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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ.  18/28-12-2020  Πρακτικό Συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 

10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,  συνήλθε σε  τακτική, 

μέσω τηλεδιάσκεψης- - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2020, ημέρα  

Δευτέρα   και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  184654 / 3270/22-10-2020  Πρόσκλησης του Προέδρου του 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
     2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.  
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4. Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος  14.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 15.Καλούδης Βασίλειος 
16.Σπυρέλης Μιχαήλ 17. Ματσίρας Χρήστος18. Γκούμας Αχιλλέας         
19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21.Ζάψας Γεώργιος 22.Λέκκα Χριστίνα 23.Κορωναίος Θεόδωρος    
24.Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)      
27.  Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  
30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος        
 34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)    
 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ 2. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 3. 
Δημητρίου Δημήτριος 4.Ζήκος Νικόλαος   και 5. Αναγνώστου Κωνσταντίνος ,  τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα 
κλήθηκαν 

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Αργυρώ Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
 

Θέμα 4 ο 
                ============ 

Έγκριση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων Περιφέρειας Ηπείρου 
 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄) 

4. Την αριθμ. 9/9/15-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ897Λ9-ΛΥ6) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,  όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο 

(Α.Π./Π.Σ. 184616/3265/22-12-2020) (συνημμένα με α/α:  92 στο φάκελο 2/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του 

Π.Σ.), με συνημμένο το προς έγκριση ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων 

Περιφέρειας Ηπείρου  
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5. Την τοποθέτηση  του κου Περιφερειάρχη 

6. Τι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση: 18/76/28-12-2020 ) 

 
Εγκρίνει το Ειδικό Σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε από 

την Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθμ.  9/9/15-12-2020 απόφασή της, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης . 

 

 

Σημειώνεται ότι:  

1)Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  ψήφισε θετικά και περισσότερο στο ζήτημα της ετοιμότητας,  έχοντας ενστάσεις, επιφυλάξεις 
και παρατηρήσεις για την έλλειψη ενός συνολικού σχεδιασμού, καταθέτοντας το εξής κείμενο: 
 

«Η έγκριση του «Ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων Περιφέρειας Ηπείρου» αποτελεί 

σημαντικό θέμα συζήτησης  κι όχι τυπικό όπως επιχειρεί να το παρουσιάσει η περιφερειακή Αρχή. Η σύνταξη του προβλέπεται στο γενικό 

σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και σε εναρμόνιση με το Σχέδιο «Δάρδανος» συζητείται και εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα 

με το Ν. 3852/2010 (Άρθρο 174 του νόμου). 

Αδικεί την συζήτηση η έλλειψη μιας τεκμηριωμένης εισήγησης που να συνοδεύει το πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής (η οποία 

«Εγκρίνει και εισηγείται προς το Π.Σ. το συνημμένο Ειδικό Σχέδιο..») με ένα βασικό σκεπτικό, για τις μελέτες και τα έργα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη, παραπέμποντας στην Πολιτική Προστασία λες και το θέμα είναι υπηρεσιακό και όχι άκρως πολιτικό.  

Εάν πρόκειται για μια τόσο απλή υπόθεση, κατά τον Περιφερειάρχη και τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδρο και μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής αντίστοιχα, τότε προς τι η δική μας έγκριση; Φυσικά, η πρόνοια του νομοθέτη υπάρχει λόγω της σοβαρότητας του θέματος που 

άπτεται της Πολιτικής Προστασίας και η έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν αφορά ένα απλό κείμενο (162 σελίδων), αλλά ένα 

σχέδιο αποτροπής πραγματικών κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν κατά το παρελθόν πολλές περιοχές της Περιφέρειας 

μας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως όταν βυθίστηκε η Εγνατία οδός και θα εξακολουθήσουν να ενσκήπτουν λόγω και 

της κλιματικής αλλαγής. Γι αυτό και επανειλημμένα οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης ζήτησαν να συζητηθεί προ ημερησίας διατάξεως το 

θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας.  

Το συζητούμενο «Ειδικό Σχέδιο» ΠΠ έρχεται με καθυστέρηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έπρεπε να είχε προηγηθεί συζήτηση - 

ενδεχομένως στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, να έχει κατατεθεί σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης των 

περιοχών που είναι περισσότερο ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα, να γίνει εξειδίκευση των μέτρων προστασίας κ’ κανόνων επέμβασης 

και προπαντός να υπάρξει συνεννόηση με το/τα αρμόδια Υπουργεία, όπως και συνεργασία με τους δεκαοκτώ Δήμους της Περιφέρειας, οι 

οποίοι στο μεταξύ προχωρούν ή έχουν προχωρήσει στο δικό τους σχεδιασμό.  

