ άςπρνπ δπλακηθνχ. 

 Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ άιια θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Μείσζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θαηαζηξνθήο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε. 

 Έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ αιπζηδσηψλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ πνπ 

ζπλήζσο αθνινπζνχλ κηα θαηαζηξνθή. 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο βαζίδεηαη ζηελ 

νξζνινγηζηηθή ζρεδίαζε ησλ ζηαδίσλ ηεο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, άκεζεο 

επέκβαζεο θαη απνθαηάζηαζεο.  

 

1.2 ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο, απνηειείηαη απφ : 

 Νφκνο 3013/2002 – Αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

 Νφκνο 3448/2006 – χζηαζε Οκάδσλ Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Καηαζηξνθψλ. 

 Νφκνο 3491/2006 – Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα Γηαρείξηζεο ΥΒΡΠ. 
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 Νφκνο 3536/2007 – Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Π.Π. 

 Νφκνο 3613/2007 – Ρπζκίζεηο Θεκάησλ ΓΓΠΠ. 

 Π.Γ.151/2004 – Οξγαληζκνί ΓΓΠΠ. 

 Π.Γ.338/2003 – χζηαζε Δπηζηεκνληθνχ Κέληξνπ Π.Π. 

 Τ.Α.1299/2003 – Γεληθφ ρέδην Π.Π «Ξελνθξάηεο». 

 Τ.Α.3384/2006 – πκπιήξσζε ηνπ «Ξελνθξάηε». 

 Τ.Α.7270/2006 – χζηαζε Τπνζηεξηθηηθήο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ΥΒΡΠ. 

 Απφθαζε 2007 πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ – Μεραληζκφο Π.Π (Αλαδηαηχπσζε). 

θαη ζπληζηά έλα ζχγρξνλν πιαίζην πνπ βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηηο επξσπατθέο θαη 

δηεζλείο πξαθηηθέο. Λακβάλνληαο ππφςε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία, ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά – ηερληθά δεδνκέλα 

πνπ πθίζηαληαη γηα ην Γήκν Ν.Φηιαδέθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο θαη γηα ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή (γεσινγηθά, γεσηερληθά, ζηαηηζηηθά, ρσξνηαμηθά, πνιενδνκηθά θ.α. 

ζηνηρεία) θαη αμηνπνηήζεθαλ κε ζηφρν: 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

απνηειέζνπλ απεηιή γηα ην Γήκν. 

 Σελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 Σελ αλάιπζε ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ηζηνχ γηα ηελ ζχλζεζε 

ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ αδπλακηψλ. 

Ζ παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηελ: 

 Δπηρεηξεζηαθή Οξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο κε 

βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο 

(δξάζεηο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, άκεζεο επέκβαζεο θαη απνθαηάζηαζεο) 

γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην Γήκν. 

 χληαμε ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο ελαξκνληζκέλν κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ζχληαμεο εηδηθψλ ζρεδίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 
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1.3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.3.1. Ο Νόκνο 3013/2002. 

Ζ βαζηθή ζρεδίαζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ ρψξα καο ζηεξίδεηαη ζηνλ 

Ν.3013/2002 (ΦΔΚ102/Α΄/2002) «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο απηφο επαλαδηαηππψζεθε κε ην Π.Γ. 151/2004 (ΦΔΚ107/Α’/2004) 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ42/Α΄/2007) «Δηδηθέο 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 

Με ηνπο λφκνπο απηνχο, νξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, εηζάγνληαη νη 

ζρεηηθέο έλλνηεο θαη νη νξηζκνί, πεξηγξάθεηαη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο αιιά θαη ηα Όξγαλα ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε θεληξηθφ θαη απνθεληξσκέλν επίπεδν. 

Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία ηεο ρψξαο απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο (ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη ππξεληθψλ ζπκβάλησλ) θαη 

ινηπέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα εηξεληθήο πεξηφδνπ. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ πεξηιακβάλεηαη ε 

κέξηκλα γηα ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο 

ππνδνκέο ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ 

(Δηθ. 1.1). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ: 

 Δθπνλνχληαη ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ, 

ιακβάλνληαη κέηξα εηνηκφηεηαο θαη αλαιακβάλνληαη δξάζεηο πξφιεςεο, 

εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

 Αμηνπνηείηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά κέζα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 Τπνβάιινληαη εηζεγήζεηο πξνο ηα αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε Τπνπξγεία, γηα 

ηελ αλακφξθσζε ηεο αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο. 
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ΓΗΔΘΝΔ ΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

 

 

ΤΚΒΟΙΗΚΟ ΖΚΑΣΟ 
 

Οη δχν παξάπιεπξεο πιεπξέο ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο δξάζεηο 

πξφιεςεο θαη επέκβαζεο αληίζηνηρα, ελψ ε βάζε ηνπ ηξηγψλνπ ζπκβνιίδεη ηηο 

δξάζεηο απνθαηάζηαζεο θαη αξσγήο ζηνπο πιεγέληεο. 

Δηθ.1.1. Ο Γηεζλήο πκβνιηζκόο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
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1.3.2. Σν ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». 

 

Με ηελ Τ.Α. 1299/2003 (ΦΔΚ 423 Β΄/10-4-2003) εγθξίζεθε ην Γεληθφ ρέδην 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» φπσο απηφ 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ.Α. 3384/2006 (ΦΔΚ 776/28-6-06) έγθξηζεο ηνπ Δηδηθνχ 

ρεδίνπ γηα ηελ «Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ». 

Σν ρέδην "Ξελνθξάηεο" απνηειεί ηε βάζε ζρεδίαζεο θαη ελεξγεηψλ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο - γηα ηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ. Με ην ζρέδην απηφ, 

νξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη θνξείο, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ 

δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο δπλάκεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε φια ηα 

επίπεδα. 

θνπφο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ, ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

πνιηηψλ, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ςγκεκπιμένα: 

 Πξνζδηνξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη θνξείο θαζψο θαη ηα φξγαλα 

πνπ δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο ζε φια ηα 

επίπεδα. 

 Παξέρνληαη νπζηψδε ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηίκεζε 

θαηαζηάζεσλ, αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, επηζήκαλζε εππαζψλ ρψξσλ θαη 

αθνινχζσο εθπφλεζε εηδηθψλ ζρεδίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» πξνο αληηκεηψπηζε ησλ θαηά πεξίπησζε θηλδχλσλ. 

 Γίδνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηαθηηθψλ, ηελ νξζή νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη 

δηακφξθσζε επηρεηξεζηαθήο θηινζνθίαο, γηα ηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε, 

δξαζηεξηνπνίεζε, δηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ. 

 Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία δηνηθεηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ηφζν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλάκεσλ φζν θαη ησλ πιεγέλησλ 

πνιηηψλ.  
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 Σέινο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ξνήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη παξαγφλησλ 

ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ (Δηθ. 1.2) 

 

 

Δηθ.1.2. Γεληθό Γηάγξακκα Ρνήο Πιεξνθνξηώλ, (ρέδην Ξελνθξάηεο) 

 

Πεξαηηέξσ εηδηθφο πξνζδηνξηζκφο κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ξφινπ ησλ Γηεπζχλζεσλ δηαθφξσλ Τπνπξγείσλ θαη ε ζχλδεζή 

ηνπο κε δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηηο νπνίεο ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ γηα 

ηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθψλ, νη θαλφλεο 

εκπινθήο ηνπο, θαζψο θαη δηνηθεηηθήο θχζεσο ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ ηα Δηδηθά ρέδηα πνπ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπληάμνπλ ζε θεληξηθφ επίπεδν ηα αλαθεξφκελα, ζην Παξάξηεκα Α, 

Πξνζζήθε 2 ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ, Τπνπξγεία. ε απηή ηε δηεξγαζία θαηάξηηζεο ησλ 

εηδηθψλ ζρεδίσλ, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιινη 

θνξείο πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ Τ.Α. 1299/2003 (ζει 5828, ΦΔΚ423/Β/2003). 

 

1.3.3. Δγρεηξίδην ζύληαμεο θαη ελαξκόληζεο εηδηθώλ ζρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε «Ξελνθξάηεο», 

πξνρψξεζε κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ ζηελ έθδνζε εγρεηξηδίνπ γηα ηε ζχληαμε θαη ελαξκφληζε ησλ Δηδηθψλ 

ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή αιινχ θεληξηθνχ θνξέα ην νπνίν 

αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζηηο 3/4/2007. 
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θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηε δνκή θαη λα πεξηγξάςεη ην 

πεξηερφκελν ησλ Δηδηθψλ θαη ησλ Γεληθψλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, έηζη ψζηε 

λα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη ελαξκνληζκέλα κε ηα νξηδφκελα ζην ρέδην 

“Ξελνθξάηεο”, (Τ.Α. 1299/2003). 

Ζ έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ θαη αλαιχνπλ ηελ 

ελδεδεηγκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα εηδηθά ζρέδηα, θαηά θαλφλα, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ζρεδίαζεο. Ζ πινπνίεζε ηνπο 

φκσο δχλαηαη λα απνηειεί θαη αξκνδηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

(απνθεληξσκέλσλ ή κε), ή ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ή ησλ ΟΣΑ Α' θαη Β' 

βαζκνχ, εθ φζνλ ζεζκηθά έρεη εθρσξεζεί ε αξκνδηφηεηα ζε απηέο. 

 

1.3.4. Ρόινο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε επίπεδν Γήκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ. Δηδηθφηεξα νη Γήκνη θαινχληαη: 

 Να κεξηκλνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο νξγάλσζεο θαη ππνδνκήο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλέο γηα ηε ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη λα ζπληάζζνπλ πξνο 

ηνχην ζρεηηθά κλεκφληα ελεξγεηψλ. 

 Να ζπληνλίδνπλ θαη λα επηβιέπνπλ ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, 

αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 

 Να δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην δπλακηθφ θαη κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε απηψλ. 

 Να ζπγθξνηνχλ ζπληνληζηηθφ ηνπηθφ φξγαλν (ΣΟ) ζηελ έδξα ηνπο. 

 Να θαζνξίδνπλ ρψξνπο ππνδνρήο πιεγέλησλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ηθαλψλ γηα ηε δηαβίσζε ησλ εθεί 

δηακελφλησλ. 

 Να ελεξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο νπνηαδήπνηε δξάζε 

ζπκβάιιεη ζην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη πξνθχπηεη απφ φιν ην 

πιέγκα ηεο απνζηνιήο ηνπο. 
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 Βάζεη ηνπ ππάξρνληνο λνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ θάζε Γήκνο ηεο ρψξαο δηαζέηεη ή δχλαηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

 Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πνπ ελεξγνπνηείηαη θαηαιιήισο γηα φια ηα 

είδε θπζηθψλ θηλδχλσλ. 

 Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζία Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

 πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ, αλαθέξεηαη θαη σο ΓΟ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Γήκσλ), επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ είλαη ν εθάζηνηε Γήκαξρνο . 

Δπίζεο, νη Γήκνη θαη νη νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ ηα παξαθάησ: 

 Μλεκφλην Δλεξγεηψλ, ην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο δξάζεηο επζχλεο ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνπο θαλφλεο εκπινθήο ηνπ θαη ζπκβάιεη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Μέζσ ηνπ κλεκνλίνπ 

ελεξγεηψλ εμαζθαιίδεηαη θαη ν επηρεηξεζηαθφο ζπληνληζκφο κε ηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκπιεθνκέλνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν θνξείο, 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη κε γεηηνληθνχο Γήκνπο, κε ζηφρν ηνλ 

πιήξε ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο. 

 ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ηφζν ζην Μλεκφλην 

Δλεξγεηψλ φζν θαη ζηα Μλεκφληα πλεξγαζίαο. 

 Δπνκέλσο, θάζε πξνηεηλφκελε δνκή επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ ή ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα σο άλσ πξνβιεπφκελα. 
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2.1 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

Οη  θίλδπλνη,  νη  νπνίνη  πεξηιακβάλνληαη  ζην  ζρέδην  «Ξελνθξάηεο»  

ζπλνςίδνληαη  ζηνπο παξαθάησ: 

Φπζηθνί θίλδπλνη 

Γαζηθή Ππξθαγηά 

εηζκφο θαη ζπλνδά θαηλφκελα 

Πιεκκχξα 

Καηνιηζζήζεηο 

Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

Παξάθηηα δηάβξσζε 

Ζθαηζηεηαθή έθξεμε 

 

Σερλνινγηθνί θίλδπλνη 

Γηαξξνή Ραδηελέξγεηαο 

Γηαζπνξά, δηαθπγή βηνινγηθψλ νπζηψλ 

Καηαζηξνθή κνλάδνο απνζήθεπζεο, δηθηχνπ κεηαθνξάο ή ζηαζκνχ δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ 

Καηαζηξνθή κνλάδνο παξαγσγήο, ππιψλσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ή ζηαζκνχ 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Γηαξξνή, δηαθπγή επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

Ππξθαγηά ζε εγθαηαζηάζεηο 

Δπηθίλδπλε ξχπαλζε 

 

ηελ παξνχζα κειέηε θξίλεηαη ζθφπηκν λα  δηεξεπλεζνχλ  πξσηίζησο  απφ  ηνπο   

θπζηθνχο θηλδχλνπο νη πιεκκχξεο, νη ζεηζκνί,  ηα  ζπλνδά  ζεηζκηθά θαηλφκελα,  νη 

δαζηθέο ππξθαγηέο θαη  δεπηεξεπφλησο  νη  ινηπνί  θίλδπλνη. 
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Φπζηθνί     Κίλδπλνη – Καηαζηξνθέο 

Γεληθά 

Μία θπζηθή θαηαζηξνθή είλαη ε ζπλέπεηα ελφο θπζηθνχ θηλδχλνπ (Έλαο θπζηθφο 

θίλδπλνο είλαη µία θαηάζηαζε πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα γεγνλφο ην 

νπνίν ζα έρεη επηθίλδπλε επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο.) 

Πξνθχπηεη απφ ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ νη θπζηθνί 

θίλδπλνη κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ή θαη λα πξνέξρνληαη απφ άιινπο) ε 

νπνία πεξλάεη απφ ην ζηάδην ηεο πηζαλφηεηαο ζε µία ελεξγή θάζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα έρεη επηπηψζεηο ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ∆ελ είλαη ιίγνη 

σζηφζν εθείλνη πνπ αζθνχλ θξηηηθή ζηνλ φξν «θπζηθέο» θαζψο ζεσξνχλ φηη έλα 

θπζηθφ θαηλφκελν - θίλδπλνο δελ ζα θαηαιήμεη πνηέ ζε θαηαζηξνθή ρσξίο ηελ 

αλζξψπηλε ζπκκεηνρή. 

Γηα παξάδεηγκα µηα έθξεμε εθαηζηείνπ ζε µηα µε θαηνηθεµέλε πεξηνρή απνηειεί 

έλα εμαηξεηηθήο ζεµαζίαο θπζηθφ θαηλφµελν αιιά φρη µηα θαηαζηξνθή. 

Αληίζεηα αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηζρπξψλ θαηαηγίδσλ θαη φμπλζε 

θαηαζηξνθηθψλ πιεµµπξψλ µπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθέο ιφγσ ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ θαη απνςίισζεο 

δαζψλ, ηα νπνία δηαηαξάζζνπλ ην πεξηβάιινλ θαη νδεγνχλ ζε θιηµαηηθέο αιιαγέο 

(Smith, 1996). Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο είλαη απνηέιεζµα ηεο 

ζχγθξνπζεο ησλ γεσθπζηθψλ δηαδηθαζηψλ µε  ηελ  αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, 

επνµέλσο ν άλζξσπνο θαη νη δξάζεηο ηνπ δηαηεξνχλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν αθφµα θαη 

ζηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

Μηα θπζηθή θαηαζηξνθή είλαη έλα απξνζδφθεην γεγνλφο αζπλήζηζηνπ µεγέζνπο πνπ 

νη άλζξσπνη δελ αλαµέλνπλ θαη γη’ απηφ είλαη ηειηθά πνιχ δχζθνιν λα ην ειέγμνπλ. 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο εθηφο απφ ηηο άκεζεο επηδξάζεηο φπσο θαηαζηξνθή 

ηδηνθηεζηψλ, ηξαπµαηηζµνχο αθφµα θαη ζαλάηνπο, πξνθαινχλ θαη έµµεζεο νη νπνίεο 

µπνξεί λα µελ είλαη ηφζν εµθαλείο είλαη φµσο πνιχ επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη µπνξνχλ λα απμήζνπλ δξαµαηηθά ηνλ ρξφλν αλάθαµςεο µηαο πεξηνρήο απφ 

µηα θαηαζηξνθή. Έλα άιιν ζεµαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ 

είλαη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θπζηθνί θίλδπλνη θαη θαηαζηξνθέο 

ζπλδπάδνληαη µεηαμχ ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζµα µηα θπζηθή θαηαζηξνθή λα 
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ζπλνδεχεηαη απφ µηα άιιε πνιιαπιαζηάδνληαο έηζη ηελ δπζθνιία αληηµεηψπηζεο 

ησλ θαηλνµέλσλ απηψλ. 

 

Γηα παξάδεηγµα µηα εθαηζηεηαθή έθξεμε µπνξεί λα πξνθαιέζεη µηα ζεµαληηθή 

ζεηζµηθή δφλεζε ή αθφµε θαη έλα ηζνπλάµη, ηα νπνία µε ηε ζεηξά ηνπο  µπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ  άιιεο θαηαζηξνθέο φπσο θσηηέο, πιεµµχξεο ή θαηνιηζζήζεηο. 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζχµθσλα µε ηελ δηάθξηζε πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ISDR 

(International Strategy for Disaster Reduction) ρσξίδνληαη ζε ηξείο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο : 

Τδξνµεηεσξνινγηθέο θαηαζηξνθέο πνπ πεξηιαµβάλνπλ, μεξαζίεο, ιηµνχο, αθξαίεο 

ζεξµνθξαζίεο, θαηαηγίδεο, πιεµµχξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο , αλεµνζχειιεο , 

αµµνζχειιεο , ηπθψλεο , ιηψζηκν πάγσλ θαη ρηνλνζηηβάδεο. 

Γεσθπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ πεξηιαµβάλνπλ : ζεηζµνχο , θαηνιηζζήζεηο , 

θαζηδήζεηο , ιαζπνξξνέο , δηάβξσζε εδαθψλ , ηζνπλάµη θαη εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο  

Βηνινγηθέο  θαηαζηξνθέο  πνπ   πεξηιαµβάλνπλ   :   επηδεµίεο   ζε αλζξψπνπο , 

θπηά , δψα θαη έληνµα. 

 

ην παξαθάησ γξάθεµα παξαηεξνχµε ηνλ αξηζµφ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ην 1900 µέρξη θαη ηηο µέξεο µαο : 

 

Πεγή : http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 

 

 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα – παξαλφεζε πνπ αθνξά ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο μεθηλά 

απφ ηελ αληίιεςε φηη ην ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ ρξεηάδεηαη λα θεξφµαζηε 

http://www.emdat.be/natural-disasters-trends
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µε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Απηή ε ζεψξεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηερλνθξαηηθή δηφηη 

ζεσξεί φηη ε αλζξψπηλε επθπΐα είλαη ηέηνηα πνπ ππεξηζρχεη ηνπ θηλδχλνπ απφ µηα 

θαηαζηξνθή είηε γηαηί µπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θίλδπλν είηε γηαηί µπνξεί λα θάλεη 

ην πεξηβάιινλ αζθαιέο γηα ηνλ άλζξσπν (Λέθθαο, 2000). Κάηη ηέηνην θπζηθά δελ 

ηζρχεη θαζψο θαµία θνηλσλία φζν αλαπηπγµέλε θαη λα είλαη δελ µπνξεί λα 

πξνβιέςεη θαη λα αληηµεησπίζεη µηα θπζηθή θαηαζηξνθή µε απφιπηα 

απνηειεζµαηηθφ ηξφπν. Ζ αλζξψπηλε αδπλαµία θαη ε ηξσηφηεηα απέλαληη ζηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνιχ ζπρλά νθείιεηαη ηφζν ζηελ άγλνηα ησλ ζπλεπεηψλ απφ 

µηα θαηαζηξνθή φζν θαη ζηνλ πνιχ πεξηνξηζµέλν βαζµφ ζηνλ νπνίν µηα 

δεδνµέλε ηερλνινγία µπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη µηα θπζηθή θαηάζηαζε. Δπίζεο ε 

ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα μερλάεη θαηά ηελ πεξίνδν εξεµίαο πνπ µεζνιαβεί µεηαμχ 

ησλ θαηαζηξνθψλ ζεµαίλεη φηη ν θαζνξηζµφο θαη ε αληηµεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο 

θαζψο θαη ε πξφβιεςε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ δελ ζα είλαη απνηειεζµαηηθή ιφγσ 

έιιεηςεο ρξφλνπ. 

 

ε έλα παγθφζµην πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο απμάλνληαη θαη νη 

ζπλέπεηεο ηνπο πιήηηνπλ φιν θαη µεγαιχηεξα ηµήµαηα ηνπ πιεζπζµνχ, θάζε 

θνηλσλία πνπ δελ αληηιαµβάλεηαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα ζέβεηαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, δελ δηδάζθεηαη απφ ηελ πξνεγνχµελε εµπεηξία, δελ µεηνπζηψλεη ζε 

αδηαµθηζβήηεηεο ιχζεηο θαη ζπληαγέο ηα φζα έρεη δηδαρζεί µε ην πέξαζµα ησλ 

ρξφλσλ θαη δελ εθµεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηα ηερλνινγηθά επηηεχγµαηα πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε θαη εγθπξφηεξε πξφγλσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

θπζηθψλ θαηλνµέλσλ είλαη θαηαδηθαζµέλε λα ππνθέξεη απφ απψιεηεο ζε φια ηα 

επίπεδα. 
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2.2 ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ 

2.2.1 ΚΟΠΟ ΣΟΥΟΗ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο 

ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ. Σν παξφλ ζρέδην γίλεηαη 

ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηφζν ζε εζληθφ 

(Ν.3013/2002) φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

 

Οη ζηφρνη είλαη: 

 ε αλάιπζε ησλ κνξθνινγηθψλ, θιηκαηνινγηθψλ, γεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ησλ πιεκκπξψλ 

 ε πεξηγξαθή ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 

 ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πιεκκπξηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο θαη ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πιεκκπξηθήο δηαθηλδχλεπζεο 

 ε εθηίκεζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ θαη ε νξηνζέηεζε πεξηνρψλ 

 ε παξαγσγή ραξηψλ ηξσηφηεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο 

 ε αλάπηπμε πξνηάζεσλ θαη δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πιεκκπξηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

2.2.2 ΟΡΗΜΟΗ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο δερφκαζηε ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο: 

 σο «Κίλδπλνο» (Hazard) λνείηαη ε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα εθδήισζεο ελφο 

θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο. 

 σο «Σξσηφηεηα» (Vulnerability) λνείηαη ν βαζκφο επηδεθηηθφηεηαο ή 

επαισζηκφηεηαο ή αιιηψο ην πφζν επάισην είλαη έλα ζχζηεκα ηνπ 

θπζηθνχ ή αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζε έλαλ θίλδπλν. 

 σο «Δπηθηλδπλφηεηα» (Risk) θίλδπλνο πιεκκχξαο»: ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο λα ιάβεη ρψξα πιεκκχξα θαη ησλ  δπλεηηθψλ  αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία,  ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή 
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θιεξνλνκηά θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπλδένληαη κ’ απηή 

ηελ πιεκκχξα. 

 Πιεκκχξα: ε πξνζσξηλή θάιπςε απφ λεξφ εδάθνπο ην νπνίν, ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, δελ θαιχπηεηαη απφ λεξφ. Απηφ πεξηιακβάλεη 

πιεκκχξεο απφ πνηάκηα, νξεηλνχο ρείκαξξνπο, εθήκεξα ξεχκαηα ηεο 

Μεζνγείνπ θαη πιεκκχξεο απφ ηε ζάιαζζα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, 

δχλαηαη δε λα εμαηξεί πιεκκχξεο απφ ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο 

 

2.2.3 ΣΟ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ 

Οη  πιεκκχξεο  ζεσξνχληαη  απφ  ηνπο  πιένλ  ζπρλνχο  θαη  θαηαζηξεπηηθνχο 

ηχπνπο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ έθζεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

θαη πεξηνπζίαο ζε θίλδπλν, ε θαηαζηξνθή έξγσλ ππνδνκήο, γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε έληνλε δηάβξσζε εδαθψλ θαη ε κφιπλζε 

πδαηηθψλ καδψλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηνπο. 

Καηά ηνπο Downton θαη Pielke (2001) θαη ηνπο Golian et al (2010) νη 

πιεκκχξεο επεξεάδνπλ ην κεγαιχηεξν  αξηζκφ  αλζξψπσλ  θαη  επηθέξνπλ  ηηο  

πεξηζζφηεξεο  δεκηέο απφ φιεο ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηνλ 

Pilon (2004) ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πξνθαινχλ ην έλα ηξίην ησλ εθηηκψκελσλ 

δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο παγθνζκίσο. 

χκθσλα κε  αζθαιηζηηθνχο  νξγαληζκνχο  παγθνζκίνπ  εκβέιεηαο  φπσο  ε  Munich 

Re (2002) νη πιεκκχξεο θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά αλάκεζα ζηα άιια είδε 

θαηαζηξνθψλ ηφζν ζε απφιπην αξηζκφ ζπκβάλησλ, φζν θαη ζε φηη αθνξά ηηο 

νηθνλνκηθέο απψιεηεο. πγθεθξηκέλα  νη πιεκκχξεο αληηζηνηρνχλ  ζην  26%  ηνπ  

αξηζκνχ ησλ κεγάιεο θιίκαθαο θαηαζηξνθηθψλ γεγνλφησλ κεηαμχ 1950-2002, ζην  

8%  ησλ ζαλάησλ θαη ζην 27% ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ ίδηα πεξίνδν (Munich Re 2002). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαρείξηζε ηνπ πιεκκπξηθνχ  θηλδχλνπ  εζηηάδεη  ζε 

πξνζεγγίζεηο φπσο  ε πξφγλσζε πιεκκπξψλ (flood  forecasting),  ε έγθαηξε  

πξνεηδνπνίεζε, ν ζρεδηαζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ε απνηχπσζε  ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ζε  ράξηεο. Παξάιιεια ηα    δνκηθά    θαη  κεραληθά  κέηξα 

(θξάγκαηα,  θαλάιηα    θαη  άιια)    έρνπλ πεξηβιεζεί απφ ζθεπηηθηζκφ ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ηνπο κεηνλεθηεκάησλ (Golian et al 2010). 
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Οη πιεκκχξεο είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

θαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, ηφζν απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο φζν θαη απφ πιεπξάο 

θφζηνπο ζε αλζξψπηλεο δσέο. 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ 

Σα φξηα ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο θαζνξίδνληαη: βφξεηα απφ ην 

Γήκν Μεηακφξθσζεο, βνξεηνδπηηθά απφ ην δήκν Αραξλψλ, αλαηνιηθά απφ ην Γήκν 

Νέαο Ησλίαο, λφηηα θαη λνηηναλαηνιηθά απφ ην Γήκν Αζελαίσλ θαη δπηηθά απφ ην 

Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – 

Ν.Υαιθεδφλαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Σνπνγξαθηθφ Υάξηε κε ην θπζηθφ 

πδξνγξαθηθφ ηνπ δίθηπν.  

 

 
 

ΥΑΡΣΖ ΟΡΗΩΝ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 27 

 
 

ΤΓΡΟΓΡΑΦΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

 

Ζ πεξηνρή ρσξνζεηείηαη εληφο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ην 

δπηηθφ ηνπ άθξν. ηε πεξηνρή δηαηεξείηαη ην ήπην αλάγιπθν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. 

 

χκθσλα κε ηε κειέηε «Καηάξηηζε ηνπ κεζνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο», πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ΔΜΠ γηα 

ην ΤΠΔΥΧΓΔ/Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ, ην 2008, ε πεξηνρή αλήθεη ζην Τδαηηθφ 

Γηακέξηζκα Αηηηθήο. 

 

Σν Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Αηηηθήο έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 3.207 KM
3
 απφ ηα 2.850 

αλήθνπλ ζηελ Π.Δ Αηηηθήο θαη πεξηιακβάλεη ζρεδφλ νιφθιεξν ηεο Π.Δ Αηηηθήο, ηα 

λεζηά Αίγηλα, αιακίλα θαη Μαθξφλεζν, θαη κηθξά ηκήκαηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο 

θαη Πεινπνλλήζνπ. Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Πξσηεχνπζαο κε 

ζπλνιηθή επηθάλεηα 430,0 km
2
 (ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη 

ππθλνδνκεκέλν) ην δηαηξέρνπλ νη πνηακνί Κεθηζφο θαη ν Ηιηζφο πνπ εθβάιινπλ ζην 

θαιεξηθφ Όξκν ζε βάζνο -9,5 κ. θαη – 4,0 κ. αληίζηνηρα θαη είλαη νη θχξηνη απνδέθηεο 
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ησλ φκβξησλ πδάησλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ θαη ησλ ξχπσλ πάζεο θχζεσο πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ θαζψο θαη ησλ ππεξρεηιίζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ παληνξξντθνχ δηθηχνπ 

ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. 

 

πγθεθξηκέλα ην ιεθαλνπέδην ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα απφ ηε ινθνζεηξά 

Σνπξθνβνχληα – ηξέθε – Λπθαβεηηφο – Αθξφπνιε – Φηινπάππνπ. Σν βφξεην θαη 

δπηηθφ ηκήκα απνξξέεη ζηνλ Αηηηθφ Κεθηζφ κέζσ πνιιψλ κηθξνρεηκάξξσλ, νη 

θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ηα ξέκαηα ηεο Υειηδνλνχο, ηνπ Κνθθηλαξά, ηεο 

Λακπξηλήο θαη ηνπ Υαιαλδξίνπ. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

παξαπάλσ ινθνζεηξά θαη απφ ηνλ Τκεηηφ απνξξέεη ζηνλ Ηιηζφ. Σν πδξνγξαθηθφ 

δίθηπν ησλ δχν πνηακψλ έρεη αιινησζεί απφ ηα έξγα δηεπζέηεζεο θαη απνρέηεπζεο, 

αιιά θαη απφ ηελ έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 

 

2.2.5 ΒΡΟΥΟΜΔΣΡΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Ζ εθδήισζε πιεκκπξψλ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ, ηηο κεηεσξνινγηθέο 

παξακέηξνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαηγίδσλ, ηε γεσινγία θαη ηηο 

αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο. Οξηζκέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζρεηηθά 

ζηαηηθά (π.ρ. ηνπνγξαθία, ζρήκα πδξνινγηθήο ιεθάλεο) ελψ άιια 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ην ρξφλν (π.ρ. βαζκφο θνξεζκνχ εδάθνπο, έληαζε 

βξνρφπησζεο θ.α.). 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο δπλακηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθδήισζε 

πιεκκπξψλ είλαη ε έληαζε ηεο βξνρφπησζεο (Amadio et al. 2003; Georgakakos 

2006; Norbiato et al. 2008; Golian et al 2010). Οη Martin-Vide et al. (1999) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαηαηγίδεο πςειήο έληαζεο κηθξήο δηάξθεηαο θαηαηγίδεο 

ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ πνιχ κεγαιχηεξνπο φγθνπο απνξξνήο απφ φηη νη 

θαηαηγίδεο κεγάιεο δηάξθεηαο ή νη θαηαηγίδεο κεγάινπ ζπλνιηθνχ χςνπο βξνρήο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν έδεημαλ ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ηεο έληαζεο ηεο βξνρφπησζεο ζην 

θαηλφκελν ησλ πιεκκπξψλ. 

 

2.2.6 ΟΡΗΑ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ (RAINFALL THRESHOLDS) ΣΖΝ 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ 

Ζ ζεκαζία ηεο έληαζεο ηεο βξνρφπησζεο ζηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ νδήγεζε 

εξεπλεηέο παγθνζκίσο λα θαηαγξάςνπλ ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε 
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δηάξθεηα θαηαηγίδσλ κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ πηζαλά κνηίβα ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

εληάζεσλ ζε θαηαηγίδεο πνπ πξνθαινχλ πιεκκχξεο. 

 

 

2.2.7  YΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Σα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο ησλ Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αηηηθήο (GR06). 

 

2.2.8 ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

Ο Πιπκκπξηθόο Κίλδπλνο (flood risk) νξίδεηαη σο ν ζπλδπαζκφο ηεο πηζαλφηεηαο 

λα ιάβεη ρψξα πιεκκχξα θαη ησλ δπλεηηθψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπλδένληαη κ’ απηή ηελ πιεκκχξα (Άξζξν 2, Οδεγία 

2007/60/ΔΚ). Ο πιεκκπξηθφο θίλδπλνο ζηελ πξάμε θαζνξίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο 

ηελ Σξσηφηεηα Πιεκκχξαο (flood vulnerability) θαη ηελ Δπηθηλδπλφηεηα Πιεκκχξαο 

(flood hazard) κε βάζε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: Κίλδπλνο Πιεκκχξαο = 

Δπηθηλδπλφηεηα Πιεκκχξαο x Σξσηφηεηα Πιεκκχξαο ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξσηφηεηαο 

θαη ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο/ ππνδείμεηο ηεο ΔΓΤ. 

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τδάησλ, ν 

Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο αλήθεη ζηε Λεθάλε Απνξξνήο ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο (GR26) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Τπφγεην Τδαηηθφ χζηεκα 

Λεθάλεο Κεθηζνχ – Λεθαλνπεδίνπ Αζήλαο κε θσδηθφ ΕΓΤΚΠ EU_CD_FR : 

GR06RAK011 θαη κε θσδηθφ ράξηε 04600-4200 γηα πεξίνδν επαλαθνξάο Σ=50.  
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ΕΩΝΔ ΓΤΝΗΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 
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ΥΑΡΣΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 04600-4200 ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ=50 
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ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΥΑΡΣΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 04600-4200 ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ=50 
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2.2.9 ΜΔΓΗΣΖ ΠΗΘΑΝΖ ΔΠΗΠΣΧΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

 

ην ράξηε Μέγηζηεο Πηζαλήο Δπίπησζεο Πιεκκχξαο, παξνπζηάδεηαη ε απνηίκεζε 

ηεο ηξσηφηεηαο, φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πιεζπζκφ, ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Αθνινπζεί απεηθφληζε κε εζηίαζε ζηε ζέζε ηνπ 

Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο γηα πεξίνδν επαλαθνξάο Σ=1000 έηε. 
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ΥΑΡΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΠΗΘΑΝΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 
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2.2.10 ΒΑΘΜΟ ΔΠΗΡΡΟΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

Οη ράξηεο Βαζκνχ Δπηξξνήο Πιεκκχξαο απεηθνλίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο 

ηνπ βαζκνχ θαη ηεο ηαρχηεηαο ξνήο φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ πδξαπιηθή 

αλάιπζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Υαξηψλ Δπηθηλδπλφηεηαο Πιεκκχξαο. 

 

 

 
 

ΥΑΡΣΖ ΒΑΘΜΟΤ ΔΠΗΡΡΟΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ ΓΗΑ Σ=50 έηη 
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2.2.11 ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

Οη ράξηεο Απνηίκεζεο Δπηπηψζεσλ Πιεκκχξαο, απεηθνλίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπζρέηηζεο ησλ κέγηζησλ επηπηψζεσλ κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο πιεκκχξαο. 

 

 

ΥΑΡΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΠΛΖΜΜΤΡΑ ΓΗΑ Σ=50 έηη 
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2.2.12.1 ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ 

Ζ Πιεκκπξηθή Σξσηόηεηα (flood vulnerability) νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν ζπλζεθψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κία πεξηνρή είλαη 

επάισηε ζηελ επίδξαζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ (ISDR, 2004). Οη ζπλζήθεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε θπζηθνχο, θαη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο 

(θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θιπ.) νη νπνίνη κπνξνχλ λα απμήζνπλ 

ή λα κεηξηάζνπλ ην βαζκφ ηξσηφηεηαο. Ζ ηξσηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ην βαζκφ έθζεζεο ζηελ πιεκκχξα, ηελ επαηζζεζία θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά 

ηνπ, νη νπνίεο ζπλδπαζηηθά νξηνζεηνχλ ην εχξνο ησλ δπλεηηθά αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ (Balica, 2009; Scheuer, 2010; Willroth, 2010; Fuchs, 2011). Ζ 

ηξσηφηεηα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο: φζν πην ηθαλφ είλαη έλα ζχζηεκα λα αληηκεησπίζεη θαη λα 

κεηξηάζεη ηηο πιεκκπξηθέο επηπηψζεηο ή λα πξνζαξκνζηεί, ηφζν ιηγφηεξν ηξσηφ είλαη. 

Γεληθά, ε έλλνηα ηεο ηξσηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο ζρνιέο δηαθνξεηηθήο 

αληίιεςεο γηα ηελ ηξσηφηεηα. Ζ πξψηε ζρνιή εζηηάδεη ζηελ έθζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζε θπζηθνχο θηλδχλνπο (Alexander, 2000). Ζ δεχηεξε ζρεηίδεη ηελ ηξσηφηεηα κε ηελ 

δπλακηθή κηαο θνηλφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θηλδχλσλ (coping, capacity), 

δειαδή κε ηελ θνηλσληθή ηεο αλζεθηηθφηεηα (resilience) θαη αληίζηαζε (resistance) 

(Bohle, 2001). Όζν κεηψλεηαη ε δπλακηθή αληηκεηψπηζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θηλδχλσλ ηφζν απμάλεη ε ηξσηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηξίηε 

ζρνιή ζπλδπάδεη ηηο δχν παξαθάησ πξνζεγγίζεηο θαη θαίλεηαη λα είλαη ε 

επηθξαηέζηεξε αληίιεςε πεξί ηξσηφηεηαο πνπ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ βαζηθή ζπλαίλεζε πνπ έρεη γεληθά επηηεπρηεί, αθνξά ζηε 

δηπιή ππφζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο ηξσηφηεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ 

«εμσηεξηθή πιεπξά» (έθζεζε ζε θπζηθφ θίλδπλν) θαη ζηελ «εζσηεξηθή πιεπξά» 

(επαηζζεζία/ πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο) (Bohle, 2001). Δπίζεο, ε 

ηξσηφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Pelling (2003), θέξεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: (α) 

είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη δηαθνξνπνηείηαη ζην θπζηθφ ρψξν θαη κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ (β) εμαξηάηαη απφ ηελ θιίκαθα αλάιπζεο (π.ρ. αηνκηθά, αλά 

λνηθνθπξηφ, πεξηνρή, ζχζηεκα) θαη (γ) είλαη κεηαβιεηή, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κεηαβάιινληαη κε ηνλ ρξφλν θαη πξνθαλψο ε αιιαγή απηή ππεξβαίλεη ηελ 

πεξίνδν εθδήισζεο ηνπ θπζηθνχ γεγνλφηνο. 
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ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

Ζ βαζηθή αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο, είλαη ε 

ηαμηλφκεζε ησλ κνλαδηαίσλ ηκεκάησλ ηεο θάζε θνξά ππφ κειέηε πεξηνρήο ζε 

θαηεγνξίεο ηξσηφηεηαο σο πξνο ηελ εμεηαδφκελε παξάκεηξν (πνιχ πςειή, πςειή, 

κέηξηα, ρακειή). Ζ ηαμηλφκεζε απηή γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηεξγαζία πνπ απνηηκάηαη θαη δίλνληαο 

ζρεηηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζε απηνχο. 

 

ε νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, ε εμεηαδφκελε παξάκεηξνο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη 

ε θαηεγνξία ηξσηφηεηαο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

απνθαζίζηεθε ε ραξηνγξάθεζε θαη απνηχπσζε ησλ ρξήζεσλ γεο, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζαξά θαη κφλν εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Πξνέθπςαλ 9 βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο, πνπ απνηεινχλ, ζε φηη αθνξά ηελ 

ηξσηφηεηα, ηα κνλαδηαία ηκήκαηα, απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη νη ηέζζεξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ηξσηφηεηαο. 

 

Καηεγνξηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ ηξσηόηεηα 

Υρήζη Γης Καηηγορία Σρωηόηηηας 

Σξάπεδεο Μέηξηα 

Μνλέο - Δθθιεζίεο θιπ. Τςειή 

Αλνηρηνί ρψξνη – Πιαηείεο – Πξάζηλν – Άιζε - 

Παηδηθέο ραξέο 
Υακειή 

Κέληξα Νεφηεηαο Μέηξηα 

ΓΔΚΟ (ΓΔΖ – ΟΣΔ - ΔΤΓΑΠ), Δθνξίεο, ΟΑΔΓ Τςειή 

Δθπαίδεπζε (Γεκνηηθά ρνιεία – Γπκλάζηα – 

Λχθεηα - Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα - Παηδηθνί 

ζηαζκνί - ρνιέο) 
Πνιύ πςειή 

Νεθξνηαθεία Υακειή 

Σαρπδξνκεία Τςειή 

Γήπεδα - Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο - Αζιεηηθά 

Κέληξα – Κνιπκβεηήξηα - Υψξνη Αζινπαηδείαο 
Υακειή 
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2.2.12.2 ΥΑΡΣΖ ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ Δ ΔΓΑΦΗΚΖ ΓΗΑΒΡΧΖ 

Ο Υάξηεο Σξσηφηεηαο ζε Δδαθηθή Γηάβξσζε, απεηθνλίδεη ηελ εδαθηθή απψιεηα ζε 

t/ha ζην ΤΓ, απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ εδαθηθήο δηάβξσζεο RUSLE. 

Ο ράξηεο ηξσηφηεηαο ζε εδαθηθή δηάβξσζε δελ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

επαλαθνξάο. 
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ΥΑΡΣΖ ΣΡΩΣΟΣΖΣΑ Δ ΔΓΑΦΗΚΖ ΓΗΑΒΡΩΖ 

 

2.2.12.3.1 ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

Ζ Πιεκκπξηθή Δπηθηλδπλόηεηα (flood hazard) νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηαο 

εθδήισζεο θαηλνκέλνπ πιεκκχξαο νξηζκέλεο έληαζεο πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζε νξηζκέλε ρσξηθά πεξηνρή. Ζ πιεκκπξηθή 

επηθηλδπλφηεηα αμηνινγείηαη ζπρλά βάζεη ηνπ βάζνπο θαη ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηεο 

πιεκκχξαο ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή θαηάθιπζεο. 

 

2.2.12.3.2 ΥΑΡΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΜΔΓΗΣΟΤ 

ΒΑΘΟΤ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

Οη ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο παξνπζηάδνληαη γηα φια ηα πιεκκπξηθά 

ζελάξηα πνπ εμεηάδνληαη, ζηνπο ράξηεο απεηθνλίδεηαη ε επηθάλεηα θαηάθιπζεο, ην 

κέγηζην βάζνο λεξνχ θαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ πιεκκπξηθνχ θχκαηνο ζε 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ θαηαθιχδνληαη. 
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ΥΑΡΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΜΔΓΗΣΟΤ ΒΑΘΟΤ 

ΠΛΖΜΜΤΡΑ 
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2.2.12.3.3 ΥΑΡΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΜΔΓΗΣΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΛΖΜΜΤΡΑ  
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ΥΑΡΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΜΔΓΗΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΠΛΖΜΜΤΡΑ 
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2.2.12.4 ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΚΑΗ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΚΑΣΑΚΛΤΖ 

ΖΜΔΗΧΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ην Κεθηζφ πνηακφ απφ ΠΑΘΔ κέρξη ξέκα Δζραηηάο έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθέο 

ηζηνξηθέο πιεκκχξεο, ζηηο 21/10/1994 θαη 30/12/2005 ζηε Ν. Φηιαδέιθεηα θαη ζηηο 

21/10/1994 ζηε Ν. Υαιθεδφλα. Ο Κεθηζφο πνηακφο ζηα αλάληε ηκήκαηα ηνπ 

(αλάληε ηνπ ξέκαηνο Πχξλαο) δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξίνδν 

Σ=50 έηε. Σνπηθέο ππεξρεηιίζεηο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ κνληεινπνίεζε ζην 

ηκήκα απφ Μεηακφξθσζε πξνο Αγίνπο Αλαξγχξνπο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη 

νη πεξηνρέο κε ρακειφηεξν πςφκεηξν πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ην Πεξηζηέξη αιιά θαη 

ηνλ Σαχξν. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη ε επηζήκαλζε άηη δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηελ κνληεινπνίεζε ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα (δίθηπν νκβξίσλ πδάησλ) ησλ 

πεξηνρψλ πνπ δηέξρεηαη ε πιεκκχξα ή άιιεο πηζαλέο αηηίεο πνπ δξνπλ αλαθνπθηζηηθά 

ζηελ εθηφλσζε ηεο πιεκκχξαο. Ζ ίδηα εηθφλα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πιεκκχξαο κε Σ=100 έηε. Δπηπιένλ επηβαξπκέλε εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ 

πεξίνδν γηα Σ=1000 έηε. ηνπο αλάληε θιάδνπο ηνπ Κεθηζνχ νη πιεκκπξηθνί φγθνη 

δηαηεξνχληαη πέξημ ηνπ πνηακνχ θαη δελ επεξεάδνπλ θαηνηθήζηκεο δψλεο ή άιια 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Πιεκκπξηθέο θαηαθιπζεηο εκθαλίδνληαη αλαηνιηθά ησλ 

Αραξλψλ ελψ επεξεάδνληαη κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο ζηα επφιηα ην Πεξηζηέξη, ην 

Αηγάιεσ, ηνλ Κνισλφ κέρξη θαη ηνλ Σαχξν. Οη θαηαθιπδφκελεο επηθάλεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ηελ κνληεινπνίεζε πνπ έηξεμε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 72 

σξψλ. Αλ ε κνληεινπνίεζε ζπλερηδφηαλ ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηφηε θάπνηα 

ζηηγκή νη πιεκκπξηθνί φγθνη ζα έθηαλαλ κε ειεχζεξε ξνή ζηελ ζάιαζζα θαη πηζαλφλ 

λα επεξεαδφληνπζαλ θαη άιιεο πεξηνρέο ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα έζησ θαη γηα 

κηθξά βάζε ξνήο θαη πάληα κε ηελ επηζήκαλζε φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

πθηζηάκελα αλαθνπθηζηηθά αληηπιεκκπξηθά έξγα. 

Πιεκκπξηθή θαηάθιπζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο γηα Σ=50 έηε 
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Πιεκκπξηθή θαηάθιπζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο γηα Σ=100 έηε 

 

 

Πιεκκπξηθή θαηάθιπζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο γηα Σ=100 
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2.2.13 ΓΡΑΔΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Οη δξάζεηο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε καηαζκεςαζηικού ή δομικού (structural) 

και μη καηαζκεςαζηικού (non-structural) σαπακηήπα αιιά θαη ζε δπάζειρ ενηόρ ή εκηόρ 

ηος αζηικού ιζηού. 

 

2.2.13.1 ΓΡΑΔΗ  ΜΖ  ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ/ΓΟΜΗΚΟΤ  ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ  

(NON  STRUCTURAL MEASURES) 

2.2.13.1.1 ΓΡΑΔΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

Απφ ηα κε δνκηθά κέηξα, κηα θαηεγνξία δξάζεσλ  ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θάζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο μεθηλάεη απφ ηε 

κηθξφηεξε θνηλσληθή νκάδα δειαδή ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ νη εμήο δξάζεηο: 

 Αλάξηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο ηνπηθέο δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο (π.ρ. ηαηξεία, ΚΔΠ, δεκαξρεία), ζηα ζρνιεία  θαη ζηα κέξε  

φπνπ  ζπγθεληξψλεηαη πιεζπζκφο (π.ρ. πιαηείεο). Οη πηλαθίδεο απηέο  ζα 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ ράξηεο θηλδχλνπ, λα ελεκεξψλνπλ γηα ηε θχζε θαη ην 

είδνο ηνπ θηλδχλνπ θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Αλάξηεζε πηλαθίδσλ ζε πεξηνρέο φπνπ πξνθχπηεη πςειφο πιεκκπξηθφο 

θίλδπλνο, κε ελεκέξσζε γηα ηε θχζε θαη ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ, θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη πνιίηεο, νδεγίεο γηα ηελ 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη επαθέο κε ηνπο ππεπζχλνπο γηα ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία. 
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 Γεκηνπξγία έληππνπ πιηθνχ γηα ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Σν πιηθφ απηφ ζα 

πξέπεη λα πεξηέρεη ράξηε θηλδχλνπ ηεο πεξηνρήο, νδεγίεο γηα ηελ 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηεο θχζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ζα πξέπεη λα κνηξάδεηαη ζε πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ θαη λα 

είλαη δηαζέζηκν ζε ηνπηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αλαξηεκέλν ζην 

δηαδίθηπν. 

 Γεκηνπξγία ηζηνηφπνπ (σο ηκήκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ) ν 

νπνίνο ζα πεξηέρεη ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο (ράξηεο, νδεγίεο θιπ). 

 

 

 

 

 

Οη δξάζεηο  ελεκέξσζεο  ζα πξέπεη  λα  έρνπλ ηνπο εμήο ζηόρνπο: 

 Αξρηθά λα ελεκεξσζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη πνιίηεο γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ 

 Να παξέρεηαη ελεκέξσζε ζηνλ θάζε πνιίηε γηα ηε δψλε θηλδχλνπ πνπ 

βξίζθεηαη ε γεηηνληά ηνπ ή ε πεξηνπζία ηνπ αιιά θαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο 

πεξλά κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ. 

 Να παξέρεηαη ελεκέξσζε ζηα ζρνιεία (ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 

καζεηέο) γηα ην δήηεκα ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ, ηε ζεκαζία ηνπ θαη ην 

πφζν θηλδπλεχεη ην ζρνιείν ή ε νηθία ηνπο 

 

ηξαηεγηθή δξάζεο 

 πκθσλία γηα ην ζχζηεκα εηδνπνίεζεο πιεκκπξψλ κε ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

 Δηνηκφηεηα ηνπ  πξνζσπηθνχ  ησλ  Γεκνηηθψλ  Τπεξεζηψλ  πνπ  ζα έρνπλ  

ξφιν  ζην ΑΔ.(Αληηπιεκκπξηθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην). 

 Δηνηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη νρεκάησλ άκεζεο επέκβαζεο. 

 Ζιεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία εληφο ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο. 

 Δπίζθεςε ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ έρνπλ 

πιεκκπξίζεη γηα επηηφπην εληνπηζκφ ηερληθψλ ιχζεσλ. 
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 Γηαλνκή θπιιαδίνπ νδεγηψλ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη πνιίηεο πξηλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πιεκκχξα. 

 Σερληθέο παξεκβάζεηο ζε φπνηα ζεκεία ηεο πφιεο απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη 

εθηθηφ. 

 Καζαξηζκνί θξεαηίσλ θαη ξεκάησλ. 

 

 

ύζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο 

Ζ ΓΓΠΠ ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ην ΚΔΠΗΥ γηα ηα επεξρφκελα θαηξηθά θαηλφκελα. 

Όηαλ ππάξρεη πξφβιεςε ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ εληφο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ην ΚΔΠΗΥ 

ζα ελεξγνπνηεί ηνλ κεραληζκφ ηνπ ΑΔ: Δλεκέξσζε πνιηηψλ, εηνηκφηεηα φινπ ηνπ 

κεραληζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλεξγνπνίεζε ΚΔΠΗΥ 

 Δηνηκφηεηα Γεκνηηθψλ ζπλεξγείσλ άκεζεο επέκβαζεο. 

 Δηνηκφηεηα ΜΖΜΟ (Μεραλνθίλεηε Μνλάδα) γηα επηηφπην έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο θαη δπλαηφηεηα παξνρήο άκεζεο βνήζεηαο. Δμεηάδνληαη νη 

ηερλνινγηθέο παξάκεηξνη παξνρήο δσληαλήο εηθφλαο ζην ΚΔΠΗΥ απφ ηελ 

Οκάδα Σαρείαο Γξάζεο. 

 Αλαθνίλσζε – πξνηξνπή ιήςεο κέηξσλ απφ απηνπξνζηαζίαο θαη εηνηκφηεηαο 

απφ ηνπο πνιίηεο. 

 Δλεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νκάδσλ ηνπ Γήκνπ. 
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2.3 ΔΗΜΟΗ 

2.3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Οη ζεηζκνί  σο  θαηλφκελα εληάζζνληαη  ζηελ  θαηεγνξία ησλ  θπζηθψλ  

θαηαζηξνθψλ  (ΤΑ 1299/2003 ΦΔΚ 423/Α 72003) θαη κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 

ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηελ 

νηθνλνκία θαη ηηο ππνδνκέο ηεο πφιεο καο. 

εηζκφο είλαη ε εδαθηθή δφλεζε πνπ γελληέηαη θαηά ηε δηαηάξαμε ηεο 

κεραληθήο ηζνξξνπίαο ησλ πεηξσκάησλ απφ θπζηθέο αηηίεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο γεο. Δίλαη θαηλφκελν ην νπνίν εθδειψλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή 

πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξψπηλεο ππνδνκέο κε 

επαθφινπζα ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ. 
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ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΥΑΡΣΖ ΔΗΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (1963-1968) 

 

 

Πώο πξνθαιείηαη 

Ο ζεηζκφο ζηνλ πιαλήηε καο ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ μαθληθή απειεπζέξσζε 

ζπζζσξεπκέλεο ελέξγεηαο ζην θινηφ ηεο Γεο. Σνλ αληηιακβαλφκαζηε ζηελ 

επηθάλεηά ηεο θαζψο  κέξνο  ηεο  ελέξγεηαο κεηαθέξεηαη  εθεί  κε  ηα ζεηζκηθά 

θχκαηα.  Σα  θχκαηα  απηά δηαδίδνληαη ζην θινηφ κε ηαιαληψζεηο ησλ 

πεηξσκάησλ θαη θζάλνληαο ζηελ επηθάλεηα πξνθαινχλ ηηο αλαηαξάμεηο ηνπ 

εδάθνπο πνπ αηζζαλφκαζηε. Σα ζεηζκηθά θχκαηα πξνθαινχλ κε ηηο ηαιαληψζεηο 

θαη δηαθνξέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ζηα πεηξψκαηα ηνπ θινηνχ θαζψο νδεχνπλ 

κέζα απφ απηά (ζεηζκηθφ-ειεθηξηθφ θαηλφκελν δεπηέξνπ είδνπο). Άιιε κηα εθδήισζε 

ησλ ζεηζκψλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο ιηζφζθαηξαο, 

είλαη ε δεκηνπξγία ηζνπλάκη ζηε ζάιαζζα φηαλ ν ζεηζκφο είλαη ππνζαιάζζηνο θαη 

έρεη απνηέιεζκα ηθαλή θαηαθφξπθε αλάηαμε ηνπ βπζνχ. Οη πεξηζζφηεξνη ζεηζκνί 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηεθηνληθφ ραξαθηήξα ηεο Γεο θαη νλνκάδνληαη ηεθηνληθνί ζεηζκνί. 

Έλαο ζεηζκφο φκσο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην απφηνκν γιίζηξεκα ελφο παγεηψλα. 

Χο ζεηζκφο ραξαθηεξίδεηαη θαη ην άκεζν απνηέιεζκα απφ κία κε θπζηθή δηεξγαζία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κία έθξεμε, κία ππφγεηα ππξεληθή δνθηκή ή ηελ ηνκνγξάθεζε 

κέξνπο ηνπ θινηνχ κε ζεηζκηθά θχκαηα πνπ πξνθαινχκε κε θηππήκαηα ηνπ εδάθνπο. 

εηζκφο κπνξεί λα παξαρζεί θαη απφ κία έθξεμε ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο. 

Ζ απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξνπλ ηα ειαζηηθά θχκαηα, ζπκβαίλεη κε 

δηάθνξνπο κεραληζκνχο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο ηνπ κέζνπ πνπ 

δηαηξέρνπλ: 
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 ηερεά : Ζ ζξαχζε θαη νη κηθξνζξαχζεηο ζηα πεηξψκαηα, αιιά θαη ζηηο 

αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο, πξνθαινχλ είηε δηάξξεμε ησλ δεζκψλ ζπλνρήο 

είηε κφληκε (πιαζηηθή) παξακφξθσζε ηνπ πιηθνχ θαη ηειηθά παξάγεηαη 

ζεξκφηεηα. Αθφκα, ιφγσ ηνπ ζεηζκηθνχ-ειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηα πνξψδε ζηεξεά πνπ πεξηέρνπλ πνζνζηφ πγξνχ, κέξνο ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ νδεχνληνο ζεηζκηθνχ θχκαηνο κεηαηξέπεηαη απφ κεραληθή ζε 

ειεθηξηθή θαη θαηφπηλ αληίζηξνθα θαη ε ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκφηεηα, είηε θαηά ηηο σζκσηηθέο δηαδηθαζίεο, είηε ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο ησλ πεηξσκάησλ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ ή 

δηλνξεπκάησλ (ξεπκάησλ Φνπθψ). 

 Ρεσζηά με οριακή ηην  ιδιόηηηα  διάδοζης  εγκάρζιων  κσμάηων  : Σν  

πιηθφ παξακνξθψλεηαη πξνζσξηλά (γηα ρξφλν κεξηθά πνιιαπιάζην ηεο 

πεξηφδνπ ηαιάλησζεο ηνπ θχκαηνο) θαη ηειηθά ε ελέξγεηα γίλεηαη 

ζεξκφηεηα (ξεπζηνπνηείηαη πεξαηηέξσ ην πιηθφ ηνπ κέζνπ). 

 Ρεσζηά : Μπνξνχλ λα νδεχζνπλ κφλν ζεηζκηθά θχκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ 

ηνπηθά ηελ ππθλφηεηα ηνπ κέζνπ θαη απνξξνθψληαη απμάλνληαο ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ. 

 

χκθσλα κε ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα εθηίκεζεο γεγνλφησλ, πνπ μεθηλά κε βάζε ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ θαηαζθεπψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο απνξξφθεζεο ηεο 

ελέξγεηαο ελφο ζεηζκνχ ζηα ζηεξεά είλαη ελίνηε θαηαζηξνθηθά. 

Ζ πξαγκαηηθή αηηία ησλ ζεηζκψλ πνπ γελλψληαη ζην θινηφ ηεο Γεο δειψζεθε ζσζηά 

ην 1760 απφ ην Βξεηαλφ Σδνλ Μίηζει (John Michell), ν νπνίνο έγξαςε πσο νη 

ζεηζκνί θαη ηα θχκαηα ελέξγεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνθαινχληαη απφ "κάδεο 

πεηξσκάησλ πνπ κεηαηνπίδνληαη, κίιηα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα" θαη ζεσξείηαη 

παηέξαο ηεο επηζηήκεο ηεο κειέηεο ησλ ζεηζκψλ, ηεο εηζκνινγίαο. 

 

Σύπνη εηζκώλ πνπ γελλώληαη ζην Γήηλν θινηό 

 Σεθηνληθνί 

Ζ ιηζφζθαηξα απνηειείηαη απφ πνιιέο ιηζνζθαηξηθέο (ηεθηνληθέο) πιάθεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαξθή θίλεζε επηπιένληνο πάλσ ζην ξεπζηφ ππφζηξσκα ηεο 

αζζελφζθαηξαο. Οη πιάθεο αζθνχλ πηέζεηο κεηαμχ ηνπο θπξίσο ιφγσ ησλ θηλήζεσλ 

ηνπ κάγκαηνο θάησ απφ απηέο πνπ ηηο παξαζχξεη θαη ιηγφηεξν απφ ηηο παιηξξντθέο 
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δπλάκεηο πνπ παξακνξθψλνπλ ηε γε ζπκπηέδνληαο θαη εθειθχνληάο ηελ, ηε βαξχηεηα 

πνπ ηείλεη λα βπζίδεη ηηο βαξχηεξεο απφ απηέο θιπ. Σν κάγκα θηλείηαη ζε αλνδηθά θαη 

θαζνδηθά ξεχκαηα θαζψο θνληά ζηνλ ππξήλα ηεο Γεο ζεξκαίλεηαη, θπξίσο απφ ηηο 

ξαδηελεξγέο κεηαπηψζεηο ηεο βαξχηεξεο χιεο πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε εθεί θαη απφ 

ηελ ηξηβή ιφγσ ηεο γξεγνξφηεξεο πεξηζηξνθήο ηνπ ππξήλα ζε ζρέζε κε ηα 

εμσηεξηθά ζηξψκαηα, θαη ειαθξχηεξν αλεβαίλεη πξνο ηελ επηθάλεηα φπνπ ςχρεηαη 

θαη βαξαίλεη πάιη. ηα ζεκεία πνπ ν ζηεξεφο θινηφο πξνεμέρεη πξνο ηα θάησ, 

ζπλήζσο θάησ απφ βνπλά, αλαπηχζζνληαη ξνπέο απφ ηηο δπλάκεηο ηξηβήο κε ην 

ξεπζηφ κάγκα αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο πξνεμνρήο ζε ζρέζε κε ηε ξνή ηνπ 

κάγκαηνο, ην νπνίν επαλαθάκπηεη πξνο ηνλ ππξήλα. Σν κάγκα πνπ θηλείηαη θάησ 

απφ ην θινηφ ππφθεηηαη θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαηλνκέλνπ Κνξηφιηο (Gustave 

Gaspard Coriolis , 1792-1843) πνπ ζε κεγάιεο θιίκαθεο θαζνξίδεη ηελ θίλεζε ησλ 

ηξνπηθψλ θπθιψλσλ θαη ησλ σθεάλησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ. Απνηέιεζκα ηεο 

ζπληζηακέλεο δπλάκεσλ θαη ξνπψλ, είλαη ε ηάζε γηα θίλεζε ησλ πιαθψλ πνπ 

κπνξνχλ αθφκε θαη λα ηείλνπλ λα πεξηζηξέθνληαη. ηα φξηα ησλ πιαθψλ 

δεκηνπξγνχληαη εθειθπζηηθέο ή ζπκπηεζηηθέο δψλεο δηάξξεμεο: εθειθπζηηθέο ζηα 

ζεκεία πνπ νη πιάθεο απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο, ζπκπηεζηηθέο ζηα ζεκεία πνπ 

πιεζηάδνπλ. 

 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΗΝΖΖ ΣΩΝ ΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

Κνληά ζηηο δψλεο δηάξξεμεο, ζηα φξηα ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ, ζπζζσξεχεηαη 

ελέξγεηα (ηαζηθφ θνξηίν) απφ ηνπο κεραληζκνχο εθειθπζκνχ θαη ζπκπίεζεο. Δθεί 

ζρεκαηίδνληαη ξσγκέο ζην θινηφ, ηα ξήγκαηα, ηηο πιεπξέο ησλ νπνίσλ ζπγθξαηεί 

ε ηξηβή πνπ δελ επηηξέπεη ηελ νιίζζεζε κεηαμχ ηνπο. Όηαλ νη ηεθηνληθέο ηάζεηο 
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μεπεξάζνπλ ηελ θξίζηκε ηηκή ηνπ νξίνπ ζξαχζεο ηνπ πεηξψκαηνο ζηνλ εζηηαθφ 

ρψξν, ην ζπάζηκν ησλ ζεκείσλ ηξηβήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νιίζζεζε ηνπ 

ξήγκαηνο. Ζ νιίζζεζε ζπλεπάγεηαη ηε βίαηε ηαιάλησζε ησλ πεηξσκάησλ θαη ε 

απειεπζεξσκέλε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη κε ηα ζεηζκηθά θχκαηα ψζπνπ λα 

απνξξνθεζεί εληειψο. Οη ζεηζκνί πνπ πξνθαινχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (90%) ησλ Γήηλσλ ζεηζκψλ θαη θαινχληαη 

Σεθηνληθνί εηζκνί. 

 Ζθαηζηεηαθνί εηζκνί 

Σν ππφινηπν 10% ησλ παγθφζκησλ ζεηζκψλ ζρεηίδνληαη κε εθαηζηεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλήζσο είλαη ιηγφηεξν ηζρπξνί απφ ηνπο ηεθηνληθνχο. Αθφκα θαη 

απηνί πάλησο, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθνί, πξνθαιψληαο ζρηζκέο ζην 

έδαθνο, παξακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, θαη δεκηέο ζε θαηαζθεπέο. Ζθαηζηεηαθφο 

νλνκάδεηαη ν ζεηζκφο πνπ είλαη απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

γεο, ιφγσ ηεο εηζξνήο ή εθξνήο κάγκαηνο. Σν ζήκα ηέηνησλ ζεηζκψλ νλνκάδεηαη 

εθαηζηεηνγελήο δφλεζε. 

 Δγθαηαθξεκληζηγελείο εηζκνί 

Δθηφο απφ ηα δχν πξνεγνχκελα αίηηα, ππάξρεη θαη έλα ειάρηζην πνζνζηφ 

ζεηζκψλ πνπ νλνκάδνληαη Δγθαηαθξεκληζηγελείο εηζκνί, επεηδή νθείινληαη ζηελ 

εγθαηαθξήκληζε νξνθψλ ππνγείσλ θνηισκάησλ (π.ρ. ζπειαίσλ) ιφγσ δηάβξσζεο. 

Δίλαη ζεηζκνί ζπλήζσο κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Οξηζκέλεο 

θνξέο έρνπλ παξαηεξεζεί ζε κεηαζεηζκηθή αθνινπζία σο ζπλεπαθφινπζν άιινπ 

ηχπνπ ζεηζκψλ. 

 Κξπνγελείο εηζκνί 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηελ απφηνκε πηψζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Σν έδαθνο ζπγθξαηεί λεξφ ζε πγξή κνξθή. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πέζεη θάησ απφ ην θξίζηκν ζεκείν πνπ ην πγξφ λεξφ γίλεηαη πάγνο, ε δηαζηνιή πνπ 

πξνθαιεί ε αιιαγή θάζεο ηνπ λεξνχ ζπκπηέδεη ηα πεηξψκαηα θαη είλαη πηζαλφ λα 

πξνθιεζεί δηάξξεμε ζε απηά. Οη επηπηψζεηο ελφο θξπνληθνχ ζεηζκνχ (frostquake) 

δελ είλαη ζνβαξέο, θαζψο γίλνληαη αηζζεηνί ζε αθηίλα ειάρηζησλ ρηιηνκέηξσλ απφ 

ηνλ άλζξσπν. πλνδεχνληαη απφ ηνλ θξφην ζξαχζεο θαη πξνθαινχλ δεκηέο ζε 

ηζηκεληέληεο ππνζηξψζεηο θαη πιάθεο, ζην δίθηπν ζσιελψζεσλ θαη ζε πιηθά 

ζεκειίσζεο πνπ βξίζθνληαη ζηε γξακκή ζξαχζεο. πκβαίλνπλ ζπλήζσο ηηο 

πξψηεο πξσηλέο ψξεο θαηά ηηο θξχεο πεξηφδνπο ηνπ ρεηκψλα. Δπεηδή δελ 

πξνθαινχληαη απφ ηεθηνληθά αίηηα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνληαη σο 
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θξπνγελείο γηα λα κελ εηζάγνπλ ζθάικα ζηα ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα ησλ 

ξεγκάησλ. 

 Σερλεηνί εηζκνί 

Οη ηερλεηνί ζεηζκνί πξνθαινχληαη κε εθξήμεηο ή ρηχπεκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ θινηνχ. 

πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνκνγξάθεζε ηνπ ππεδάθνπο. ε κεγάιε 

θιίκαθα είλαη δπλαηή θαη ε πξφθιεζε ζεηζκψλ. 

 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεηζκώλ ηνπ θινηνύ ηεο Γεο αλάινγα κε ην βάζνο ηνπο. 

Ζ αθξηβήο ζέζε ζηελ νπνία ζπκβαίλεη έλαο ζεηζκφο νλνκάδεηαη εζηία. Αλ ε 

εζηία ζεσξεζεί σο ζεκείν, απηφ νλνκάδεηαη ππφθεληξν. Ζ πξνβνιή ηνπ ππνθέληξνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, νλνκάδεηαη επίθεληξν. Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ηνπ 

ππνθέληξνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (εζηηαθφ βάζνο, ΔΒ), νη ζεηζκνί 

ραξαθηεξίδνληαη σο: 

 Δπηθαλεηαθνί ή ζεηζκνί κηθξνχ βάζνπο (0 - 30 km) 

 εηζκνί ελδηακέζνπ βάζνπο (30 - 70 km) 

 εηζκνί κεγάινπ βάζνπο (άλσ ησλ 70 km) 

Σν εζηηαθφ βάζνο είλαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζεηζκνχ, σο πξνο ηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ απηφο κπνξεί λα επηθέξεη ζηηο αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο. Π.ρ. 

έλαο επηθαλεηαθφο ζεηζκφο κεγέζνπο 6,5 Ρίρηεξ είλαη θαηαζηξεπηηθφηεξνο απφ 

έλα ζεηζκφ ελδηάκεζνπ βάζνπο κεγέζνπο 6,9 Ρίρηεξ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δχν θπξίσο 

ιφγνπο: 

 Όζν απμάλεηαη ην βάζνο, απμάλεηαη θαη ε απφζηαζε κεηαμχ εζηίαο θαη 

επηθάλεηαο ηεο Γεο, επηθέξνληαο έηζη εμαζζέλεζε ζηα ζεηζκηθά θχκαηα. 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ είλαη κεγαιχηεξε. 

Σν κεγαιχηεξν εζηηαθφ βάζνο πνπ έρεη θαηαγξαθεί είλαη 750 km θαη είλαη ην 

ζεκείν φπνπ ν γήηλνο θινηφο θαηαβπζίδεηαη ζηνλ αλψηεξν καλδχα. 

Οη ζεηζκνί απνηεινχλ δηαρξνληθφ θίλδπλν γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ηελ Διιάδα ε 

ζεηζκηθφηεηα είλαη ε πςειφηεξε ζηε Γπηηθή Δπξαζία, δειαδή απφ ηα Οπξάιηα Όξε 

σο ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ θαη απφ ηε Μεζφγεην σο ην Βφξεην Πφιν. Γίλεηαη 

θαηά κέζν φξν έλαο ζεηζκφ κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 6 ξίρηεξ εηεζίσο. Σν ζρέδην 

αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν είλαη ην 

«Ξελνθξάηεο - εηζκνί». 

Ζ Αζήλα βξίζθεηαη πξψηε ζηελ θιίκαθα ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ. Σειεπηαίνο ζεηζκφο 

απηφο ηνπ 1999 κε 143 ζχκαηα, 1.600 ηξαπκαηίεο. Πξνθιήζεθαλ πνιιέο 
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θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ αιιά θαη εξγαζηαθψλ ρψξσλ (π.ρ. RICOMEX, FOURLIS, 

ΠΡΟΚΟ, FARAN). Πεξίπνπ 50.000 έκεηλαλ άζηεγνη. 

 

Ο ζεηζκφο παξά ην ζρεηηθψο κηθξφ κέγεζνο ηνπ, πξνθάιεζε κεγάιεο 

θαηαζηξνθέο θπξίσο ζηα Α. Ληφζηα, Μεηακφξθσζε, Θξαθνκαθεδφλεο θαη ζην 

Μελίδη. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ ζεηζκνχ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 3 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζχκθσλα κε ην ΤΠΔΥΧΓΔ. πλέπεηα ηνπ ζεηζκνχ ησλ 

5,9 Ρίρηεξ (κε νξαηή άκεζα) είλαη ε βχζηζε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο ζε ζρέζε 

κε ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Πάξλεζαο. Σν έδαθνο κεηαθηλήζεθε ζην ζξηάζην Πεδίν 6-

8 εθαηνζηά, ελψ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ (Μελίδη, Φηιαδέιθεηα, 

Ληφζηα, Πεξηζηέξη, Μεηακφξθσζε, Θξαθνκαθεδφλεο, Πεηξνχπνιε) ε 

παξακφξθσζε ήηαλ 3-4 εθαηνζηά. Σν ξήγκα ηεο Φπιήο έρεη εθηνλψζεη φιε ηε 

ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηά ηνπ κε ην ζεηζκφ ηνπ 1999. Όκσο, ν ζεηζκφο πξνθάιεζε 

αλαθαηαλνκή ησλ ηάζεσλ ζε γεηηνληθά ξήγκαηα, γηα ηα νπνία δελ γλσξίδνπκε πφηε 

ελεξγνπνηήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο όηη επηβάιιεηαη πνιύ θαιή νξγάλσζε γηα 

ηελ θαιύηεξε ζσξάθηζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ 

θνπόο. 

Με ην ζρέδην απηφ επηδηψθεηαη ε ηαρεία θηλεηνπνίεζε θαη ε ζπληνληζκέλε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – 

Ν.Υαιθεδφλαο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζεηζκφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – 

Ν.Υαιθεδφλαο. θνπφο ε εηνηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο δπλάκεηο θαη θνξείο. Ζ 

γλψζε εθ ησλ πξνηέξσλ ηεο ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ ζε εμνπιηζκφ, δίθηπα θαη θηήξηα, 

ε ρξήζε απηψλ, ε ρξήζε θαη θαηάζηαζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, ηαπηφρξνλα κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ιφγσ ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

θνπόο ησλ δπλάκεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

θνπφο ηεο δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο [Γήκνπ - Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο - ΔΛ.Α. - ΔΚΑΒ - Πεξηθέξεηα - Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε - Τπνπξγεία 

θ.ά.] είλαη λα πεξηνξίζνπλ θαη' αξράο ηνπο θηλδχλνπο απφ ζεηζκφ κε ηελ παξνρή 

θάζε βνήζεηαο ζηνπο θαηνίθνπο πνπ έρνπλ αλάγθε, ηελ εμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο 

βαζηθψλ ππνδνκψλ, ηελ απνθαηάζηαζε. 
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Γπλάκεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Γπλάκεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο είλαη: 

 ηειέρε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Ππξνζβεζηηθφ ψκα 

 Διιεληθή Αζηπλνκία 

 Ληκεληθφ ψκα 

 Δ.Κ.Α.Β 

 Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 Ο.Α..Π 

 Δ.Μ.Τ 

 Τπνπξγεία 

 Πεξηθέξεηεο 

 Γήκνη 

 Γεκφζηεο & ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (ΓΔΓΓΖΔ – ΔΤΓΑΠ – ΗΚΑ θ.ι.π.) 

 Δζεινληηθέο νξγαλψζεηο 

 Όινη νη Πνιίηεο 

 

2.3.2 ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΗΜΧΝ 

πληνληζκφο , Άκεζε θηλεηνπνίεζε θαη Απνζηνιή ησλ δπλάκεσλ ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ κε παξέκβαζε ηφζν ζε επίπεδν «Πξν-ζεηζκηθέο Δλέξγεηεο θαη 

νξγάλσζε (Πξόιεςε)» , «πλ-ζεηζκηθή Οξγάλσζε θαη Δλέξγεηεο (Δπέκβαζε)» 

φζν θαη ζε επίπεδν «Μεηαζεηζκηθέο Δλέξγεηεο θαη Οξγάλσζε (Αληηκεηώπηζε 

πλεπεηώλ)». 

 

Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία θχξηα ζηάδηα φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ. 

 1° ΣΑΓΗΟ: ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ    ΜΔΣΡΑ – ΤΝΖΘΖ        ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 

 2
ν
 ΣΑΓΗΟ:ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 

 3° ΣΑΓΗΟ: ΑΜΔΖ  ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ - ΔΠΔΜΒΑΖ – 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

 1° ΣΑΓΗΟ: ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ    ΜΔΣΡΑ – ΤΝΖΘΖ          ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 

Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο φπσο: 
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- Δλεκέξσζε – Καηάξηηζε ηειερψλ. 

- Δθπαίδεπζε – ελεκέξσζε πιεζπζκνχ. 

- Γηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο εηνηκφηεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ 

/Γεκνηψλ. 

- Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Γεκνζίσλ Κηηξίσλ (ρνιεία , 

Τπεξεζίεο , Δθθιεζίεο , θ.ι.π.). 

- Δπηινγή Υψξσλ «ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ». 

- Δπηινγή ρψξσλ «ΚΔΝΣΡΧΝ ΚΑΣΑΤΛΗΜΟΤ ΔΗΜΟΠΛΖΚΣΧΝ». 

- Δπηινγή θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ παξνρήο βνήζεηαο – δηάζσζεο. 

- Μλεκφληα πλεξγαζίαο. 

 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρεδίνπ , ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξνζβάζεσο γηα ηε 

δηάζσζε θαη γηα ηε παξνρή βνήζεηαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: 

- Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ νδψλ. 

- Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο θαη νη ηπρφλ πθηζηάκελεο κνλνδξνκήζεηο , θ.ι.π. 

 

Δνέργειες: 

 

 Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ δεκνζίαο θαη θνηλσθεινύο ρξήζεο. 

Οη θνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο ησλ θηηξίσλ Γεκνζίαο 

θαη θνηλσθεινχο ρξήζεο αλεμάξηεηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπο 

(Ννζνθνκεία, εθπαηδεπηήξηα/θηίξηα Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, θηλεκαηνγξάθνη θ.ιπ.) 

νθείινπλ λα δηελεξγήζνπλ πξσηνβάζκην πξνζεηζκηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηελ 

53/1997 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

Ο πξνζεηζκηθφο έιεγρνο ησλ θηηξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ θαηεπζπληεξίσλ 

νδεγηψλ πνπ έρεη γηα ην ζθνπφ απηφ εθδψζεη ν Ο.Α..Π. 

 

 

 

 

 

 Πξσηνβάζκηνο Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο 

- Σαρχο Οπηηθφο Έιεγρνο (ΣΟΔ)-Μαθξνζθνπηθφο (FEMA 154) 

- Πξψηε Απνηίκεζε ηεο Φέξνπζαο εηζκηθήο Ηθαλφηεηαο 
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 Γήκαξρνο Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο 

1. Οξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

2. Δληνιή δηελέξγεηαο πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ θηεξίσλ 

αξκνδηφηεηνο Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο. 

3. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδίαζκά εθηάθησλ αλαγθψλ (ζηνηρεία 

πξνζσπηθνχ, κλεκφληα ελεξγεηψλ, ράξηεο θιπ), φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο. 

4. πγθξνηεί θαη ζηειερψλεη έγθαηξα απφ ηνλ θαηξφ εξεκίαο ην 

πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν [.Σ.Ο.] θαη σο πξφεδξνο ην ζπγθαιεί φπνηε 

ην ζεσξεί απαξαίηεην γηα ιήςε απνθάζεσλ ηφζν πξφιεςεο φζν θαη 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ [Ν. 3013/2002/Αξζξν 13]. 

5. Φξνληίδεη γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε θαη εμνπιηζκφ κε ηα απαξαίηεηα κέζα ηνπ 

γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

6. Τινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Πεξηθέξεηαο [.Ο.Π.Π.Π.] θαη δηαζέηεη δπλάκεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηξνθψλ ζε άιινπο Ννκνχο ή Γήκνπο. 

7. Μεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ηνπηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» [ΦΔΚ 423Β’/10.04.2003] θαη ειέγρεη γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη αλαζεψξεζή ηνπο. 

 

 

 Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ καο ζεσξεί φηη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ζεηζκνχο είλαη ζε επίπεδν πξφιεςεο, ε 

εθαξκνγή ηεο αληηζεηζκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαη ζε επίπεδν αληηκεηψπηζεο, ε 

άκεζε θαη ζπληνληζκέλε θηλεηνπνίεζε κεηά απφ εθδήισζε ζεηζκνχ πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε εηνηκφηεηαο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Βάζεη  ησλ  αλσηέξσ  ην  γξαθείν  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  ηνπ  Γήκνπ  καο  

πξνβαίλεη  ζε δξνκνιφγεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ θαη ζηελ ιήςε κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ: 
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1. ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ κέζα απφ πξνζεηζκηθφ έιεγρν θηηξίσλ 

αλζεθηηθφηεηαο έλαληη ησλ ζεηζκψλ θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 

2. ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ κεραληζκνχ πξνζηαζίαο ηεο πφιεο καο λα 

αληηκεησπίζεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζεηζκψλ. 

3. Μεξηκλά γηα ηελ θαη' έηνο έθδνζε απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ 

επηθαηξνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ησλ πλεξγείσλ Άκεζεο Δπέκβαζεο - 

πλεξγείσλ Δπηθπιαθήο , φπσο επίζεο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

4. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ  Τπεξεζηψλ  θαη αληίζηνηρα 

ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε θηήξηα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζπληάζζεηαη ζρέδην εθθέλσζεο θηεξίνπ θαη 

πξνγξακκαηίδεη ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηελ εθθέλσζε ησλ 

αλσηέξσ θηεξίσλ κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Ο.Α..Π. 

«Δθθέλσζε θηεξίσλ θαη θαηαθπγή ηνπ πιεζπζκνχ ζε αζθαιείο ρψξνπο 

κεηά απφ ζεηζκφ», ΟΑΠ, 2001. 

5. Σα ζρέδηα εθθέλσζεο θηεξίνπ ππνγξάθνληαη απφ Μεραληθφ, νξηδφκελν απφ 

ηνλ Γηεπζπληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Κνηλνπνηνχληαη επίζεο ζην Γξαθείν 

Π.Π θαη ηνλ 9° Π. Αζελψλ. 

6. πληάζζεη θαη' έηνο θαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ, πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

ζεηζκνχ (Μεραλήκαηα Έξγνπ - Ορήκαηα, ινηπφο εμνπιηζκφο) 

7. Δλεκεξψλεη ηηο Γηεπζχλζεηο γηα θάζε πξνζζήθε ή κεηαβνιή ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηέρνληαη θαη είλαη απαξαίηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

8. Πξνζδηνξίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηηο θξίζηκεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ππνδνκέο (θηήξηα, εξγνηάμηα, θιπ) ζε πεξηπηψζεηο 

θαηάζηαζεο έθηαηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ. Πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ηνπο ιφγσ ζεηζκνχ. 

9. Δηζεγείηαη ζηε Γηνίθεζε παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο θαηαπιηζκνχ. 

10. Δπηθαηξνπνηεί θαη ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ Πεξηθέξεηα γηα θάζε κεηαβνιή 

ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο θαη ησλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ κεηά απφ 

ζεηζκφ. 

11. Δπηθαηξνπνηεί θάζε εμάκελν θαη φηαλ κεηαβάιινληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ησλ κειψλ ηνπ .Σ.Ο. (νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο). 
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12. Σεξεί θαηαζηάζεηο εγθαηαζηάζεσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο (εκπφξην, 

κεηαθφξησζε, ζηαζκνί δηαλνκήο αεξίνπ). 

13. Σεξεί θαηαζηάζεηο βαζηθψλ ππνδνκψλ ηεο πφιεο θαη ρψξσλ ζπγθέληξσζεο 

πιεζπζκνχ. 

14. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ζηνηρεία ηδησηψλ θαηφρσλ ρσκαηνπξγηθψλ Μ.Δ. θαη 

θνξηεγψλ νρεκάησλ. (ηζάπεο, ζθχξεο, θνκπξεζέξ, βπηία κεηαθνξάο ή 

εηαηξείεο εκθηάισζεο πφζηκνπ χδαηνο, θ.α.) 

15. Φξνληίδεη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα εζεινληηζκνχ, 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Δζεινληηθέο Οκάδεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηηο 

εληάζζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ. 

16. Μεξηκλά γηα ζχληαμε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ 

Ραδηνεξαζηηερλψλ (Δ.Δ.Ρ.) θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ξαδηνεπηθνηλσληαθή θάιπςε, φηαλ 

ηα άιια κέζα επηθνηλσλίαο έρνπλ θαηαζηεί αλελεξγά. 

17. Σεξεί θνξηηζκέλεο , θνξεηέο ζπζθεπέο ξαδηνεπηθνηλσλίαο ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

Γήκνπ. (Γήκαξρνο, Αληηδήκαξρνο Π.Π., Τπάιιεινο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, Γ/ληήο Σ.Τ, Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ, Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ , Δζεινληηθέο 

Οκάδεο). 

18. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε έληππνπ πιηθνχ θαη 

νδεγηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ή ζηελ ελεκέξσζε απηνχ κέζσ ησλ 

νπνηαδήπνηε κνξθήο (έληππεο, ειεθηξνληθήο θ.ιπ.) Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. Με ηελ δηάζεζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο 

καο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο θαη ηελ παξνρή 

θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

ζρεδηαζκφ. 

 

 πληνληζηηθό Σνπηθό Όξγαλν (.Σ.Ο.) 

Σν ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηε δηαρείξηζε έθηαθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

ζεηζκνχ, ζηε παξνρή θαηεπζχλζεσλ, ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη ζηελ θαζνδήγεζε 

αλαιπηηθά, αλά ζηάδην επηρεηξήζεσλ, έρεη ην πληνληζηηθφ Όξγαλν ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, κε θπξίαξρν (πξσηεχνληα) ζηφρν ηελ άκεζε θαη 

ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ηζρπξνχ ζεηζκηθνχ 
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θαηλφκελνπ. Σν ζπληνληζηηθφ φξγαλν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ καο , έρεη άκεζε επαθή κε ην πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Αληηπεξηθέξεηαο – Πεξηθέξεηαο , ην νπνίν έρεη θαη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ζε 

Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 

Υώξνο (ηόπνο) επηρεηξεζηαθνύ θέληξνπ, φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ην πληνληζηηθφ, 

νξίδεηαη  ην  ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ (ΓΔΚΔΛΔΗΑ 97)  ην  νπνίν  θξίλεηαη  ζαλ  έλαο  απφ  

ηνπο  θαηαιιειφηεξνπο (αζθαιέζηεξνπο) αληηζεηζκηθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο καο.  