Η πρόσφατη επικαιροποίηση του "Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου" και της 

αντίστοιχης ΣΜΠΕ (Δεκ’ 2017) μας δίνει χρήσιμα στοιχεία – προβλέπει «Σχέδια Κινδύνων Πλημμύρας» και πολλά άλλα, για τα οποία δεν 

έγινε διάλογος στην έκταση που θα έπρεπε και η πρόσφατη απόφαση δημοπράτησης της μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του 

λεκανοπεδίου Ιωαννίνων δεν απαντάει στις ανάγκες άλλων περιοχών της Π.Ε., όπως επίσης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, 

Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, παρά τις επιμέρους μελέτες που δρομολογήθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να εκπονήσει άμεσα ένα συνεκτικό και κοστολογημένο πρόγραμμα μελετών κ’ έργων για όλη την 

επικράτεια της Περιφέρειας και να το παρουσιάσει δημόσια στην Επιτροπή Διαβούλευσης ή με άλλο διαθέσιμο τρόπο (π.χ. σε ημερίδα με 

ΤΕΕ &ΓΕΩΤΕ), ώστε να ξέρουμε ότι δεν ψηφίσαμε ένα υπηρεσιακό κείμενο αλλά ένα πραγματικό εργαλείο συντονισμού και μέσων 

αντιμετώπισης έκτακτων και ακραίων καιρικών φαινομένων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι υπηρεσιακό όργανο αλλά συλλογικό 

όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

Η Παράταξή μας ψηφίζει το "ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ" με τις 

προαναφερόμενες ενστάσεις και παρατηρήσεις.» 

 

2) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» , ψήφισε θετικά, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητα των έργων, αλλά και αυτοί  
περίμεναν ότι θα είχαν  στη διάθεσή τους μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, προϊόν μιας πιο οργανωμένης δουλειάς.  
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Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία δήλωσε «παρών», θέλοντας να ενημερωθούν εκτενέστερα για το θέμα, για το οποίο ο 
χρόνος που τους δόθηκε δεν ήταν αρκετός για να μελετήσουν πλήρως την πρόταση.   
 
2)Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία, μη μπορώντας να διαφωνήσουν με το θεωρητικό κείμενο που τους δόθηκε, 
δήλωσαν επίσης «παρών», θεωρώντας απαραίτητο να υπάρχει ένας συνολικότερος  σχεδιασμός, πάνω στον οποίο να «κουμπώνει» η 
συγκεκριμένη πρόταση καταστολής του οποιαδήποτε προβλήματος. Ένας σχεδιασμός που να έχει βασικό χαρακτηριστικό  την προληπτική 
μείωση των κινδύνων και να μην βασίζεται οπωσδήποτε στη  λογική «κόστους – οφέλους». 
  

3) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία δήλωσε και αυτή «παρών», αναγνωρίζοντας  ότι γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια εκ 
μέρους της Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών  φαινομένων, αλλά απουσιάζει ένα συνολικό επεξεργασμένο 
Σχέδιο που να καλύπτει όλες τις περιοχές της Ηπείρου 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                         

Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
        Γκαμπρέλας Δημήτριος             

 
 
Ακριβές Απόσπασμα          
Η Γραμματέας του Π.Σ.        
Αργυρώ Παππά 
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ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2020 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ «Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας», ως πλημμύρα ορίζεται η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το 

οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό.  

Η έννοια αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χειμάρρους και 

υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, πλημμύρες από υπόγεια ύδατα, 

πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, καθώς και πλημμύρες που προκαλούνται 

από θαλάσσια κύματα βαρύτητας. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές 

μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων. (ΚΥΑ 

H.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010–ΦΕΚ 1108/Β΄/2010). Σύμφωνα πάντα με την ίδια 

οδηγία 2007/60/ΕΚ ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται  ο συνδυασμός της πιθανότητας να 

λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που 

συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα.  

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά αίτια και 

δύναται να διακριθούν σε χερσαίες ή ποτάμιες και σε παράκτιες. 