Σν πληνληζηηθφ Όξγαλν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ 

θαη αμηνινγψληαο ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ Σνκεαξρψλ (πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ν ξφινο ηνπο) ηεξαξρεί ηηο 

αλάγθεο θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ κεραληζκφ, απεπζπλφκελνο ζηα γξαθεία 

ζπληνληζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ πεξηθεξεηαθά απφ απηφλ θαη ηα νπνία, εθηφο ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ έξγνπ, ζα έρνπλ θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξνο ην πληνληζηηθφ. 

Ννείηαη φηη θαηά πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν 

δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ, φπσο θαη ε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ 

ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ πξνο θαη απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη ηηο λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο. 

Σν πληνληζηηθφ πξνγξακκαηίδεη παξεκβάζεηο κε αηηήκαηα ζπλδξνκήο άιισλ 

θνξέσλ (Ππξνζβεζηηθή, Σξνραία, Αζηπλνκία θ.ιπ.) κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ ησλ 

θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πληνληζηηθφ Όξγαλν ηνπ Γήκνπ. 
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ύλζεζε πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ Οξγάλνπ (.Σ.Ο) 
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ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΣΑΥ.ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΞ 

     
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΠΠ 

Γήκαξρνο Ν.Φηιαδέιθεηαο-

Ν.Υαιθεδφλαο 
  

Λεσθ. Γεθειείαο 97, 

Νέα Φηιαδέιθεηα, 

14341 

_____ 

Γεκνηηθνί χκβνπινη 
___________ ___________ ___________ _____ 

___________ ___________ ___________ _____ 

Τπεπζ.Τπάιιεινο Π.Π ___________ 
   

Τπεχζπλνο Γηεχζπλζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο 

θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
   

___________ 

Τπεχζπλνο Γηεχζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ     

     

Τπεχζπλνο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ     

Τπεχζπλνο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
___________ 

 
___________ ___________ 

Τπεχζπλνο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο     

Τπεύζπλνο Γηεύζπλζεο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο      

Γηνηθεηήο Αζηπλνκηθνχ 

Σκήκαηνο Ν.Φηιαδέιθεηαο 
___________ 

 

Πίλδνπ 37, Νέα 

Φηιαδέιθεηα 14342 
___________ 

Γηνηθεηήο 9νπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ηαζκνχ Αζελψλ 
___________ 210-6840626 

Λ.ΚΖΦΗΗΑ 37, 

(Ο.Α.Κ.Α), 

Μαξνχζη,15123 

210-6840596 

Δθπξφζσπνη πιιφγσλ 

Δζεινληψλ 
___________ ___________ ___________ ___________ 
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 Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ηνπηθνχ θαη εκεξήζηνπ ηχπνπ, 

ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ Αζελψλ θαη επηθαηξνπνηεί ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ (http://www.neafiladelfeia.gr) 

 

 Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

1. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο: 

[Ολνκαηεπψλπκν, Δηδηθφηεηα, Κιάδνο, Βαζκφο, Γ/λζε Καηνηθίαο 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Σειέθσλν Τπεξεζίαο, Σειέθσλν Καηνηθίαο, Κηλεηφ 

ηειέθσλν] 

2. Μεηέρεη ζην . Σ. Ο. 

3. πζηήλεη θαη' έηνο ηα πλεξγεία Άκεζεο Δπέκβαζεο [.Α.Δ./.Δ.]. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηα θηλεηνπνηεί θαη ηα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

24σξεο βάζεο, φηαλ εηδνπνηεζεί απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

4. πληάζζεη Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Δθηάθησλ απφ εηζκφ. 

5. Σεξεί ρέδην Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο Λπκάησλ, ρέδην Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο 

Οκβξίσλ. 

6. Σοποκετεί πινακίδεσ για τθν κακοδιγθςθ των πολιτϊν ςτουσ χϊρουσ 

καταυλιςμοφ κακϊσ και πινακίδεσ ςιμανςθσ εντόσ των χϊρων καταυλιςμοφ. 

7. Έρεη ζε άκεζε εηνηκφηεηα φιν ην πξνζσπηθφ. 

 

 Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

1. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο: 

[Ολνκαηεπψλπκν , Δηδηθφηεηα , Κιάδνο, Βαζκφο, Γ/λζε Καηνηθίαο 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Σειέθσλν Τπεξεζίαο, Σειέθσλν Καηνηθίαο , Φνξεηφ 

ηειέθσλν]. 

2. Μεηέρεη ζην .Σ.Ο. 

3. Φξνληίδεη λα νξίζεη θαη δηαζέζεη ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ ην πξνζσπηθφ επηθπιαθήο ζε 24σξε βάζε γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνχ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ. 

4. Φξνληίδεη λα δηαζέζεη ην απαξαίηεην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηνπο ρψξνπο 

ζπγθέληξσζεο θαη θαηαπιηζκνχ ησλ πιεγέλησλ. 
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5. Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ Πνιηηψλ 

[Δ.Π.] θαη ηελ επηθχξσζε απηψλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

6. Σν ηκήκα Πξσηνθφιινπ παξαιακβάλεη ηηο δειψζεηο δεκηψλ απφ ηνπο 

πιεγέληεο θαη πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ .Σ.Ο 

, ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ. 

7. Πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ ζηνπο πιεγέληεο. 

8. Πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζηνπο ρψξνπο θαηαπιηζκνχ 

ή φπνπ αιινχ απαηηεζεί. 

9. Δλεξγεί βάζεη εληνιψλ θαη νδεγηψλ .Σ.Ο. 

 

 Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ 

1. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο: 

[Ολνκαηεπψλπκν , Δηδηθφηεηα , Κιάδνο, Βαζκφο, Γ/λζε Καηνηθίαο 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Σειέθσλν Τπεξεζίαο, Σειέθσλν Καηνηθίαο , Φνξεηφ 

ηειέθσλν], 

2. Μεηέρεη ζην . Σ. Ο. 

3. πζηήλεη θαη' έηνο ηα πλεξγεία Άκεζεο Δπέκβαζεο [.Α.Δ./.Δ.]. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηα θηλεηνπνηεί θαη ηα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

24σξεο βάζεο , φηαλ εηδνπνηεζεί απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Γήκνπ. 

4. πληάζζεη Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Δθηάθησλ απφ εηζκφ. 

5. Έρεη ζε άκεζε εηνηκφηεηα φιν ηνλ κεραλνθίλεην - κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

θαη πξνζσπηθφ. 

 

 

 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

1. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο: 

[Ολνκαηεπψλπκν , Δηδηθφηεηα , Κιάδνο, Βαζκφο, Γ/λζε Καηνηθίαο 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Σειέθσλν Τπεξεζίαο, Σειέθσλν Καηνηθίαο , Φνξεηφ 

ηειέθσλν], 

2. Μεηέρεη ζην . Σ. Ο. 
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3. πζηήλεη θαη' έηνο ηα πλεξγεία Άκεζεο Δπέκβαζεο [.Α.Δ./.Δ.]. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηα θηλεηνπνηεί θαη ηα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

24σξεο βάζεο , φηαλ εηδνπνηεζεί απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Γήκνπ. 

4. πληάζζεη Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Δθηάθησλ απφ εηζκφ. 

5. Έρεη ζε άκεζε εηνηκφηεηα φιν ην πξνζσπηθφ. 

 

 

 Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

1. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο: 

[Ολνκαηεπψλπκν , Δηδηθφηεηα , Κιάδνο, Βαζκφο, Γ/λζε Καηνηθίαο 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Σειέθσλν Τπεξεζίαο, Σειέθσλν Καηνηθίαο , Φνξεηφ 

ηειέθσλν], 

2. Μεηέρεη ζην . Σ. Ο. 

3. πζηήλεη θαη' έηνο ηα πλεξγεία Άκεζεο Δπέκβαζεο [.Α.Δ./.Δ.]. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηα θηλεηνπνηεί θαη ηα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

24σξεο βάζεο , φηαλ εηδνπνηεζεί απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Γήκνπ. 

4. πληάζζεη Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Δθηάθησλ απφ εηζκφ. 

5. Έρεη ζε άκεζε εηνηκφηεηα φιν ην πξνζσπηθφ. 

 

 Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο – Γ/λζε Πξνζρνιηθήο αγσγήο 

1. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Γ/λζεο:[Ολνκαηεπψλπκν , Δηδηθφηεηα , Κιάδνο, Βαζκφο, Γ/λζε 

Καηνηθίαο Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Σειέθσλν Τπεξεζίαο, Σειέθσλν 

Καηνηθίαο , Φνξεηφ ηειέθσλν], 

2. Μεηέρεη ζην . Σ. Ο. 

3. πζηήλεη θαη' έηνο ηα πλεξγεία Άκεζεο Δπέκβαζεο [.Α.Δ./.Δ.] . Καηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηα θηλεηνπνηεί θαη ηα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

24σξεο βάζεο, φηαλ εηδνπνηεζεί απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

4. πληάζζεη Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Δθηάθησλ απφ εηζκφ. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε ζρεδίσλ εθθέλσζεο ησλ θηεξίσλ ησλ 

Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ. 
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6. Φξνληίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

ζπλεξγείσλ παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο ρψξνπο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ. 

7. Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε δηαλνκήο ηξνθίκσλ πξνο θάιπςε ησλ ακέζσλ 

αλαγθψλ ζηνπο πιεγέληεο. 

8. Σεξεί θαηαζηάζεηο κε ζηνηρεία: 

 Σσλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. 

 Σσλ ηαηξψλ ηεο πφιεο. 

 Κιηληθψλ. 

 Φαξκαθείσλ. 

 Πξνλεπηαθψλ ηδξπκάησλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ. 

 Λνηπέο  Γηεπζύλζεηο  ,  Ννκηθά  Πξόζσπα  θαη  Δπηρεηξήζεηο  ηνπ   

Γήκνπ  

1. Σεξνχλ θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ. [Ολνκαηεπψλπκν , 

Δηδηθφηεηα, Κιάδνο, Βαζκφο, Γ/λζε Καηνηθίαο Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Σειέθσλν 

Τπεξεζίαο, Σειέθσλν Καηνηθίαο , Φνξεηφ ηειέθσλν], 

2. Δλεξγνχλ βάζεη νδεγηψλ .Σ.Ο. 

 

 Άιινη Δκπιεθόκελνη Φνξείο ζε Σνπηθό Δπίπεδν 

1. ρνιηθέο Κνηλόηεηεο - ρνιηθά Κηίξηα. 

1.1 Οη Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ Α' βάζκηαο θαη Β' βάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξέπεη 

λα έρνπλ ζε θαιή θαηάζηαζε ηα πξναχιηα ησλ ζρνιείσλ , ψζηε αλ ρξεηαζηεί 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνο θαηαθπγήο πνιηηψλ , φηαλ ν ρψξνο είλαη 

ηθαλφο θαη δελ ππάξρεη άιινο ρψξνο θαηαθπγήο ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ. 

1.2 Δλεκεξψλνπλ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ φηαλ ην πξναχιην 

δελ αξθεί σο ρψξνο θαηαθπγήο ησλ καζεηψλ θαη έρνπλ νξίζεη ζην ζρέδηφ 

ηνπο ρψξν θαηαθπγήο εθηφο ζρνιείνπ. 

1.3 Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο πεξίνηθνπο ην ζηήζηκν ζθελψλ ζην πξναχιην ησλ 

ρνιείσλ. 

1.4 Οη Γηεπζπληέο ρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ππνρξενχληαη κε ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ 

άζθεζε εγθαηάιεηςεο ησλ θηηξίσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ. 

2. ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Πξφεδξνο: ________________: ηει. ___________ 
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3. ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Πξφεδξνο: ________________: ηει. ___________ 

4. ρνιεία Α' Βάζκηαο – ρνιεία Β' Βάζκηαο  

Επιζςνάπηεηαι αναλςηική καηάζηαζη. 

5. Πξνζσπηθά ηνηρεία Γηεπζπληώλ. 

Επιζςνάπηεηαι αναλςηική καηάζηαζη. 

6. Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί – Κηίξηα   

Επιζςνάπηεηαι αναλςηική καηάζηαζη. 

7. Αζηπλνκηθό Σκήκα Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο 

8. Η.Κ.Α 

9. Ηεξνί Νανί 

 

 

 2
ν
 ΣΑΓΗΟ:ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 

1. Ο Αληηδήκαξρνο κε αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο , ελεξγνπνηεί ην ΣΚΔ 

(Σνπηθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ) , ηηο ππεξεζίεο επηθπιαθήο ηνπ Γήκνπ , ηνπ 

Δπηθεθαιείο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ , ηηο Δζεινληηθέο νξγαλψζεηο , 

ψζηε λα βξίζθνληαη ζε πιήξε εηνηκόηεηα. 

ην Σ.Κ.Δ. ζπκκεηέρνπλ: 

 Ο Γήκαξρνο Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο 

 Οη Αληηδήκαξρνη Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο 

 Οη Δκπιεθφκελνη Γηεπζπληέο θαη νη Πξντζηάκελνη ηνπ Γήκνπ. 

2. Ο Γήκαξρνο , φηαλ απαηηεζεί , ελεξγνπνηεί ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν. 

3. Ο αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ψζηε: 

 Να θιεζνχλ φπνηε απαηηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπο. 

 Να ππάξρεη δηαξθήο θαη ακθίδξνκε ελεκέξσζε , κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο νπνηαδήπνηε θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα 

επζχλεο ηνπο. 

 Να εθαξκνζηεί ην ρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη. 

4. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κεηά απφ εληνιή ηνπ ΣΟ. 

5. Λεηηνπξγία  ησλ  «Κέληξσλ  πγθέληξσζεο  Πιεζπζκνύ»  θαη  ησλ  

«Κέληξσλ Καηαπιηζκνύ εηζκνπιήθησλ» , κεηά απφ εληνιή ηνπ ΣΟ. 
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 3° ΣΑΓΗΟ: ΑΜΔΖ  ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ - ΔΠΔΜΒΑΖ – 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

Ζ Δθαξκνγή ησλ δξάζεσλ, ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πξαγκαηνπνηείηαη σο θάησζη: 

 Γήμαρτος 

1. Δληνιή θηλεηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

2. πιιέγεη πιεξνθνξίεο, είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ελεκεξψλεη ηελ 

Πεξηθέξεηα, ηνλ Γ. Γ. Π. Π., ην Κ.ΔΠ./Γ.Γ.Π.Π. 

3. Δληνιή γηα έιεγρν ησλ ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ. 

4. Δληνιή ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Γπλάκεσλ Π.Π., απφ 

Πεξηθέξεηα, Κ.Δ. Π. Π., Έλνπιεο Γπλάκεηο. 

5. Δληνιή χγθιεζεο . Σ. Ο. 

6. Δηζεγείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα, γηα θήξπμε ηνπ Γήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

7. ε πεξίπησζε πιήξνπο αδπλακίαο επηθνηλσλίαο (ζηαζεξή, θηλεηή 

ηειεθσλία, ξαδην-δίθηπν Γήκνπ, ΔΔΡ,) ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

επίπεδν Γήκνπ (ΔΛ.Α, Π, ΔΚΑΒ, Γξαθείν ΠΠ) νξίδεηαη άκεζα ζεκείν 

ζπγθέληξσζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ ή ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο ην  

Γεκαξρηαθφ  Μέγαξν  (Γεθειείαο 97).  

8. Δλεκεξψλεη ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο. 

9.  Απνθαζίδεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηα Μ.Μ.Δ., 

γηα ην θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο θαη δίλεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο 

αληίδξαζεο ηνπ.  Πξέπεη  λα ηνληζζεί φηη νη ππεχζπλνη πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηνπο πνιίηεο αιιά θαη κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη 

λα ελεκεξψλνπλ επαθξηβψο θαη αμηφπηζηα απνθεχγνληαο ηηο ππεξβνιέο ελψ 

δελ πξέπεη λα θάλνπλ θακία αλαθνξά ζε θήκεο. 

10. Δθηηκψληαο ηελ θαηάζηαζε εηζεγείηαη ηελ εθθέλσζε θάπνηαο πεξηνρήο 

θαη αηηείηαη βνήζεηα απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ Γ.Γ.Π.Π. 

11. Πξνζδηνξίδεη σο Σνπηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΣΟ. Κ.ΔΠΗΥ.) ην Γεκαξρηαθφ 

Μέγαξν.  

 

 Γραθείο Πολιηικής Προζηαζίας 

ηελέτωζη Γραθείοσ Πολιηικής Προζηαζίας : 
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   (Τπάιιεινο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ)  

 

Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο: 

1. Κηλεηνπνηεί ηνπο Τπεχζπλνπο Τπαιιήινπο Π.Π. ησλ Γηεπζχλζεσλ, 

θηλεηνπνηεί κέζσ απηψλ ηα .Α.Δ. - .Δ. θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπο. 

2. πιιέγεη πιεξνθνξίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Α.Σ., ηελ Π.Τ., γίλεηαη 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ Γήκαξρν 

θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο θαη ην εχξνο ηεο 

θηλεηνπνίεζεο. 

3. Δλεκεξψλεη ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην ΚΔΠ/ΓΓΠΠ. 

4. Δλαιιαθηηθνί ρψξνη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο: 

Σα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ (Άιζνο Ν.Φηιαδέθιεηαο) 

5. Πξνζδηνξίδεη σο ρψξν ζπλεδξίαζεο ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ 

(.Σ.Ο.) ην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν 

6. Μεριμνά για ηις επικοινωνίες, όηαν όλα ηα μέζα επικοινωνίας έτοσν καηαζηεί 

ανενεργά ενεργοποιεί ηο μνημόνιο  ζσνεργαζίας  με  ηην  Ένωζη   

Δλλήνων Ραδιοεραζιηετνών  (Δ.Δ.Ρ.)  για  ηην  διαζθάλιζη  ηης   

ηατύηηηας και  ηης αποηελεζμαηικής  ανηιμεηώπιζης  διαθόρων    

κινδύνων,   ηεο   άκεζεο   ξνήο πιεξνθνξηψλ πξνο θαη απφ ΔΚΑΒ, ηνλ 9° Π.., 

Α.Σ., Γλζε Π.Π.Π. Αηηηθήο, ΚΔΔΠ ηεο ΓΓΠΠ. 

7. ε πεξηπηψζεηο θαηαξξεχζεσλ θηεξίσλ, ζπκάησλ ή εγθισβηζκψλ 

ελεκεξψλνληαη πξψηα θαη θαηά ζεηξάλ Π., ΔΚΑΒ, ΔΛ.Α.,ΚΔΠ/ΓΓΠΠ 

θιπ. 

8. Δηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν ηελ θήξπμε ηνπ Γήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

9. Κηλεηνπνηεί ηηο Δ.Ο. πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ πξνυπνζέηεη θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ. 

Λεηηνπξγεί ν αξηζκφο ηειεθψλνπ 15322, ζηνλ νπνίν απεπζχλνπλ νη δεκφηεο ηπρφλ 

αηηήκαηα θαη πιεξνθνξίεο. 

Τπάιιεινη πνπ επαλδξψλνπλ ηε Γξακκή Γεκφηε : 

______________ 

______________ 
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά θαλφλα κεηά απφ ηζρπξφ ζεηζκφ νη ζηαζεξέο θαη 

θηλεηέο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά (θφξηνο 

ηειεθσληθψλ θέληξσλ, θαηαζηξνθέο ηειεθσληθψλ ππνδνκψλ ή θαη λα δηαθνπνχλ 

πξνζσξηλά) ζα ππάξρεη ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο (ξαδηνεπηθνηλσλία 

θ.ι.π.). 

Τπεχζπλνη Έλσζεο Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ :  

 

 
 Γξαθείν  Σύπνπ  

Ο ππεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ πξνζέξρεηαη άκεζα ρσξίο εηδνπνίεζε ζηελ 

ππεξεζία θαη κεξηκλά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ΜΜΔ γηα ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. 

πλδξάκεη ζην έξγν ηνπ γξαθείνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ ΣΟ. 

 

 Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Τπεχζπλνη: 

Αληηδήκαξρνο Σερληθήο Τπεξεζίαο : ……………………………… 

Πξντζη. Γ/λζεο: ……………………………….. 
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Γξαθείν πληνληζκνχ Σερληθήο Τπεξεζίαο 

1. Σν Γξαθείν πληνληζκνχ Σερληθήο Τπεξεζίαο είλαη ην ηκήκα πνπ 

επεκβαίλεη άκεζα , ρσξίο εηδνπνίεζε κεηά ηελ εθδήισζε ελφο ζεηζκηθνχ 

γεγνλφηνο. 

2. πιιέγεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ηνκεάξρεο κεραληθνχο θαη δεκηνπξγεί 

– ελαπνζέηεη ζρεδηάδεη επί ράξηνπ , γηα λα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή ην 

γεληθφ πιάλν – πιαίζην ησλ πιεγέλησλ πεξηνρψλ , γηα ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο θαη απνηειεί ηελ θξίζηκε 

παξάκεηξν γηα ηελ πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: ………………………………………………….. 

Μεραληθνί Τπνζηήξημεο Γξαθείνπ: 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

Δπίζεο ζπληνλίδεη ηνπο ηνκεάξρεο κεραληθνχο (φπσο απηνί θαηαγξάθνληαη 

παξαθάησ) θαη κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζην ζπληνληζηηθφ γηα ηελ θαηάζηαζε θηηξίσλ 

θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζψο θαη γηα άκεζεο παξεκβάζεηο ησλ ηερληθψλ 

ζπλεξγείσλ γηα ηνλ απεγθισβηζκφ αηφκσλ θαη ηελ δηάλνημε δξφκσλ ψζηε λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα θίλεζεο νρεκάησλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα έρνπλ παξνπζηαζηεί 

ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

Όπσο απεηθνλίδεηαη θαη παξαθάησ ν Γήκνο έρεη δηαρσξηζηεί ζε ΣΔΔΡΔΗ (4) 

ΣΟΜΔΗ – ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ. 

 

 

 

ΣΔΔΡΔΗ (4) ΣΟΜΔΗ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΓΖΜΟΤ       Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 

– Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 
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1
νο

 ΣΟΜΔΑ- 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

Λ. ΚΑΣΧΝΖ (ύςνο πάξθνπ θπθινθνξηαθήο 

αγσγήο) – ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ – ΣΟΜΠΑΕΖ – 

ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ – ΚΡΑ (πέξημ 

θνηκεηεξίνπ) – πνηακόο Κεθηζζόο – 

ΜΑΡΜΑΡΧΝ – ΘΔ/ΝΗΚΖ – Λ. ΚΑΣΧΝΖ 

2
νο

 ΣΟΜΔΑ- 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ΘΔ/ΝΗΚΖ – ΑΝΑΓΔΝΝΖΔΧ – 

ΓΔΚΔΛΔΗΑ – ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ – ΜΖΛΗΧΡΖ – 

ΣΑΤΡΟΤ – ΠΑΡΑΓΔΗΟΤ – ΚΗΟΤΣΑΥΔΗΑ – 

ΠΑΣΡ. ΚΧΝ/ΝΟΤ – ΦΧΚΧΝ – ΓΔΚΔΛΔΗΑ – 

ΑΦΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ - ΣΤΑΝΧΝ 

3
νο

 ΣΟΜΔΑ- 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ΑΝΣΗΟΥΔΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) – ΣΤΑΝΧΝ – 

ΑΦΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ – ΓΔΚΔΛΔΗΑ – ΦΧΚΧΝ – 

ΠΑΣΡ. ΚΧΝ/ΝΟΤ – ΛΔΤΚΖ – ΚΖΦΗΟΤ – 

ΡΔΜΑ ΠΟΓΟΝΗΦΣΖ – ΞΑΝΘΟΤ – ΑΓ. 

ΔΤΦΖΜΗΑ – ΑΛΑΜΗΝΟ - ΑΝΣΗΟΥΔΗΑ 

4
νο

 ΣΟΜΔΑ- 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ΡΔΜΑ ΠΔΡΗΟΤ – ΟΓΟ ΠΔΡΗΟΎ – Λ. 

ΚΑΣΧΝΖ – ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΘΝ. ΟΓΟ – 

ΑΛΑΜΗΝΟ – ΑΓ. ΔΤΦΖΜΗΑ – ΞΑΝΘΟΤ – 

ΡΔΜΑ ΠΟΓΟΝΗΦΣΖ 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππεξεζηαθψλ ππεπζχλσλ κεραληθψλ γηα 

θάζε ηνκέα πξνεξρφκελσλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ πξψηε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ηνκέα 

κεηά απφ ζπκβάλ ελφο θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ ελεκεξψλνληαο ην ζπληνληζηηθφ 

φξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Δπίζεο απεηθνλίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη: 

 Οη αζθαιείο ρψξνη άκεζεο ππνδνρήο ησλ πνιηηψλ. 

 Οη ρψξνη ππνδνρήο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο πνιηηψλ (θαηαπιηζκνί). 

 Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο πξφρεηξσλ ηαηξείσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

 Υψξνη θηινμελίαο εμσηεξηθψλ νκάδσλ ζπλδξνκήο βνήζεηαο πξνο ηνπο 

ζεηζκνπιήθηνπο ηεο πφιεο καο. 

 Υψξνη ζπγθέληξσζεο ζσξψλ. 
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 Κ.ΔΠΗΥ/ΣΟ (Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ/πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν) 

 Υψξνο ζπγθέληξσζεο κπαδψλ. 

 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

1οσ Σομζασ 

 2οσ Σομζασ 

 3οσ Σομζασ 

 4οσ Σομζασ 

  

Ο Τπεχζπλνο Τπάιιεινο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνζέξρεηαη άκεζα ρσξίο 

εηδνπνίεζε ζηελ ππεξεζία ηνπ. ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή Σ.Τ. 

Κηλεηνπνηνχλ ην .Α.Δ. – .Δ., αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. 

 

 Δλεξγνχλ βάζεη κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ηεο Σ.Τ. κε βαζηθφ ζθνπφ: 

1. Σελ δηάλνημε ησλ απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ απφ ηπρφλ κπάδα νηθνδνκψλ πνπ 

θαηέξξεπζαλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ΠΠ (ΔΚΑΒ, Π, 

ΔΛ.Α., θιπ). 

2. Σελ αθαίξεζε επηθίλδπλσλ ηκεκάησλ νηθνδνκψλ (ζηεζαία, κάξκαξα, 

καξθίδεο, ζνβάδεο θιπ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Τ. 

 Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. κεηέρεη ζην .Σ.Ο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπλεξγείσλ απηνςηψλ. 

 Σίζεληαη ζηελ δηάζεζε θαη ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Π.. 

 Μεξηκλά γηα ηελ δηάζεζε, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε νηθηαθψλ πξνζσξηλήο 

ζηέγαζεο εθ' φζνλ δηαηεζνχλ. 

 

 Υώξνη Τπνδνρήο Πξόρεηξσλ Καηαπιηζκώλ  

ε θάζε έλα απφ ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο πξφρεηξεο εγθαηάζηαζεο ζα ππάξρεη 

ππεχζπλνο ηερληθφο πνπ ζα επηκειείηαη ζην ζηήζηκν ησλ  αληίζθελσλ θαη ζηελ 

θάιπςε βνεζεηηθψλ ππνδνκψλ (λεξφ, ηνπαιέηεο θ.η.ι.), φπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. ην παξαπάλσ έξγν κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ππάιιεινη θαη απφ 
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άιινπο θνξείο , θαζψο θαη ηα Σερληθά πλεξγεία, εθφζνλ δελ αμηνπνηνχληαη ζε άιιε 

ππεξεζία. 

 

Δπίζεο νκάδα ππαιιήισλ ζα ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ζεηζκφπιεθησλ, 

ηελ δηαρείξηζε ζθελψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ θαη φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαπιηζκνχ. 

 

ε θαζέλα απφ ηνπο  ηέζζεξεηο ηνκείο - δηακεξίζκαηα, ζα ζηεζνχλ πξφρεηξα 

ηαηξεία γηα πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. 

ε πεξίπησζε αλάγθεο παξνπζίαο δηαζσζηηθψλ νκάδσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ρψξνη ππνδνρήο θαη δηακνλήο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην xψξν η ε ο  

Π α η δ ν ύ π ν ι ε ο  η ν π  Ά ι ζ ν π ο .  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο (θαηαπιηζκνχο) (θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ) ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζνχλ αλακνλέο γηα παξνρή λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (αλ είλαη 

δπλαηφλ ε πξνκήζεηα ζε ειεθηξηθέο γελλήηξηεο) θαζψο θαη ε άκεζε κεηαθνξά 

ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ (300 ηνπαιέηεο ρεκηθέο γηα φινπο ηνπο θαηαπιηζκνχο θαη 

ηαηξεία). 

 

ε ελδερόκελν θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ, πνπ ζα έρεη απνηέιεζκα αλζξώπηλσλ 

απσιεηώλ, ζαλ ρώξνο ζπγθέληξσζεο ησλ ζσξώλ νξίδεηαη ην Γεκνηηθό 

Νεθξνηαθείν 

 

 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

Τπεχζπλνη: 

Αληηδήκαξρνο  Πεξ/ληνο & Πξαζίλνπ : ……………………………… 

Πξντζη. Γ/λζεο: ……………………………….. 

 

Γξαθείν πληνληζκνχ πλεξγείσλ 

1. Ο Γηεπζπληήο θαη ν Τπεχζπλνο Τπάιιεινο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο, πξνζέξρνληαη άκεζα ρσξίο εηδνπνίεζε ζηελ ππεξεζία θαη  

θηλεηνπνηνχλ ην .Α.Δ. - Δ ηεο Γηεχζπλζεο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

θαηαζηξνθήο. 
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2. Δλεξγνχλ βάζεη κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ κε πξψην βαζηθφ ζθνπφ ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ απφ ηπρφλ κπάδα γηα ηελ δηεπθφιπλζε θίλεζεο ησλ 

νρεκάησλ Π Π (ΔΚΑΒ, Π, ΔΛ.Α., θιπ) κε ηελ ζπλδξνκή φπνπ ρξεηάδεηαη 

ησλ Σ.Τ. 

3. Δλεξγνχλ βάζεη νδεγηψλ ΣΟ. 

4. ηηο θαηαξξεχζεηο ή εγθισβηζκνχο δπλάκεηο θαη πφξνη ησλ ΑΔ-Δ ηίζεληαη 

ζηελ δηάζεζε θαη ζπλδξάκνπλ ην έξγν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Π. 

 

Τπάιιεινη Τπνζηήξημεο 

…………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………… 

………………………………….. 

 

Σν γξαθείν ζπλεξγείσλ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο θαζνδήγεζεο ησλ επηζηαηψλ (φπσο 

απηνί νξίδνληαη παξαθάησ) αλά ηνκέα θαη ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ άκεζεο 

παξέκβαζεο ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο κεραληθνχο. 

Δλεκεξψλεη ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα ηελ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ. 

Σα ηερληθά ζπλεξγεία ζα απαξηίδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. Κάζε παξέκβαζή ηνπο ζα ζπληνλίδεηαη 

απφ ηνπο ππεπζχλνπο επηζηάηεο θάζε ηνκέα. 

ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί φινο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο.  

 

ΣΟΜΕΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

1οσ Σομζασ 

 2οσ Σομζασ 

 3οσ Σομζασ 

 4οσ Σομζασ 

  

 

 Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
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Τπεύζπλνη: 

Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο, Αλαθ. & Ζιεθηξ. : ……………………………… 

Πξντζη. Γ/λζεο: …………………………………. 

 

Γξαθείν πληνληζκνχ Σερληθψλ πλεξγείσλ 

1. Ο Γηεπζπληήο θαη ν Τπεχζπλνο Τπάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο πξνζέξρνληαη 

άκεζα ρσξίο εηδνπνίεζε ζηελ ππεξεζία θαη  θηλεηνπνηνχλ ην .Α.Δ. - Δ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. 

2. Δλεξγνχλ βάζεη κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ κε πξψην βαζηθφ ζθνπφ ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ απφ ηπρφλ κπάδα γηα ηελ δηεπθφιπλζε θίλεζεο ησλ 

νρεκάησλ Π Π (ΔΚΑΒ, Π, ΔΛ.Α., θιπ) κε ηελ ζπλδξνκή φπνπ ρξεηάδεηαη 

ησλ Σ.Τ. 

3. Δλεξγνχλ βάζεη νδεγηψλ ΣΟ. 

4. ηηο θαηαξξεχζεηο ή εγθισβηζκνχο δπλάκεηο θαη πφξνη ησλ ΑΔ-Δ ηίζεληαη 

ζηελ δηάζεζε θαη ζπλδξάκνπλ ην έξγν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Π. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ χπαξμε πξνβνιέσλ ζε πεξίπησζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο. 

 

Τπάιιεινη Τπνζηήξημεο 

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………… 

………………………………….. 

Σν γξαθείν ζπλεξγείσλ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο θαζνδήγεζεο ησλ επηζηαηψλ (φπσο 

απηνί νξίδνληαη παξαθάησ) αλά ηνκέα θαη ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ άκεζεο 

παξέκβαζεο ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο κεραληθνχο. 

Δλεκεξψλεη ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα ηελ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ. 

Σα ηερληθά ζπλεξγεία ζα απαξηίδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. Κάζε παξέκβαζή ηνπο ζα ζπληνλίδεηαη 

απφ ηνπο ππεπζχλνπο επηζηάηεο θάζε ηνκέα. 

ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί φινο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. ηελ αλάγθε κεηαθνξάο κεγάισλ 

πνζνηήησλ αδξαλψλ πιηθψλ (κπάδα) ζαλ ρψξνο ελαπφζεζεο πξνηείλεηαη ν ρψξνο ζην 
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«Πέηαιν» ηεο Νεζίδαο (αλάκεζα ζην Κνηκεηήξην ηνπ Γήκνπ θαη ζην 7
ν
 Γεκνηηθφ 

ρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο). 

 

 Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Τπεύζπλνη: 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ : …………………………………….. 

Πξντζη. Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ : ………………………………………… 

Πξντζη. Γ/λζεο  Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ : ………………………………………….. 

1. Ο Γηεπζπληήο θαη ν Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ θαη Γηαρείξηζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξνζέξρνληαη άκεζα ρσξίο εηδνπνίεζε ζηελ 

ππεξεζία. 

2. Ο Γηεπζπληήο κεηέρεη ζην .Σ.Ο. 

Σν γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο έρεη ην ζπληνληζκφ: 

 ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο θαζνδήγεζεο πνιηηψλ απφ εηδηθφ γξαθείν 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζην ρψξν ηνπ Γεκαξρείνπ. 

 ησλ απαηηνχκελσλ έθηαθησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ. 

 ηεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο. 

αλ ρψξνο απνζήθεπζεο πξνηείλεηαη ν ρψξνο  Ά ΚΑΠΖ Ν.ΦΗΛ/ΦΔΗΑ 

(ΣΗΠΟΤΡΑΓΗΚΟ) 

 ηεο θαηαγξαθήο αλά θαηαπιηζκφ ησλ αηφκσλ, γηα παξαρψξεζε ζθελψλ, 

θιηλνζθεπαζκάησλ θαη ηελ δηαλνκή πιηθνχ βνήζεηαο πξνο ηνπο 

ζεηζκφπιεθηνπο. 

 ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζνξψλ ησλ ζπκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ππάξμνπλ. 

Χο ρψξνο ζπγθέληξσζήο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί η ν  Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο  

Κ Ο Η Μ Ζ Σ Ζ Ρ Η Ο  

 ηεο θαηαγξαθήο ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ζην ζπληνληζκφ ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο 

απφ θαη πξνο ηα Ηαηξεία θαη Ννζνθνκεία. 

 ηεο παξέκβαζεο ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

αιιά θαη ζε άηνκα κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ 

ζεηζκνχ.(ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ) 
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πλεξγεία Τπαιιήισλ Πνπ Θα Πιαηζηώλνπλ Σνπο Παξαπάλσ Σνκείο 

Τπάιιεινη Τπνζηήξημεο 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

 Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο – Γ/λζε Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

Τπεύζπλνη: 

Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο & 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ……………………………………………….. 

Πξντζη. Γ/λζεο: ………………………………….. 

 

1. Ο Γηεπζπληήο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

πξνζέξρνληαη άκεζα ρσξίο εηδνπνίεζε ζηελ ππεξεζία ησλ. 

2. Κηλεηνπνηνχλ  ην  .Α.Δ.-  Δ  ηεο  Γηεχζπλζεο  θαη  αλάινγα  κε  ην  

κέγεζνο  ηεο θαηαζηξνθήο. 

3. Μεξηκλά γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζην Γήκν θιηκαθίνπ Τγηεηλήο πνπ ζα 

επηιακβάλεηαη θαη ζα επηιχεη ζέκαηα πγείαο ησλ θαηαπιηζκψλ. 

4. Ο Γηεπζπληήο κεηέρεη ζην .Σ.Ο. 

5. Δλεξγνχλ βάζεη νδεγηψλ .Σ.Ο. 

6. Γηάζεζε πιηθψλ θαη κέζσλ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε πιεγέλησλ απφ 

ζεηζκφ. 

7. Ο Αληηδήκαξρνο ελεκεξψλεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ δηαθνπή ή κε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. Ο δε Γήκαξρνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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θαη ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε θαη αλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην, εθδίδεη 

απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ ιφγσ εθηάθησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ (αξζ. 94 παξ. 4.27 ηνπ Ν. 3852/2010). 

8. Ζ πξνκήζεηα θαη ε δηάζεζε ζθεληθνχ πιηθνχ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ γηα 

ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ ζεηζκνπιήθησλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Π.Γ. 972, ΦΔΚ 

256/ηΑ71966, Π.Γ. 93, ΦΔΚ 39/ηΑ71993). 

9. Ζ παξέκβαζε ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

αιιά θαη ζε άηνκα κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ. 

 

Με ηελ ΚΤΑ Π2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε 

νηθνζθεπήο, θηι. ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα 

ξπζκίδνληαη θαη κε εηδηθφηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

θνπφο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ ακεζφηεξε 

επαλαιεηηνπξγία ησλ λνηθνθπξηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ νη δεκηέο αλαθέξνληαη ζην 

θηίξην πνπ θαιχπηεη αλάγθεο δηαβίσζεο θαη  ζην ζχλνιν ηεο νηθνζθεπήο 

(Π2α/Γ.Π.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΤΚΑ). 

εκεηψλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν.Γ 57/73 θαη ηελ ΚΤΑ Π2/νηθ.2673/29-8-

2001 κεηαβηβάζηεθε κε ην Ν.3852/2010 ζηνπο Γήκνπο (Γηεπζχλζεηο - Σκήκαηα - 

Γξαθεία Πξφλνηαο). Ζ ζπγθξφηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ επηηξνπψλ γίλεηαη κε 

Απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ. Οη επηηξνπέο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη γηα ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο 

ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα 

γεληθφηεξα κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο αθνξνχλ. Οη πιεγέληεο 

πνιίηεο απεπζχλνληαη πιένλ ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο, φπνπ ππνβάινπλ ηε 

ζρεηηθή αίηεζε, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 

Π2/νηθ.2673/29-8-2001. 

Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε πξνζσξηλήο εγθαηαζηάζεσο θαη δηαηξνθήο πιεγεηζψλ 

νηθνγελεηψλ ή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε μελνδνρεία ή άιινπο ρψξνπο, θαηαβάιιεηαη 
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ππφ ησλ αξκνδίσλ, γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ ζενκεληνπιήθησλ, ππεξεζηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, απ' επζείαο ζηνπο 

μελνδφρνπο ή ηδηνθηήηεο εηέξσλ ρψξσλ, εηο βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο (Ν.Γ. 57/1973, ΦΔΚ 149/Α71973 - Ν. 776/1978, ΦΔΚ 68/Α/1978 - ΠΓ 

93/1993, ΦΔΚ 39/Α71993). 

Οη  ιεπηνκέξεηεο  θαζνξίδνληαη  κε  απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ  Δξγαζίαο,  

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. 

 
πληνληζηέο: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Αξκόδηνη Τπάιιεινη: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………… 

 
Δάλ ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ θαη δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, 

δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα θιηκάθηα Τγηεηλήο ζηνπο θαηαπιηζκνχο ή φπνπ 

αιινχ ρξεηαζηεί, θαη νη ρνιηθέο Καζαξίζηξηεο. 

 

 Λνηπέο  Γηεπζύλζεηο, Ννκηθά  Πξόζσπα  &  Δπηρεηξήζεηο  ηνπ  Γήκνπ. 

1. Πξνζέξρνληαη ζηελ ππεξεζία ησλ νπνηαδήπνηε ψξα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ 

κεηά απφ πξφζθιεζε. 

2. Δλεξγνχλ βάζεη νδεγηψλ ΣΟ. 

 

 Ηεξνί Νανί. 

1. Δλεκεξψλεη ην ΣΟ γηα ηπρφλ θαηαζηξνθέο ζε Νανχο. 

2. Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Ηεξψλ Ναψλ. 