Οι παράκτιες πλημμύρες είναι ένα σπανιότερα εμφανιζόμενο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα 

και δύναται να διακριθούν σε αυτές που προκαλούνται από τον έντονο κυματισμό της 

θάλασσας και σε αυτές που προκαλούνται από τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας ή τσουνάμι. 

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων - ισχυρών 

καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω 

με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της απορροής των ποταμών, όπως επίσης και από αστοχία 

μεγάλων υδραυλικών έργων. Δύναται να διακριθούν περαιτέρω σε πλημμύρες που 

παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη (πλημμύρες πεδίου) και σε πλημμύρες που παρουσιάζουν 

ταχεία εξέλιξη (ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες). 

Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό την ραγδαία εξέλιξή τους,  είναι 

το πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της γεωμορφολογίας της χώρας μας, 

η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά λεκάνες 

απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη 
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αποστράγγισή τους. Οι ξαφνικές πλημμύρες ή αιφνίδιες πλημμύρες έχουν προκαλέσει κατά 

το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο, κλπ), αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (παράσυρση 

πεζών και οχημάτων, κλπ). 

Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική 

αιτία πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου 

εξαρτάται και από ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να δράσουν είτε 

αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά.  

Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση ή όχι ενός πλημμυρικού 

φαινομένου είναι: 

 Η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την 

επιφανειακή απορροή. 

 η  γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής.  

 ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις. 

 η φυτοκάλυψη του εδάφους, οι χρήσεις γης, κ.λ.π. 

Επομένως, οι πλημμύρες ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο 

Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί μπορεί να θέσουν σε 

κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία 

και τις υποδομές της χώρας. 

Με δεδομένη την εμφάνιση πλημμυρικών φαινόμενων στη χώρα μας με καταστροφικές 

συνέπειες, προκύπτει η ανάγκη της λήψης μέτρων Πολιτικής Προστασίας για την εξασφάλιση 

της ετοιμότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των 

συνεπειών τους, με τη διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης 

καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των 

πολιτών, καθώς και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Περιφέρεια Ηπείρου 

βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά βρέχεται 

από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία και νότια 

εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Αποτελείται από τις 

Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας είναι στα Ιωάννινα. 

Η Διοικητική Διαίρεση της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η γεωμορφολογία της 

παρατίθενται στο παράρτημα Α. 

1.1 Ιστορικό σύνταξης  

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση 

των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους φορείς, 

εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).  

Σε εφαρμογή του γενικού σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και του άρθρου 174 του Ν. 3852/2010 

συντάσσεται το παρόν «Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Πλημμυρικών 

Φαινομένων» της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εναρμόνιση με το Σχέδιο «Δάρδανος», 

ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στο Μέρος XV αυτού.  

Το παρόν συντάχθηκε από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Ειδικότερα στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος συμμετείχαν οι εξής: 

 Δημήτριος Μαυρογιώργος, Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Παναγιώτα Μπλέτσα, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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1.2  Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:  

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 

1.3  Πίνακας Διανομής  

Παρατίθεται στο Παράρτημα Η του παρόντος 

 

1.4  Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου  

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου συντάσσει το παρόν 

σχέδιο σε εναρμόνιση με το σχέδιο «Δάρδανος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης που δίνονται σε αυτό και το υποβάλλει στην 

Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Εν συνεχεία, η Εκτελεστική Επιτροπή 

εισηγείται το ανωτέρω σχέδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει 

σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 163 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.  

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής του 

από το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

Επισημαίνεται όμως, ότι σύμφωνα με το Ν. 3013/2002 άρθρο 6 παρ. 8, ο Γενικός Γραμματέας 

Πολιτικής Προστασίας εγκρίνει τα τοπικά σχέδια. Εντούτοις στο σχέδιο «Δάρδανος» (παρ. 

15.1.Δ) αναφέρεται ότι τα σχέδια των Περιφερειών που καταρτίζονται σύμφωνα με την δομή 

και τα περιεχόμενα, που καθορίζονται στο σχέδιο «Δάρδανος» που εκδόθηκε από τη ΓΓΠΠ 

και μετά την έγκρισή τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά 

και δεν χρήζουν περεταίρω εγκρίσεως, δεδομένου ότι το σχέδιο «Δάρδανος» έχει τύχει της 

εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας». 