3. Απνζηέιιεη ζηνλ ηφπν ηεο ζπκθνξάο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο γηα ηελ 

ηφλσζε θαη εμχςσζε ηνπ εζηθνχ ησλ πιεγέλησλ θαηνίθσλ. 
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ΗΔΡΟΗ ΝΑΟΗ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

 

 

 Λνηπνί  Κξαηηθνί  Φνξείο  θαη  Οξγαληζκνί  ή  Δηαηξείεο  Κνηλήο  

Χθέιεηαο   πνπ εδξεύνπλ ή δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ Γήκν 

Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο. 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΙΚΑ - ΕΣΑΜ  Μθδείασ 10 Νζα Φιλαδζλφεια,  T.K.  143 42 2102595706 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 Γηεμαγσγή   Αζθήζεσλ   Πνιηηηθήο   Πξνζηαζίαο   Γηα   Σελ   

Αληηκεηώπηζε   Δθηάθησλ Αλαγθώλ Λόγσ εηζκνύ 

Ο παξαπάλσ ρεδηαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ απφ ζεηζκνχο 

ζα ζεσξείηαη αμηφπηζηνο, αλ πξνεγνπκέλσο έρεη δνθηκαζηεί θαη απνδεηρζεί φηη είλαη 

εθαξκφζηκνο θαη απνηειεζκαηηθφο. 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑ ΕΤΦΘΜΙΑ 
Αγίασ Ευφθμίασ 46, Νζα Χαλκθδόνα, 14343, 
ΑΣΣΙΚΘ 

2102511058 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΗΩΟΔΟΧΟΤ ΠΘΓΘ 
Σρείσ Γζφυρεσ - ( Μζςα ςτο Άλςοσ Νζασ 
Φιλαδζλφειασ), Νζα Χαλκθδόνα, 14343, ΑΣΣΙΚΘ 

2102514603 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ 
ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

ουλίου & Καραολι Μιχαιλ, Νζα Χαλκθδόνα, 
14343, ΑΣΣΙΚΘ 

2102518718 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΚΟΜΑ ΣΟΤ 
ΑΙΣΩΛΟΤ 

Θεμιςτοκλι οφοφλθ 24, Νζα Φιλαδζλφεια, 
14342, ΑΣΣΙΚΘ 

2102527723 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν-Λαμίασ, Νζα 
Φιλαδζλφεια, ΑΣΣΙΚΘ 

2102752136 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ 
Πλατεία Χρυςοςτόμου μφρνθσ, Νζα 
Φιλαδζλφεια, 14341, ΑΣΣΙΚΘ 

2102510284 

ΠΑΝΑΓΙΑ Θ ΒΟΤΡΛΙΩΣΙΑ - ΙΕΡΟ 
ΝΑΟ ΚΟΙΜΘΕΩ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

 Κοιμιςεωσ Θεοτόκου & Βρυοφλων, Νζα 
Φιλαδζλφεια, 14341, ΑΣΣΙΚΘ 

2102511296 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ 
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 48, Νζα Φιλαδζλφεια, 
14342, ΑΣΣΙΚΘ 

2102520744 
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Ζ δηελέξγεηα αζθήζεσλ απνηειεί, κεηά ηελ πξνζεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε 

ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηνλ ηξφπν δνθηκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ ππφρξεσλ γηα ηνχην θνξέσλ θαη ππαιιήισλ. 

Με ηελ δηεμαγσγή αζθήζεσλ επηηπγράλεηαη: 

1. Ζ δνθηκαζία θαη ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη ηεο απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ. 

2. Ζ  αλαγλψξηζε  θελψλ  ή  επηθαιχςεσλ  ζηνπο  ξφινπο  θαη  ηηο  

αξκνδηφηεηεο  ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

3. Ζ βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

4. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη 

πιηθψλ). 

5. Ζ εθπαίδεπζε θαη εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζεηζκνχ. 

6. Μεηαζεηζκηθφο Έιεγρνο Κηηξίσλ Καη Τπνδνκψλ 

 

ην ζηάδην απηφ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ,  δξνκνινγνχληαη  απφ  ηε  Γηεχζπλζε   Απνθαηάζηαζεο   

Δπηπηψζεσλ   Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ (Α.Δ.Φ.Κ.) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. 

δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πξσηνβάζκηψλ θαη 

δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ θηηξίσλ κεηά ην ζεηζκφ, ηνλ έιεγρν (απηνςίεο)  θαη  

θαηαγξαθή  ησλ  πιεγέλησλ  θηηξίσλ,  ηελ  άξζε   ησλ  δηαπηζησκέλσλ 

επηθηλδπλνηήησλ. 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο δχλαηαη λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο, ηηο Πεξηθέξεηεο, θαη ηνπο Γήκνπο κε ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ ζηε 

ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ θηηξίσλ θαη γηα ηελ άξζε ησλ δηαπηζησκέλσλ 

επηθηλδπλνηήησλ. 

Οη απηνςίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα πιεγέληα θηίξηα ακέζσο κεηά απφ έλα ζεηζκφ, 

απνβιέπνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ βιαβψλ πνπ απηά έρνπλ 

ππνζηεί απφ ην ζεηζκφ. Με βάζε ηελ θαηαγξαθή απηή θαη φπνπ απηφ επηβάιιεηαη, 

πξαγκαηνπνηνχληαη επεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, δειαδή άξζε επηθηλδπλνηήησλ, 

πξνζσξηλέο ππνζηπιψζεηο-αληηζηεξίμεηο θαη θαηεδαθίζεηο επηθηλδχλσο 

εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ θαη άξζε εξεηπίσλ. 
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χκθσλα κε ηα νηθ.9831/Α42/5-12-2008 θαη 4524/Α42/26-8-2011 έγγξαθα ηεο 

Τ.Α../Γ.Γ.Γ.Δ./ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ νη έιεγρνη ησλ θηηξίσλ δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο 

Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ θαη νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θηηξίσλ κεηά απφ ζεηζκφ νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

Οη έιεγρνη ησλ θηηξίσλ δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο κεραληθνχο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή 

απφ ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη εθφζνλ 

ην θξίλεη απαξαίηεην ν Γεληθφο πληνληζηήο, πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, ιφγσ 

ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, νξίδνληαη θαη βνεζνί ζπληνληζηέο. 

Σα ζρνιηθά θηίξηα ειέγρνληαη απφ ηνπο Μεραληθνχο ηνπ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ 

Κηηξίσλ Α.Δ., κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνπο νηθείνπο Γήκνπο. 

Σα κέιε πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο νξίδνληαη (νλνκαζηηθά) κε 

απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, (ζχκθσλα κε ην απφ 6/20 επηεκβξίνπ 1941 

Καλνληζηηθφ Γηάηαγκα: 

«πεξί άξζεσο θηλδχλνπ εθ βιάβεο θηηξίσλ ιφγσ πνιέκνπ, ζεηζκνχ θαη 

νηαζδήπνηε άιιεο ζενκελίαο»). 

ηφρνο ησλ αλσηέξσ είλαη ε αζθαιήο επηζηξνθή ησλ θαηνίθσλ ζηηο νηθίεο ηνπο, ε 

ζπλέρηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε δηάζσζε ηνπ δνκηθνχ 

πινχηνπ ηεο πφιεο καο απφ ηζρπξνχο κεηαζεηζκνχο. 

 

 Δηδηθόηεξεο Γηαηάμεηο Αξκνδηνηήησλ Λνηπώλ Δκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ 

Κηλεηνπνίεζε / Έξεπλα – Γηάζσζε 

 Οη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κε βάζε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ κεηά ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην ζρεδίαζκά ηνπο θηλεηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αλ απηφ 

απαηηεζεί, γηα ηε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

θίλεζεο ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (Π, Δ.Κ.Α.Β., θιπ), θαζψο θαη γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ πνιηηψλ πξνο αζθαιείο ππαίζξηνπο 

ρψξνπο (ρψξνη θαηαθπγήο). Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, 

πξνρσξνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο πεξηκεηξηθά ησλ ρψξσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Π.., ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ θαηαθχγεη νη πνιίηεο 

(ρψξνη θαηαθπγήο), θαζψο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη ε επηπξφζζεηε ιήςε 

κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ζσζηηθψλ 
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ζπλεξγείσλ, θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΚΑΒ θαη αλ 

παξαζηεί αλάγθε, δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο 

ηξαπκαηηψλ ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο (έγγξαθν ΔΛ.Α. 5301/4/16-

δ'/21.5.2004). 

 Οη θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, κεηά ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ 

ελεκεξψλνληαη γηα ζπκβάληα αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ΔΛ.Α. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο θαη θηλεηνπνηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα. Πξνβαίλνπλ ζε 

αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο, 

θιηκαθψλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη αλαιφγσο ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο 

ησλ ζπκβάλησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο (αζηηθή έξεπλα θαη δηάζσζε, θαηάζβεζε 

ππξθαγηψλ, θηι.) αηηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΚΤΠ ηελ ελίζρπζε ησλ 

δπλάκεψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε άιισλ θνξέσλ (ΔΛ.Α., Λ.., 

ΔΚΑΒ, ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θιπ) γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ (Ν. 3512/2006, ΦΔΚ 258/Α'/2006). Οη  

Ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο 

θαηαζηξνθήο, εληζρχνληαη ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ΠΓ 210/1992, 

ΦΔΚ 99/Α71992). Αλ ε θαηάζηαζε ην απαηηεί θηλεηνπνηείηαη ε ΔΜΑΚ. 

(ΠΓ 96/1987, ΦΔΚ 58/Α71987 -ΠΓ 329/1993, ΦΔΚ 140/Α71993 - 

Έγγξαθν Αξρεγείνπ Π ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΔΑ 9/7/2004). 

 Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, κε βάζε ηελ ελεκέξσζε πνπ 

έρνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α., ηνπ Π.. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη 

ηδηψηεο, ζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδίαζκά ηνπο, θαη θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηνπο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηφπνπο δηνηθεηέο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη 

ηηο θαηά ηφπνπο δηνηθήζεηο ηνπ Π.. θαη ηεο ΔΛ.Α. Ο Πξφεδξνο ηνπ 

Δ.Κ.Α.Β. ελεξγνπνηεί, φηαλ απηφ απαηηεζεί, ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ (Ο.ΓΗ.Κ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο, ε νπνία 

ζπληνλίδεη επηηειηθά θαη επηρεηξεζηαθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηά ηφπνπο 

δπλάκεσλ ηνπ ΔΚΑΒ (παξαξηήκαηα ηνπ ΔΚΑΒ, Δηδηθφ Σκήκα Ηαηξηθήο 

Καηαζηξνθψλ (ΔΣΗΚ) ηνπ ΔΚΑΒ, θιπ) (Ν.1579/85, ΦΔΚ 217/Α71985). 
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 Σν Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ), ην νπνίν ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά ηελ 

εθδήισζε ζεηζκνχ έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ 

θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δεκφζηα πγεία. 

Δηδηθφηεξα, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Σνκέα Τγείαο βάζεη 

ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 

ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο εηνηκφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή ηξαπκαηηψλ/αζζελψλ, θάιπςε 

απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 

ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο απφ θιηκάθηα ηνπ ΔΚΚΑ, επηδεκηνινγηθή 

επηηήξεζε απφ θιηκάθηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, έιεγρνη Γεκφζηαο Τγείαο (Ύδαηνο, 

Τγηεηλήο ρψξνπ θχιαμεο ηξνθίκσλ) θιπ. (Ν.3370/05, ΦΔΚ 176/Α72005 - Ν. 

3527/07, ΦΔΚ 25/Α'/2007). 

 Οη Γηνηθεηέο ησλ ΓΤΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΔΠΤ εθαξκφδνπλ, αλ απηφ 

απαηηείηαη, ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

ζεηζκνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο νηθείνπο 

Πεξηθεξεηάξρεο / Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληνλίζνπλ ηελ πινπνίεζε ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ (δηάλνημε 

απνθιεηζκέλσλ νδψλ απφ θαη πξνο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θιπ) 

ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Οη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ), κεηά ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ θαη εθφζνλ νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, εθθελψλνπλ άκεζα ηα 

ζρνιηθά θηίξηα αξκνδηφηεηάο ηνπο βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη 

θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πξνο ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο 

εθ ησλ πξνηέξσλ αζθαιείο ππαίζξηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο ιφγσ ζεηζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ ελ ζπλερεία νη καζεηέο λα παξαιεθζνχλ κε αζθάιεηα απφ ηνπο 

γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο. 

 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κεηά ηελ επίζεκε 

αλαθνίλσζε ηνπ ζεηζκνχ θαη ηελ πξψηε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα 

Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πξνρσξά, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ιφγνο θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ζηελ έθδνζε 
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απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο θαη ζηελ αληίζηνηρε απφθαζε 

θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Δπίζεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη λα ελεξγνπνηεί δηα ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο 

ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ, πνπ έρεη νξηζηεί σο ζεκείν 

επαθήο Δζληθνχ επηπέδνπ γηα ηελ ρψξα καο (National Focal Point) ζε 

πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ, ην Disaster Charter θαη ην Δπξσπατθφ 

Πξφγξακκα GMES γηα γξήγνξε ραξηνγξάθεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο. 

 Σα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθνί Γξακκαηείο 

ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηάξρεο / Αληηπεξηθεξεηάξρεο, 

Γήκαξρνη) δίλνπλ εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηα 

κλεκφληα ελεξγεηψλ θαη θιηκαθψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο δξάζε βάζεη 

ησλ αλαγθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 

 

 Έιεγρνο θαη θαηαζηνιή επαγόκελσλ θαηλνκέλσλ. 

Οη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο 

(θξάγκαηα, κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, θπζηθφ αέξην, ιηκάληα, γέθπξεο, 

ζήξαγγεο, νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ, θηι.) 

πξνβαίλνπλ απηεπάγγειηα θαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζε 

άκεζν έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο κεηά απφ ζεηζκφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Όκνηα, νη θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο 

(ΑΓΜΖΔ ΑΔ, ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θιπ) θηλεηνπνηνχληαη άκεζα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ζεηζκφ, κε ζθνπφ ηελ 

αδηάιεηπηε θαη νκαιή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια θαη ην 

νηθείν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηελ Γ/λζε  Πνιηηηθήο  

Πξνζηαζίαο  ηεο  Πεξηθέξεηαο.  Πξνηεξαηφηεηα  πξέπεη  λα  δνζεί  ζηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε δεκφζηα θαη θνηλσθεινχο 

ρξήζεο θηίξηα (λνζνθνκεία, ζρνιεία, ππεξεζίεο, θηι). 

εκεηψλεηαη φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο (Γ.ΤΓ2/49487/5-8-2011 έγγξαθν 

ηνπ ΤΤΚΑ) πξνβαίλνπλ άκεζα ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

χδξεπζεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ 

χδαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θζνξέο ή βιάβεο ζην δίθηπν χδξεπζεο 
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αξκνδηφηεηάο ηνπο, απηέο αληηκεησπίδνληαη άκεζα ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ 109259/28-08-2007 Δγθχθιην ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. 

Σνλίδεηαη φηη ε θαηάζβεζε ππξθαγηψλ πνπ εθδειψζεθαλ ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ, θαζψο 

θαη ε πεξηθξνχξεζε θαη δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε 

απφ ππξθαγηέο ή άιιεο θαηαζηξνθέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε αζηπλνκηθά 

φξγαλα ή ηνπο θαηφρνπο ηεο, απνηεινχλ αξκνδηφηεηεο ησλ θαηά ηφπνπο 

Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, βάζεη ηεο απνζηνιήο ηνπο (Ν. 3511/2006, ΦΔΚ 

258/Α72006 - ΠΓ 210/1992, ΦΔΚ 99/Α71992). 

 

 Πεξίζαιςε - Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Πιεγέλησλ 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

ρψξσλ θαηαπιηζκνχ, θηλεηνπνηεί ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη 

νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ δηαρείξηζε πιηθψλ νξγάλσζεο ησλ ρψξσλ 

θαηαπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο, θιπ), λα εμαζθαιίζνπλ ηα αλαγθαία πιηθά γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ (Β.Γ. 972 ΦΔΚ 

265/Α/1966). Οη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, αλ ηνχην 

απαηηεζεί, ζπληνλίδνπλ ην έξγν ηεο δηάζεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θαηαπιηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ δηάζεζε απφ ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε ηνπ ζθεληθνχ ή άιινπ πιηθνχ απφ ηα απνζεθεπηηθά θέληξα ηνπ 

ΤΤΚΑ ρξεηάδεηαη ζρεηηθή έγθξηζε δηάζεζεο απφ ην ΤΤΚΑ (ΓΗα/νηθ.463/12-1-73 

Τπνπξγηθή Απφθαζε). 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θαηαπιηζκψλ (εγθαηάζηαζε ζθελψλ, θιπ) 

νη Πεξηθεξεηάξρεο ή νη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ηελ 

ζπλδξνκή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κέζσ ηνπ ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ή Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή θαη 

δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην  δηαζέζηκν ζθεληθφ πιηθφ δελ 

επαξθεί, δχλαηαη λα αηηεζνχλ επηπιένλ ζθεληθφ πιηθφ απφ ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ζθεληθνχ πιηθνχ θαη 

θιηλνζθεπαζκάησλ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ ζεηζκνπιήθησλ είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Τ.Τ.Κ.Α.) (Β.Γ. 

972,ΦΔΚ 265/Α/1966 - ΠΓ 93/1993, ΦΔΚ 39/Α71993). 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην Τ.Τ.Κ.Α. δηαηεξεί  10  απνζεθεπηηθά  θέληξα  ζηελ  

επηθξάηεηα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Ησάλληλα, Κνκνηελή, Πάηξα,  Σξίπνιε,   

Ζξάθιεην Κξήηεο, Μπηηιήλε θαη Ρφδν), εθ ησλ νπνίσλ ην απνζεθεπηηθφ θέληξν ηεο 
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Αζήλαο ρξεζηκνπνηείηαη σο θεληξηθή απνζήθε θαη εθνδηάδεη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηα 

ππφινηπα απνζεθεπηηθά θέληξα. 

 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Πξφλνηαο θαη εηδηθφηεξα ε Γηεχζπλζε (Π2) Κνηλσληθήο 

Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή, 

ελαπνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηεο θεληξηθήο 

απνζήθεο, ελψ ε Γηεχζπλζε (ΓΤ6) Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππάγεηαη ζηελ Γεληθή 

Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Σερληθψλ Τπνδνκψλ, είλαη αξκφδηα γηα ηε 

ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή πιηθψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο πνπ δηαηεξνχλ 

απνζεθεπηηθφ θέληξν ηνπ ΤΤΚΑ, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ 

απνζηνιήο ησλ πιηθψλ απηψλ (ΠΓ 95/2000, ΦΔΚ 76/Α/2000). (Β.Γ. 972 ΦΔΚ 

265/Α/ΐ4δ, Π2α/Γ.Π.νηθ. 94064/19-8- 2011 έγγξαθν ηνπ ΤΤΚΑ). 

Οη απνθάζεηο δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο ζθεληθνχ πιηθνχ γηα πεξίζαιςε 

ζενκεληφπιεθησλ θαη ππξνπαζψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 93/1993 (ΦΔΚ 

39/Α71993) απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πξφλνηαο 

(ΓΗα/νηθ.463/12-1-1973 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ΤΑ 

νηθ.77509/2004, ΦΔΚ 1237/Β72004). 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο 

εμ αηηίαο ζεηζκνχ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλή - δηαηξνθή) θαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηε ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ 

Πξφλνηαο ησλ Γήκσλ. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζεσξείηαη φηη 

ρξήδνπλ άκεζα έθηαθηεο θνηλσληθήο βνήζεηαο ιφγσ αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηζκνχο, ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(Δ.Κ.Κ.Α.) ηνπ ΤΤΚΑ, ζπληνλίδεη ην δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

ζηήξημεο. 

Μεηά απφ ζεηζκφ ην Δ.Κ.Κ.Α., εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, ζπγθξνηεί θαη 

θηλεηνπνηεί νκάδεο ηαρείαο παξέκβαζεο, ζπγθξνηνχκελεο θπξίσο απφ ςπρνιφγνπο 

θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, γηα ηελ παξνρή άκεζεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη βξαρείαο δηάξθεηαο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε αηνκηθφ, 

νκαδηθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν (Ν.2646/1998 - ΦΔΚ 236/Α'/1998, Ν. 3106/2003 - 

ΦΔΚ 30/Α72003, Ν. 3402/2005 - ΦΔΚ 258/Α72005, ΠΓ 22/2006 -ΦΔΚ 18/Α72006). 
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Ο γεληθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δεκφζηα πγεία είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο 

(Δ.Κ.ΔΠ.Τ), ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. ε πεξίπησζε ζεηζκνχ ην Δ.Κ.ΔΠ.Τ εθαξκφδεη ηα επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ έρεη θαηαξηίζεη. (Ν.3370/05, ΦΔΚ 

176/Α72005 - Ν. 3527/07, ΦΔΚ 25/Α72007). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ξφιν πνπ 

αλαιακβάλεη ζην ζπληνληζκφ ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ 

επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δελ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε πιεγέληεο. 

 

 

 

 Πξσηνβάζκηνο έιεγρνο 

(9831/Α42/5-12-2008 θαη 4524/Α2/26-8-2011 έγγξαθα ηεο Τ.Α../Γ.Γ.Γ.Δ./ 

ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ) 

Οη πξσηνβάζκηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ακέζσο κεηά ην ζεηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζνχλ ηα θηίξηα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ρξήζε. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη ην πνιχ εληφο δέθα εκεξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζεηζκνχ κηθξήο ή 

κεζαίαο έληαζεο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ζεηζκνχ κεγάιεο έληαζεο δηαξθεί ην πνιχ 

είθνζη (20) εκέξεο. 

Ο έιεγρνο ησλ θηηξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηκειείο επηηξνπέο θαη γίλεηαη κε 

ζάξσζε ηεο πεξηνρήο ή κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ βιαβψλ. Σνλ ηξφπν ηνλ επηιέγεη ν Γεληθφο 

πληνληζηήο. 

Σα θηίξηα ραξαθηεξίδνληαη σο θαηνηθήζηκα (θαηάιιεια γηα ρξήζε) ή σο κε 

θαηνηθήζηκα (πξνζσξηλά αθαηάιιεια γηα ρξήζε), αλάινγα κε ηηο βιάβεο πνπ 
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παξνπζηάδνπλ θαη ρξσκαηίδνληαη κε νπδέηεξν ρξψκα (ζχκβνιν) πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη εκθαλέο φηη ειέγρζεθαλ. 

Σα θηίξηα ηα νπνία είλαη θιεηζηά θαηά ηελ εκέξα ηεο απηνςίαο, θαηαγξάθνληαη ζε 

θαηάζηαζε (ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε κνξθή) κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 

πκπιεξψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ην δειηίν ηαρείαο απηνςίαο αλά θηίξην θαη δίλεηαη 

αληίγξαθν ζηνλ ηδηνθηήηε (ή δηαρεηξηζηή ή άιιν πξφζσπν πνπ έρεη ζρέζε κε ην 

θηίξην). 

Με επζχλε ηνπ Γεληθνχ πληνληζηή ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά ηα δειηία απηνςηψλ 

απφ ηηο επηηξνπέο θαη θαηαγξάθνληαη ζε θαζνξηζκέλε θφξκα ζε ειεθηξνληθή θαη 

ρεηξφγξαθε κνξθή έηζη ψζηε ην πξσί ηεο επφκελεο εκέξαο λα είλαη 

θαηαρσξεκέλεο φιεο νη απηνςίεο ηεο πξνεγνχκελεο. 

Δπίζεο κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ πληνληζηή απνζηέιινληαη θαζεκεξηλά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηελ Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ 

Καηαζηξνθψλ. 

Γίλεηαη θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε αξρεία (ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε 

κνξθή) ζηελ Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ απφ 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ νξηζηεί, ψζηε λα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή κία 

εηθφλα γηα ηελ πιεγείζα πεξηνρή. 

 

 Γεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο 

(9831/Α42/5-12-2008 θαη 4524/Α2/26-8-2011 έγγξαθα ηεο Τ.Α../Γ.Γ.Γ.Δ./ 

ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ) 

Ο δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε θηίξηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

απφ ηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν πξνζσξηλά κε θαηνηθήζηκα (πξνζσξηλά αθαηάιιεια 

γηα ρξήζε) ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. θνπφ έρεη ηνλ 

έιεγρν ησλ θηηζκάησλ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ρξήζε, ηελ έθδνζε 

πξσηνθφιισλ επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ θαη ηελ θαηεδάθηζε ησλ 

επηθίλδπλσλ θηηζκάησλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ ειέγρνπ είλαη αλάινγε ηεο 

έθηαζεο ηνπ ζπκβάληνο. 

Ο Γεληθφο πληνληζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαρσξίδεη θαη λα επηιέγεη απφ ηηο 

θαηαρσξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, ηα θηίξηα ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο θαη λα δίλεη θαηαζηάζεηο καδί κε πξνθνξηθέο νδεγίεο ζηηο 

επηηξνπέο γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζα κεηαβνχλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
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δεπηεξνβαζκίνπ θαη ηε ρξνληθή ζεηξά πνπ ζα ειεγρζνχλ ηα θηίξηα ηεο πεξηνρήο 

(πξνηεξαηφηεηα ζηα επηθίλδπλα). 

Σα θηίξηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θηίξηα θαηάιιεια γηα ρξήζε (πξάζηλα) ή 

σο θηίξηα πξνζσξηλά αθαηάιιεια γηα ρξήζε (θίηξηλα) , ή σο θηίξηα επηθίλδπλα 

γηα ρξήζε (θφθθηλα), αλάινγα κε ηηο βιάβεο πνπ παξνπζηάδνπλ. Σα θιεηζηά θηίξηα 

θαηαγξάθνληαη ζε θαηάζηαζε (ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε κνξθή) φπσο θαη 

ζηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ζε ίδηα θηίξηα ζρεκαηίδεηαη 

(κε ζπξέη) ζηελ φςε ηνπ, ζχκβνιν ρξψκαηνο πξαζίλνπ , ή  θίηξηλνπ ή θφθθηλνπ 

αλάινγα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ψζηε λα είλαη εκθαλέο φηη ειέγρζεθαλ. 

πκπιεξψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή, ην δειηίν επαλειέγρνπ αλά θηίξην θαη δίλεηαη 

αληίγξαθν ζηνλ ηδηνθηήηε (ή δηαρεηξηζηή ή άιιν πξφζσπν πνπ έρεη ζρέζε κε ην 

θηίξην). 

Καζεκεξηλά ν Γεληθφο πληνληζηήο ζπιιέγεη, φπσο θαη ζηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν, 

ηα δειηία απηνςηψλ απφ ηηο επηηξνπέο θαη έρεη ηε κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή απηψλ 

ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε κνξθή. 

Βάζεη ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πξσηνβαζκίνπ ειέγρνπ ν Γεληθφο πληνληζηήο απνζηέιιεη 

ηξηκειείο επηηξνπέο γηα έιεγρν ησλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε 

θαηνηθήζηκα θαη απφ ην δειηίν ηαρείαο απηνςίαο πξνθχπηεη φηη απαηηείηαη έιεγρνο 

επηθηλδπλφηεηαο. Σα θηίξηα απηά ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ 

πξσηφθνιια επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δίλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηδηνθηήηε δειηίν 

επαλειέγρνπ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θφθθηλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπνπ θηηξίνπ ην νπνίν αθνχ ζεσξείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία (ηελ ΤΑ ή ηνλ ΣΑ φηαλ ππάξρεη), απνζηέιιεηαη εηδνπνίεζε 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνθεηκέλνπ λα ην παξαιάβεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 

Μαδί κε ην δειηίν επαλειέγρνπ ζα δίδεηαη έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ηνπο πνιίηεο, 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε αληίγξαθα ζε θάζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Σν 

θπιιάδην απηφ ζα πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο (π.ρ. 

πψο γίλεηαη ε νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα πηζησηηθά 

κέηξα γηα ηνπο ζεηζκφπιεθηνπο, επηδφηεζε ελνηθίνπ, ιπφκελα θιπ.) θαη νδεγίεο 

γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο ησλ πνιηηψλ (π.ρ. πνχ πξέπεη, πφηε θαη γηαηί λα θάλνπλ 

αηηήζεηο). 
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 Άξζε επηθηλδπλνηήησλ 

(9831/Α42/5-12-2008 θαη 4524/Α2/26-8-2011 έγγξαθα ηεο Τ.Α../ Γ.Γ.Γ.Δ./ 

ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ) 

Σηο ηερληθέο επεκβάζεηο άξζεο ησλ επηθηλδπλνηήησλ, θπξίσο ηηο ειαθξηέο, 

αλαιακβάλεη ζπλήζσο ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ή απφ θνηλνχ θαηφπηλ ζπκθσλίαο, κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ηεο Σξνραίαο γηα ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο φπνπ 

απαηηείηαη, ηεο ΓΔΖ γηα δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ ΟΣΔ γηα 

απνκάθξπλζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ, φπνπ απαηηείηαη θ.ι.π. 

Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο, ηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο, ηηο 

εηζφδνπο ησλ πφιεσλ θαζψο θαη ζε θηίξηα θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο 

Ννζνθνκεία, ρνιεία, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Γεκαξρείν θ.ι.π. Ο ρξφλνο 

νινθιήξσζήο ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν εκέξεο ελψ γηα 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο δξφκνπο θαη ρψξνπο ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα 

παξαηαζεί. 

ρεηηθά κε ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ, αλαιακβάλεη 

ζπλήζσο ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ή απφ θνηλνχ θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο. Οη ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο άξζεο επηθηλδπλνηήησλ, θαζψο θαη νη 

ηερληθέο επεκβάζεηο πξνζσξηλψλ ππνζηπιψζεσλ ζε πιεγέληα θηίξηα, ζα γίλνληαη 

κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο 

Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

 Απνθιηκάθσζε - Απνθαηάζηαζε - πλνιηθή απνηίκεζε δεκηώλ 

Σα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

Γεληθφο Γξακκαηέαο   Απνθεληξσκέλεο   Γηνίθεζεο,   Πεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο   

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) ηα νπνία έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο είλαη αξκφδηα γηα λα απνθαζίζνπλ ηελ απνθιηκάθσζε δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ. 

Κάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ή έρεη ελεξγνπνηήζεη. 
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ηα πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ δξνκνινγνχληαη απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ (Α.Δ.Φ.Κ.) ηεο 

Γ.Γ.Γ.Δ./ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

 ρνξήγεζε  πηζησηηθψλ  δηεπθνιχλζεσλ  γηα  επηζθεπή  ή  αλαθαηαζθεπή  

θηηξίσλ  πνπ επιήγεζαλ απφ ζεηζκφ, 

 ηελ κφληκε ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ. 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ζεηζκνπιήθησλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ (Α.Δ.Φ.Κ.) θαη 

ησλ Σνκέσλ Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (Σ.Α..). Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ (κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, δηαρείξηζε, 

ζπληήξεζε ησλ ιπφκελσλ νηθηαθψλ, κειέηε, θαηαζθεπή θαη επνπηεία έξγσλ θ.ι.π.) 

θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζεο 

ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ ή άιιεο ζπλδξνκήο γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

πιεγέλησλ, θιπ, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο 

Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ θαη ξπζκίδνληαη κε θνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ (Τ.Α. 3828/ΣΔΠ31.1/8-

11-1985 - ΦΔΚ 954/Β71985) 

Γηα ηελ άκεζε θαη κφληκε ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ απφ ζεηζκνχο, κπνξεί ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή νηθηψλ ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο ή 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ, ζεσξνπκέλσλ ησλ έξγσλ απηψλ σο δεκφζησλ έξγσλ. Δίλαη 

δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηχπσλ θαηνηθηψλ ζηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο Γήκνπο, κε θνηλή απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ, εθαξκνδνκέλσλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηήλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

εθηειέζεσο δεκφζησλ έξγσλ (Ν 3010/2002 - ΦΔΚ 91/Α72002). 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ πιεγέλησλ γηα 

ηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάδεηο απηέο. Οη δηθαηνχρνη ηεο θαηά ηα 

παξαπάλσ εδάθηα πξνβιεπφκελεο θξαηηθήο αξσγήο, ε νπνία παξέρεηαη αληί ηεο 

ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο, φπσο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί απνθαηαζηάζεσο πιεγέλησλ απφ ζεηζκνχο, 

πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, θαηνιηζζήζεηο θαη ελ γέλεη ζενκελίεο γηα ηε ρνξήγεζε 

ζηεγαζηηθήο ελίζρπζεο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ζεηζκνχο εκπίπηνπλ επίζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο 

εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ (Ν. 1190/1981 - ΦΔΚ 203/Α71981, Ν. 

2576/1998 - ΦΔΚ 25/Α71998). Δηδηθφηεξα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζε ηεο 

έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζε δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ. 

ε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο επηρεηξήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ 

πιήηηνληαη απφ ζεηζκνχο, δχλαηαη λα παξέρεηαη επηρνξήγεζε κέζσ ηνπ 

Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραληθφ 

εμνπιηζκφ, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα θαη θνξηεγά απηνθίλεηα δεκφζηαο θαη 

ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ σο νινζρεξψο θαηεζηξακκέλα. Σν 

χςνο ηεο επηρνξήγεζεο θαζνξίδεηαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Ν. 

2459/1997 - ΦΔΚ 17/Α71997). 

Σνλίδεηαη φηη γηα ηε ιήςε απφθαζεο νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, αθνχ πξνεγεζνχλ απηνςίεο πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ Μεραληθνχο ηεο  νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ 

(ΑΠ 938/ΑΕ11/15-4-1998 εγθχθιηνο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. - 4524/Α42/26-

8-2011 έγγξαθν ηεο Τ.Α../Γ.Γ.Γ.Δ/ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ). 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ησλ θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ζε 

ΝΠΓΓ ή ζε θνηλσθειή ή Φηιαλζξσπηθά ή επαγή Ηδξχκαηα ή σκαηεία ελεξγείηαη 

απφ ηνλ νηθείν θνξέα. ε θάζε πεξίπησζε, εθ' φζνλ ν Τπνπξγφο ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ 

θξίλεη ζθφπηκε ηελ ππφ ηνπ Γεκνζίνπ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, δχλαληαη 

απηέο λα εθηειεζζνχλ ζε βάξνο ησλ δηαηηζέκελσλ πηζηψζεσλ απνθαηαζηάζεσο 

(ΠΝΠ 28/1978, ΦΔΚ 117/Α71978). 

Σέινο, ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε δεκηψλ απνηεινχλ 

έξγν ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ. 2β ηνπ άξζ.4 ηνπ 

Ν3013/2002 πεξί απνινγηζκνχ εθαξκνγήο ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 97 

απνθαηάζηαζεο κεηά απφ γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο έληαζεο 

θαηαζηξνθέο. 

 

 Κήξπμε πεξηνρώλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο – ραξαθηεξηζκόο 

θαηαζηξνθήο 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κεηά ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηελ πξψηε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα Απνθεληξσκέλα 

Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πξνρσξά, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο θαη κεηά απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, ζηελ έθδνζε απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο θαη ζηελ 

αληίζηνηρε απφθαζε θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.  ε πεξίπησζε 

ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηνλ αξκφδην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ (Ν 3013/02, αξ. 8). 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο Πεξηθέξεηεο 

ηεο ρψξαο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην ραξαθηεξηζκφ θαηαζηξνθήο σο γεληθήο θαη ηελ έθδνζε 

ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο (αξζ.8, 

Ν.3013/2008), 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ξφιν πνπ 

αλαιακβάλεη ζην ζπληνληζκφ ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ 

επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή 

απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε πιεγέληεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3013/2002, νξίδεη ηα 

αληίζηνηρα επίπεδα θιηκάθσζεο πνπ απαηηνχληαη ζηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
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δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ: 

 Σνπηθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην 

δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο , ν 

ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη απφ 

ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή θαηφπηλ εληνιήο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο. 

 Σνπηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο 

απαηηείηαη ε δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ 

άιινπο Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή θαη απφ 

Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΚΟΠΠ (Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην 

δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν 

ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε 

επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε. 

 Πεξηθεξεηαθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη 

ε δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο 

Πεξηθέξεηεο ή Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή θαη απφ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο 

θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο  ηνπ  απαξαίηεηνπ  δπλακηθνχ  θαη  

κέζσλ  γίλεηαη  κε  επζχλε  ηνπ  Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαη ηνπ ΚΟΠΠ. 

 Γεληθή θαηαζηξνθή, ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΚΟΠΠ. 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο 

έληαζεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δχλαηαη λα 

αλαιακβάλεη, εληφο ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη,  

ην  ζπληνληζκφ  δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε 
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δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Ζ κεηάβαζε απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν γίλεηαη θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ησλ απνθεληξσκέλσλ θαηά πεξίπησζε Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(Πεξηθεξεηάξρεο ή Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) ζχκθσλα κε 

ηα αξ. 10-12 ηνπ Ν.3013/2002 πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ε πεξηπηψζεηο γεληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθήο, 

ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη, ή εηζεγείηαη 

ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε λα ζπγθαιέζεη, ην Κεληξηθφ πληνληζηηθφ 

Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.) γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηάζεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ ζηνπο πνιίηεο 

κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ (αξζ. 5 ηνπ Ν.3013/2002). 

Ο ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ κε ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Ζ πεξαηηέξσ κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ 

έρεη σο αληηθείκελν ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ θαη εληζρχζεσλ ζε πιεγέληεο, θιπ, δξνκνινγείηαη απφ 

εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο, θαζψο θαη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

 

 Οξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ ζεηζκνύ 

Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ, είλαη θαη ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ 

ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α'/2007) 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ 

δξάζεο είλαη ν Γήκαξρνο, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη θαη ν νπνίνο έρεη 

θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν ή ν αξκφδηνο Πεξηθεξεηάξρεο, φηαλ ε εμειηζζφκελε 

ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλα Γήκν θιπ. 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 100 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.3 (δειαδή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή 

ραξαθηεξηζηεί σο γεληθή, πεξηθεξεηαθή κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο, ή ηνπηθή κηθξήο 

ή κεγάιεο έληαζεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β', γ'θαη δ' 

ηνπ Ν.3013/2002/ΦΔΚ102/ηεπρ.Α, (πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Γελ. Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο θαηαζηξνθήο θαη ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο απφθαζεο) θαη ηνπ άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010, ε αλσηέξσ απφθαζε 

ιακβάλεηαη: 

α) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο 

θαηαζηξνθήο, πεξηθεξεηαθήο θαηαζηξνθήο κεγάιεο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο 

θαηαζηξνθέο κεγάιεο έληαζεο, ή β) απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 11 ζε πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθήο θαηαζηξνθήο 

κηθξήο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο θαη εθηειείηαη απφ 

ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο θαη Πεξηθεξεηάξρεο, 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηφζν ζηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, φζν θαη ζηε πεξίπησζε 

πινπνίεζή ηεο φηαλ ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θξίλεηαη 

ζθφπηκν φπσο ν Πεξηθεξεηάξρεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεηαβηβάζεη ηηο αλσηέξσ 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε 

ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε. 

Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη ζθφπηκε ιφγσ: ηεο πηζαλήο ηαπηφρξνλεο χπαξμεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο ηεο 

δπλαηφηεηαο ακεζφηεξεο κεηάβαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζην ρψξν ηεο 

θαηαζηξνθήο, ζε ζρέζε κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ηδηαίηεξα ζηηο λεζησηηθέο 

Πεξηθέξεηεο ησλ αξκνδηνηήησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, σο 

νξγάλνπ κε ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηά ηνπ (άξζ. 160 ηνπ 

Ν.3852/2010) ηεο δπλαηφηεηαο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε απφ 

ην πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 

άξζ. 18 Ν 3613/2007, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά 

πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

θαηαζηξνθήο. 
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Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα 

ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ηνπο, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο κεηά ηελ εθδήισζε ηζρπξνχ ζεηζκνχ 

πξνέξρεηαη θαηά βάζε α) απφ εθηεηακέλεο ππξθαγηέο ζε αζηηθφ ρψξν β) απφ 

εθηεηακέλεο θαηαξξεχζεηο εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπο θαηά ηελ 

κεηαζεηζκηθή πεξίνδν, γ) απφ επαγφκελα θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα θαη δ) απφ 

δηαξξνέο θπζηθνχ αεξίνπ, ηνμηθψλ νπζηψλ, θιπ. πλεπψο, ην ζθεπηηθφ φισλ ησλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμ αηηίαο ζεηζκψλ ζα 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο. 

Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζξ. 18 Ν 3613/2007, 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ 

επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζεηζκψλ ε επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ, αλήθεη ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γήκσλ γηα ηελ άξζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζηελ πεξηνρή 

επζχλεο ηνπο θαη ζηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ ππξθαγηψλ ζε αζηηθφ ρψξν, φπσο επίζεο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε δηαξξνέο θπζηθνχ αεξίνπ, ηνμηθψλ νπζηψλ, θιπ., 

εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εηδηθφηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ή εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ ζεηζκψλ, 

αξκφδηεο λα εηζεγεζνχλ ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ είλαη θαη νη θαηά 

ηφπνπο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

ε πεξηπηψζεηο θαηνιηζζήζεσλ, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ηζηνξηθφ 

θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, ε εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο δηελεξγνχλ ηελ απηνςία θαη ηελ πξψηε εθηίκεζε 

ησλ επηπηψζεσλ, έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ ιήςε ηεο απφθαζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ 

φηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. 

Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ 

πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε 
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ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε 

παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάζσζε, ε νπνία απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο, είλαη δξάζε ππνρξεσηηθή θαη θαηά θαλφλα αθνξά κηθξέο νκάδεο πνιηηψλ, ή 

κεκνλσκέλα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν, πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή. 

Ζ αλσηέξσ ζρεηηθή απηή δηάηαμε δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε αζθάιεηα θαη ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ, πνπ επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ή θαηεπζχλεηαη απφ εηδηθφηεξεο 

λνκνζεζίεο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ 

ιφγσ ζρεηηθή δηάηαμε, απνηειεί επζχλε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο (εγθαηαζηάζεηο  

Δλφπισλ  Γπλάκεσλ  θαη  σκάησλ  Αζθάιεηαο,  Ννζειεπηηθά  Ηδξχκαηα, 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ζρνιεία θ.ι.π.). Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη 

πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά πεξίπησζε αξκφδηνη Γήκαξρνη, νη 

πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, κπνξνχλ άκεζα λα 

ζπγθαινχλ ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο θαη νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ην πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΟΠΠ) ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλφηεηαο. 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε εμεχξεζε κέζσλ 

κεηαθνξάο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ 

πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 41 ηνπ Ν.3536/2007 

(ΦΔΚ 42, ηεπρ Α). Γειαδή απαηηείηαη απφθαζε Πξσζππνπξγνχ κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (παξ3 αξζ41 Ν.3536/2007). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ, κπνξεί λα γίλεη 

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

ηδησηηθνχ ηνκέα (θαηά ηφπνπο ΚΣΔΛ, θιπ). 

ηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε 

θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην 

ελδερφκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ηε 

δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ θαηαζηξνθέο, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ 

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

Ν.3511/2006 ΦΔΚ258/Α 72006). 

Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν 

2800/2000, έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε πνιηηψλ. Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη εηδνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο φηαλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε, κε ηελ 

ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζψο 

θαη πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρφλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ 

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο 

Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ κε ζεκαληηθή βαξχηεηα. 

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

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

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

πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Ν 1579/85 ΦΔΚ 217/ 

Α71985). 

Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη αλαγθαία 

ε ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηφπνπο 

Ληκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Π.Γ. 242/30-9-1999/ΦΔΚ 

201). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπψλ πνιηηψλ πνπ ρξεηάδνληαη  

κεηαθνξά (ηνπξίζηεο, θιπ), θξίλεηαη απαξαίηεην, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ, λα 

θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν ζεκείν ζπγθέληξσζήο ηνπο, γηα ηελ ελ ζπλερεία απνκάθξπλζή 

ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο θαη ηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ ππνζηήξημήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ιεθζεί ε 

απφθαζε, ν θαηά ηφπνπο ππεχζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεκεξψλεη ην Κέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ην φπνην ελ ζπλερεία ελεκεξψλεη  ην  Τπ. Δμσηεξηθψλ  (Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη αξκνδίσο ηηο Πξεζβείεο ησλ 

αιινδαπψλ πνιηηψλ. 

 

 Αηηήκαηα πλδξνκήο 
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Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηεο Πεξηθέξεηαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ν Πεξηθεξεηάξρεο δχλαηαη άκεζα λα 

αηηεζεί ηελ ζπλδξνκή φκνξσλ Πεξηθεξεηψλ (κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε), ή ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

εκεηψλεηαη φηη αηηήκαηα θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ γηα ζπλδξνκή 

άιισλ αξρψλ, ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (αξζ. 27, Ν. 3536/2007 - ΦΔΚ 42/Α72007). 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα 

θαη δηάζεζε πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κέζσλ θαζ' ππέξβαζε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ 

(Ν3013/2002 αξ 8), εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεην. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη 

θηλεηψλ πξαγκάησλ, σο κέηξα πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ 

εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, ξπζκίδνληαη ζην άξζξ. 41 ηνπ Ν.3536/2007 

(ΦΔΚ 42/Α'/2007). Οη δηαηάμεηο ηδίσο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 5, 18, 19, 22 θαη 23 ηνπ 

Ν.Γ. 17/1974 (ΦΔΚ 263/Α71974) δελ εθαξκφδνληαη εθεμήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηξφ εηξήλεο, εθφζνλ έξρνληαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ άξζξνπ. Δπίζεο, δελ εθαξκφδεηαη θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε 

πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή, κεηαμχ ησλ άιισλ 

δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηα απαηηνχκελα πισηά 

κέζα, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ κέζσ 

ηνπ ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ, γηα ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εθνδίσλ γηα ηελ 

θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ζεηζκνχ (ΠΓ 242/1999, ΦΔΚ 201/Α71999, 

ΚΤΑ 1329.1/53/2002, ΦΔΚ 1482/Β72002). 
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Δπίζεο, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο δχλαληαη λα ζπκβάινπλ ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ ζεηζκνχ, κε ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ, κέζσλ, πιηθψλ θαη ηελ 

πξνψζεζή ηνπο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο ( ρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» / Ννε 2005 / 

ΓΔΔΘΑ / ΔΘΚΔΠΗΥ , Φ.595 / 3 / 58173 / .1898/ 8-11-2007 έγγξαθν ηνπ ΓΔΔΘΑ/ 

Α'Κιάδνο/ Γ/λζε Δπηρεηξήζεσλ). 

Δηδηθφηεξα, ην ΓΔΔΘΑ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ κέζσ ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ, δχλαηαη: 

 λα θηλεηνπνηεί ηηο Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο (ΚΗΥΝΔ), ηηο Μνλάδεο Μεραληθνχ, 

ηηο Μνλάδεο Δθνδηαζκνχ - Μεηαθνξψλ ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ θαη 

Μεηδφλσλ Δπηρεηξεζηαθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη λα ζπλδξάκεη, ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο θνξείο, ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο (νξγάλσζε 

θαηαπιηζκψλ, αεξνδηαθνκηδέο, θιπ). 

 λα εληζρχεη ηνλ ΟΑΠ, ην ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ θαη ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία ηνπ Π.. κε 

ηελ Κηλεηή Οκάδα Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ (ΚΟΜΑΚ), κε ειηθφπηεξα 

(Δ/Π) ή αεξνζθάθε (Α/Φ) ή πινία ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο. 

 λα δηαζέηεη κέζσ ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ (ΓΤ) ηνπο 

απαηηνχκελνπο ράξηεο, αεξνθσηνγξαθίεο, θ,ι.π., ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

(Ο.Α..Π., ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, θιπ) γηα ηε δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ 

ζηελ πιεγείζα πεξηνρή. 

Σέινο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θξίλεηαη απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο φηη ην δπλακηθφ θαη 

ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ζεηζκνχο ζε εζληθφ επίπεδν 

δελ επαξθνχλ, δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεκα δηεζλνχο ζπλδξνκήο ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ παξνρήο 

βνήζεηαο απφ θαη πξνο άιιεο ρψξεο (Ν. 3013/2002, Ν. 3536/2007). Σα αηηήκαηα γηα 

δηεζλή ζπλδξνκή ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγθαίξσο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαηηζέκελσλ απφ άιιεο ρψξεο δπλακηθνχ θαη κέζσλ. εκεηψλνπκε φηη ζηα αηηήκαηα 

ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα αηηνχκελα κέζα (ηχπνο, αξηζκφο) θαζψο 

θαη ν επηρεηξεζηαθφο ρψξνο δξάζεο ηνπο. Σα αηηνχκελα κέζα, κεηά ηελ είζνδφ 

ηνπο ζηε ρψξα, εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ αηηνχληνο, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη 

ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζπληνληζκφ ηνπο. 
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 Δλεκέξσζε θνηλνύ 

Ζ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ε παξνρή νδεγηψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, κε 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.) (αξζ. 5, Ν. 3013/2002). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπηθή κηθξήο έληαζεο, 

ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ επζχλε 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή (θαηφπηλ εληνιήο ηνπ) ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, 

πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο 

ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ επζχλε 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ ζεηζκψλ, θαζψο θαη γηα ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ζεηζκψλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ (αξηζκφο ηξαπκαηηψλ, ζαλφλησλ, 

θιπ) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ηξαπκαηηψλ θαη ζαλφλησλ 

ιφγσ ζεηζκψλ, απνηειεί  αξκνδηφηεηα ηνπ Αξρεγείνπ ηεο  ΔΛ.Α. ζε  

ζπλεξγαζία κε ηηο Ηαηξνδηθαζηηθέο Τπεξεζίεο. ηε ζπλέρεηα θαη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ κεηαμχ ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ζαλφλησλ πεξηιακβάλνληαη μέλνη ππήθννη, ε 

ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Πξνμελείσλ θαη Πξεζβεηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπο 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

 

 Δηδηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ (ΓΑΑ) 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελέθξηλε ηελ 1 ε Έθδνζε ηνπ 

Δηδηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ ηελ 12ε Ηνπιίνπ 2011, ην 

νπνίν εθδφζεθε θαη' εθαξκνγή ηεο ΤΑ 3384/2006 (ΦΔΚ 776Β) πεξί ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» κε ην 

Δηδηθφ ρέδην "Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ.  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 
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Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελέθξηλε ηελ 2
ε
 έθδνζε ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ ε νπνία απνηειεί  ηελ αλαζεψξεζε ηεο 1
εο

 έθδνζεο. 

Σν Δηδηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ (ΓΑΑ) αθνξά ηε δηαρείξηζε 

ζπκβάλησλ κε πνιπάξηζκνπο ζαλφληεο, σο ζπλέπεηα θαηαζηξνθψλ θαη εθαξκφδεηαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαινγήο, ηεο πξνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

θαη δηαθνκηδήο ησλ επηδψλησλ θαη εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ζαλφλησλ πξνζεγγίδεη ή 

ππεξβαίλεη ηνπο 30 θαη νη Ηαηξνδηθαζηηθέο Τπεξεζίεο αδπλαηνχλ λα ηνπο 

δηαρεηξηζηνχλ, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε δηάζεζε απμεκέλσλ πφξσλ θαη ε 

αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. Ο ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζπκβάλησλ κε πνιπάξηζκνπο ζαλφληεο σο 

ζπλέπεηα θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ γίλεηαη 

απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο 

θπζηθήο εγεζίαο ηεο θαζ' χιε θαη θαηά ηφπν αξκφδηαο Πξναλαθξηηηθήο Αξρήο 

(Διιεληθή Αζηπλνκία ή Ππξνζβεζηηθφ ψκα ή Αξρεγείν Ληκεληθνχ 

ψκαηνο/Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο). 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ζην ηφπν ηνπ ζπκβάληνο αλαιακβάλεηαη απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη λα αλαζέηεη ην ζπληνληζκφ 

ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ζηνλ νηθείν 

Πεξηθεξεηάξρε. Ο Πεξηθεξεηάξρεο δχλαηαη λα αλαζέηεη ην ζπληνληζκφ ζηνλ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ην ζπκβάλ, ν 

νπνίνο θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο. Ο αλσηέξσ ζπληνληζκφο αθνξά ηε δηαζχλδεζε επηκέξνπο δξάζεσλ 

κεηαμχ ησλ Αξρψλ/Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, θαη ηεο 

αξκφδηαο, θαζ' χιε θαη θαηά ηφπν, πξναλαθξηηηθήο αξρήο (ΔΛΑ, Π, 

Λ/ΔΛ.ΑΚΣ) θαη ηελ εχξεζε θαη δηάζεζε πξφζζεησλ πφξσλ. 

Ο Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ, δχλαηαη λα ζπγθξνηεί θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηηο 

Οκάδεο Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Καηαζηξνθψλ εθφζνλ απαηηείηαη (αξ. 12, Ν 

3938/2011-ΦΔΚ 61Α). ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, δχλαηαη λα δεηήζεη 

Γηεζλή πλδξνκή γηα ην ζθνπφ απηφ. 
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Σν Δηδηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί 

ηαπηφρξνλα ή παξάιιεια κε θάζε εηδηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ αλά θαηεγνξία θαηαζηξνθήο. 

 

 

2.4 ΓΑΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ 

2.4.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο άλζξσπνο εμαξηάηαη απφ ηα δάζε, απηά ηνλ πξνκεζεχνπλ κε μχιν θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ αλαςπρή ηνπ, επηηεινχλ φκσο θαη αμηφινγεο ιεηηνπξγίεο. 

Δληζρχνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ην ηνπίν, ξπζκίδνπλ ην θιίκα, εκπινπηίδνπλ ηνπο 

ππφγεηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο κε λεξφ θαη πξνζηαηεχνπλ ην έδαθνο. Σα δάζε, 

πηζαλψο λα είλαη ν πην ζεκαληηθφο θπζηθφο πφξνο. πγθξηλφκελα κε άιια 

νηθνζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε, ε Διιάδα θηινμελεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζειαζηηθψλ, πνπιηψλ, εξπεηψλ θαη ακθηβίσλ. 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη θαηλφκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

Ζ αληηππξηθή πεξίνδνο ζηε ρψξα καο πξνζδηνξίδεηαη απφ 1εο Μαΐνπ κέρξη θαη 

31εο Οθησβξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.998/79. 

Με δεδνκέλν φηη ε πξφθιεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ απφ θπζηθά αίηηα (πηψζε 

θεξαπλψλ), είλαη ζρεηηθά κηθξή, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο επηβάιιεη ηε 

ιήςε κέηξσλ κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε κείσζε ησλ αηηηψλ πνπ νθείινληαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νπνία κέηξα ζα 

θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. 

Σα έξγα, νη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνζδηνξίδνληαη ζεκαηηθά ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

α. πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο έξγσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο (βειηίσζε – ζπληήξεζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζε 

δεμακελψλ λεξνχ θαη ππξνθπιαθίσλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, θ.ι.π). 

β. πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο ππξθαγηάο θαη πξνζηαζίαο κε 

απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο βιάζηεζεο γχξσ απφ ππνδνκέο θαη 

πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο (λνζνθνκεία, άιζε πάξθα, θ.ι.π). 
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γ. ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο απφ 

θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο. 

δ. πξνιεπηηθή απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε πεξηνρέο εηδηθήο 

πξνζηαζίαο, ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ν θίλδπλνο εθδήισζεο ππξθαγηάο ζεσξείηαη 

πςειφο. 

ε. ζπκκεηνρή εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε δξάζεηο 

επηηήξεζεο δαζψλ, γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε ππξθαγηψλ. 

ζη. ζχγθιεζε πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα ηε 

ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ. 

Με δεδνκέλε ηελ επαλάιεςε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα θπξίσο ησλ ζεξηλψλ κελψλ, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα δξνκνιφγεζε 

ζπληνληζκέλσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο, πνπ ζα ζπκβάινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 

2.4.2 ΚΟΠΟ 

Με ην ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ, ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, 

επηδηψθεηαη ε άκεζε θαη ζπληνληζκέλε αληαπφθξηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε 

Δπηηειηθφ, Δπηρεηξεζηαθφ θαη Δθηειεζηηθφ επίπεδν, γηα: 

α. ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

β. ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, δξάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

2.4.3 ΑΠΟΣΟΛΖ 

Ο Γήκνο Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο, ζα πξνζθέξεη θάζε δπλαηή βνήζεηα 

ζηνπο πνιίηεο ηνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επιήγεζαλ, 

απφ ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο. 

Δμθάνιζη Πλσμμηρικών Φαινομένων μεηά ηην Πσρκαγιά. 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο δελ είλαη ησξηλφ θαηλφκελν. Σα κεζνγεηαθά 

νηθνζπζηήκαηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ππξθαγηέο θαη αλαγελληνχληαη εχθνια 

κεηά απφ απηέο. 
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α. ην κεγάιν πξφβιεκα κεηά απφ κηα δαζηθή ππξθαγηά πνπ ρξεηάδεηαη άκεζε 

αληηκεηψπηζε, είλαη ν θίλδπλνο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ ηα νπνία έρνπλ ράζεη ην 

πξνζηαηεπηηθφ ηνπο θάιπκκα θαη νη πιεκκχξεο πνπ αθνινπζνχλ. 

β. κεηά ηελ ππξθαγηά, ιφγσ ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη, ην 

έδαθνο δεκηνπξγεί έλα επηθαλεηαθφ πδξφθνβν ζηξψκα, κηα θξνχζηα, πάρνπο 5-

6mm, ην νπνίν εκπνδίδεη ην λεξφ λα δηεζεζεί κέζα ζην έδαθνο θαη ην αλαγθάδεη λα 

ξέεη επηθαλεηαθά θαη λα απνθηά κεγάιε ηαρχηεηα θαη ζπλεπψο παξαζπξηηθή δχλακε 

κε απνηέιεζκα λα απνζπάηαη ην έδαθνο θαη λα πξνθαιείηαη δηάβξσζε θαη 

μέπιπκα ηνπ εδάθνπο. Δπίζεο ν ζπληειεζηήο απνξξνήο δειαδή ην πνζνζηφ ηνπ 

πνζνχ ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζε κηα πεξηνρή θαη απνξξέεη επηθαλεηαθά θπκαίλεηαη 

απφ 2,5%-10%, δειαδή αλ πέθηνπλ 100mm βξνρήο, κφλν ηα 2,5-10mm 

απνξξένπλ επηθαλεηαθά. Σν ππφινηπν δηεζείηαη θαη ζπγθξαηείηαη ζην πινχζην 

ζχζηεκα πφξσλ ηνπ εδάθνπο. Έηζη ην δαζηθφ έδαθνο δξα ζαλ κηα ηεξάζηηα 

ξπζκηζηηθή δεμακελή πνπ ζπγθξαηεί ηα λεξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βξνρψλ θαη 

ηα απνδίδεη θαηά ηελ μεξή πεξίνδν εθνδηάδνληαο ηηο επηθαλεηαθέο πεγέο θαη ηνλ 

ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα. 

γ. κεηά ηελ ππξθαγηά απηφο ν ηεξάζηηνο θπζηθφο ξπζκηζηηθφο ηακηεπηήξαο έρεη 

θαηαζηξαθεί θαη ν θίλδπλνο πιεκκπξψλ είλαη πξνθαλήο. 

Οη ππξθαγηέο απνηεινχλ έλα θπζηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί βέβαηα λα πξνιεθζεί. 

Όηαλ σζηφζν μεζπάζεη δελ πξέπεη λα επηθξαηεί παληθφο, αιιά λα ζρεδηάδνπκε 

κε ςπρξαηκία θαη γλψζε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε απνθαηάζηαζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηδηαίηεξα ηελ 

απνηξνπή ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πιεκκπξψλ. 

 

2.4.4 ΔΜΠΛΟΚΖ ΦΟΡΔΧΝ Δ ΔΡΓΑ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, έρεη απνδεηρζεί φηη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απαηηείηαη ζπληνληζκφο 

θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ. 

 

2.4.4.1 ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ ΚΑΗ ΓΑΗΚΧΝ 

ΔΚΣΑΔΧΝ 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ  ηνπ 

Γήκνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ή άιισλ 
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αξκφδησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, γηα ηε κειέηε 

θαη εθηέιεζε δαζνηερληθψλ έξγσλ (θαζαξηζκνί δαζηθήο βιάζηεζεο, θ.ι.π.) ζε 

δεκφζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο,  θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Γαζψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. Ο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ ζα γίλεη κε επζχλε ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 210/1992. Ζ ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

πδξνζηνκίσλ ζα γίλεη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, κεηά απφ ππφδεημε ηεο νηθείαο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρφ ηνπο, κε ηελ ζηελή ζπλεξγαζία 

ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

 

 

2.4.4.2 ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΒΛΑΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ: 

 εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο γηα ηε 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο (άιζε, πάξθα, 

θαηαζθελψζεηο, θ.ι.π.). 

 απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο πνπ ελεξγείηαη 

γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο απφ ηδηνθηήηεο ζε πεξηβάιινληεο ρψξνπο θαηνηθηψλ 

θαη νηθνπεδηθέο εθηάζεηο (Ππξ. Γηάηαμε 4/87 θαη Ππξ. Γηάηαμε 4/2012 πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1346/2012). 

 εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο απφ 

ην Γήκν θαζ’ ππφδεημε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γαζηθή Τπεξεζία 

θπξίσο ζηε δψλε κίμεο δαζψλ – πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, γηα ιφγνπο 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ πνιενδνκηθψλ ηνπο ζπγθξνηεκάησλ, ζα 

δηαηεζνχλ απφ ρξεκαηνδφηεζε, κέζσ ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απνκάθξπλζε ηεο ππφξνθεο βιάζηεζεο ζε δάζε, σο 

κέηξν πξφιεςεο, εθαξκφδεηαη θαηά θαλφλα εθαηέξσζελ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ (δαζηθφ, επαξρηαθφ θ.ι.π.) ζε επηθίλδπλα ζεκεία, ζε αληηππξηθέο 

δψλεο, ζηε δψλε κίμεο δαζψλ – πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, θαζψο θαη ζε πάξθα. 

 Γηα ηε ΓΔΖ απνηειεί ππνρξέσζε ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, πνπ 

αθνξνχλ πξνιεπηηθφ θιάδεκα δέλδξσλ ζε πεξηνρέο πνπ δηέξρνληαη γξακκέο 
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κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Μ/Σ, Υ/Σ θαη Τ/Σ, απνςίισζε ρψξσλ πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ζεκεία δεχμεο, θαζψο θαη φ,ηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

πξφιεςε ππξθαγηψλ. Οη εξγαζίεο απηέο απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία ηεο ΓΔΖ κε 

ηελ αξκφδηα Γαζηθή Τπεξεζία, ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή θαη ηνλ Γήκν. 

Πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ, είλαη απηνλφεην φηη, ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ 

κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ κε έξγα πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο γχξσ απφ 

θηηξηαθέο ππνδνκέο ή εγθαηαζηάζεηο θξαηηθψλ θνξέσλ, απνηειεί γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο, ππνρξέσζε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο. Τπελζπκίδεηαη φηη εγθαηαζηάζεηο, 

φπσο Ννζνθνκεία, θαηαζθελψζεηο, θ.ι.π. ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, 

θηλδχλεπζαλ θαηά ην παξειζφλ απφ ηελ έιιεηςε έξγσλ πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ 

ηεο βιάζηεζεο γχξσ απφ ηηο ππνδνκέο ηνπο. 

Οη εξγαζίεο απηέο απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο, κε ηελ αξκφδηα 

Γαζηθή Τπεξεζία γηα εμαζθάιηζε άδεηαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

εκεηψλεηαη φηη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010, ν Γήκνο έρεη ηελ 

κέξηκλα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαζαξηζκνχ, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ 

νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε πφιε, νηθηζκψλ, 

ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε 

απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνχ απφ ηνπο Γήκνπο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ 

ππφρξεσλ. 

Πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε έξγσλ πξφιεςεο ππξθαγηψλ γίλεηαη κε 

επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ. 

 

2.4.5 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΠΤΡΓΑΓΗΑ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΚΣΑΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ππξφο ζηελ χπαηζξν γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, θαζψο θαη 

ηελ θαχζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ απφ 1εο Μαΐνπ κέρξη θαη 31εο Οθησβξίνπ, 

ξπζκίδνληαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9/2000 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 9Α / 2005 (ΦΔΚ 1554 ηεχρ. Β’). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ε θαχζε αγξνηηθψλ εθηάζεσλ 

επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνβιεπφκελν δείθηε επηθηλδπλφηεηαο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε. 
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Ο δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εκεξήζην ράξηε πξφβιεςεο 

θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

2.4.6 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπ, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν 

απφ ηελ Γ.Γ.Π.Π. 

Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Γαζηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

2.4.7 ΔΚΓΟΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΥΑΡΣΖ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

Ζ έθδνζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο, σο κέηξν ζπκβάιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  αληηκεηψπηζε  ησλ  δαζηθψλ  ππξθαγηψλ  κέζσ  ηεο  

εηνηκφηεηαο  ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο άκεζεο ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ 

πξφιεςεο, ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη πςειφο θίλδπλνο. 

Ζ παξνρή κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξνγλψζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε 

πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο γίλεηαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζε 

εκεξήζηα βάζε, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, έρεη σο ζηφρν λα 

ππνδείμεη ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ηηο πεξηνρέο πνπ γηα ην επφκελν 24σξν, ε αζξνηζηηθή επηθηλδπλφηεηα 

εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηάο, σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο θαη δξάζεο 

θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ αηηηψλ, πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγάιε. 

Οη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ δηαθξίλνληαη ζε πέληε: ρακειή, κέζε, πςειή, πνιχ 

πςειή θαη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, βαζκνινγνχκελεο αληίζηνηρα κε αξηζκνχο 

απφ ην 1 έσο ην 5,(1 ρακειή, 2 κέζε, 3 πςειή, 4 πνιχ πςειή θαη 5 θαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ). 

Οη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, έρνπλ ηελ εμήο εξκελεία: 

 Καηεγνξία Κηλδχλνπ 1 (Υακειή). 

Ζ πηζαλφηεηα γηα εθδήισζε ππξθαγηάο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή. 

Δάλ εθδεισζεί ππξθαγηά, νη ζπλζήθεο, δελ ζα επλνήζνπλ ηε γξήγνξε εμέιημή ηεο. 

 Καηεγνξία Κηλδχλνπ 2 (Μέζε). 
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Ο θίλδπλνο είλαη ζπλήζεο γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν. Δθφζνλ ππάξμεη απνηειεζκαηηθή 

αληίδξαζε ζε θάζε εθδεινχκελε ππξθαγηά δελ πξέπεη λα ππάξμνπλ 

πξνβιήκαηα ειέγρνπ. Ο δαζνππξνζβεζηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα είλαη ζηελ 

θαλνληθή ηνπ, γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, 

θαζεκεξηλή ζηειέρσζε θαη εηνηκφηεηα. 

 Καηεγνξία Κηλδχλνπ 3 (Τςειή). 

Ο θίλδπλνο είλαη πςειφο. Αλακέλνληαη πνιιέο ππξθαγηέο κέζεο δπζθνιίαο ή αξθεηέο 

ππξθαγηέο πνπ είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζζνχλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη 

απαξαίηεην λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ ζε θάζε επεηζφδην, ηελ απνθπγή  νπνηαζδήπνηε  ρξνλνηξηβήο θαη  ηελ  

απνζηνιή  επαξθψλ  δπλάκεσλ,  γηα  λα νινθιεξσζεί γξήγνξα ην έξγν ηεο 

θαηάζβεζεο, δεδνκέλεο ηεο ππάξρνπζαο δπζθνιίαο. Με θαιή νξγάλσζε θαη 

εηνηκφηεηα νη δπλάκεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο αλακέλεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο κε επηηπρία. 

 Καηεγνξία Κηλδχλνπ 4 (Πνιχ Τςειή). 

Ο θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Ο αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ πηζαλφλ λα είλαη αξθεηά 

κεγάινο, αιιά ην θπξηφηεξν, θάζε ππξθαγηά κπνξεί λα ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο 

εθφζνλ μεθχγεη απφ ηελ αξρηθή πξνζβνιή. Απαηηείηαη απφιπηε εηνηκφηεηα θαη 

πιήξεο ζηειέρσζε ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο θαη παξακνλή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

επαθή κε ηηο ππεξεζίεο. Όιεο νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Γήκν, Γαζηθέο 

Τπεξεζίεο, θιπ.) ηίζεληαη ζε επηθπιαθή θαη δξνπλ ζε αξσγή ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα αληηππξηθά ζρέδηα γηα 

ηελ θαηάζηαζε θηλδχλνπ επηπέδνπ 4 (π.ρ. απμάλνληαη νη πεξηπνιίεο πξφιεςεο θαη 

ε αζηπλφκεπζε ησλ θξίζηκσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θιπ.). 

 Καηεγνξία Κηλδχλνπ 5  (Καηάζηαζε ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ). 

Ο θίλδπλνο είλαη αθξαίνο. Οη ζπλζήθεο (ηζρπξφο άλεκνο, ρακειή ζρεηηθή 

πγξαζία, πςειή ζρεηηθά ζεξκνθξαζία, θιπ.), είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε 

αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε, κε κεγάιν αξηζκφ ππξθαγηψλ αθξαίαο ζπκπεξηθνξάο. 

Δπεηδή απηέο νη ζπλζήθεο είλαη δπλαηφ λα μεπεξάζνπλ ηηο ζπλνιηθέο δπλαηφηεηεο 

ηνπ δαζνππξνζβεζηηθνχ κεραληζκνχ, απαηηείηαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο 

πξφιεςεο θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ κεραληζκνχ γηα άκεζε επέκβαζε κε φιεο ηνπ ηηο 

δπλάκεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ππάξρεη ζην αληηππξηθφ ζρέδην αιιά 

θαη ζε θάζε εκπιεθφκελν ζηηο ππξθαγηέο θνξέα, θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο 

εηνηκφηεηαο (αχμεζε επηθπιαθήο πξνζσπηθνχ, δηαηήξεζε επαθήο κε φιν ην 
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πξνζσπηθφ θαη έιεγρνη εηνηκφηεηαο, επίγεηεο πεξηπνιίεο, κελχκαηα ελεκέξσζεο 

ησλ πνιηηψλ, ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ Δ.Μ.Τ. θιπ.) θαη 

ζπληνληζκνχ κε ηνπο άιινπο θνξείο. Δπίζεο πξέπεη λα δίδνληαη ηδηαίηεξεο νδεγίεο 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ, ν ράξηεο απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη 

ηαπηφρξνλα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

 

2.4.8 ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ επηηήξεζε ησλ δαζψλ γηα 

επηζήκαλζε ππξθαγηψλ, πξνζδηνξίδνληαη ζε: 

α. ζπλεδξίαζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟ) 

ηνπ Γήκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ. Οη δξάζεηο 

απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη γίλνληαη γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο 

ηνπ έξγνπ ηνπ. 

β. αλάιεςε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γεκάξρνπ, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

Σνλίδεηαη φηη νη ρψξνη δξάζεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζνξίδνληαη ζηελ 

απφθαζε έληαμήο ηνπο θαη φηη γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, 

πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν. 

Σν γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Τ λα κεξηκλήζεη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ ζε πεξηπηψζεηο επέκβαζεο απηψλ, 

ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ. 

Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, πξέπεη λα είλαη εληαγκέλεο ζηελ Γ.Γ.Π.Π. 

Σν γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζία είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εζεινληψλ. 

 

2.4.9 ΤΓΚΛΖΖ ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ (.Σ.Ο) 

 Γηα ηελ δξνκνιφγεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαζψο 

θαη επηκέξνπο ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε πξφιεςε θαη εηνηκφηεηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ 
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ππξθαγηψλ, ζα ζπγθιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ην 

πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ). 

 ηηο ζπζθέςεηο απηέο ζα εμεηαζζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α. ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γαζηθή Τπεξεζία. 

β. ηελ εηνηκφηεηα ηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα δηάζεζε πξνο ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

γ. ην ζπληνληζκφ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. 

δ. ηα κέηξα εηνηκφηεηαο θαηά ηηο εκέξεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο βάζεη ηνπ 

εκεξήζηνπ ράξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θξίλεηαη απαξαίηεην, ζηελ πξφιεςε θαη εηνηκφηεηα, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

ε. έιεγρνο ησλ Αληηππξηθψλ ρεδίσλ θαη ησλ Μλεκνλίσλ Δθηέιεζεο Δλεξγεηψλ ζηηο 

ζπζθέςεηο ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ θαη ζε ηνπηθέο ζπγθεληξψζεηο κε 

Γαζηθέο- Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, ρνιεία θ.η.ι. 

ζη. έιεγρνο, νξγάλσζε θαη επέθηαζε φπνπ είλαη αλαγθαίν ησλ πθηζηάκελσλ 

ππξνθπιαθίσλ. Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζήο θαη θαηαζθεπή λέσλ εάλ 

απαηηείηαη. 

δ. ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ δαζηθψλ δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ δσλψλ, θαη ε ηπρφλ 

δηάλνημε λέσλ εάλ απαηηείηαη, είλαη ηδηαίηεξεο δσηηθήο ζεκαζίαο. 

 Σν πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ) γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα Γεκάξρνπ θαη έρεη ζηφρν ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ. 

 

 

2.4.10 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

Ζ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ, κέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ 

Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, νθείιεη λα πξνβεί 

ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πφξσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηα 

πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ, κε επζχλε ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεψλ ηνπ. 
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Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, 

γίλεηαη, φηαλ ν κεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

επηρεηξήζεσλ : «Αλάπηπμε Γπλάκεσλ – Δπέκβαζε», νπφηε ηα Όξγαλα Διέγρνπ 

θαη πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ηξαηεγηθνχ επηπέδνπ ηίζεληαη ζε «Απμεκέλε 

Δηνηκφηεηα». 

 

Πξόιεςε – Δπηηήξεζε – Άκεζε Δπέκβαζε. 

Πξόιεςε. 

 χγθιεζε θαη ιεηηνπξγία .Σ.Ο. 

 Πξνζιήςεηο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (αλ 

θαηαζηεί αλαγθαίν). 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο Δζεινληηθήο Οκάδαο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

 Καζαξηζκφο αζηηθψλ νηθνπέδσλ. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. (πδξνθφξεο) 

 Πξνεηνηκαζία απαγφξεπζεο θίλεζεο νρεκάησλ θαη πνιηηψλ, αλάινγα κε 

ηελ πνξεία ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ.(απφθαζε απφ ηε Πεξηθέξεηα). 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, γηα ηνλ θίλδπλν ππξθαγηψλ θαη ιήςε κέηξσλ 

απηνπξνζηαζίαο κε εηδηθφ έληππν. 

 Έιεγρνο εμνπιηζκνχ εζεινληψλ. 

Δπηηήξεζε. 

 πλερήο ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Πεξηπνιίεο απφ ηκήκαηα ηεο εζεινληηθήο νκάδαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ, πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ην ΚΔΠΗΥ, κε βάζε ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. 

 Πεξηπνιίεο νρεκάησλ απφ ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ. 

 Δπαλδξσκέλν φρεκα κε επνρηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα πεξηπνιεί ζηελ Εψλε 

Δπζχλεο ηνπ Γήκνπ, φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 

 Γηαζπνξά ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο. 

 

Άκεζε Δπέκβαζε. 

 Ζ επηρείξεζε θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο είλαη επζχλε ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο. 
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 Ο Γήκνο κε ηηο δπλάκεηο ηνπ (εζεινληηθέο νκάδεο, πξνζσπηθφ, 

ππξνζβεζηηθά νρήκαηα - πδξνθφξεο, ζθαπηηθά εξγαιεία, θ.η.ι.) 

ζπλεηζθέξεη ζηελ φιε επηρείξεζε ε νπνία δηεπζχλεηαη απφ ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 Μεηά απφ απφθαζε ηνπ .Σ.Ο. ην ΚΔΠΗΥ αθνχ έρεη εθπνλήζεη 

θαηαζηάζεηο ρεηξηζηψλ – νδεγψλ κεραλεκάησλ, εθηφο ηεο ζπκβνιήο πξνο 

ηελ Π.Τ. ,ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο ηηο θαηεπζχλεη πξνο ηελ πεξηνρή 

εθδήισζεο ηεο ππξθαγηάο, εηδηθφηεξα νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ κε εηδηθφ 

γηιέθν απαγνξεχνπλ ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηνλ εγθισβηζκφ ησλ νρεκάησλ ηεο ππξφζβεζεο. 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηάζεσο. 

 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο δσήο ηνπο ή ηεο πγείαο ηνπο απφ επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

 Δληνιή ηνπ Γεκάξρνπ γηα ζχγθιεζε ηνπ .Σ.Ο εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 Ο Γήκαξρνο ελεκεξψλεη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη 

εηζεγείηαη ηελ θήξπμε ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη. 

 

2.4.11 ΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ 

ΠΤΡΚΑΓΗΑ  (ΚΑΣΑΣΟΛΖ) 

Γίλνληαη θαηαξρήλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα απηψλ. Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα σο 

αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλαγγειία ηνπ ζπκβάληνο Γαζηθήο Ππξθαγηάο εηδνπνηεί 

ηνπο ππφινηπνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη θνξείο πνπ βάζεη ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζε δπλακηθφ θαη κέζα ην έξγν ηεο 

θαηάζβεζεο ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Γήκνο, 

Έλνπιεο Γπλάκεηο, ΔΛ.Α, Ηδησηηθνί Φνξείο, Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο 

εθπαηδεπκέλεο απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θ.ι.π.), ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ αίηεκα 

ηνπ επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο, αλαιφγσο ηεο θιηκάθσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη θξνληίδνπλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 

θιηκάθσζε ησλ ηδίσλ πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κέζα). 
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2.4.12  ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΝΔΠΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΜΔΖ/ΒΡΑΥΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΧΝ 

Απηέο αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελα θνξείο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, αλαιφγσο ηεο θιηκάθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ην Γήκαξρν, αθνξνχλ ζηε 

δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε, ζηελ εχξεζε θαη δηάζεζε πξφζζεησλ πφξσλ πξνο: 

α. ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

β. ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

Οη αλσηέξσ θνξείο Αληηδήκαξρνη, Πνιηηηθή Πξνζηαζία, Σερληθή Τπεξεζία 

θ.η.ι. ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ). 

 

2.4.13 ΥΔΓΗΟ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ 

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, αληηκεησπίδνληαη ηα εμήο: 

α. έιεγρνο – θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ κε επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 

(Π), κε βάζε ηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπ ρέδηα. 

β. δηάζεζε κέζσλ απφ ην Γήκν θαη ηνπο ινηπνχο εκπιεθνκέλνπο θνξείο πξνο 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο. 

γ. αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε 

ζπλεπεηψλ θαηά ηε θάζε εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κέρξη ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

Γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ηα ζηάδηα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ σο θαη ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ, πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

1. Αλαγγειία 

2. Κηλεηνπνίεζε Γπλάκεσλ – Αξρηθή Δθηίκεζε Καηάζηαζεο  

3. Αλάπηπμε Γπλάκεσλ – Δπέκβαζε 

4. Μεξηθφο Έιεγρνο  

5 .  Έιεγρνο – Φχιαμε 

6. Πιήξεο θαηάζβεζε  

7. Απνηίκεζε 

 ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Αλαγγειία», νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηε κεηαβίβαζε πξνο φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο ηεο 
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εμαθξηβσκέλεο πιεξνθνξίαο κε ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζέζε πνπ 

εθδειψζεθε ε ππξθαγηά, ε ψξα πνπ έγηλε αληηιεπηή θαη ην είδνο ηεο 

βιάζηεζε πνπ θαίγεηαη. 

 ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Κηλεηνπνίεζε Γπλάκεσλ – Αξρηθή Δθηίκεζε 

Καηάζηαζεο», ζπλδέεηαη ε θιηκάθσζε ηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνπ 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εθηίκεζε. Ο Γήκαξρνο κεηαβαίλεη 

ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο. Με 

βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ ν 

επηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζα νδεγεζεί ζηελ 

επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρεδίνπ δξάζεο. 

 ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Αλάπηπμε Γπλάκεσλ – Δπέκβαζε» 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ε 

επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρεδίνπ δξάζεσο θαη πινπνηείηαη κε ηελ αληίζηνηρε 

αλάπηπμε δπλάκεσλ θαη επέκβαζε ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο. Οη ινηπνί 

εκπιεθφκελνη θνξείο ζπκκεηέρνπλ είηε ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο 

θαηάζβεζεο ηεο Γαζηθήο Ππξθαγηάο, είηε ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηά ην 

κέξνο πνπ ηνπο αθνξά ιφγσ αξκνδηφηεηαο. 

 ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Μεξηθφο Έιεγρνο» ζεσξείηαη φηη, ε πεξίκεηξνο ηεο 

ππξθαγηάο έρεη πιήξσο θαηαζβεζηεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη θχιαμε ηνπ 

ρψξνπ γηα ηπρφλ αλαδσππξψζεηο θαη κεξηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

δηαηηζέκελσλ κέζσλ θαηφπηλ εηζεγήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ. 

 ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Πιήξεο θαηάζβεζε» ζεσξείηαη φηη ην ζπκβάλ 

έρεη ιήμε θαη πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζέκελσλ 

γηα ηελ θαηάζβεζε θαη γηα ηελ θχιαμε δπλακηθνχ θαη κέζσλ. 

 

2.4.14 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 Οη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ζηελ θαηαζηνιή Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, 

γίλνληαη θαηά θαλφλα κε ηε ρξήζε ησλ δηθηχσλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ή θαη κε αζπξκάηνπο εκβέιεηαο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο , ζε φια 

ηα ζηάδηα επηρεηξήζεσλ. 

 Γηα ηηο ελδνεπηθνηλσλίεο ηνπο νη εκπιεθφκελνη θνξείο δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαινγηθφ ζχζηεκα (VHF) θαη ζχζηεκα TETRA. 
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2.4.15 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΛΖΓΔΝΣΧΝ 

 Χο πιεγέληεο πξνζδηνξίδνληαη νη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ απνκαθξπλζεί 

απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ή δηακνλήο ηνπο, εμ’ αηηίαο ηεθκεξησκέλνπ 

θηλδχλνπ απφ ηελ εμέιημε ηεο Γαζηθήο Ππξθαγηάο. 

 Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ πιεγέλησλ, αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθίλεζε θαη 

παξακνλή ησλ πνιηηψλ ζε αζθαιείο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά 

απφ κηα ππξθαγηά, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ απνθπγή 

έθζεζήο ηνπο ζηα πξντφληα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα ζσκαηίδηα, 

θ.ι.π.). 

 Οη ηνπηθνί Αληηδήκαξρνη πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο γηα 

πξνζηαζία ηελ πνιηηψλ απφ ηελ ππξθαγηά θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ Γηνηθεηηθή 

Μέξηκλά ηνπο. 

 Αλ ε παξακνλή ησλ πνιηηψλ ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο γίλεη πνιχσξε ή 

πνιπήκεξε, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα δξνκνινγήζεη δξάζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζ’ απηνχο. 

 Ζ Σερληθή Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαεί νινζρεξψο ή έρνπλ 

ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο. Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ 

λα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζζνχλ άκεζα θαηαιχκαηα. 

 

2.4.16 ΖΜΔΗΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΠΡΟΟΥΖ 

 Πηζηή εθαξκνγή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9/2000 (ΦΔΚ1459/8/30-11-

2000), θαζψο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο ππ’ αξηζκ.1/2003 ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Π.Τ. Αηηηθήο πεξί θαζνξηζκνχ Υξνληθψλ νξίσλ γηα 

ηελ ρξήζε ππξφο. 

 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ νξγάλσζεο – απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Γξαθείνπ Πνι. Πξνζηαζίαο, ζε φια ηα επίπεδα Γ/λζε. 

 Έγθαηξε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ επνρηαθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο εζεινληέο. 

 Γηαζθάιηζε δπλαηφηεηαο 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

 Αλνηθηά θηλεηά ηειέθσλα φιν ην 24σξν απφ φινπο ηνπο ππεπζχλνπο. 
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 Πξνγξακκαηηζκφο αδεηψλ ζηα πξνβιεπφκελα πνζνζηά, νχησο ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο ζην ζχζηεκα. 

 Απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ θιάδεπζεο θαη απνξξηκκάησλ απφ δάζε θαη 

αιζχιιηα. Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο δεκηνπξγνχκελεο 

βηνκάδαο. 

 Απνςίισζε θξαζπέδσλ παξφδησλ πεξηνρψλ κε κέξηκλα ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ θαζψο θαη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Μέξηκλα γηα θαζαξηζκφ Ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ. Δηδνπνίεζε Ηδηνθηεηψλ. 

 Απνςηιψζεηο – Κιαδεχζεηο απφ ΓΔΖ – ΟΣΔ, θ.ι.π. κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα 

ηεο αξκφδηαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ εγγχο ησλ 

δηθηχσλ ηνπο θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνθιήζεσο ππξθαγηάο ζηα 

δίθηπά ηνπο. 

 χληαμε Μλεκνλίσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, (θαηαγξαθή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ – πιηθνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ηξφπνο δξάζεο – 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε πηλάθσλ πθηζηακέλσλ ηδησηηθψλ κέζσλ ζην Γήκν, κε 

επζχλε Αληηδεκάξρσλ. 

 Γηαηήξεζε άξηζηεο ιεηηνπξγίαο, δηαζεζηκφηεηαο, ηαρείαο επέκβαζεο ησλ 

πδξνθφξσλ, ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ. 

 Ύπαξμε ζρεδίαζεο γηα ζπγθέληξσζε θαη ζε πεξηφδνπο κεγάινπ θηλδχλνπ ζε 

θαηάιιεινπο ζηξαηεγηθνχο ρψξνπο αξηζκνχ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ κε 

εηνηκφηεηα άκεζεο επέκβαζεο. 

 πληήξεζε θαη έιεγρνο επάξθεηαο θαη θαηαιιειφιεηαο ππξνθπιαθίσλ. (φπνπ 

ππάξρνπλ). 

 Δθπνκπή πεξηπνιηψλ ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο, κε νξζή εθηίκεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ησλ πεξηνρψλ θαη ινηπψλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ θαη έιεγρνο 

νξζήο εθηειέζεψο ησλ. 

 Καζνξηζκφο δξνκνινγίσλ πξνο απαγφξεπζε ζε δάζε, θαηά ηηο εκέξεο πνπ 

ν θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθαγηάο είλαη πνιχ πςειφο. 