 

1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου 

Σύμφωνα με το Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΥΑ 1299/2003) ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στη χώρα 

μας ρυθμίζει την κινητοποίηση των πόρων (δυναμικό και μέσα) της Πολιτικής Προστασίας με 

τη διαμόρφωση ενός συστήματος ενεργειών τεσσάρων φάσεων ως εξής:  
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1η  ΦΑΣΗ 

 

Συνήθης ετοιμότητα  

 

2η  ΦΑΣΗ 

 

Αυξημένη ετοιμότητα  

 

3η  ΦΑΣΗ 

 

Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση  

 

4η ΦΑΣΗ 

 

Αποκατάσταση– Αρωγή 

 

Φάση 1η : Συνήθης ετοιμότητα 

Περιλαμβάνονται μέτρα και ενέργειες του Κρατικού μηχανισμού, που συμβάλλουν στην 

προετοιμασία του για τα επόμενα στάδια ενεργειών. 

Ειδικότερα: 

 Αξιολογούνται τα πρώτα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην εμφάνιση 

ή επικείμενο ερχομό καταστροφικών φαινομένων για το σχηματισμό βάσιμης 

εκτίμησης της καταστροφής. 

 Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για την 

συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων και λήψη αποφάσεων. 

 Καταγράφονται τα μέσα Πολιτικής Προστασίας και ελέγχεται η επάρκεια και 

καταλληλότητα αυτών. 

 Γίνονται προπαρασκευαστικές πράξεις και προϊδεάζονται επί του θέματος τα 

κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας 

 

Φάση 2η : Αυξημένη ετοιμότητα 

Εάν από την συναξιολόγηση των πληροφοριών δίδεται σχεδόν η βεβαιότητα, ότι επίκεινται 

καταστροφικά φαινόμενα, πέραν των ενεργειών της φάσης 1, γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση 

του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Συνέρχονται τα επιτελικά και 

επιχειρησιακά όργανα και διατελούν σε πλήρη ετοιμότητα, για την εκτέλεση της αποστολής 

τους, λαμβανομένων και προληπτικών μέτρων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. 
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Φάση 3η : Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση 

Στη φάση αυτή και σε συνέχεια των προαναφερομένων και άλλων μέτρων, γίνεται πλέον 

κινητοποίηση και δραστηριοποίηση όλου του συστήματος Πολιτικής Προστασίας προς 

αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων ως ακολούθως. 

 Οι επιχειρησιακές δυνάμεις συνεργαζόμενες και συντονιζόμενες ευρίσκονται σε 

πλήρη δράση.  

 Το ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικοτεχνικά μέσα αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο 

τρόπο. 

 Το σύστημα επικοινωνιών, ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και οι υπηρεσίες 

διοικητικής μέριμνας είναι σε ετοιμότητα για τη στήριξη του επιχειρησιακού έργου 

και άμεσης επίλυσης προβλημάτων των πληγέντων. 

 Όπου κρίνεται σκόπιμο, ενημερώνονται και οι πολίτες για τη λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας, συνδρομή και διευκόλυνσης του έργου του κράτους. 

 

Φάση 4η : Αποκατάσταση – Αρωγή 

Στην 4η  φάση γίνεται: 

 Εκτίμηση της καταστάσεως και των ζημιών, γενικώς από ειδικούς και αρμόδιος 

φορείς.   

 Ακολούθως, παρέχεται άμεση αρωγή στους πληγέντες. 

 Λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών.  

 Λαμβάνονται, επίσης, αποφάσεις και μέτρα μη επανάληψης φαινομένων δυνάμενων 

να προληφθούν. 

 Η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής 

Προστασίας σε τοπικό επίπεδο1 σύμφωνα με το παρόν (Κατάσταση Κινητοποίησης 

Πολιτικής Προστασίας Ν. 3013/2002 άρθρο 2), γίνεται για τους σκοπούς της Πολιτικής 

Προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση εκτάκτων  
 

1 Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν 3852/2010)   
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αναγκών από τις καταστροφές ή τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων που 

σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους. 

 

Ενεργοποίηση και Εφαρμογή του παρόντος  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς επίσης και ότι η εκδήλωση καταστροφών εξαιτίας 

πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού, την 

περιουσία και το περιβάλλον δύναται να συμβεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η 

ενεργοποίηση του παρόντος ισχύει αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του, όπως τούτο 

αναφέρεται και στην παρ. 1.4 του παρόντος. 