 Καηαγξαθή, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο – επάξθεηαο – ζπκβαηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ Γηθηχνπ Κξνπλψλ. 

 Μειέηε γηα νξζνινγηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε δεμακελψλ λεξνχ 

θνληά ή κέζα ζηα Γάζε. Πιεξφηεηα ηνπο κε κέξηκλα Σνπηθνχ Γ/θηή Π.. 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 123 

 Μειέηε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ. 

 Καιή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο / Γηαθξηηνί ξφινη φισλ ησλ 

Τπεξεζηψλ. Οη Γαζηθέο Τπεξεζίεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξφιεςε, ελψ νη 

Ππξνζβεζηηθέο ζηελ θαηαζηνιή. 

 Αληηκεηψπηζε θάζε ππξθαγηάο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη κέζα. 

 Οξγάλσζε θαη έγθαηξε εθηέιεζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο ζε επίπεδν Γήκνπ 

 

 

 

2.4.17 ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

2.4.17.1. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΣΡΔΦΟΤΜΔ ΔΚΓΖΛΧΖ 

ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

1. Μελ θαίηε ζθνππίδηα ή μεξά ρφξηα θαη θιαδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ζεξηλψλ 

κελψλ. 

2. Μελ αλάβεηε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ππαίζξηεο ςεζηαξηέο ζηα δάζε ή ζε ρψξνπο 

πνπ ππάξρνπλ μεξά ρφξηα. 

3. Απνθχγεηε ππαίζξηεο εξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά 

(νμπγνλνθνιιήζεηο, ρξήζε ηξνρνχ ή άιινπ εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγεί 

ζπηλζήξεο). 

4. Μελ πεηάηε πνηέ αλακκέλα ηζηγάξα φηαλ βξίζθεζηε ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο. 

5. Μελ αθήλεηε ζθνππίδηα ζην δάζνο, ππάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο. 

6. εβαζηείηε ηα απαγνξεπηηθά πξφζβαζεο ζε πεξηφδνπο πςεινχ θηλδχλνπ. 

7. Αλ ην ζπίηη ζαο βξίζθεηαη κέζα ή θνληά ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε: 

α. δεκηνπξγείζηε κηα αληηππξηθή δψλε γχξσ απφ ην ζπίηη ζαο θαζαξίδνληαο θαη 

απνκαθξχλνληαο ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ ηα μεξά ρφξηα, ηηο πεπθνβειφλεο, 

ηα μεξά θχιια, ηα θιαδηά 

θ.ι.π. 

β. θιαδέςηε ηα δέλδξα κέρξη ην χςνο ησλ 3 κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο 

θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ θιαδηψλ ηνπο. 

γ. απνκαθξχλεηε φια ηα μεξά θιαδηά απφ ηα δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο. 

δ. κελ αθήλεηε ηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ λα αθνπκπνχλ ζηνπο ηνίρνπο ηε ζηέγε 

θαη ηα κπαιθφληα. 

ε. αξαηψζηε γχξσ απφ ην θηίζκα ηελ δελδξψδε βιάζηεζε έηζη ψζηε ηα θιαδηά 

ηνπ ελφο δέλδξνπ λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα απφ ηα θιαδηά ηνπ άιινπ. 
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Γηα ιφγνπο αθφκε κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο θαη φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, 

απνκαθξχλεηαη ηελ δελδξψδε θαη ζακλψδε βιάζηεζε γχξσ απφ ην θηίζκα ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ. 

ζη. κελ ηνπνζεηείηε πιαζηηθέο πδξνξξνέο ή πιαζηηθνχο νρεηνχο λεξνχ ζηνπο 

ηνίρνπο ηνπ θηίζκαηνο. 

δ. πξνθπιάμηε, εμσηεξηθά, ηα παξάζπξα θαη ηηο γπάιηλεο πφξηεο, ηνπνζεηψληαο 

παληδνχξηα απφ κε εχθιεθηα πιηθά. 

ε. θαιχςηε ηηο θακηλάδεο θαη ηνπο αγσγνχο εμαεξηζκνχ ηνπ θηίζκαηνο κε εηδηθφ, κε 

εχθιεθην, ζπξκάηηλν ζχξκα έηζη ψζηε νη ζπίζεο λα κελ κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

ζ. κελ απνζεθεχεηε εχθιεθηα αληηθείκελα θνληά ζην ζπίηη ζαο. 

ηα. Σνπνζεηείζηε ηα θαπζφμπια ζε θιεηζηνχο θαη πξνθπιαγκέλνπο ρψξνπο. 

ηβ. Πξνκεζεπηείηε ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο θαη κεξηκλήζηε γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπο. 

ηγ. Δμνπιηζηείηε κε ζσιήλα πνηίζκαηνο κε κήθνο αλάινγν ηεο πεξηνρήο πνπ 

ζέιεηε λα πξνζηαηεχζεηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

ηδ. κία δεμακελή λεξνχ, κία απιή αληιία πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ειεθηξηθφ ξεχκα 

θαη έλαο ζσιήλαο λεξνχ, κπνξεί λα ζαο πξνζηαηεχζνπλ απφ ηελ ππξθαγηά. 

 

ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΕΧΝΖ 

 

 
 

 

 

 

2.4.17.2 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΜΟΛΗ ΑΝΣΗΛΖΦΘΟΤΜΔ 

ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

1. Σειεθσλήζηε ΑΜΔΧ ζην Κέληξν ηεο Ππξνζβεζηηθήο (ζηνλ αξηζκφ θιήζεο 

199) θαη δψζηε ζαθείο θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ βξίζθεζηε, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ βιέπεηε ηελ 

ππξθαγηά. 
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2. Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο βιάζηεζε πνπ θαίγεηαη. 

3. Πξνζδηνξίζηε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππξθαγηάο. 

4. Μελ θιείζεηε ην ηειέθσλν πξνηνχ δψζεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

2.4.17.3 ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΠΛΖΗΑΕΔΗ  

1. Γηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

2. Απνκαθξχλεηε ακέζσο φια ηα εχθιεθηα πιηθά απφ ηνλ πεξίγπξν ηνπ 

θηίζκαηνο θαη κεηαθέξεηέ ηα ζε ρψξνπο. Ζ αλάθιεμή ηνπο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο ζην θηίξην. 

3. Κιείζηε φιεο ηηο δηφδνπο (θακηλάδεο, παξάζπξα, πφξηεο, θιπ) έηζη ψζηε λα 

εκπνδίζεηε ηηο θαχηξεο λα δηεηζδχζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

4. Κιείζηε φιεο ηηο παξνρέο ζηηο ζπζθεπέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πγξψλ θαπζίκσλ 

κέζα θαη έμσ απφ ην θηίζκα. 

5. Μαδέςηε άκεζα φιεο ηηο ηέληεο πνπ έρεηε αλνίμεη ζηα κπαιθφληα θαη ηα 

παξάζπξα ηνπ θηίζκαηνο. 

6. Αλνίμηε ηελ πφξηα ηνπ θήπνπ γηα λα δηεπθνιχλεηε ηελ πξφζβαζε ησλ 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. 

7. Σνπνζεηείζηε ζθάια ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ έηζη ψζηε λα αλέβεη 

θάπνηνο άκεζα ζηε ζηέγε ηνπ. Ζ ζθάια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ 

πιεπξά ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη αληίζεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ έξρεηαη 

ε ππξθαγηά. 

8. πλδέζηε ηνπο ζσιήλεο πνηίζκαηνο κε ηηο βξχζεο πνπ έρεηε ζην εμσηεξηθφ 

ηνπ θηίζκαηνο θαη απιψζηε ηνπο ζσιήλεο έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη φιε ε 

πεξίκεηξνο ηνπ. 

9. Δάλ ε νξαηφηεηα είλαη κεησκέλε αλάςηε ηφζν ηα εζσηεξηθά φζν θαη ηα 

εμσηεξηθά θψηα ηνπ θηηξίνπ γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν νξαηφ κέζα απφ ηνπο 

θαπλνχο. 

 

2.4.17.4 ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΟ 

ΚΑΣΧΦΛΗ Α 

1. Μελ επηρεηξείηε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ ζαο, εθηφο εάλ ε δηαθπγή ζαο 

είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε. 
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2. Ζ πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζε έλα νηθνδφκεκα θαηαζθεπαζκέλν απφ 

άθιεθηα πιηθά είλαη κεγάιε, ελψ αληίζεηα είλαη κηθξή κέζα ζε 

απηνθίλεην ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θαπλνχο θαη θιφγεο. 

3. Μπείηε κέζα ζην ζπίηη καδί κε φιε ηελ νηθνγέλεηα ζαο θαη ηα θαηνηθίδηα ζαο. 

4. Κιείζηε θαιά φιεο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη θξάμηε φιεο ηηο 

ραξακάδεο κε βξεγκέλα παληά γηα λα κελ κπεη θαπλφο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θηηξίνπ. 

5. Απνκαθξχλεηε ηηο θνπξηίλεο απφ ηα παξάζπξα. 

6. Απνκαθξχλεηε πξνο ην εζσηεξηθφ ησλ δσκαηίσλ ηα έπηπια πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηα παξάζπξα θαη ηηο εμσηεξηθέο πφξηεο. 

7. Κιείζηε φιεο ηηο ελδηάκεζεο πφξηεο γηα λα επηβξαδχλεηε ηελ εμάπισζε ηεο 

ππξθαγηάο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Γεκίζηε ηηο κπαληέξεο, ηηο ιεθάλεο 

θαη ηνπο θνπβάδεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζα εθεδξηθφ λεξφ. 

8. πγθεληξσζείηε φινη καδί ζε έλα ρψξν. 

9. Πξνβιέςηε λα έρεηε έλα θαθφ θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο δίπια ζαο ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαθνπεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

10. Αλ ην ζπίηη ζαο είλαη μχιηλε θαηαζθεπή, αλαδεηήζηε θαηαθχγην ζε γεηηνληθφ 

θηηζηφ ζπίηη. 

11. Αλ δηαηαρζεί εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

δηαδξνκέο πνπ ζα ζαο δνζνχλ. 

 

2.4.17.5 ΟΓΖΓΗΔ ΜΟΛΗ ΠΔΡΑΔΗ Ζ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

1. Μφιηο πεξάζεη ε ππξθαγηά βγείηε έμσ απφ ην ζπίηη ζαο θαη ζβήζηε ακέζσο 

ηηο κηθξνεζηίεο πνπ παξακέλνπλ. 

2. Διέγρεηε γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ 

πεξίκεηξν θαη φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηίζκαηνο γηα πηζαλέο 

κηθξνεζηίεο θαη αλαδσππξψζεηο. 

3. Δίλαη γλσζηφ φηη ε πξψηε εκθάληζε ηεο θσηηάο (αλάθιεμε), ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ππξθαγηάο, νθείιεηαη θαηά πνζνζηφ 

99% ζε αλάθιεμε ηεο θπηηθήο χιεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο., π.ρ. μεξά ρφξηα, θιαδηά, πνψδεο βιάζηεζε, ζάκλνη, 

ππνιείκκαηα πινηνκηψλ θ.ι.π. 

4. Ζ δεκηνπξγία ζπλεπψο δσλψλ θαζαξηζκνχ γχξσ απφ πεξηνρέο πςεινχ 

θηλδχλνπ, φπσο θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, ζθνππηδφηνπνπο, θαηαζθελψζεηο - 
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ρψξνπο αλαςπρήο, θαζψο θαη πεξηνρψλ πνπ απαηηνχλ απμεκέλε 

πξνζηαζία (π.ρ. αλαδαζψζεηο, πεξηαζηηθά δάζε θ.ι.π). ζα ζπκβάιεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ αλαθνπή ηεο. 

5. Με ηνλ φξν «θαζαξηζκφ» ελλννχκε ζεηξά εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

απνκάθξπλζε ηεο ιεπηήο δηακέηξνπ μεξήο θαχζηκεο θπηηθήο χιεο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, φπσο μεξά ρφξηα, θχιια, βειφλεο, 

κηθξνί ζάκλνη, ππνιείκκαηα δέλδξσλ, θιπ θαη θιάδεκα ησλ δαζηθψλ 

δέλδξσλ κέρξη χςνπο ηξηψλ (3) κέηξσλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ θιαδηψλ ηνπο. 

6. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα πάζεο θχζεσο 

θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ή εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη πεξηκεηξηθφο θαζαξηζκφο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξσλ 

απηψλ, θαζψο επίζεο θαη θαζαξηζκφο ηεο ζηέγεο θαη ηεο πδξνξξνήο ησλ. 

 

2.4.18 ΑΛΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 

 Τθηζηάκελε ππνδνκή 

Τπάξρνπλ 3 γεσηξήζεηο ζπλνιηθά εληφο ηνπ Άιζνπο. Οη 2 (Γ1, Γ2) πνιχ θνληά ε κηα 

κε ηελ άιιε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά. Ζ ηξίηε (Γ3) βξίζθεηαη δπηηθά, θνληά ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Γελ πθίζηαηαη ε βαζηά γεψηξεζε ζηα βφξεηα. Οη Γ1 θαη Γ2 δίλνπλ 

λεξφ ζηε Λίκλε. Απηφ ην λεξφ επεμεξγάδεηαη ρεκηθά θαη δηνρεηεχεηαη ζηνπο 

Ππξνζβεζηηθνχο ηζηνχο (εθηνμεπηήξεο) απνθιεηζηηθά. 

Σα νρήκαηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο κπνξνχλ λα γεκίζνπλ ηε δεμακελή ηνπο ηφζν απφ 

ηελ γεψηξεζε Γ1, φζν θαη απφ ηε Λίκλε ηελ ίδηα, πξάγκα πνπ ζπρλά είλαη 

βνιηθφηεξν. 

Ππξνζβεζηηθνί Κξνπλνί ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά ηνπ Άιζνπο. 

Οη Ππξνζβεζηηθέο Φσιηέο είλαη 46. Οη 37 παίξλνπλ λεξφ απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν 

θαη νη 9 απφ λεξφ ηεο ΔΤΓΑΠ. πληεξνχληαη εηεζίσο θαη θιεηδηά ηνπο έρνπλ ε 

Ππξνζβεζηηθή, ε Αζηπλνκία θαη νη εζεινληέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ην Άιζνο εθηφο απφ ηηο δηαζέζηκεο ππξνζβεζηηθέο θσιηέο θαη ην γεληθψο ππθλφ 

δίθηπν πξνζβάζεσλ ζε νρήκαηα, ππάξρεη ζχζηεκα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

απνηειείηαη απφ ππεξπςσκέλνπο θαηαηνληζηήξεο-εθηνμεπηήξεο λεξνχ.               

Καηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνύ κε ππιώλεο 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 128 

Σν έηνο 2000 εγθαηαζηάζεθε έλα ζχζηεκα 

πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ απνηειείηαη 

απφ έλα δίθηπν εθηνμεπηήξσλ λεξνχ 

εγθαηεζηεκέλσλ επάλσ ζε ππιψλεο, ην νπνίν 

ηξνθνδνηείηαη κέζσ ππνγείσλ ζσιήλσλ κε ην 

λεξφ ηεο ηερλεηήο ιίκλεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ Άιζνπο. 

Οη ππιψλεο είλαη κεηαιιηθνί – 79 ζε αξηζκφ -

θαη ζηελ θνξπθή ηνπο είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη 

πεξηζηξεθφκελνη εθηνμεπηήξεο λεξνχ πνπ είλαη 

αξδεπηηθά θαη φρη ππξνζβεζηηθά θαλνλάθηα. Οη 

ππιψλεο είλαη δηεζπαξκέλνη ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ Άιζνπο θαη θαιχπηνπλ 

επηθάλεηα 250-300 ζηξ. αθήλνληαο αθάιππηνπο θάπνηνπο ρψξνπο φπσο ηελ 

«παηδνχπνιε» θαη θάπνηα θελά. Ζ αθηίλα ηνπ βέινπο λεξνχ ησλ εθηνμεπηήξσλ είλαη 

30-35 κ πεξίπνπ θαη ην χςνο ηνπο πνηθίιεη. 

Ζ δηάηαμε ησλ ππιψλσλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρέδην. 

 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ εθηνμεπηήξσλ ζηνπο ππιψλεο (ή «πχξγνπο ππξφζβεζεο») γίλεηαη  

απφ ην λεξφ ηεο ηερλεηήο ιίκλεο πνπ έρεη ρσξεηηθφηεηα 5.000 θ.κ.. Σν λεξφ αληιείηαη 

θάησ απφ ηε ιίκλε ζην θέληξν ηεο νπνία βξίζθεηαη ε δεμακελή απνθαηάζηαζεο 

ρσξεηηθφηεηαο 85 θ.κ. (πνπ εμηζνξξνπεί ηε δηαδηθαζία παξνρήο ζην δίθηπν) θαη 

πξνσζείηαη ζηνπο ππιψλεο κε 5 αληιίεο (θαη κηα jockey πνπ εμαζθαιίδεη ηα θελά 

ιεηηνπξγίαο) κέζσ ππνγείνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ελαέξησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνπο 

εθηνμεπηήξεο. ηε βάζε ησλ ππιψλσλ ππάξρεη ειεθηξηθή δηάηαμε ειέγρνπ 

ιεηηνπξγίαο (piccolo) ζε θξεάηην πνπ θιεηδψλεη. Κάζε εθηνμεπηήξαο έρεη 

πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή πεξηζηξνθήο πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θαη 
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ηελ πξνο δηαβξνρή επηθάλεηα. Οη 79 ππιψλεο είλαη ρσξηζκέλνη ζε 9 νκάδεο πνπ 

ηίζεληαη δηαδνρηθά ζε ιεηηνπξγία κε βάζε πξφγξακκα πνπ ειέγρεηαη απφ θεληξηθή 

κνλάδα Ζ/Τ. Ζ δηάηαμε ησλ νκάδσλ θαη ε δηαβξερφκελε επηθάλεηα απφ θάζε πχξγν 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρέδην:  

 

Ζ ιίκλε ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ θπξίσο απφ ηηο δχν γεσηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε 

κέζε ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Άιζνπο – ηελ παιηά «γεξκαληθή» ιεγφκελε απφ 

ηελ νπνία ην λεξφ αληιείηαη κε «πνκφλα» θαη ηε λέα κε ην λεξφ λα αληιείηαη κε 

ππνβξχρηα αληιία – θαη κφλν ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη απφ ηε γεψηξεζε πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Άιζνπο πίζσ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν δίθηπν δηαλνκήο ζηνπο πχξγνπο 

είλαη θνηλφ θαη γηα ηηο 37 

ππξνζβεζηηθέο θσιεηέο πνπ είλαη 

δηεζπαξκέλεο ζην Άιζνο. (άιιεο 9 

παίξλνπλ λεξφ απφ ηελ ΔΤΓΑΠ) ηε 

θσηνγξαθία θαίλεηαη ε βάζε ελφο 

πχξγνπ, ην θξεάηην ειέγρνπ κε ην 
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piccolo θαη κηά ηππηθή ππξνζβεζηηθή θσιεά (εθνδηαζκέλε κε ζσιήλα ππξφζβεζεο 

θαη storz ηαρπζχλδεζκν).  

Σν ζχζηεκα πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ειέγρεηαη απφ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ 

(κάξθαο motorola) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε κέζα ζην Άιζνο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

δήκνπ δίπια ζηνλ πξψελ δσνινγηθφ θήπν. Απφ ηε κνλάδα ειέγρνληαη: α) ην 

αληιηνζηάζην «Β» (ηεο ιίκλεο),  β) ε ιίκλε θαη  γ) ηα θαλνλάθηα. Γηα θάζε 

δπζιεηηνπξγία ή βιάβε εκθαλίδεηαη ζε νζφλε Ζ/Τ αληίζηνηρε έλδεημε. Απφ ηε 

κνλάδα απηή κπνξεί λα ειεγρζεί θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο (λα αλνίμεη ή λα 

θιείζεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαλνλάθη θιπ). 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν θαη πάληνηε αλάινγα κε ηνλ 

θαηξφ, ζπλήζσο απφ ηηο 15 Μαίνπ κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ. Σν ζχζηεκα ηίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία θάζε βξάδπ κε θαζνξηζκέλν πξφγξακκα πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

κνλάδα. Ο απηνκαηηζκφο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηηο νκάδεο ησλ εθηνμεπηήξσλ απφ ηε 

1.00 κκ αξρίδνληαο απφ ην βφξεην ηκήκα ηνπ Άιζνπο. Οη εθηνμεπηήξεο πνπ θάλνπλ 

πιήξε πεξηζηξνθή ιεηηνπξγνχλ γηα 17 ιεπηά θαη απηνί πνπ θάλνπλ κηζή πεξηζηξνθή 

ιεηηνπξγνχλ γηα 11 ιεπηά. Ζ ζηαδηαθή απηή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ ησλ 

εθηνμεπηήξσλ δηαξθεί ζπλνιηθά 2.15΄. Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη κε 

ην κεγάιν ( 2 h 15min ) λπρηεξηλφ πξφγξακκα είλαη 460 θ.κ. Οη εθηνμεπηήξεο δελ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φινη καδί, κπνξνχλ φκσο λα ιεηηνπξγήζνπλ ν θαζέλαο 

μερσξηζηά ρεηξνθίλεηα. 

Τπάξρνπλ άιια δχν απηφκαηα πξνγξάκκαηα: 

κηθξφ, ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 63min  

κεζαίν, ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 1h 42min 

 

 

 

 

 

2.5 ΥΗΟΝΟΠΣΧΖ – ΠΑΓΔΣΟ 

2.5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν ρεηκψλαο ζηε ρψξα καο είλαη θαηά θαλφλα ήπηνο, έρνπλ 

παξαηεξεζεί ρξνληέο κε έληνλεο ρηνλνπηψζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ζνβαξά 
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πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο. Απφ ηε δηαπίζησζε 

απηή πξνθχπηεη θαη ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζεί ν θίλδπλνο θαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρηνλνπηψζεηο θαη 

ηνλ παγεηφ. 

Ζ ρηνλφπησζε θαη ν παγεηφο σο θαηλφκελα εληάζζνληαη  ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, γηαηί κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία 

ησλ αλζξψπσλ θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηηο ππνδνκέο. 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία εθηείλεηαη ν Γήκνο καο είλαη  θπξίσο πεδηλή θαη ηα 

θαηλφκελα ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Ζ θχξηα θαηά θαλφλα δπζκελήο επίπησζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ρηνλνπηψζεηο θαη 

ηνλ παγεηφ είλαη ε δηαθνπή θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν. 

Σα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνχληαη ζηνλ Γήκν 

καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρηνλνπηψζεσλ θαη ηνπ παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν 

πξνζδηνξίδνληαη ζηα παξαθάησ ζηάδηα : 

 

ηάδην  1 -Πξν-ρεηκεξηλή πεξίνδνο :  

(θαιχπηεη  ην  ρξνληθφ  δηάζηεκα  απφ  ην  ηέινο  ηεο πξνεγνχκελεο ρεηκεξηλήο 

πεξηφδνπ έσο θαη έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο). 

 Απνηίκεζε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν κε ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επφκελε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν. Πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε πιηθψλ (π.ρ. αιάηη , ςεθίδα, θηπάξηα 

θ.ι.π.) 

 πληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ. 

 

ηάδην 2 - Πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο (θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ). 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ παγεηνχ. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Μεηαηξνπή νρεκάησλ (αλ θξηζεί αλαγθαίν) , ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ απνρηνληζκφ (π.ρ. ηνπνζέηεζε αιαηηέξσλ – καραηξηψλ 

ζηα θνξηεγά – εκηθνξηεγά, θιπ). 

 Καζνξηζκφο ππεπζχλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ βάζεη ζρεδηαζκνχ. 
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 Πξνγξακκαηηζκφο βαξδηψλ θαη επηθπιαθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη 

ζρεδηαζκνχ. 

 Έθδνζε νδεγηψλ απφ ηνλ επηθεθαιήο ζπληνληζηή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ επέκβαζεο αιιά θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη θίλδπλνη θαη 

δεκηέο. 

 πζθέςεηο κε άιινπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλνπο θνξείο γηα ηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο απφ 

θνηλνχ αληηκεηψπηζεο, σο έθηαθηεο αλάγθεο απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ. 

 χγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (.Σ.Ο.) κε ζέκα ηε 

ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο. 

ηάδην 3 - Υεηκεξηλή πεξίνδνο (θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην δεχηεξν 

15λζήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ έσο θαη ην ηέινο Μαξηίνπ). 

 

2.5.2 ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δ ΠΑΓΔΣΟ 

Ο απνρηνληζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ ζην νδηθφ δίθηπν 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά θαλφλα ζηελ έλλνηα ηεο ζπληήξεζεο (ρεηκεξηλή 

ζπληήξεζε) θαη αληηκεησπίδνληαη κε ζηφρν ηελ αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. 

Ζ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν, ν έιεγρνο θπθινθνξίαο, ε επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ θπθινθνξίαο ζε φιν ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ ή 

Σκεκάησλ Σξνραίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν. 2699/99 , Φ.Δ.Κ. 

57/Α΄ 99 ΠΓ1/2005). Ζ γλσκνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γηα ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. 

 

Καηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ παγεηνχ θαη ρηνλφπησζεο θαηά κήθνο ησλ 

νδηθψλ αμφλσλ, ε πξνιεπηηθή αθηλεηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ απφ ηα θαηά ηφπνπο 

ππεχζπλα Σκήκαηα ηεο Σξνραίαο ηεο ΔΛ.Α κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βαηφηεηα 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ηα ζπλεξγεία απνρηνληζκνχ, ζεσξείηαη σο κέηξν 

απνηειεζκαηηθφ. 

ε πεξηπηψζεηο επηβνιήο πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ 

νρεκάησλ επί ή πιεζίνλ ηνπ νδηθνχ άμνλα ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κεηά απφ 

ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 
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χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηε δεκφζηα θπθινθνξία ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ θάζε κέηξν 

έηζη ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη θίλδπλνο ή δεκηέο ηξίησλ πξνζψπσλ ή άιισλ 

έλλνκσλ αγαζψλ απφ ηε δεκφζηα θπθινθνξία. Δπίζεο, ζα πξέπεη άκεζα λα 

ελεξγνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ. 

Ο απεγκλωβιζμόρ και η διάζωζη οδηγών και επιβαηών είναι απμοδιόηηηα ηηρ 

Πςποζβεζηικήρ  Τπηπεζίαρ. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ  επηβαηψλ, φηαλ απηφ 

επηβάιιεηαη (πνιχσξε αλακνλή θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηε 

δηαλνκή θιηλνζθεπαζκάησλ θαη πξφρεηξσλ γεπκάησλ. 

 

Ζ επίζεκε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ κε 

παξαρψξεζε, γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν απφ πιεπξάο 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ 

ππεξεζηψλ ηξνραίαο ηεο ΔΛ.Α. 

 

Ζ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ 

βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ πιεπξάο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. 

Αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ πγείαο ζε πεξηνρέο φπνπ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία 

ζην νδηθφ δίθηπν ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ην ΔΚΑΒ, δερζεί θιήζε αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθνχ πγείαο ζε 

πεξηνρή φπνπ δηαπηζησκέλα έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία ζην νδηθφ δίθηπν απφ ηελ 

εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ θαη δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε απφθξηζή ηνπ κε ηα 

κέζα πνπ δηαζέηεη, ελεκεξψλεη ην Π.. πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζηελ κεηαθνξά 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζε ζεκείν φπνπ είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε ησλ κέζσλ ηνπ ΔΚΑΒ. 

 

Σε δξάζε απηή κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ θαη νη ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. εθφζνλ 

δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα. 

 

Γηαθνπή καζεκάησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ Μεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (Ν.3852/2010, ΦΔΚ 87/Α΄/2010), ε 
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δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ (αξζ. 94 ηνπ Ν.3852/2010). Οκνίσο ε 

δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο νξίσλ (αξζ. 186 ηνπ Ν.3852/2010). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δξάζε δηαθνπήο καζεκάησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, αλ θαη δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ζην παξφλ δεδνκέλνπ φηη 

απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ησλ καζεηψλ απφ θηλδχλνπο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

 

ηα πιαίζηα απηά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ 

αλσηέξσ κέηξνπ ηεο δηαθνπήο καζεκάησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ιφγσ 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλεξγαζία 

ησλ αξκνδίσλ Γεκάξρσλ κε ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε θαη ηε νηθεία Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

δηαθνπήο καζεκάησλ. 

 

2.5.3 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΥΗΟΝΟΠΣΧΔΧΝ - 

ΠΑΓΔΣΟΤ 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρηνλνπηψζεηο, θαηλφκελα παγεηνχ θαη άιια επαγφκελα απηψλ 

θαηλφκελα γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Ν3013/2002). Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Σκεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. ηελ ελεκέξσζε 

απηή γίλεηαη ζαθέο φηη νη πνιίηεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ εθηφο απφ ηα 

ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο (100, 199, 166, θιπ) θαη ζηνλ Δληαίν Δπξσπατθφ 

Αξηζκφο Κιήζεο 112. Ο Δληαίνο Δπξσπατθφο Αξηζκφο Κιήζεο 112 εμππεξεηεί θαη 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο ζε δπν απφ ηηο θχξηεο 

επξσπατθέο γιψζζεο (αγγιηθά θαη γαιιηθά). 
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2.5.4 ΜΔΣΡΑ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

ΑΠΟ ΥΗΟΝΟΠΣΧΔΗ & ΠΑΓΔΣΟ. 

2.5.4.1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 Γηαηεξείηε ην ζπίηη δεζηφ θαη παξακείλεηε κέζα φζν απηφ είλαη δπλαηφ. 

 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ιάβεηε εηδηθή κέξηκλα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 

ειηθησκέλνπο. Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα βγαίλνπλ έμσ κε θαθνθαηξία. 

 Φνξάηε θαηάιιεια ξνχρα θαη παπνχηζηα. 

 Να ελεκεξψλεζηε ζπλερψο απφ ηα ΜΜΔ (ξαδηφθσλν , ηειεφξαζε θ.ι.π.) γηα 

ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ θαη λα παξαθνινπζείηε ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ 

Γειηίσλ Καηξνχ ηεο Δ.Μ.Τ. 

 Δάλ δηαζέηεηε, λα έρεηε πάληα καδί ζαο ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν θαη ηνλ 

θνξηηζηή ηεο κπαηαξίαο ηνπ. 

 ε πεξίπησζε αλάγθεο θαιέζηε ηνλ επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112, 

ηελ Αζηπλνκία (100), ην ΔΚΑΒ (166) ή ηελ Ππξνζβεζηηθή (199) θαη 

βεβαησζείηε φηη ηα παηδηά ζαο γλσξίδνπλ ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο. 

 Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ, φπσο π.ρ. ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο 

ηεο πεξηνρήο , δηεπζέηεζε θπθινθνξίαο θ.ι.π. 

 

2.5.4.2 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΥΗΟΝΟΠΣΧΖ - ΥΗΟΝΟΘΤΔΛΛΑ 

Δάλ θαηνηθείηε ζε πεξηνρή πνπ έρεη πξφβιεκα απφ ρηνλνπηψζεηο : 

 Πξνκεζεπηείηε πιηθφ ζέξκαλζεο (αθνξά θπξίσο ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο), 

θάξκαθα θαη ηξφθηκα γηα αξθεηέο εκέξεο. 

 Δάλ δηακέλεηε ζε δχζβαηε πεξηνρή , έρεηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ ρηνληνχ (θηπάξηα θ.ι.π.). 

 ε πεξηνρέο φπνπ πξνβιέπνληαη ρηνλνπηψζεηο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο. 

 Απνθχγεηε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αλ δελ είλαη δπλαηφ , πάξηε ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη. 
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2.5.4.3 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΥΗΟΝΟΠΣΧΖ ή 

ΥΗΟΝΟΘΤΔΛΛΑ 

Δάλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν: 

 Οδεγεζείηε ζε αζθαιέο ζεκείν ρσξίο θαηλφκελν έληνλεο ρηνλφπησζεο. Μελ 

εθηεζείηε ζε ρηνλνζχειια. 

 

 

Δάλ βξίζθεζηε ζην απηνθίλεην: 

 Να έρεηε κφληκα ην ρεηκψλα ζην πνξη-κπαγθάδ ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο ηηο 

αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηείηε εάλ είλαη αλαγθαίν. 

 Να ππαθνχηε  ζηηο εληνιέο  ησλ  αζηπλνκηθψλ  νξγάλσλ  ή  άιισλ  αξκφδησλ  

θνξέσλ  πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία. 

 Αιιάμηε πνξεία αλ ππάξρεη έληνλε ρηνλφπησζε θαη βξίζθεζηε ζε δχζβαην 

δξφκν. Απνθχγεηε λα νδεγείηε ζε δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο. 

 Μείλεηε ζην απηνθίλεην αλ απηφ αθηλεηνπνηεζεί. Αλάβεηε ηε κεραλή γηα 10 

ιεπηά αλά ψξα θαη ηνπνζεηείζηε ζηελ θεξαία ηνπ ξαδηνθψλνπ έλα χθαζκα κε 

έληνλν ρξψκα γηα λα ζαο εληνπίζνπλ νη δηαζσζηηθέο νκάδεο. 

 

2.5.4.4 ΘΤΔΛΛΧΓΔΗ ΑΝΔΜΟΗ 

 Αζθαιίζηε αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνχλ απφ ηνλ άλεκν θαη 

ελδέρεηαη  λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνχο. 

 Διέγμηε αλαξηψκελεο πηλαθίδεο. 

 Απνθχγεηε δξαζηεξηφηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Απνθχγεηε θνιψλεο κε ειεθηξνθφξα θαιψδηα. 

 Απνθχγεηε δελδξνζηνηρίεο. 
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2.6 ΚΑΤΧΝΑ 

2.6.1 ΚΟΠΟ 

θνπφο ηνπ παξφληνο κλεκνλίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο ζα 

πξνβεί ν Γήκνο Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ 

απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαιεί ην θαηλφκελν ηνπ θαχζσλα. 

2.6.2 ΓΔΝΗΚΑ 

Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

θαχζσλα. Οη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν πεξηζζφηεξν 

άηνκα κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο, ειηθησκέλνπο, βξέθε θαη λήπηα. 

 

2.6.3 ΑΠΟΣΟΛΖ 

Ζ απνζηνιή ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο  είλαη λα ιάβεη φια 

ηα αλαγθαία κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ελδερνκέλνπ θαχζσλα θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο άκεζεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνθαιεί ην θαηλφκελν ηνπ θαχζσλα. 

 

2.6.4 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

(α) Πξνζδηνξίδεη ηνπο θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο γηα ηε θηινμελία πνιηηψλ ζε πεξίνδν 

θαχζσλα, ηε δπλακηθφηεηα ηνπο, ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηνπο ππεπζχλνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη  ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία απνζηέιινληαη πξνο ελεκέξσζε ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

(β) Ζ επηζεψξεζε ησλ θζαξκέλσλ θιηκαηηζηηθψλ ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, γίλεηαη κε 

κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 
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(γ) Ζ κεηαθνξά ησλ εππαζψλ αηφκσλ ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζα γίλεηαη κε 

κέξηκλα θαη νρήκαηα ηνπ Γήκνπ (εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηδίαο κεηαθνξάο 

ηνπο εθεί). 

(δ) Δλεκέξσζε αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αλάγθε εηνηκφηεηαο γηα άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπο γηα ηε κεηαθνξά αηφκσλ. 

(ε) Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζα παξαθνινπζεί ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο 

Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (ΔΜΤ) γηα εηνηκφηεηα εθαξκνγήο ηνπ 

ππάξρνληνο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Καχζσλα. 

(ζη) Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζα απνζηείιεη νδεγίεο πξνο ηνπο πνιίηεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απηψλ απφ ζεξκνπιεμία (ηη λα θάλνπλ, πψο λα 

θηλνχληαη, ηη λα ηξψλε θ.ι.π) κέζσ ησλ θαηά ηφπνπο ΜΜΔ, ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Γήκνπ, Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζπλδηαιιάζζνληαη κε κεγάιν αξηζκφ δεκνηψλ 

θιπ, αιιά θαη ζα ηηο απνζηείιεη (κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηειενκνηνηππία θαη 

ζπκβαηηθφ ηαρπδξνκείν) πξνθεηκέλνπ λα ην αλαξηήζνπλ ζε εκθαλή ζεκεία 

ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, αιιά θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. 

(δ) Σν Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο 

ηνπ απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζα πιεξνθνξήζεη ηνπο πνιίηεο απφ ηα 

ηνπηθά ΜΜΔ γηα ηελ χπαξμε ησλ νξηζζέλησλ θιηκαηηδφκελσλ ρψξσλ ππνδνρήο, 

θαζψο θαη γηα ην ηειεθσληθφ θέληξν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ. 

(ε) Οξίδεηαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (αλ απαηηεζεί θαη θξηζεί αλαγθαίν) , γηα ηνπο 

νξηδφκελνπο ρψξνπο θηινμελίαο θνηλνχ ζε πεξίνδν θαχζσλα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ε απξφζθνπηε παξακνλή θαη ζίηηζε ησλ αηφκσλ απηψλ. 

 

2.6.5 ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΑΠΟ ΤΦΖΛΔ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ 

(α) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο μεπεξάζεη νξηζκέλα φξηα αλεθηά απφ 

ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη κε ηε ζπλέξγεηα νξηζκέλσλ άιισλ παξαγφλησλ 

(πγξαζία, άπλνηα θ.α.), δεκηνπξγνχληαη νξηζκέλεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

πνηθίινπ βαζκνχ βαξχηεηαο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε 

αιιά θαη ζηνλ ζάλαην. 

(β) Σα ζπκπηψκαηα απηά κπνξεί λα είλαη: δπλαηφο πνλνθέθαινο, αηνλία, αίζζεκα 

θαηαβνιήο, ηάζε γηα ιηπνζπκία, πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, λαπηία, εκεηνί 

θαη ηαρππαικία. ηηο ζνβαξφηεξεο κνξθέο, πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλδξνκν ηεο 

ζεξκνπιεμίαο ηα ζπκπηψκαηα είλαη: απμεκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, 
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ζπαζκνί, δηάξξνηα, δηαηαξαρή ηεο πεθηηθφηεηαο ηνπ αίκαηνο, απνπζία εθίδξσζεο 

ή έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

(γ) Ζ ζεξαπεία ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αλσηέξσ ζπκπηψκαηα φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πςειή, πξέπεη λα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα αιιά σο πξψηεο βνήζεηεο κέρξη ηελ δηαθνκηδή ηνπο ζε 

απηά ζα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα ειάηησζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ζψκαηνο, φπσο 

πιήξεο έθδπζε απφ ηα ξνχρα, ηνπνζέηεζε παγνθχζηεσλ ή θξχσλ επηζεκάησλ ζηνλ 

ηξάρειν, ζηηο καζράιεο θαη ζηνπο βνπβψλεο. Αλ ηα άηνκα παξνπζηάζνπλ ζεκεία 

έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ (θαξδηάο, λεθξψλ, πλεπκφλσλ) 

ηφηε επηβάιιεηαη ε άκεζνο κεηαθνξά ηνπο ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. 

 

2.6.6 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΜΦΑΝΗΖ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΚΑΤΧΝΑ 

(α) Απνθπγή έθζεζεο ζην ειηαθφ θσο. Αλαδήηεζε ζθηεξψλ θαη δξνζεξψλ κεξψλ. 

Πξνηίκεζε ζηα αλνηρηφρξσκα ξνχρα κε αλνηθηφ ιαηκφ. 

(β) Απνθπγή βαξηάο ζσκαηηθήο εξγαζίαο ηδηαίηεξα ζε κέξε πνπ ππάξρεη καδί κε 

ηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη πνιχ πγξαζία, επίζεο θαη θάησ απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

(γ) Να πίλνπλ άθζνλα πγξά κε ηελ κνξθή ηνπ πφζηκνπ λεξνχ αιιά θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο αλαςπθηηθψλ θαηά πξνηίκεζε θπζηθψλ ρπκψλ. 

(δ) Να απνθεχγνληαη ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 

(ε) Να δηαηξέθνληαη κε νιηγνζεξκηθή δίαηηα πνπ ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο ιαραληθά 

θαη θξνχηα πάζεο θχζεσο, κε πεξηνξηζκφ ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ. 

(ζη) Να γίλνληαη ζπρλά ινπηξά κε θαηαησληζηήξεο (ληνπο), φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή 

αθζνλία λεξνχ. 

(δ) Να ληχλνπλ ηα λενγλά φζν γίλεηαη πην ειαθξά κε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα 

ειεχζεξα θαη λα ηνπο δίλνπλ καδί κε ην γάια θαη πγξά. 

(ε) Πεξηζζφηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηηο θαινχκελεο "νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ ηνπ 

θαχζσλα" πνπ είλαη: 

 Όια ηα άηνκα πνπ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. 

 Όια ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα φπσο θαξδηνπάζεηεο, 

λεθξνπάζεηεο, πλεπκνλνπάζεηεο, επαηνπάζεηεο, ζαθραξψδε δηαβήηε θ.α. 

 Όια ηα άηνκα πνπ γηα θαζαξά ηαηξηθνχο ιφγνπο παίξλνπλ θάξκαθα γηα 

ηα ρξφληα λνζήκαηα ηνπο φπσο ηα δηνπξεηηθά, ηα αληηρνιηλεξγηθά, ηα 
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ςπρνθάξκαθα, ηα αληηζπιιεπηηθά, ηα νξκνλνχρα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο ηλζνπιίλεο θαη ησλ αληηδηαβεηηθψλ δηζθίσλ. Ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ 

γηαηξφ γηα ηελ ελδερφκελε ειάηησζε ηεο δνζνινγίαο. 

(ζ) Αο ζεκεησζεί φηη νη λνζειεπηηθέο κνλάδεο δέρνληαη φρη κφλν ηα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη φζα αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ θαη δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηνλ ηφπν πνπ κέλνπλ, ελψ ην Δ.Κ.Α.Β. είλαη πάληα έηνηκν 

θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν γηα λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα ζηα λνζνθνκεία ηα 

άηνκα απηά. 

(η) Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ή 

απινχο αλεκηζηήξεο, ην ίδην θαη φια ηα ηδξχκαηα πνπ πεξηζάιπνπλ λενγλά, 

βξέθε, παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

 

2.7 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Αλ θαηνηθείηε ή βξίζθεζηε ζπρλά ζε πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηερλνινγηθνί 

θίλδπλνη νη επηινγέο είλαη δχν: είηε λα παξακείλεηε/λα θαηαθχγεηε ζε θιεηζηφ ρψξν 

είηε λα εθθελψζεηε ην ρψξν. Οη αξκφδηεο Αξρέο ζα απνθαζίζνπλ ηελ θαιχηεξε 

ιχζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ: 

 Να αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

 Να κειεηήζεηε, λα εμνηθεησζείηε θαη λα εθαξκφζεηε ηηο παξαθάησ γεληθέο 

νδεγίεο κέρξη λα ζαο δνζνχλ νη εηδηθέο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

αηπρήκαηνο. 

2.7.1 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

πγθεληξψζηε ζηνλ ίδην ρψξν ή θξνληίζηε λα είλαη εχθνιν λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ιίγν 

ρξφλν: 

 Κνιιεηηθή κνλσηηθή ηαηλία (ραξηνηαηλία). 

 Φαιίδηα. 

 Πιαζηηθά θχιια (θνκκέλα ζηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο) θαη πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ. 
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 Πεηζέηεο θαη παλάθηα. 

 Ραδηφθσλν κε κπαηαξίεο (νη κπαηαξίεο λα κελ είλαη κέζα ζην 

ξαδηφθσλν αιιά λα βξίζθνληαη δίπια, αιιηψο ειέγρεηέ ηηο ζπρλά). 

 Φαθφο κε κπαηαξίεο (νη κπαηαξίεο λα κελ είλαη κέζα ζην θαθφ αιιά λα 

βξίζθνληαη δίπια, αιιηψο ειέγρεηέ ηηο ζπρλά). 

 Δπηπιένλ θαηλνχξγηεο κπαηαξίεο. 

 Δκθηαισκέλν λεξφ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 

 πζθεπαζκέλε ηξνθή ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 

 απνχλη. 

 Βαιηηζάθη πξψησλ βνεζεηψλ. 

 Απαξαίηεηα θάξκαθα γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Δπηιέμηε ην δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ πνπ πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

πξνζηαζία. Λάβεηε ππφςε φηη ην δσκάηην πξέπεη: λα βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ ζπηηηνχ, κε ειάρηζην αξηζκφ παξαζχξσλ θαη πνξηψλ πνπ 

αζθαιίδνπλ εξκεηηθά, λα ζπγθνηλσλεί κε ην δσκάηην ηνπ θχξηνπ κπάληνπ ή 

ηνπ WC, ηα παξάζπξά ηνπ λα κελ βξίζθνληαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 

θηλδχλνπ, λα κελ έρεη αλνίγκαηα γηα αληαιιαγή αέξα κε ην πεξηβάιινλ 

(δει. ηδάθη, θιηκαηηζηηθά, θιπ.) θαη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν. 

 Οδεγείηε κε απμεκέλε πξνζνρή φηαλ βξίζθεζηε θνληά ζε βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ή ζε νρήκαηα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

 Αθνχ δηαβάζεηε ηηο νδεγίεο, ζπδεηείζηε ην ζέκα κε φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ζαο. 

 

2.7.2 ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

 Παξακείλεηε ή θαηαθχγεηε ζε θιεηζηφ ρψξν 

 θνπφο είλαη λα δηαθπιάμεηε ηελ πγεία ζαο απφ επηθίλδπλεο ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ κπνξεί λα εηζέιζνπλ ζην ζπίηη ζαο, απφ πηζαλέο εθξήμεηο 

(πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ζξαχζκαηα) θαη απφ ηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία. 

Αλ είζηε ζην απηνθίλεηφ ζαο 

 Κιείζηε θαη δηαηεξήζηε θιεηζηά ηα παξάζπξα, ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θαη 

ηνπο αεξαγσγνχο ηνπ. 

 Μάζεηε  αλ  ππάξρεη  θνληηλφ  θηίξην  γηα  λα  θαηαθχγεηε  θαη  ζηακαηήζηε  

πξνζεθηηθά  ην απηνθίλεην. Γηαθνξεηηθά κείλεηε ζην απηνθίλεην. 
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 Έρεηε ην ξαδηφθσλν αλνηθηφ, παξαθνινπζείζηε ηηο αλαθνηλψζεηο θαη 

εθαξκφδεηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ. 

Αλ είζηε ζην ζπίηη θαη έρεηε δηαζέζηκν ρξφλν 

 Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

 Έρεηε ην ξαδηφθσλν ή/θαη ηελ ηειεφξαζε αλνηθηά γηα λα αθνχηε ηηο 

αλαθνηλψζεηο θαη ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεηε. 

 Κιείζηε φια ηα παξάζπξα, ηηο εμσηεξηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο πφξηεο ηνπ 

ζπηηηνχ ρσξίο λα ηηο θιεηδψζεηε. 

 Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ αλειθπζηήξα. 

 Κιείζηε φια ηα θιηκαηηζηηθά είηε αλήθνπλ ζε θεληξηθφ ζχζηεκα είηε φρη θαη 

ηνπο αλεκηζηήξεο. 

 Δπηθαιχςηε κε θνιιεηηθή κνλσηηθή ηαηλία (ραξηνηαηλία) ηηο ραξακάδεο 

(θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο) ζε πφξηεο θαη παξάζπξα. Δπηπιένλ, κπνξείηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε πγξέο πεηζέηεο ή θνπβέξηεο. 

 Καιχςηε κε ραξηνηαηλία ηελ θιεηδαξηά θαη γχξσ απφ ην πφκνιν ηεο πφξηαο. 

 Αζθαιίζηε εξκεηηθά κε ραξηνηαηλία θαη πιαζηηθά θχιια ηελ είζνδν ηνπ 

ηδαθηνχ, φια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ηηο εηζφδνπο απαγσγψλ θαη 

ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ, ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα. 

 Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε θηάιεο πγξαεξίνπ. Κιείζηε ηηο εζσηεξηθέο πφξηεο ηνπ 

ζπηηηνχ. Πεγαίλεηε ζην πξναπνθαζηζκέλν δσκάηην. 

 Μελ πιεζηάδεηε ζε παξάζπξα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην ηειέθσλν (θηλεηφ ή ζηαζεξφ). 

 Αλ παξ’ φιεο ηηο ελέξγεηέο ζαο, ηα επηθίλδπλα αέξηα εηζέιζνπλ ζην θηίξην, 

δηπιψζηε αξθεηέο θνξέο κία πεηζέηα ή έλα παλί, θαιχςηε ην ζηφκα θαη ηε 

κχηε ζαο θαη πάξηε ειαθξέο αλαπλνέο. 

Αλ δεηεζεί απφ ηηο Αξρέο λα εθθελψζεηε ηελ πεξηνρή 

 Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

 Αθνινπζείζηε ηηο νδνχο δηαθπγήο πνπ ζα ζαο ππνδεηρζνχλ. 

 Έρεηε ην ξαδηφθσλν αλνηθηφ ψζηε λα παξαθνινπζείηε ηηο αλαθνηλψζεηο θαη 

εθαξκφδεηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ. 

 Αλ έρεηε ρξφλν θιείζηε ηηο πφξηεο, ηα παξάζπξα θαη ηα ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ ψζηε λα κεηψζεηε ηε ξχπαλζή ηνπ. 

Αλ βξίζθεζηε έμσ απφ θηίξην θαη θνληά ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο 
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 Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα πξνθπιάμεηε θαηαξρήλ 

ηνλ εαπηφ ζαο. Πξνζθέξεηε βνήζεηα ζε φπνηνπο ηε ρξεηάδνληαη κφλν εάλ 

γλσξίδεηε πψο πξέπεη λα ελεξγήζεηε. Απνκαθξπλζείηε απφ ην ρψξν ηνπ 

αηπρήκαηνο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

 Μελ πεξπαηάηε θαη κελ αγγίδεηε άζθνπα εθεί πνπ βξίζθεηαη ε νπζία πνπ έρεη 

δηαξξεχζεη.  

 Μελ θαπλίδεηε. 

 Καιχςηε ην ζψκα ζαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

 «Φηιηξάξεηε» ηνλ αέξα πνπ αλαπλέεηε απφ επηθίλδπλα αέξηα, ζθφλε ή 

ζηαγνλίδηα θαιχπηνληαο κε κία δηπισκέλε πεηζέηα ή παλί ην ζηφκα θαη ηε 

κχηε ζαο θαη παίξλεηε ειαθξέο αλαπλνέο. 

Αλ είζηε ζε άιιν θηίξην 

 Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

 πλεηζθέξεηε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. 

Αλ βξίζθεζηε: 

Τπήλεκα ηνπ ρψξνπ ηνπ αηπρήκαηνο (ρψξνο Β ζην παξαθάησ ζρήκα) 

απνκαθξπλζείηε θηλνχκελνη θάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

Πξνζήλεκα ηνπ ρψξνπ ηνπ αηπρήκαηνο (ρψξνο Α ζην παξαθάησ ζρήκα) 

απνκαθξπλζείηε θηλνχκελνη αληίζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ή ηεο 

ξνήο πδάησλ. 
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Γεληθά θαηεπζπλζείηε πξνο ηα πςειφηεξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο θαζψο πνιιέο 

ηνμηθέο νπζίεο είλαη βαξχηεξεο ηνπ αέξα. 

Οη απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο εμαξηψληαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο (πνζφηεηα θαη είδνο ρεκηθήο νπζίαο, κέξα ή λχρηα, κεηεσξνινγηθνί 

παξάγνληεο θιπ.). ηελ αξρηθή εμέιημε ελφο αηπρήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αζθαιήο κηα απφζηαζε: 

 800 κέηξσλ (αλ πξφθεηηαη γηα δηαξξνή). 

 1.600 κέηξσλ (αλ πξφθεηηαη γηα θσηηά ή έθξεμε). 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (κεγάιε πνζφηεηα, εμαηξεηηθά επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία, 

δπζκελείο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο) νη απνζηάζεηο αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο. 

Αλ είζηε παξφληεο ζε ή αληηιεθζείηε έλα αηχρεκα θαη δείηε φηη δελ ππάξρεη 

παξνπζία ησλ Αξρψλ αλαθέξεηέ ην ζε έλα απφ ηα αθφινπζα ηειέθσλα αθνχ 

πξψηα απνκαθξπλζείηε ζε απφζηαζε αζθαιείαο: 

Δπξωπαϊθόο Αξηζκόο Έθηαθηεο Αλάγθεο: 112 

Ππξνζβεζηηθό ώκα: 199 

Αζηπλνκία: 100 

ΔΘΑΒ: 166 
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Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα δψζεηε φζν ην δπλαηφλ ηα πην αθξηβή ζηνηρεία 

(ηφπνο πεξηζηαηηθνχ, ηελ απφζηαζε ζαο απφ ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο, ην φλνκά 

ζαο, έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θιπ) θαη λα θάλεηε πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

Για ηον ζκοπό αςηό, παπαηηπήζηε: 

Αλ ππάξρνπλ ζχκαηα, θάλεηε κία εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζηελ πεξηνρή 

(αξηζκφο λεθξψλ, ηξαπκαηηζκέλσλ) θαη πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ (π.ρ. δαιάδα, πνλνθέθαινο, εξεζηζκφο ζηα κάηηα, θιπ). 

Σν ρξψκα ηνπ θαπλνχ ή ηνπ πγξνχ πνπ έρεη δηαξξεχζεη. Σηο νζκέο θαη ηνπο 

πεξίεξγνπο ήρνπο εάλ ππάξρνπλ. 

Σελ ζπκπεξηθνξά ηνπ λέθνπο εάλ ππάξρεη (θαηεχζπλζε θίλεζεο, βπζίδεηαη ή 

αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, θ.ιπ.), ζπκπεξηθνξά ηνπ πγξνχ. 

Αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία/πηλαθίδεο ζηηο ζπζθεπαζίεο, ζηνπο πεξηέθηεο (βαξέιηα, 

θάζε είδνπο δνρεία θαη παιέηεο ) ή ζην βπηηνθφξν (φλνκα εηαηξείαο θιπ). 

Ηδηαηηέξσο παξαηεξήζεηε ηελ ύπαξμε : 

 ησλ πηλαθίδσλ ρξψκαηνο πνξηνθαιί (πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 

αλαγλσξίζεσο κεηαθεξφκελεο χιεο) θαη ζπγθξαηήζηε ηνπο δχν αξηζκνχο 

(έλαλ δηςήθην/ηξηςήθην θαη έλαλ ηεηξαςήθην) ηνπο ιεγφκελνπο αξηζκνχο UN 

π.ρ.  

 
 

 

 ησλ εηηθεηψλ θηλδχλνπ ζε ζρήκα ξφκβνπ κε ρξψκαηα (θφθθηλν, θίηξηλν, 

γαιάδην, θιπ), θάπνην ζρήκα (έθξεμε βφκβαο , καχξε ή ιεπθή θιφγα , 

λεθξνθεθαιή κε δηαζηαπξνχκελα  νζηά,  θιπ)  θαη  αξηζκφ  ζηελ  θάησ  

γσλία  (1.1,  3,4,  θιπ)  π.ρ. 
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 ηη είλαη θνληά ζηνλ ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο  (εγθαηαζηάζεηο, θηίξηα, ζρνιείν, 

βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, ΚΑΠΖ, ζηάζε κέζνπ καδηθήο κεηαθνξάο, 

πιαηείεο, πνηάκηα, ιίκλεο, θξεάηηα, θιπ). 

 κελ θιείζεηε ην ηειέθσλν εάλ δελ ζαο πεη ν ηειεθσλεηήο - κπνξεί λα 

ρξεηάδεηαη θάπνηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξία. 

ΑΝ ΔΚΣΔΘΔΗΣΔ Δ ΥΖΜΗΚΖ ΟΤΗΑ 

Αν εκηεθείηε ζε σημική οςζία: 

 Καιέζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα 

 Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ 

 ΔΚΑΒ 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ γεληθέο νδεγίεο πνπ λα θαιχπηνπλ θάζε πεξίπησζε 

έθζεζεο ζε κία επηθίλδπλε νπζία (δειεηεξίαζε, ρεκηθφ έγθαπκα) ε νπνία 

κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ζαο, αλ φκσο πξνβείηε ζε 

νξηζκέλεο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κπνξεί λα κεηψζεηε ηελ πηζαλφηεηα ηεο κφιπλζεο 

θαη ηελ βιάβε πνπ νθείιεηαη ζηελ έθζεζή ζαο ζηελ ρεκηθή νπζία. 

Δάλ κία επηθίλδπλε νπζία έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα ζαο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα ελεξγήζεηε ακέζσο. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζνβαξήο βιάβεο. 

Δθηφο θαη αλ ελεκεξσζείηε γηα ην φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξφ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή νπζία θάληε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Ξεπιχλεηε ηα ρέξηα ζαο γξήγνξα. 

 Αλ θνξάηε θαθνχο επαθήο αθαηξέζηε ηνπο. 

 Ξεπιχλεηε ην θάζε κάηη μερσξηζηά ρσξίο ηδηαίηεξε πίεζε κε θαζαξφ ριηαξφ 

λεξφ θαη κε θαηεχζπλζε απφ ηε κχηε πξνο ηα έμσ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 

ιεπηά.  πλερίζηε ηε δηαδηθαζία έσο φηνπ δελ αηζζάλεζηε θακία ελφριεζε. 

 Εεηήζηε ηαηξηθή ζπλδξνκή. 

Αλ βάζηκα λνκίδεηε φηη έρεηε εθηεζεί ζε θάπνηα επηθίλδπλε νπζία... 

 Βγάιηε ακέζσο φπνηα ξνχρα ζεσξείηε φηη έρνπλ ξππαλζεί. 

 Βγάιηε ηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ έξζνπλ ζε επαθή κε ην πξφζσπφ ζαο. 

Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ κε ηνλ θαλνληθφ ηξφπν ζθίζηε ηα ή θφςηε ηα κε 

έλα ςαιίδη. 

 Βάιηε ηα ξνχρα ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο ή ζε θάπνην δνρείν θαη θιείζηε ην 

θαιά. 

 Αλ είλαη δπλαηφλ πιπζείηε πξνζεθηηθά κε λεξφ. 
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 Πεξηκέλεηε ηελ ηαηξηθή βνήζεηα. 

 

 

 

 

2.7.3 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ηελ  ηζηνζειίδα  (  http://materials.zago.gr/CHAZMA_GS_2008/home.htm  )  ,  

κπνξείηε  λα ελεκεξσζείηε γηα φια ηα επηθίλδπλα πιηθά θαη ζηηο άκεζεο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://materials.zago.gr/CHAZMA_GS_2008/home.htm
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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ – ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & 

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ 

 

ην κεηαθαηαζηξνθηθφ ζηάδην πξέπεη ν Γήκνο λα πινπνηήζεη κηα απνηίκεζε ηεο 

δηαρείξηζεο πνπ έγηλε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη, αλάινγα κε ηελ θαηαζηξνθή, είηε 

αλαδεηψληαο είηε δεκηνπξγψληαο απνινγηζηηθά δειηία. ε απηά νη εκπιεθφκελεο 

δνκέο θαηαγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλαλ θαη απνηππψλνπλ ηηο θαιέο θαη θαθέο 

πξαθηηθέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έλαο νινθιεξσκέλνο απνινγηζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξάζεσλ θαη κηα απνηίκεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ έξγνπ ηνπ Γήκνπ, πξνηείλεηαη ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηε δηνξγάλσζε απνινγηζηηθήο ζπλάληεζεο εξγαζίαο κε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο ζπλάληεζεο 

είλαη πνιιαπιά, ηφζν γηα ην Γήκν, φζν θαη γηα ηνλ πνιίηε. Μέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία βειηηψλνληαη ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα, επηηπγράλεηαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, δηαθξίλνληαη νη ξφινη θαη νη 

αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θαη βειηηζηνπνηείηαη ν ζπληνληζκφο. Όπσο 

κεηά απφ θάζε άζθεζε δηαθαίλνληαη παξαιείςεηο θαη δηαρεηξηζηηθά ιάζε, έηζη θαη 

κεηά απφ έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα πξνζερζνχλ ηπρφλ 

παξαιείςεηο θαη πηζαλά ιάζε. Ο απνινγηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ζπρλά νδεγεί θαη ζε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. 
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ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΧΛ 

1. Γξ. Γεκάξρνπ. 

2. Γξ. Αληηδεκάξρσλ. 

3. Πξντζηάκελνπο Γηεπζχλζεσλ. 

4. Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (κε ηα παξαξηήκαηα). 

5. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Δπαγγειίζηξηαο 2, 105 63, Αζήλα. 

6. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

7. Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθνχ Σνκέαο Αζελψλ 

8. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Απηνηειήο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

9. Αζηπλνκηθφ Σκήκα  Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο. 

10. Σξνραία Ν.Ησλίαο, Υαιθηδηθήο 17, 144 51, Μεηακφξθσζε.  

11. Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο 9
νο 

, ΟΑΚΑ, 151 23, Μαξνχζη. 
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1. Λήςε απφθαζεο γηα νξγάλσζε Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

2. Σνκείο – Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ 

3. Υψξνη θαηαθπγήο - θαηαπιηζκνχ (θαηάζηαζε - ηνπνγξαθηθά) 

4. Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

5. ρέδην εθθέλσζεο ηνπ Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ 

6. εκεία Ππξνζβεζηηθψλ Κξνπλψλ 

7. Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε Έλσζε Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ 

8. Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί - Πνιηηηθνί Μεραληθνί – Μεραλνιφγνη Μεραληθνί – 

Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί - Υσκαηνπξγηθέο Δξγαζίεο 

9. Ηαηξνί πνπ εδξεχνπλ ζην Γήκν Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο Γηάθνξσλ 

Δηδηθνηήησλ 

10. Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ – Κέληξα Τγείαο / Ηδησηηθέο Κιηληθέο 

11.  Γηάζεζε Δκθηαισκέλνπ Νεξνχ 

12. Σξνθνδνζίεο (Catering) Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο 

13.  Υεκηθέο Σνπαιέηεο Αηηηθήο 

14.  ρνιεία (Νεπηαγσγεία - Γεκνηηθά - Γπκλάζηα - Λχθεηα) 

15. Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 

16.  Γεκνηηθφ πκβνχιην 

17. Κ.Α.Π.Ζ (Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ) 

18. Φαξκαθεία 

19.  Σειέθσλα Έθηαθηεο Αλάγθεο 

20. Οδηθφ Γίθηπν (Βαζηθφ Οδηθφ - Βαζηθφ πιιεθηήξην - Σνπηθφ πιιεθηήξην) 

21.  εηξήλεο απηφκαηεο – ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο (πξνεηδνπνίεζεο) 

22. Δζεινληηθή Οκάδα  

23.  Οδεγίεο «Πξνεηνηκάζνπ απφ ηψξα γηα ηνλ ζεηζκφ» - «εηζκφο - Δλεκεξσζείηε 

ΣΧΡΑ» 

24. Ννκνζεζία 

25. Βηβιηνγξαθία θαη άιιεο πεγέο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1  

Λήςε απόθαζεο γηα νξγάλσζε Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2  

Σνκείο – Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ 

 

Ο Γήκνο Ν.Φηιαδέθιεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο απνηειείηαη απφ ηνλ Σνκέα – Γηακέξηζκα 

ηεο Ν.Φηιαδέιθεηαο θαη ηνλ Σνκέα – Γηακέξηζκα ηεο Ν.Υαιθεδφλαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

Υώξνη θαηαθπγήο - θαηαπιηζκνύ (θαηάζηαζε - ηνπνγξαθηθά) 

3.1 Υώξνη Καηαθπγήο – πγθέληξσζεο Πιεζπζκνύ 

Πξφθεηηαη γηα ρψξνπο άκεζεο εθηφλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ εθδήισζε ηνπ 

ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ. Δίλαη ρψξνη βξαρπρξφληαο παξακνλήο (έσο 2 εκέξεο) θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πιεζπζκνχ. 

ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΣΑΧ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΕΙΔΟ 
ΧΩΡΟΤ 

ΧΡΗΗ Ω 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 
ΚΑΣΑΦΤΓΗ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 
ΚΑΣΑΤΛΙΜΟΤ 

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ1 
ΠΑΡΚΟ ΠΟΔΟΝΙΦΣΘ 
(καλυμ.ρζμα) 

ΚΘΦΙΟΤ & 
ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ, 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ2 
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
(Σεγόπουλοσ) 

ΞΑΝΘΘ & ΕΤΒΟΙΑ, 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ3 
ΠΛΑΣΕΙΑ 
ΠΑΣΡΙΑΡΧΟΤ 

ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑ & 
ΠΡΟΤΘ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ4 
ΠΑΡΚΟ 
ΜΙΚΡΑΙΑΣΩΝ 

ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑ & 
ΜΕΡΙΝΘ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ5 
ΠΛΑΣΕΙΑ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩ 

ΕΦΕΟΤ & 
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ6 
ΠΑΛΣΕΙΑ 
ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΘ 

ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑ & 
ΣΡΩΑΔΑ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΑΛΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ7 
ΠΑΡΚΟ ΘΡΩΩΝ 
ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 

ΔΕΚΕΛΕΙΑ & 
ΠΑΠΑΓΟΤ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ8 
ΠΑΡΚΟ ΠΤΡΟΤ 
ΜΟΤΣΑΚΛΘ 

ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ & 
ΠΛΑΣΘΡΑ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ9 ΝΘΙΔΑ ΠΛΑΣΘΡΑ 
ΠΛΑΣΘΡΑ & 
ΣΡΩΑΔΟ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ10 
ΑΘΛΘΣ. 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
ΠΛΑΣΘΡΑ 

ΠΛΑΣΘΡΑ & 
ΛΑΧΑΝΑ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΑΘΛΘΣΙΜΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ11 
ΠΑΡΚΟ Π.ΔΘΜΑ-
Β.ΠΑΣΟΤΛΙΔΟΤ 

ΠΛΑΣΘΡΑ & ΚΡΑ, 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     
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ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ12 
ΠΛΑΣΕΙΑ 
ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 
ΤΨΘΛΑΝΣΘ 

ΝΕΣΟΤ & 
ΚΑΑΝΔΡΑ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ13 ΠΛΑΣΕΙΑ ΜΙΑΟΤΛΘ 
ΜΙΑΟΤΛΘ & 
ΚΡΕΣΑΙΝΘ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ14 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ 
ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟΤ 

ΚΡΑ & ΚΩΣΘ 
ΠΑΛΑΜΑ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ15 
ΠΑΡΚΑΚΙ 
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 

ΟΔΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ16 
ΠΑΡΚΟ 
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΘ 

ΟΦΟΤΛΘ & 
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΘ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΑΘΛΘΣΙΜΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ17 
ΠΛΑΣΕΙΑ 28θσ 
ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

ΠΑΝΟΡΜΟΤ & 
ΜΤΡΝΘ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΚΣΦΧ18 
ΑΛΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑ & 
ΑΣΣΑΛΕΙΑ, ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΑΘΛΘΣΙΜΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ19 

ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΑΠΟΣΟΛΑΚΘ 
(τρατιωτικό 
Εργοςτάςιο) 

ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 
& ΝΕΛΟΝ 
ΜΑΝΣΕΛΑ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ20 
ΠΛΑΣΕΙΑ 
ΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΓ.ΕΤΦΘΜΙΑ & 
ΜΕΡΙΝΘ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΠΑΛΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ21 
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
(παιδ.χαρα,μπαςκετ) 

ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ22 
ΠΕΤΚΙΑ (Πάρκο, 
παιδ. Χαρά) 

ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ & 
ΚΑΝΑΡΘ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ24 
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
(Μεταγωγϊν) 

ΠΕΣΑΛΑ 20, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ25 ΠΕΤΚΙΑ  
ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ & 
ΜΤΚΘΝΩΝ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ26 
ΠΟΛΤΧΩΡΟ ΟΔΟΤ 
ΔΡΟΙΝΘ 

ΔΡΟΙΝΘ & 
ΠΕΡΙΟΤ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     
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ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ27 
ΠΑΡΚΟ ΟΤΛΙΟΤ & 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 
ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

ΟΔΟ ΟΤΛΙΟΤ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

  ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ28 ΠΑΙΔΙΚΘ ΧΑΡΑ 
ΚΟΡΤΣΑ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ29 
ΠΛΑΣΕΙΑ 
ΧΡΤΑΛΙΔΑ 

ΧΡΤΑΛΙΔΟ & 
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΘ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΠΑΛΣΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ30 

ΠΑΡΚΟ & ΠΑΙΔΙΚΘ 
ΧΑΡΑ (περιξ 
γθπζδων μπαςκετ 
5Χ5) 

ΠΑΠΑΦΛΕΑ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ31 
ΤΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ 
ΟΔΟΤ ΠΑΝΟΡΜΟΤ 

ΠΑΝΟΡΜΟΤ & 
ΕΠΣΑΛΟΦΟΤ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

  ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

ΚΣΦΧ32 
ΠΑΤΚΙΑ ΝΘΙΔΑ, 
ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑ, 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

Λ. ΚΑΣΩΝΘ, ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

  ΚΑΣΑΦΤΓΘ     

 

3.2 Υώξνη Καηαπιηζκνύ 

Πξφθεηηαη γηα ρψξνπο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ζεηζκνπιήθησλ κέρξη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θαηνηθηψλ θαη άιισλ θηηξίσλ. Δίλαη ρώξνη 

καθξνρξόληαο παξακνλήο (από 3-9 κήλεο). 

Απνδεθηή απφζηαζε: 20 ιεπηά κε απηνθίλεην απφ ηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο ή 

εξγαζίαο πξνο ην ρψξν θαηαπιηζκνχ - (δερφκαζηε σο κέζε ηαρχηεηα ηα 40km/h). 

 

Η επιλογή καηάλληλος σώπος πποϋποθέηει εκηίμηζη ποζοζηού μεηακινούμενος 

πληθςζμού ζε καηαλύμαηα (απιθμόρ άζηεγος πληθςζμού ζε πποηγούμενοςρ ζειζμούρ, 

διάθεζη δεύηεπηρ καηοικίαρ, εκηίμηζη ηηρ πληθςζμιακήρ αύξηζηρ). 

Ζ κέζε δπλακηθφηεηα είλαη 4 άηνκα/θαηάιπκα 

Καηεγνξίεο: 

 Μηθξνί: 1 - 20 θαηαιχκαηα 

 Μεζαίνη: 20 - 100 θαηαιχκαηα 

 Μεγάινη: 100 - 250 θαηαιχκαηα 

Απαηηείηαη έιεγρνο ηφζν γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ρξήζεο , φζν θαη 

γηα ηε ρσξίο πξνβιήκαηα δηακφξθσζή ηνπο. 

ΚΑΣΟΠΗΝ   ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, (ζε ζτέζη με ηην κλίμακα ηοσ ζειζμικού θαινομένοσ) 

ΘΑ ΔΠΗΛΔΥΘΟΤΝ ΟΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΟΗ ΥΩΡΟΗ ΚΑΣΑΤΛΗΜΟΤ. 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 Υψξνη πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ζεηζκνπαζψλ κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ θηηξίσλ (θαηνηθίεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο). 

ΘΔΖ 

 Πεξηνρέο ηνπ πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ή γεληθά ζηελ πεξηαζηηθή δψλε ή ζε 

ππφ επέθηαζε πεξηνρέο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ πφιε. 

ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Δ ΚΑΝΟΝΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

 Πάξθα 

 Αρξεζηκνπνίεηε ειεχζεξε γε 

 Δγθαηαιειεηκκέλε γε απφ δηάθνξεο ρξήζεηο 

 Αγξνηηθή γε, φρη κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζπνπδαηφηεηαο θ.ι.π 

ΔΝΣΟΠΗΜΟ & ΔΛΔΓΥΟ 

 Γεκφζηνη ρψξνη ή άκεζα ειεγρφκελνη απφ δεκφζηνπο θνξείο (Έιεγρνο ηεο 

ππάξρνπζαο ρξήζεο γηα λα κελ είλαη εκπφδην ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε 

δηακφξθσζε λα κελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε). 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 Απφ 3 έσο 9 κήλεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαηαιχκαηνο, ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηηο δπζθνιίεο αλαζπγθξφηεζεο θ.ιπ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

 Καηαπιηζκνί  κηθξψλ  δηαζηάζεσλ  :  1  -  20 θαηαιχκαηα 

 Καηαπιηζκνί κεζαίσλ δηαζηάζεσλ : 20 - 100 θαηαιχκαηα 

 Καηαπιηζκνί κεγάισλ δηαζηάζεσλ : 100 – 250 θαηαιχκαηα 

Θεσξνχκελε  κέζε  δπλακηθφηεηα  θαηαιχκαηνο:  4 άηνκα 

ΑΠΟΣΑΖ 

 20min κεηαθίλεζεο κε απηνθίλεην (κέζε ηαρχηεηα 40km/h) 

ΜΔΣΑΒΑΖ & ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ 

 Με Η.Υ. ή Γ.Υ. κέζσ επηιεγκέλσλ θιάδσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (αξηεξίεο, 

ζπιιεθηήξηεο νδνί θ.ιπ.), κε πξφβιεςε ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ δηαθπγήο 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΓΗΑΦΤΓΖ 

 Αζθάιεηα απφ πηψζε πιηθψλ πνπ κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ θίλεζε 

 Να απνθεχγεηαη ε δηαζηαχξσζε κε θπζηθά ή άιια εκπφδηα (π.ρ. πνηακνί, 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, θ.ιπ.) 

 Απνθπγή αληζφπεδσλ δηαβάζεσλ 
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 Να κελ βξίζθνληαη ζε εδάθε κεγάιεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο(π.ρ. 

θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο, θ.ιπ.) 

 Να κελ θηλδπλεχνπλ απφ πιεκκχξεο 

 ε θαηάιιειε πςνκεηξηθή ζέζε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα απφ θχκαηα 

βαξχηεηαο (tsunamis) 

 Να εμαζθαιίδνληαη δίθηπα παξάθακςεο ζηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ & ΤΝΘΖΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΥΧΡΧΝ ΚΑΣΑΤΛΗΜΟΤ 

 ε εδάθε κε θαηάιιειεο θιίζεηο γηα δηεπθφιπλζε απνζηξάγγηζεο 

 Να κε βξίζθνληαη ζε γεσινγηθά επηθίλδπλα εδάθε (π.ρ. θαηνιηζζήζεηο, 

θαζηδήζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο, θ.ιπ.), ή πάλσ ζε κεγάια αλαρψκαηα ή πάλσ 

απφ ππφγεηεο ζηνέο 

 Να κελ θηλδπλεχνπλ απφ πιεκκχξεο 

 Να κελ βξίζθνληαη πάλσ ή θνληά ζε κεγάια ηερληθά έξγα (π.ρ. γέθπξεο, 

θξεπηδψκαηα, θξάγκαηα, θ.ιπ.) 

 Να κελ βξίζθνληαη θάησ απφ γξακκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Να κελ θηλδπλεχνπλ απφ πηψζε ζηνηρείσλ 

 Να κελ θηλδπλεχνπλ απφ ελδερφκελε θαηαζηξνθή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ 

(π.ρ. βηνκεραληθέο κνλάδεο, δεμακελέο θαπζίκσλ θ.ιπ.) 

ΓΗΑΣΑΞΖ 

 Καηά νκάδεο 

 Γξακκηθή θαηά ζεηξέο (θάλλαβνο) 

ΔΗΓΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ (ΑΠΑΗΣΖΔΗ- ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ) 

ΚΗΝΕ 

 40m² γηα ζθελή 4 αηφκσλ 

 Διάρηζηε απφζηαζε 2m κεηαμχ ησλ ζθελψλ θαη 10m αλάκεζα ζε ζεηξέο ή 

νκάδεο 

 25m ρψξνο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο γηα θάζε 500m πνπ θαηαιακβάλνληαη 

απφ ζθελέο 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ, ΛΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ, ΣΡΟΥΟΠΙΣΑ 

 Διεχζεξνο ρψξνο 50m γηα θάζε 300m πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο 

 15m κεηαμχ ηζνγείσλ θαηαζθεπψλ 

 30m κεηαμχ απνζεθψλ 

 25m κεηαμχ θαηαιπκάησλ θαη απνζεθψλ 
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ΤΠΟΔΟΜΕ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 Ζιεθηξνδφηεζε: απφ ην θεληξηθφ δίθηπν θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο γηα 

πεξίπησζε βιάβεο 

 Ύδξεπζε: χλδεζε κε ην θεληξηθφ δίθηπν θαη δεμακελή γηα πεξίπησζε 

βιάβεο (15-20 lt/ άηνκν) 

 Απνρέηεπζε: χλδεζε κε ην θεληξηθφ δίθηπν θαη βφζξνη 

 Δπηθνηλσλίεο: Με ελζχξκαην θαη αζχξκαην δίθηπν 

 εκαηνδφηεζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηαδξνκψλ δηαθπγήο 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ  

Είναι απαπαίηηηη η δημιοςπγία : 

 Υψξσλ δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ 

 Υψξσλ απνζήθεπζεο  ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη ηξνθίκσλ 

 Υψξσλ πγηεηλήο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

1. Ππξνζβεζηηθά Ορήκαηα Μηθξά :  

1.1 Ππξνζβεζηηθφ φρεκα Ford Ranger , ME 116532 

2. Ορήκαηα πνπ θέξνπλ Βπηηά Νεξνύ 

2.1 Όρεκα κε βπηίν λεξνχ Nissan, ΚΖΟ 3188 

2.2 Όρεκα κε βπηίν λεξνχ Mercedes, ΚΖΖ 4447 

3. Αλαηξεπόκελα Ορήκαηα : 

3.1 Αλαηξεπφκελν φρεκα Mercedes, ΚΖΟ 2572 

3.2 Αλαηξεπφκελν φρεκα Mercedes, ΚΖΟ 2195 

3.3 Αλαηξεπφκελν φρεκα Mercedes, ΚΖΟ 3187 

4. Φνξησηέο Γαηώλ 

4.1 Φνξησηήο Case, ΜΔ 54469 

4.2 Φνξησηήο Case, ME 54629 

4.3 Φνξησηήο Case, ME 60163 

5. Δθζθαθείο – Σζάπεο 

5.1 Δθζθαθέαο Jcb , ΜΔ 85781 

6. Καιαζνθόξα Ορήκαηα 

6.1 Καιαζνθφξν φρεκα Mercedes, ΜΔ 59076 

6.2 Καιαζνθφξν φρεκα Mercedes, ΜΔ 53038 

6.3 Καιαζνθφξν φρεκα Mercedes, ΜΔ 116558 

7. Λνηπά Μεραλήκαηα 

7.1 Δθρηνληζηηθή ιεπίδα πξνζαξκνζκέλε ζην JCB 

7.2 Δπηθαζήκελν Μεράλεκα κηθξνχ θνξηεγνχ δηαζπνξάο άιαηνο 

 

Όλα ηα παπαπάνω βπίζκονηαι ζηο Δημοηικό Αμαξοζηάζιο (7o σλμ Εθνικήρ Οδού 

Αθηνών Λαμίαρ) 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 160 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 

ρέδην εθθέλσζεο ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ 

…………………………………………. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 

εκεία Ππξνζβεζηηθώλ Κξνπλώλ 

 

Α/Α ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ ΟΔΩΝ ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ ΚΡΟΤΝΩΝ ΣΤΠΟ ΗΜΕΙΟ 

1 
Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΣΘ 

477718,53 4211005,15 ΠΑΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

2 
Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΜΩΡΑΪΣΙΝΘ 

477496,15 4210709,25 ΠΑΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

3 
Λ.ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΙ 
ΕΡΙΦΟΤ 

477492,15 4211377,02 ΠΑΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

4 
ΠΑΣΡΙΑΡΧΟΤ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
(ΧΟΛΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ) 

477612,22 4209988,22 ΠΑΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 
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5 
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΑΙ 
ΙΝΩΠΘ 

476651,34 4209720,89 ΠΑΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

6 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΘ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ 
ΑΘΘΝΩΝ 
ΧΡΤΟΣΟΜΟΤ 

476711,79 4210639,46 ΠΑΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

7 
Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑ - 
ΠΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 

476820,05 4209294,45 ΠΑΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ   

8 
ΚΑΙΑΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΙΝΩΠΘ 

476760,65 4209696,31 ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

9 
Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΡΩΑΔΟ 

477228,40 4210261,91 ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ   

10 
Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΧΑΣΗΘΓΕΩΡΓΙΟΤ 

476858,31 4209390,58 ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ   

11 
Θ.ΟΦΟΤΛΘ ΚΑΙ 
Π.ΜΕΛΑ 

477175,91 4211280,37 ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ   
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12 
ΧΡ.ΜΤΡΝΘ ΚΑΙ 
ΦΩΚΩΝ 

477112,31 4209552,86 ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

13 

ΠΑΣΡΙΑΡΧΟΤ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
(ΧΟΛΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ) 
ΝΟΣΙΟ ΟΡΙΟ 

477537,66 4209949,14 ……………… ……………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 

Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε Έλσζε Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλώλ 

………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 

Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί - Πνιηηηθνί Μεραληθνί – Μεραλνιόγνη Μεραληθνί – 

Ζιεθηξνιόγνη Μεραληθνί - Υσκαηνπξγηθέο Δξγαζίεο 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

ΠΑΗΧΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ Γ. 