 

Δομή του Παρόντος  

Οι εμπλεκόμενες οργανικές δυνάμεις της Περιφέρειας Ηπείρου και το ανθρώπινο δυναμικό 

και τα μέσα που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν καθορίζονται από την οργανωτική δομή, το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειών και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

Οι κύριες δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου που εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης των 

κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αναφέρονται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 3 του παρόντος. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων και η 

κινητοποίηση των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση αυτών 

των δράσεων αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.  

Η ροή της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων δυνάμεων της Περιφέρειας όσο και με τις 

λοιπά εμπλεκόμενες δυνάμεις πολιτικής προστασίας και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη μεταξύ τους επικοινωνία αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 του παρόντος.  

Περισσότερες οδηγίες για την Κατάσταση Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα 

επίπεδα της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσονται στον κεφάλαιο 6 του παρόντος.  

Στο κεφάλαιο 7 παρατίθεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για την περίπτωση που 

απαιτηθεί η εφαρμογή του Μέτρου της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών, οι 

απαιτούμενες δράσεις, τα εμπλεκόμενα διοικητικά όργανα και το ανθρώπινο δυναμικό και 

μέσα ανά δράση.  
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Στο τέλος του παρόντος σχεδίου παρατίθεται παραρτήματα με χαρτογραφικό και λοιπό 

υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση των αναφερόμενων δράσεων Πολιτικής Προστασίας, 

καθώς και αναλυτικά στοιχεία των εμπλεκόμενων διοικητικών οργάνων, ανθρώπινο 

δυναμικό και μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Παραδοχές σχεδιασμού  

Α. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ανωτέρω, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

εκπονεί το γενικό σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό. Τα Υπουργεία, 

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες συντάσσουν τα επί μέρους ειδικά σχέδια 

για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων ανά κατηγορία κινδύνου, με 

συντονιστή στη σχεδίαση τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

Με το άρθρο 11 του ΠΔ 151/2014, το οποίο καταργήθηκε με την περίπτωση ιγ του άρθρου 

125 του Ν. 4249/2014, προβλεπόταν η σύνταξη των Γενικών Σχεδίων ανά κατηγορία κινδύνου 

ως αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όμως με το άρθρο 108 του 

Ν. 4249/2014, το οποίο ισχύει προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

συντονίζει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες με αντικείμενο την κατάρτιση των Γενικών, 

Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και 

προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.  

Αν και από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο σχεδιασμός των γενικών σχεδίων συντονίζεται από 

την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε να γίνεται από τους επιμέρους φορείς 

στα διάφορα επίπεδα, από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εντούτοις συντάχθηκε το σχέδιο Δάρδανος, 

«Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων». 

Β. Σύμφωνα με το «Δάρδανος» (παρ. 1.4) σε ότι αφορά τη σχεδίαση των Υπουργείων, 

αναφέρεται ότι τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών και το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ασκούν κατά κύριο λόγο επιτελικές / υποστηρικτικές 

δράσεις και συνεπώς δεν προκύπτει άμεση υποχρέωση σχεδίασης.  Αντίστοιχα μνημονεύει 

ότι οι λοιποί φορείς τις Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν κατά την κρίση τους σε αναθεώρηση 

του σχεδιασμού τους εφόσον συντρέχει λόγος. Αντίστοιχες οδηγίες περιλαμβάνονται και για 

τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (παρ. 15.3). Όμως τα ανωτέρω δεν είναι σύμφωνα με τις 
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προβλέψεις του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ως προς τους υπόχρεους σχεδίασης και τη διαδικασία 

εναρμονισμού στην κατάρτιση των σχεδίων και ενδεχομένως αυτό να έχει επίδραση στο 

σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από ένα καταστροφικό συμβάν 

εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση των συνεπειών τους.  

Γ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3852/2010 ισχύουν τα εξής: 

Μέρος Α Σύσταση – Συγκρότηση Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 «Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης ….Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες 

για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική 

αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους»…. 

Άρθρο 280 Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 «Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών 

Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων 

τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), 

καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές 

διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 

186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. ΙΙ. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

απονέμεται η άσκηση των ακόλουθων, πρόσθετων, αρμοδιοτήτων:…» 

άρθρο 282 Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις 

 «1.α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις 

περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι 

διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως 

αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη 

Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν 

τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο περιφερειάρχης, το 

περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε 

τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή. β. Για τις 

αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται στις περιφέρειες 

του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές διατάξεις που τις 

διέπουν, ορίζουν, ως αρμόδιο όργανο το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, 
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από την έναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων νοείται ο 

περιφερειάρχης. γ. Η ρύθμιση των προηγουμένων εδαφίων ισχύει και για τη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, κατ’ αντιστοιχία, προς τις απονεμόμενες 

αρμοδιότητες….. 4. Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν 

εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων και ρυθμίζουν θέματα 

σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν 

μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν ανακύπτει 

αντίθεση με το περιεχόμενό του.» 