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Σπάλσλ 2, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2106775094 

LOOM 

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αλαθνχο 125, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα ΦηιαδέιθεηαΑηηηθήο 

6947373486 

ΜΑΜΧΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθόξνο Γεθειείαο 73, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2117508640 

ΣΗΥΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Ησαλλίλσλ 9, Παλαγίηζα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102586619 

  

GREEN BUILDINGS DESING - ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Σξππηά Νηθόιανπ 54, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2108678690 

GREEN BUILDINGS DESING - ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Σξππηά Νηθόιανπ 54, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2108678690 

ΚΑΣΗΚΧΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Ηππνθξάηνπο 32, Κόθθηλνο Μύινο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102524033 

 FIRESPA 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/tyanon-2-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302106775094
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/anakous-125-nea-filadelfeia-14342/
tel:+306947373486
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-73-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302117508640
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/ioanninon-9-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102586619
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/trypia-nikolaou-54-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302108678690
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/trypia-nikolaou-54-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302108678690
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/ippokratous-32-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102524033
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Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθόξνο Θεζζαινλίθεο 59, Άγηνο Κνζκάο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102512490 

LANDCO LTD 

Αξρηηέθηνλαο Σνπίνπ - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Θενιόγνπ 43, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102511336 

ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝ 

Αξρηηέθηνλαο - Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν - Νέα Υαιθεδόλα 

αιακίλαο 3, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδόλα Αηηηθήο 

2102513057 

ΟΤΚΑΣΕΗΓΖ ΦΗΛΗΠΠΟ 

ρεδηαζηήο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδίνπ - Νέα Υαιθεδόλα 

Αγίσλ Αλαξγύξσλ 21, Δπαγγειηζκόο, 143 43 Νέα Υαιθεδόλα Αηηηθήο 

6981236262 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

ΚΟΝΓΤΛΖ ΓΗΑΝΝΖ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθόξνο Γεθειείαο 111, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102513369 

2102587009 

ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΚΧΝΣ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Ραηδεζηνύ (ηακαηηάδε άββα) 36, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αηηηθήο 

2102587009 

ΜΔΗΜΑΡΖ – ΑΜΠΔΛΟΓΗΑΝΝΖ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Κνηκήζεσο Θενηόθνπ 73, Παλαγίηζα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102580470 

ΒΟΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

κύξλεο 5, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102829620 

ΥΤΜΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Γξάκκνπ 339, Άγηνο Κνζκάο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102582835 

ΚΑΚΡΗΓΧΝΖ ΔΠΔ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πίλδνπ 15, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102524225 

ΛΤΚΟΤΓΖ ΑΒΒΑ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

κύξλεο 5, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102580200 

ΒΑΘΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-thessalonikis-59-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102512490
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agiou-ioanni-tou-theologou-43-nea-filadelfeia-14342/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agiou-ioanni-tou-theologou-43-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102511336
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/salaminas-3-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102513057
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agion-anargyron-21-nea-chalkidona-14343/
tel:+306981236262
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-111-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102513369
tel:+302102587009
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/raidestou-stamatiadi-savva-36-nea-filadelfeia-14341/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/raidestou-stamatiadi-savva-36-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102587009
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/koimiseos-theotokou-73-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102580470
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/smyrnis-5-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102829620
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/grammou-339-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102582835
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/pindou-15-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102524225
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/smyrnis-5-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102580200
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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κύξλεο 25, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102532984 

ΑΣΤ ΓΟΜΔΗΝ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Σπάλσλ 18 &, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2108000149 

ΛΑΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Νηθεηαξά 6, Κόθθηλνο Μύινο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2130098892 

ΑΡΓΤΡΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Νέα Υαιθεδόλα 

Πεηαιά Θεόδσξνπ 52, Δπαγγειηζκόο, 143 43 Νέα Υαιθεδόλα Αηηηθήο 

2102525877 

 

 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ  ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ –  ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

ΘΔΟΓΟΗΟΤ ΜΗΥΑΖΛ  

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ 8, Κόθθηλνο Μύινο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αηηηθήο 

2102519361 

ΚΑΠΟ Μ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Καλάξε 16, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102515777 

ΦΡΑΓΚΟΕΗΓΖ ΒΑΗΛ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αλαθνύο 100, Παλαγίηζα, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102519090 

ΝΗΚΑ ΔΛΔΝΖ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Ησλίαο 25, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102582326 

ΥΑΝΗΧΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Γατηαλάθε η. 13, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αηηηθήο 

2102529987 

ΥΑΡΧΝΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αλαγελλήζεσο 7-9, Αγία Μαξίλα, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102776918 

ΚΟΤΣΑΝΣΧΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Καξατζθάθε Γεώξγηνπ 14, Άγηνο Κνζκάο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102528802 

ΣΔΡΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Υαιθεδόλα 

Κνξπηζάο 12, Δπαγγειηζκόο, 143 43 Νέα Υαιθεδόλα Αηηηθήο 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/smyrnis-25-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102532984
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/tyanon-18-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302108000149
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/nikitara-6-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302130098892
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/petala-theodorou-52-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102525877
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/palaion-patron-germanou-8-nea-filadelfeia-14342/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/palaion-patron-germanou-8-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102519361
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/kanari-16-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102515777
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/anakous-100-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102519090
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/ionias-25-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102582326
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/gaitanaki-st-13-nea-filadelfeia-14342/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/gaitanaki-st-13-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102529987
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/anagenniseos-7-9-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102776918
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/karaiskaki-georgiou-14-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102528802
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/korytsas-12-nea-chalkidona-14343/
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 167 

2102589294 

ΛΗΑΣΖΡΖ Α. Δ.Δ. 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Υαιθεδόλα 

Αγίαο Δπθεκίαο 32, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδόλα Αηηηθήο 

2102581840 

ΑΓΡΟΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Υαιθεδόλα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 15, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102524121 

ΚΑΣΕΟΤΡΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Υαιθεδόλα 

Παπαδηακάληε Αιέμαλδξνπ 12, Δπαγγειηζκφο, 143 43 Νέα ΥαιθεδφλαΑηηηθήο 

2102531377 

ΣΔΡΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ 

Μεραλνιόγνο θαη Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο - Νέα Υαιθεδόλα 

Κνξπηζάο 12, Δπαγγειηζκφο, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102589294 
 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

XwmaTEC 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Αζπξόππξγνο 

Θέζε Φάθα, 193 00 Αζπξόππξγνο Αηηηθήο 

6938223409 

 ΣΗΛΗΝΓΚΔΡΗΓΖ 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Αραξλέο 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο παληόο ηύπνπ παλειιαδηθά 

Αγίαο Λαύξαο 27, Άγηνο Πέηξνο, 136 75 Αραξλέο Αηηηθήο 

6982027050 

ΜΗΥΑΖΛ ΑΘΑΝΑΗΟ 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Άλσ Ληόζηα 

Πάξλεζνο 51, Άγηνο Κσλζηαληίλνο, 133 41 Άλσ Ληόζηα Αηηηθήο 

2102473407 

ΛΗΑΣΟΠΟΤΛΟ Α. & Ν. ΟΔ 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Ίιηνλ (ή Νέα Ληόζηα) 

Λαθσλίαο 19, Παιαηηαλή, 131 21 Ίιηνλ (ή Νέα Ληόζηα) Αηηηθήο 

2105730141 

ΣΑΓΚΟΓΗΧΡΓΑ ΒΑΗΛΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Άλσ Ληόζηα 

Κέδξνπ 5, Παλόξακα, 133 43 Άλσ Ληόζηα Αηηηθήο 

2102471199 

ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Αζήλα 

Νειέσο 20, Θεζείν, 118 51 Αζήλα Αηηηθήο 

2103465519 

ΜΑΤΡΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Μαγνύια 

Αθξνδίηεο, 190 18 Μαγνύια Αηηηθήο 

2105556398 

ΓΔΧΡΑΜΑ ΔΠΔ 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Παιιήλε 

tel:+302102589294
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agias-effimias-32-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102581840
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-15-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102524121
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/papadiamanti-alexandrou-12-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102531377
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/korytsas-12-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102589294
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/thesi-faka-aspropyrgos-19300/
tel:+306938223409
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agias-layras-27-acharnes-13675/
tel:+306982027050
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/parnithos-51-ano-liosia-13341/
tel:+302102473407
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/lakonias-19-ilion-i-nea-liosia-13121/
tel:+302105730141
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/kedrou-5-ano-liosia-13343/
tel:+302102471199
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/nileos-20-athina-11851/
tel:+302103465519
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/afroditis-magoula-19018/
tel:+302105556398
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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Τςειάληνπ Αιεμάλδξνπ 34, Κέληξν, 153 51 Παιιήλε Αηηηθήο 

2106667711 

ΒΛΑΔΡΟΗ ΑΦΟΗ ATE 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο - Γαιάηζη 

Λεσθόξνο Γαιαηζίνπ 80, Πεξηβόιηα, 111 46 Γαιάηζη Αηηηθήο 

2102116701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/ypsilantou-alexandrou-34-pallini-15351/
tel:+302106667711
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-galatsiou-80-galatsi-11146/
tel:+302102116701
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 

Ηαηξνί πνπ εδξεύνπλ ζην Γήκν Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο Γηάθνξσλ 

Δηδηθνηήησλ 

 

ΗΑΣΡΟΗ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ 

ΛΑΕΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ 

Γ.Γηαηξόο Φπζηθήο Ηαηξηθήο - Νέα Υαιθεδόλα 

Αραξλψλ 471 & Γεξβελαθίσλ 47,  143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102525325 

ΟΤΛΣΑΝΖ ΣΔΦΑΝΟ – ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ 

Παζνιόγνο - Νέα Υαιθεδόλα 

Βεληδέινπ Διεπζέξηνπ 57, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2111847091 

ΜΑΛΑΦΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Παζνιόγνο - Νέα Υαιθεδόλα 

αιακίλνο 23, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102511345 

ΠΑΠΑΝΗΚΖΣΑ ΚΗΜΧΝ 

Καξδηνιόγνο - Νέα Υαιθεδόλα 

αιακίλαο 14, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102513443 

ΚΑΦΗΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Κ. 

Καξδηνιόγνο - Νέα Υαιθεδόλα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 53, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102511218 
 ΛΤΚΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ Β. 

Καξδηνιόγνο - Νέα Υαιθεδόλα 

Πεξηθιένπο 12, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102527320 

ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Γεξκαηνιόγνο - Αθξνδηζηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πίλδνπ 13, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102520974 

ΚΔΛΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ Η 

Φπρίαηξνο - Νέα Υαιθεδόλα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 6, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102520031 

ΕΤΓΟΓΗΑΝΝΖ ΚΤΡIAKH 

Παηδίαηξνο - Νέα Υαιθεδόλα 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 23, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102529116 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΝΗΖΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ 

Παηδίαηξνο - Νέα Υαιθεδόλα 

Αξθαδίνπ 1, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102435007 

ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 

Μηθξνβηνιόγνο - Νέα Υαιθεδόλα 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/acharnon-471-dervenakion-47-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102525325
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/venizelou-eleftheriou-57-nea-chalkidona-14343/
tel:+302111847091
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/salaminos-23-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102511345
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/salaminas-14-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102513443
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-53-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102511218
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/perikleous-12-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102527320
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/pindou-13-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102520974
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-6-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102520031
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/ethnikis-antistaseos-23-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102529116
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/arkadiou-1-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102435007
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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Αραξλψλ 481, Δπαγγειηζκφο, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102513587 
 ΜΗΚΔΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Γ. 

Μηθξνβηνιόγνο - Νέα Υαιθεδόλα 

Σξππηά Νηθφιανπ 1-3, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102510204 

ΜΑΝΣΖ ΦΧΣΖ 

Κηελίαηξνο - Κηεληαηξηθή Κιηληθή - Νέα Υαιθεδόλα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 62, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102517067 
  

ΠΔΣΡΟΥΔΗΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

Γεληθόο Ηαηξόο - Νέα Υαιθεδόλα 

αιακίλαο 3, Αγία Δπθεκία, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102524541 

ΝΣΑΡΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Γηαηξόο Φπζηθήο Ηαηξηθήο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

κχξλεο 52, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102580227 

ΣΑΝΣΑΡΟ ΓΔΡΑΗΜΟ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πίλδνπ 12, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

6977597757 

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Υ. 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πίλδνπ 12, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102529210 

ΒΑΗΛΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

νθνχιε Θεκηζηνθιή 81, Κφθθηλνο Μχινο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102585996 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αγίαο Σξηάδνο 14, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102518644 

ΚΛΑΤΓΗΑΝΟ Ν ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πξηγθίπνπ 24, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102584488 

ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αλσλχκσλ Αγσληζηψλ 10, Αγία Μαξίλα, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102752942 

ΚΟΤΣΡΑ ΓΡΑΜΜΑΣΖ Υ. 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 111, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102585924 

ΣΡΑΣΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ Π. 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πνξθχξα Λάκπξνπ 23, Άγηνο Κνζκάο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/acharnon-481-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102513587
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/trypia-nikolaou-1-3-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102510204
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-62-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102517067
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/salaminas-3-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102524541
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/smyrnis-52-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102580227
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/pindou-12-nea-filadelfeia-14342/
tel:+306977597757
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/pindou-12-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102529210
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/sofouli-themistokli-81-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102585996
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agias-triados-14-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102518644
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/prigkipou-24-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102584488
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/anonymon-agoniston-10-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102752942
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-111-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102585924
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/porfyra-lamprou-23-nea-filadelfeia-14342/
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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2102521500 

ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Δπηαιφθνπ 30, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102526588 

ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΗΣΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Υάιθεο 7, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102586773 

ΒΑΗΛΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

νθνχιε Θεκηζηνθιή 81, Κφθθηλνο Μχινο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102585996 

ΜΑΓΚΑΦΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 138-140, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102527226 

ΚΟΣΡΧΣΟΤ ΜΑΡΗΑ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αλαθνχο 25, Παλαγίηζα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102530884 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ Α 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πίλδνπ 24, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2111836280 

ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Παζνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 175, Αγία Μαξίλα, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102524414 

ΜΠΑΡΓΑ ΥΡΖΣΟ 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 150, Αγία Μαξίλα, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102511414 

ΠΗΣΣΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Δ. 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Θεζζαινλίθεο 63, Άγηνο Κνζκάο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102516085 

ΠΗΣΣΑΡΑ Β. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 111, Αγία Μαξίλα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2130318782 

 

ΣΟΤΡΑΗΣΟΤ ΑΗΜΗΛΗΑ 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 100, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102511000 

ΜΠΟΤΓΗΑΣΗΧΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

άξδεσλ 3, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102584090 

tel:+302102521500
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/eptalofou-30-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102526588
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/chalkis-7-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102586773
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/sofouli-themistokli-81-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102585996
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-138-140-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102527226
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/anakous-25-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102530884
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/pindou-24-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302111836280
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-175-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102524414
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-150-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102511414
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-thessalonikis-63-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102516085
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-111-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302130318782
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-100-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102511000
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/sardeon-3-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102584090
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Παπαλδξένπ Γεψξγηνπ 133, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102586097 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ Α 

Καξδηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πίλδνπ 24, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2111836280 

ΖΛΗΟΚΑΤΣΟ ΠΑΝΣΔΛΖ 

ΧΡΛ – Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πίλδνπ 24, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102527075 

ΞΑΝΘΑΚΟ ΑΒΒΑ 

ΧΡΛ – Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 120, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102530890 

ΚΡΟΚΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

ΧΡΛ - Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 129, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102516192 

ΜΠΟΚΟΣΑ ΣΔΡΓΗΟ 

ΧΡΛ - Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 88, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102510106 

ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΤΛΟ Γ. 

ΧΡΛ - Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 85, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102585640 

ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ 

Γεξκαηνιόγνο - Αθξνδηζηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 120, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102522964 

ΚΟΤΠΑΛΗΓΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

Γεξκαηνιόγνο - Αθξνδηζηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Διιεζπφληνπ 18, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102533931 
 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ 

Οξζνπεδηθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 100, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102511000 

ΚΑΒΑΛΛΗΔΡΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΑ 

Οξζνπεδηθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πιαηεία Βεληδέινπ Διεπζέξηνπ 14 & Λεσθφξνο Γεθειείαο 85, Αγία Σξηάδα, 143 

41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2111835927 

 

ΥΑΣΕΖΚΟΜΝΖΝΟ ΗΧΑΝΝΖ 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/papandreou-georgiou-133-nea-filadelfeia-14342/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/papandreou-georgiou-133-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102586097
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/pindou-24-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302111836280
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/pindou-24-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102527075
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-120-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102530890
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-129-nea-filadelfeia-14342/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-129-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102516192
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-88-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102510106
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-85-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102585640
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-120-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102522964
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/ellispontou-18-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102533931
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-100-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102511000
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/plateia-venizelou-eleftheriou-14-leoforos-dekeleias-85-nea-filadelfeia-14341/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/plateia-venizelou-eleftheriou-14-leoforos-dekeleias-85-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302111835927
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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Οξζνπεδηθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 144, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102580807 

ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ Α. 

Οξζνπεδηθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 111, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102518217 

ΑΒΔΡΚΗΟΤ ΜΗΥΑΖΛ Α. 

Οξζνπεδηθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Ηάζνπ 2, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102533483 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ 

Οξζνπεδηθόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 100, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102511000 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ 

Παηδίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 49, Αγία Μαξίλα, Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102583814 

ΚΑΝΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Π. 

Παηδίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 111, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102521466 

ΑΓΓΔΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 

Παηδίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 138, Αγία Μαξίλα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102580008 

ΠΑΝΟ Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Παηδίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 80, Αγία Μαξίλα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102526700 

ΑΛΤΜΑΡΑ ΑΜΑΛΗΑ 

Παηδίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αγίαο Σξηάδνο 14, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

6937671673 

ΝΣΑΛΑΚΟ Π. ΧΣΖΡΖ Dr 

Οθζαικίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 111, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102513313 
 ΚΑΡΑΠΑΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Οθζαικίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 144, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102524858 

ΟΠΖΛΗΓΖ ΟΓΤΔΑ 

Οπξνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αγίαο Σξηάδνο 6, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102585601 

ΡΗΕΗΧΣΖ ΓΑΛΑΣΔΗΑ 

Κηελίαηξνο - Κηεληαηξηθή Κιηληθή - Νέα Φηιαδέιθεηα 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-144-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102580807
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-111-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102518217
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/iasou-2-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102533483
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-100-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102511000
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-49-nea-filadelfeia/
tel:+302102583814
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-111-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102521466
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-138-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102580008
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-80-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102526700
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agias-triados-14-nea-filadelfeia-14341/
tel:+306937671673
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-111-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102513313
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-144-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102524858
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/agias-triados-6-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102585601
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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αξαληφγινπ Λάδαξνπ 11, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2108214320 

ΠΑΨΓΑ ΑΓΑΜΑΝΣΗΟ 

Κηελίαηξνο - Κηεληαηξηθή Κιηληθή - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αξρηπ. Υξπζ. Παπαδφπνπινπ 10, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 41 Νέα 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102517540 

ΝΣΟΤΝΣΑ Θ. ΔΛΔΝΖ 

Μηθξνβηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Κππξίσλ Αγσληζηψλ 8, Άγηνο Κνζκάο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102519410 
 ΣΑΤΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Φ. 

Μηθξνβηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αλαθνχο 128, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα ΦηιαδέιθεηαΑηηηθήο 

2102511896 

ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

Μηθξνβηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Σξππηά Νηθφιανπ 48-50, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102528293 
 ΚΑΦΗΓΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Κ. 

Μηθξνβηνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Βξπνχισλ 12, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102511501 

ΒΔΡΒΔΡΑΚΖ Μ. ΑΡΑΝΣΟΤΛΑ 

Νεπξνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Νεπξνιφγνο πνπ παξέρεη επίζθεςε θαη' νίθνλ θαη ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

Πιαηεία Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ 14, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102527932 

ΑΛΔΞΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Α. 

Νεπξνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 80, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102521435 

ΚΟΝΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. 

Νεπξνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

κχξλεο 43, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102581236 

ΚΟΤΡΚΟΤΣΑ ΖΛΗΑ 

Γαζηξεληεξνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 138-140, Αγία Μαξίλα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2130116182 

ΛΟΓΗΟΤ ΜΑΡΗΑ Η. 

Γαζηξεληεξνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αδάλσλ 5, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102510484 

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ 

Δλδνθξηλνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 138, Αγία Μαξίλα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2130449623 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ MD 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/sarantoglou-lazarou-11-nea-filadelfeia-14342/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/sarantoglou-lazarou-11-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302108214320
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/archip-chrys-papadopoulou-10-nea-filadelfeia-14341/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/archip-chrys-papadopoulou-10-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102517540
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/kyprion-agoniston-8-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102519410
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/anakous-128-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102511896
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/trypia-nikolaou-48-50-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102528293
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/vryoulon-12-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102511501
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/plateia-eleftheriou-venizelou-14-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102527932
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-80-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102521435
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/smyrnis-43-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102581236
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-138-140-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302130116182
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/adanon-5-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102510484
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-138-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302130449623
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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Δλδνθξηλνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 138-140, Αγία Μαξίλα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2130449559 

ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΜΜ. 

Δλδνθξηλνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 120, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102586866 

ΠΑΠΑΝΓΡΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ Ν. 

Πλεπκνλνιόγνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Δηξήλεο 10, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102512270 

ΣΗΓΚΑΡΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Υεηξνπξγόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 73, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102521785 

ΚΑΛΟΔΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ 

Γεληθόο Ηαηξόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 144, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102533777 
 ΜΑΡΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ 

Γεληθόο Ηαηξόο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102512660 

ΚΑΛΤΒΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

Παηδνςπρίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αλαθνχο 26, Παλαγίηζα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102580706 
 ΠΟΛΤΕΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

Φπρίαηξνο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 138-140, Αγία Σξηάδα, 143 41 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102589374 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-138-140-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302130449559
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-120-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102586866
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/eirinis-10-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102512270
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-73-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102521785
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-144-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102533777
tel:+302102512660
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/anakous-26-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102580706
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-138-140-nea-filadelfeia-14341/
tel:+302102589374
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό – Κέληξα Τγείαο / Ηδησηηθέο Κιηληθέο 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ / ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΚΛΗΝΗΚΔ 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ Α.Δ.Γηαγλσζηηθό Κέληξν - Νέα Υαιθεδόλα 

Πξφηππν δηαγλσζηηθφ θαη ηαηξηθφ θέληξν - Δηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 64, 143 43 Νέα Υαιθεδφλα Αηηηθήο 

2102586006 

ΚΑΟΤΚΖ 

Κέληξν Απνθαηάζηαζεο - Απνζεξαπείαο - Νέα Φηιαδέιθεηα 

νθνύιε Θεκηζηνθιή 73, Κόθθηλνο Μύινο, 143 42 Νέα ΦηιαδέιθεηαΑηηηθήο 

2130400094 

1
ν
 ΣΟΜΤ  

Μαξαζώλνο 29 Ν. Υαιθεδόλα  

2102533974, 2102582043 

2
ν
 ΣΟΜΤ 

αξαληαπόξνπ 21 (Πιαηεία Κεξθύξαο) Ν. Φηιαδέιθεηα 

2102755322, 2102797265 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 

Δ.Π.Δ 

Αθηηλνινγηθό Δξγαζηήξην - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Μεδείαο 11, Νέα Μάδπηνο - Άγηνο Ησάλλεο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102515693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-64-nea-chalkidona-14343/
tel:+302102586006
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/sofouli-themistokli-73-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302130400094
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/mideias-11-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102515693
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 

Γηάζεζε Δκθηαισκέλνπ Νεξνύ 

AQUA - NET 
Κυδωνιϊν 24, 162 32 
Βφρωνασ Αττικισ 

210 764 9881 

 
AQUALIFE 

Προφιτθ Θλία & 
αχτοφρθ 4-6, 171 24 Νζα 
μφρνθ Αττικισ 

210 933 3233 / 
697 250 7054 

 
DRINK CO 

16 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ- 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ, 145 64 
Κθφιςιά Αττικισ 

 
210 807 8552 

GREEN WAY ENERGY 
Μ.Ε.Π.Ε. 

Κριτθσ 19, 154 51 Νζο 
Ψυχικό Αττικισ 

210 672 7847 / 

697 391 1121 

 
KLINOS SPRING 

Προδρόμου 29, 190 16 
Άρτεμθ (ι Λοφτςα) Αττικισ 

229 402 4011 / 
697 655 0981 

ORO WATER Α.Ε. 
Δυοβουνιϊτθ 36, 136 79 
Αχαρνζσ Αττικισ 

210 244 9160 

 
PEPSICO ΘΒΘ ΑΒΕ 

22ο Χλμ Λεωφορου Ακθνων - 
Λαυριου, 194 00 Κορωπί 
Αττικισ 

 
210 669 9000 

RAINBOW WATERS 
Λεωφόροσ Σατοΐου 63, 
136 77 Αχαρνζσ Αττικισ 

210 800 0488 

SAMARIA 
Αγίασ Άννθσ 10, 177 78 
Σαφροσ Αττικισ 

210 345 5936 

 
TROPICAL FRUITS 

Παπαδοποφλου 25, 182 33 
Άγιοσ Ιωάννθσ Ρζντθσ Αττικισ 

 
210 482 7434 

 
WATER AND MORE 

Χρυςοςτόμου μφρνθσ 15, 
154 51 Νζο Ψυχικό 
Αττικισ 

 
211 116 7706 

WATER SELLER 
Μόλασ 15, 136 79 Αχαρνζσ 
Αττικισ 

210 240 6923 

 
WATER VELVET 

Ξενόπουλου Γρθγορίου 18, 
163 46 Θλιοφπολθ Αττικισ 

 
210 995 1470 

 
WATERFALL 

Χατηόπουλου Νικόλαου 49, 
186 48 Δραπετςϊνα Αττικισ 

210 463 4729 / 
693 235 3728 

 
ZAROS ΑΘΘΝΩΝ 

Παπαδοποφλου 25, 182 33 
Άγιοσ Ιωάννθσ Ρζντθσ Αττικισ 

 
210 482 3400 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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ΒΙΚΟ 

Αγίου Φανουρίου & & 
Αγίασ ωτιρασ, 136 78 
Αχαρνζσ Αττικισ 

 
210 244 5555 

 
ΓΙΑΝΝΟΤΛΘ Γ. ΕΤΣΑΘΙΑ 

Αγίου Ιωάννθ Ρζντθ 27, 182 
33 Άγιοσ Ιωάννθσ Ρζντθσ 
Αττικισ 

210 942 2769 / 

697 401 8022 

ΗΑΓΟΡΙ - ΑΘΘΝΑ 
Βιλτανιϊτθ 49, 145 64 
Κθφιςιά Αττικισ 

210 246 3313 

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Κ ΕΛΕΝΘ 
Νικθταρά 18, 153 41 Αγία 
Παραςκευι Αττικισ 

210 652 6567 

ΝΕΡΑ ΚΡΘΣΘ 
Ιβίςκου 109, 136 77 
Αχαρνζσ Αττικισ 

210 244 5158 / 

694 769 1458 
 

ΝΕΡΑ ΚΡΘΣΘ 
Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 21ο 
ΧΛΜ, 190 09 Πικζρμι Αττικισ 

 
210 240 9365 

ΝΕΡΑ ΚΡΘΣΘ 
Ιφιγενείασ 5, 144 51 
Μεταμόρφωςθ Αττικισ 

210 603 7171 

ΝΕΡΑ ΑΡΙΗΑ Α.Ε. 
Σηελζπθ Γιαννακοφ 7, 185 
31 Πειραιάσ Αττικισ 

210 603 9577 

 
ΟΤΡΩΣΘ ΑΕ 

Καναπιτςζρθ 9, 182 33 
Άγιοσ Ιωάννθσ Ρζντθσ 
Αττικισ 

 
210 515 4497 

ΣΑΘΘ ΦΑΝΘ Δ. 
Βαςιλακόπουλου . 2, 133 42 
Άνω Λιόςια Αττικισ 

210 248 2202 

ΣΙΡΛΘ ΘΛΙΑ . 
Πλοφτωνοσ 58, 192 00 
Ελευςίνα Αττικισ 

210 554 2142 

ΤΠΕΡΧΟΝΔΡΙΚΘ 
ΜΕΟΓΕΙΩΝ 

Μεταξά Ιωάννθ 9, 190 02 
Παιανία Αττικισ 

210 602 9817 

ΧΑΣΗΟΓΛΟΤ ΙΩΑΝΝΘ Ν. 
Καηαντηάκθ Νίκου, 180 10 
Αίγινα Αττικισ 

229 702 4316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12 

Σξνθνδνζίεο (Catering) Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο 

 

SUGARCAKE 

Δηαηξία catering - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Φιέκηγθ Αιέμαλδξνπ 31, Κφθθηλνο Μχινο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

6951064782 
 

PIAR΄S 

Δηαηξία catering - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Λεσθφξνο Γεθειείαο 213, Άγηνο Κνζκάο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102794029 
 

MISTER CATERING 

Δηαηξία catering - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο 11, Παλαγίηζα, 143 41 Νέα ΦηιαδέιθεηαΑηηηθήο 

6932685342 
 

ΔΣΗΑΗ 

Δηαηξία catering - Νέα Φηιαδέιθεηα 

Γηγελή 19, Κφθθηλνο Μχινο, 143 42 Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο 

2102524973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/flemigk-alexandrou-31-nea-filadelfeia-14342/
tel:+306951064782
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-dekeleias-213-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102794029
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/plateia-konstantinoupoleos-11-nea-filadelfeia-14341/
tel:+306932685342
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/digeni-19-nea-filadelfeia-14342/
tel:+302102524973
ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13 

Υεκηθέο Σνπαιέηεο Αηηηθήο 

ALBATROS ΕΠΕ 
Θεςςαλίασ 49, 163 42 
Θλιοφπολθ Αττικισ 

210 
694 

992 
082 

3710 
8098 

/ 

TOI TOI HELLAS Α.Ε. 
Χριςτου Βαςίλειου 38, 
136 78 Αχαρνζσ Αττικισ 

210 244 9770 

ΑΛΦΕΙΟ ΤΣΘΜΑΣΑ 
ΤΓΙΕΙΝΘ ΕΠΕ 

Μαιηϊνοσ 47, 104 38 
Ακινα Αττικισ 

210 523 3777 

ΔΡΑΓΩΝΑ Α. Φ. Γρυπάρθ Ιωάννθ 98, 176 210 957 7780 / 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΠΕ 72 Καλλικζα Αττικισ 694 752 2006 

ΕΤΡΟΠΡΑΪ Γοφναρθ Δθμθτρίου 121, 210 964 6391 / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΠΕ 165 61 Γλυφάδα Αττικισ 697 332 8832 

ΡΕΪΝΜΠΟΟΤ ΣΟΪΛΕΣ Γοφναρθ Δθμθτρίου 121, 210 963 5706 / 

Ε.Π.Ε. 165 61 Γλυφάδα Αττικισ 697 332 8832 

ΚΕΝΣΗΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 
Παλαμά Κωςτι 9, 153 44 
Γζρακασ Αττικισ 

694 576 8595 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ 
Ε.Π.Ε. 

Κριτίου 30, 117 44 Ακινα 
Αττικισ 

210 902 0718 

ΣΑΚΙΡΘ ΓΕΩΡΓ. - Σόχι, 194 00 Κορωπί 210 602 2355 / 

ΣΑΚΙΡΘ ΝΙΚ. ΟΕ Αττικισ 694 298 8885 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 

ρνιεία (Νεπηαγσγεία - Γεκνηηθά - Γπκλάζηα - Λύθεηα) 

1ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2519004 

2ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2526223 

3ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2584274 

4ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2533300 

5ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2524475 

6ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2530413 

7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2525756 

8ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2792538 

9ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2516164 

1ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2511124 

2ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2511264 

3ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2510625 

4ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2517246 

5ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2514511 

6ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2793900 

7ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2514813 

8ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2512063 

1ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2510301 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2521775 

3ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2519230 

1ο ΛΤΚΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2510832 

2ο ΛΤΚΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2511036 

3ο ΛΤΚΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2513455 

1ο ΕΠΑΛ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2513616 

2ο ΕΠΑΛ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2517219 

3ο ΕΠΑΛ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2525654 

5ο (ΕΚ) 210-2521398 

 

1ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2520872 

2ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2532111 

1ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2510081 

2ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2532111 

ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2515043 

ΛΤΚΕΙΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2518100 
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Πξνζσπηθά ηνηρεία Γηεπζπληώλ 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 183 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15 

Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 

Α'ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2511567 

Β'ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2516001 

Γ'ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 210-2529993 

 

Α'ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2518224 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2523829 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16 

ΓΖΚΟ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΛΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
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«ΔΤΝΑΜΗ ΠΟΛΙΣΩΝ, ΑΝΣΙΣΑΗ, 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ» 

ΠΑΣΡΧΛΤΚΟ 
 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  
(ΓΖΚΑΡΥΟ) 

Εήζηκνο 

ΣΑΟΑΚΑΟΑ ΓΔΩΟΓΗΑ 
Ξξφεδξνο Γ.Π. 

Γεψξγηνο 

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

Αληηδήκαξρνο 
Αλαλίαο 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

(Αληηδήκαξρνο) 
Ιεσλίδαο 

ΓΑΙΑΕΝΙΑ ΑΙΗΘΖ 
(Αληηδήκαξρνο) 

Θσλζηαληίλνο 

ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

Αληηδήκαξρνο 
Ξαλαγηψηεο 

ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 

Δληαηαικέλνο Γεκ. Πχκβνπινο  
Ξεξ/ληνο & Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

Κηραήι 

ΑΓΓΔΙΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ Ξαλαγηψηεο 
ΑΛΓΟΔΝ ΣΟΖΠΡΗΛΑ Γεκήηξηνο 

ΑΛΡΩΛΑΟΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ-ΔΙΝΓΗΝΠ Θεφδσξνο 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ Σξήζηνο 
ΘΑΙΒΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Αιέμαλδξνο 

ΘΑΞΝΑ-ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ζπδ. Ληθνιάνπ 
ΘΝΟΔΚΔΛΝΠ ΙΑΚΞΟΝΠ Αζαλάζηνο 

ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ Σαξάιακπνο 

ΟΝΘΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ Κελέιανο 
ΡΑΒΙΑΟΗΓΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ Γεψξγηνο 

ΣΑΡΕΖΓΔΩΟΓΗΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ησάλλεο 
  

  

«ΕΝΩΗ ΔΗΜΟΣΩΝ Ν.Υ.-Ν.Φ.»  

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ Γεκήηξηνο 

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
Αληηπξφεδξνο Γ.Π. 

Ληθφιανο 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΗΩΑΛΛΖΠ Ιάδαξνο 
  

  

«νέο-ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 

Υ.-Φ.» 

 

ΑΟΑΞΝΓΙΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Ζιίαο 
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Αλδξέαο 

ΞΙΑΡΑΛΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 
Γξακκαηέαο Γ.Π. 

Ληθφιανο 

  
 

 

 

 

«ΖΟΤΜΕ ΜΑΖΙ»  

ΘΝΛΡΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ 
Αληηπξφεδξνο Νηθ. Δπηηξνπήο 

Αξγχξηνο 

ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Βαζίιεηνο 
ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γεψξγηνο 

  

  
«ΛΔΑ ΠΡΟΠΣΗΘΖ» 
ΓΑΪΡΑΛΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΑΘΖ ΔΡΣΗΑ 

 

Ληθφιανο 
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ Ησζήθ 

  

  

«ΜΠΡΟΣΑ με ευθύνη και 

αλληλεγγύη» 

 

ΑΓΑΓΗΩΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ Πηπιηαλφο 

ΠΗΩΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γξεγφξηνο 
  

  

«ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ Υ.Φ.»  

ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ Θσλζηαληίλνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 17 

Κ.Α.Π.Ζ (Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ) 

ΚΑΠΘ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 210-2524346 

ΚΑΠΘ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 210-2759114 

ΚΑΠΘ Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 210-2531333 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 18 

Φαξκαθεία 

ΑΛΑΦΑΚΘ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 112, 210-2510936 

ΑΜΟΤΡΓΙΑΝΟΤ ΒΡΤΟΤΛΩΝ 12, 210-2525989 

ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 136, 210-2515076 

ΔΘΜΑ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 52, 210-2752815 

ΚΑΛΑΒΡΙΑ ΒΡΤΟΤΛΩΝ 40, 210-2521045 

ΜΙΚΙΑ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 101, 210-2525551 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΤ 4, 210-2798597 

ΜΠΟΤΡΓΑΝΟΤ ΔΕΚΕΚΕΙΑ 73, 210-2511476 

ΜΠΟΤΜΠΟΤΡΑ 40 ΕΚΚΛ.41, 210-2512019 

ΝΣΑΡΛΑΓΙΑΝΝΘ ΜΟΤΣΑΛΑΚΘ 10, 210-2511900 

ΡΑΠΣΘ ΜΑΙΑΝΔΡΟΤ 39, 210-2584484 

ΠΑΝΟΤ ΠΙΝΔΟΤ 36, 210-2524100 

ΚΤΛΟΤΡΑΚΘ ΑΓ.ΣΡΙΑΔΟ 6, 210-2512341 

ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΘ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 31, 210-2525592 

ΠΑΠΑΣΑΘΘ ΠΙΝΔΟΤ 12, 210-2523056 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΘ Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 54, 210-2527520 

ΣΑΜΑΔΘ ΜΘΔΕΙΑ 15, 210-2526400 

ΣΑΠΑΡΑ Κ.ΘΕΟΣΟΚΟΤ 16, 210-2510261 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΟΤΛΘ 56, 210-2529316 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 221, 210-2791835 

ΧΟΡΣΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΑΡΣΑΚΘ 19, 210-2519973 

ΧΟΡΣΘ ΑΚΡΙΒΘ ΠΛΑΣΘΡΑ 8-10, 210-2513055 

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΘ ΠΕΣΑΛΑ 67, 210-2515201 

ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 6, 210-2588812 

ΒΑΣΙΔΘ ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 25, 210-2582312 

ΒΛΑΧΟΤ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΘ 38, 210-2527844 

ΓΙΑΝ/ΠΟΤΛΟΤ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 68, 210-2511588 

ΔΘΜΘΣΡ/ΛΟΤ ΑΛΑΜΙΝΟ 45, 210-2529396 

ΗΑΧΟ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 21, 211-1849204 

ΜΑΛΙΩΡΑ ΑΛΑΜΙΝΟ 57, 210-2512233 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 19 

Σειέθσλα Έθηαθηεο Αλάγθεο 

Άμεςθ Δράςθ Αςτυνομίασ 100 
Βλάβεσ - Διακοπζσ ΕΤΔΑΠ 1022 

Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ 210 2410000 

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ 166 

Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.) 

197 

Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ 210 3603449 

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 122 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
(Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ 

Νοςθμάτων) 

 
210 5212000 / 210 8899000 

Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 
(ΚΕΠ) 

1500 

Κζντρο Δθλθτθριάςεων 210 7793777 

Πυροςβεςτικι Τπθρεςία 199 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 20 

Οδηθό Γίθηπν (Βαζηθό Οδηθό) 

…………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 21 

εηξήλεο απηόκαηεο – ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο (πξνεηδνπνίεζεο) 

 

1. Αζηπλνκηθφ Σκήκα Ν. Φηιαδέιθεηαο (Πίλδνπ 37, Νέα Φηιαδέιθεηα) :  

Μία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε 

 

2.  1ν Γεληθφ Λχθεην Νέαο Φηιαδέιθεηαο (Ν. Σξππηά 47, Νέα Φηιαδέιθεηα) :  

 Μία ειεθηξνθίλεηε 

 

3.  3ν Γπκλάζην Νέαο Φηιαδέιθεηαο (Ηαζσλίδνπ 22, Νέα Φηιαδέιθεηα) :  

Μία ειεθηξνθίλεηε 

 

4.  Γεκαξρείν Ν. Φηιαδέιθεηαο (Γεθειείαο 97, Νέα Φηιαδέιθεηα) :  

Μία ρεηξνθίλεηε  

 

5. Γεκαξρείν Ν. Υαιθεδφλαο (Αραξλψλ 464 & Αγ. Αλαξγχξσλ, Νέα 

Υαιθεδφλα) :  

Μία ρεηξνθίλεηε  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 22 

Δζεινληηθή Οκάδα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 23 

Οδεγίεο «Πξνεηνηκάζνπ από ηώξα γηα ηνλ ζεηζκό» - «εηζκόο - Δλεκεξσζείηε 

ΣΧΡΑ» 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 193 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 194 

 
 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 195 

 

 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 196 

 

 

 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 197 

 
 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 198 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 199 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 200 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 662Σ46ΜΩ0Ι-ΜΑΑ



 202 

 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 24 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
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Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο, απνηειείηαη απφ : 

 Νφκνο 3013/2002 – Αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

 Νφκνο 3448/2006 – χζηαζε Οκάδσλ Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Καηαζηξνθψλ. 

 Νφκνο 3491/2006 – Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα Γηαρείξηζεο ΥΒΡΠ. 

 Νφκνο 3536/2007 – Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Π.Π. 

 Νφκνο 3613/2007 – Ρπζκίζεηο Θεκάησλ ΓΓΠΠ. 

 Π.Γ.151/2004 – Οξγαληζκνί ΓΓΠΠ. 

 Π.Γ.338/2003 – χζηαζε Δπηζηεκνληθνχ Κέληξνπ Π.Π. 

 Τ.Α.1299/2003 – Γεληθφ ρέδην Π.Π «Ξελνθξάηεο». 

 Τ.Α.3384/2006 – πκπιήξσζε ηνπ «Ξελνθξάηε». 

 Τ.Α.7270/2006 – χζηαζε Τπνζηεξηθηηθήο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ΥΒΡΠ. 

 Απφθαζε 2007 πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ – Μεραληζκφο Π.Π (Αλαδηαηχπσζε). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΖΓΔ 

 Επίςθμθ ιςτοςελίδα Ο.Α..Π (http://www.oasp.gr) 

 Επίςθμθ ιςτοςελίδα Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/el) 

 δηαδηθηπαθφ ηφπν Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Τδάησλ/Τ.Π.Δ.Κ.Α. 

 Καηάξηηζε ηνπ κεζνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ΔΜΠ, 2008 

 Μεκοδολογία προςδιοριςμοφ ευάλωτων περιοχϊν ςε πλθμμφρεσ ςφμφωνα 

με τθν οδθγία 2007/60 (Ε.Μ.Π.) - ΑΘΘΝΑ, ΜΑΡΣΙΟ 2011 

 «Ειςαγωγι ςτθ ειςμολογία» , Εκδόςεισ Ηιτθ 

 χζδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΣΘ» -  

 Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Πρόγνωςθσ ειςμϊν (Ε.Κ.Π.Π..) 

 The European Macroseismic Scale 

 Δανδουλάκθ Μ. (2007). «ειςμόσ – ωςμόσ και ωσ πότε; Απολογιςμόσ των 

πολιτικϊν αντιςειςμικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα κατά τθν περίοδο 1975 – 

2005», Σο αφριο εν κινδφνω, Gutenberg, ςελ.159-192. 

 Ιωακειμίδου Α. (2008): «ειςμόσ Ακινασ 1999: Κατανομι των καταςτροφϊν - 

Ρυκμόσ Αποκατάςταςθσ»,Μεταπτυχιακι Διατριβι Ειδίκευςθσ Ε.Κ.Π.Α. 

 Κουμοφλα Α. (2013): Φυλλάδιο «ειςμοί, Ψυχολογικζσ  επιπτϊςεισ  ςτα παιδιά 

και αντιμετϊπιςι τουσ»,Πρόγραμμα “RACCE” 

 Μουςτεράκθ Κ., Δανδουλάκθ Μ. & υμεωνίδθσ Γ. (2008): «Σο πρόγραµµα 

ςτεγαςτικισ αποκατάςταςθσ ςειςµοπλικτων µε παροχι ζτοιµων τυποποιθµζνων 

κατοικιϊν. ειςµοί Γρεβενϊν - Κοηάνθσ 1995», 3o Πανελλινιο υνζδριο 

Αντιςειςµικισ Μθχανικισ & Σεχνικισ ειςµολογίασ, 5-7/11/2008, Άρκρο 2076 

 Ο.Α..Π. (2012): Φυλλάδιο: «Προετοιμάςου από Σϊρα για το ειςμό», από τουσ 

Κοφρου Α., Ιωακειμίδου Α.,Μϊκο Β., Ακινα, 8 ςελ. 

 Ο.Α..Π. (2007): Βιβλίο «ειςμόσ - Θ Γνϊςθ είναι Προςταςία», Β’ ζκδοςθ από τθν 

Α. Κοφρου, 103 ςελ. (πρϊτθ ζκδοςθ το 1999 από τουσ: Κοφρου Α., 

Παπαδάκθ Π., Παναγιωτοποφλου Δ., Πανουτςοποφλου Μ.) 

 Ο.Α..Π. (2000): Ενθμερωτικό Δελτίο: «Απολογιςμόσ δράςεων. Ζνασ χρόνοσ μετά 

το ςειςμό τθσ 7θσ επτεμβρίου 1999» 

 Ο.Α..Π. (2001): Ενθμερωτικό Δελτίο: «2 χρόνια μετά το ςειςμό. Θ ελπίδα 

http://civilprotection.gr/el)
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γεννιζται ξανά. ειςμόσ 7θσ επτεμβρίου 1999» 

 Ο.Α..Π. (1999): Φυλλάδιο με τίτλο: «Ενθμερωτικό δελτίο. Ειδικι ζκδοςθ για 

ςειςμόπλθκτεσ περιοχζσ»,των Μ. Δανδουλάκθ και Β. Ηϊθ, Ακινα, 16 ςελ. 

 Ο.Α..Π. (1995): Φυλλάδιο: «Ειδικι Ζκδοςθ για τισ ειςμόπλθκτεσ περιοχζσ Μάιοσ 

1995 - Νομαρχία Γρεβενϊν - Νομαρχία Κοηάνθσ», των Μ. Δανδουλάκθ και Κ. 

Ιωαννίδθ, Ακινα, 16 ςελ. 

 Ο.Α..Π. ( 1987): Φυλλάδιο: « Ενθμερωτικό Δελτίο Ο .Α..Π. Ιανουάριοσ 

1987 - Κάτοικοι τθσ Καλαμάτασ: Πρζπει να ξζρετε», Ακινα, 20 ςελ. 

 Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2000): Ενθμερωτικό Δελτίο: «τεγαςτικι Αποκατάςταςθ 

ειςμόπλθκτων Αττικισ» 

 Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Μεταπτυχιακι Διατριβι 

Ειδίκευςθσ «Επιχειρθςιακό ςχζδιο Πολιτικισ Προςταςίασ Διμου Ιλίου» του 

Πολίτθ Διονυςίου  

  Γ.Γ.Π.Π.: «χεδιαςμόσ και δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ 

κινδφνων από τθν εκδιλωςθ ςειςμικϊν φαινομζνων» 

 «χεδιαςμόσ και δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων 

από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν  φαινομζνων» 

 «χεδιαςμόσ και δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων 

από χιονοπτϊςεισ και παγετό» 

 «χεδιαςμόσ και δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων 

από τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ» 
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