Δ. Σύμφωνα και με την απόφαση 514/2015 Άρειου Πάγου, οι οδηγίες της ΓΓΠΠ είναι 

δεσμευτικές, αφού εκδίδονται στα πλαίσια της εξουσίας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας να προετοιμάζει και να κινητοποιεί τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας της 

χώρας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών και  

Ε. Σύμφωνα με την απόφαση ΝΣΚ 23/2001 «η σχεδίαση της Πολιτικής Προστασίας σε 

Νομαρχιακό επίπεδο, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των αντίστοιχων αναγκών του 

Νομού δεν κωλύεται να περιλαμβάνει τομείς που σχετίζονται με αρμοδιότητες υπηρεσιών 

που δεν υπάγονται στην Ν.Α. αλλά στην Περιφέρεια, με κυρίαρχο γνώμονα την αποφυγή 

αντιθέσεων, αναφορικά με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που πραγματοποιείται σε 

Περιφερειακό επίπεδο». 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, με το παρόν σχέδιο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ως 

προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης του σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, με τα 

αναφερόμενα στο σχέδιο «Δάρδανος» της ΓΓΠΠ, όπως ειδικότερα αναλύεται στα επιμέρους 

κεφάλαια. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

2.1 Σκοπός  

Με το παρόν Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, επιδιώκεται η 

άμεση και συντονισμένη απόκριση των Υπηρεσιών και των Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας Ηπείρου:  

 για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας 

που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  

 για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις 

που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των 

πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.  

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι ο συντονισμός, η συνεργασία και η 

διαλειτουργικότητα τόσο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και 

των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο με την 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι  

 Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας 

Ηπείρου καθώς και των οργάνων που διευθύνουν και συντονίζουν τις επιχειρησιακές 

δυνάμεις σε τοπικό επίπεδο για όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος 

Πολιτικής Προστασίας.  

 Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας που 

συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  
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 Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

 Εναρμόνιση του σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου με το σχέδιο «Δάρδανος».  

 

2.3 Ανάλυση Κινδύνου - Κατάσταση -Παραδοχές - Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού  

 

2.3.1. Ανάλυση Κινδύνου  

Διευκρινίζεται ότι όπως προβλέπεται και από το Ν. 3013/2002 για την επίτευξη του σκοπού 

της Πολιτικής Προστασίας απαιτείται σχεδιασμός και ειδικά προγράμματα πρόληψης 

ξεχωριστά για κάθε κατηγορία κινδύνου, όπου λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας σε κεντρικό 

και περιφερειακό επίπεδο ανάλογα με την έκταση και την ένταση του εκτιμώμενου κινδύνου 

και αναλαμβάνονται δράσεις, ξεχωριστές στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας, της 

αντιμετώπισης και της αποκατάστασης. Δεδομένου ότι οι επί μέρους δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας στους διαφόρους τομείς δράσης, πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης 

από τις διάφορες κατηγορίες κινδύνων αφορούν πολλά διαφορετικά Υπουργεία και 

εποπτευόμενους οργανισμούς, είναι απαραίτητος ο Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής 

Προστασίας, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε Υπουργικό Επίπεδο με βάση ειδικές 

επεξεργασμένες θέσεις από την Διυπουργική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Στη 

Διυπουργική Επιτροπή εξετάζονται τα εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, μέτρα και 

δράσεις, καθώς και τα αντίστοιχα περιφερειακά προγράμματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

διαπίστωση των τομέων δράσης ή περιφερειακών προγραμμάτων που απαιτούν ενίσχυση.  

Η υλοποίηση του ως άνω σχεδιασμού με ευθύνη της ΓΓΠΠ, αναμένεται ότι θα συμβάλλει 

αποφασιστικά με έναν ολοκληρωμένο τρόπο στην εφαρμογή των δράσεων μετριασμού του 

κινδύνου και των δράσεων πρόληψης, καθορίζοντας με ενιαίο τρόπο και την επιχειρησιακή 

δράση της Δημόσιας Διοίκησης για ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 

καταστροφών στα πλαίσια του παρόντος.  

Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας απαιτούν την αξιοποίηση 

όλων των διατιθέμενων επιστημονικών γνώσεων και των νέων προϊόντων και ερευνητικών 

προγραμμάτων, καθώς και των νέων δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι τεχνολογικές 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ7Λ9-94Ψ



Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Πλημμυρικών Φαινομένων, Περιφέρεια Ηπείρου               

 

    - 18 - 
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 

εξελίξεις. Τα παραπάνω πρέπει να είναι διαθέσιμα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας και μέσω αυτής σε Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τόσο σε επίπεδο γενικής 

επιστημονικής υποδομής όσο και σε επίπεδο παρακολούθησης και οδηγιών σε περίοδο 

κρίσεων. Στα πλαίσια αυτά η ΓΓΠΠ κατ’ επιταγή του Ν. 4249/2019 μεριμνά για τα εξής: 

 Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν 

την Πολιτική Προστασία στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, 

προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές.  

 Συνεργάζεται με τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα τις χώρας και Δημόσιους 

Φορείς για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας στο 

σχεδιασμό μείωσης του κινδύνου καταστροφών.  

 Εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την 

Πολιτική Προστασία.  

 Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία Δημόσιων Υπηρεσιών και Φορέων σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 

χώρας για το σκοπό αυτόν.  

 Προωθεί και συντονίζει τις δράσεις ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου 

καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και 

υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα Ερευνητικά και 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας για το σκοπό αυτόν.  

 Αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και τήρηση 

τράπεζας πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας για την υποστήριξη του Σχεδιασμού 

Πολιτικής Προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο.  

Επίσης είναι αρμόδια για το συντονισμό όλων των δράσεων εκτίμησης του κινδύνου, 

πρόληψης, προετοιμασίας, κινητοποίησης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης 

των καταστροφών όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον υφιστάμενο 

σχεδιασμό με κύριο επιχειρησιακό βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό την επιφύλαξη της 

λειτουργικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και 

διάσωσης της θάλασσας που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και 

Διάσωσης σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο, λοιπόν, 

αυτό: 
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 Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση 

του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας της χώρας ενόψει απειλούμενου 

κινδύνου καταστροφών. Για το σκοπό αυτό οργανώνει και λειτουργεί μονάδα 

αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων 

πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση 

του δυναμικού και μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου 

κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων 

οδηγιών προς τους πολίτες.  

Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, βάσει των οποίων θα πρέπει 

να δρομολογούνται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με την 

Κ.Υ.Α.Η.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) έχει θεσπιστεί ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιολόγησή τους με στόχο τη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών τους στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας», ήδη έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών 

Διαμερισμάτων της χώρας η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των 

Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο 

σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/ και 

στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Obserνation 

Network) http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/  

Επίσης, έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) 

σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Τα 

ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, 

β) τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και γ) τα 

πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας υπό μορφή χάρτη με τις 

ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 

και κινδύνου πλημμύρας.  

Τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της Εθνικής Νομοθεσίας, έχουν 
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αναρτηθεί στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΣΔΚΠ προβλέπεται σειρά μέτρων για κάθε φάση 

της διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου (Πρόληψης – Προστασίας – Ετοιμότητας – 

Αποκατάστασης).  

Στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου που αναφέρεται στο Σύστημα Κινητοποίησης Πολιτικής 

Προστασίας 4 φάσεων (Συνήθης ετοιμότητα – Αυξημένη ετοιμότητα – Άμεση Κινητοποίηση 

Επέμβαση), προβλέπονται τα εξής μέτρα στα οποία εμπλέκονται οργανικές μονάδες της 

Περιφέρειας Ηπείρου: 

 Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών.  

 Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.  

 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων, έναντι 

πλημμυρικού κινδύνου.  

 Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές 

διαβάσεις.  

 Ενίσχυση της τεχνικής οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας εμπλεκόμενων 

φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.  

Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται στα πλαίσια του παρόντος.  

 

2.3.2. Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού Κατάστασης:  

Οι πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών.  

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά αίτια και 

δύναται να διακριθούν σε χερσαίες ή ποτάμιες και σε παράκτιες.  

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων-ισχυρών 

καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω 

με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της απορροής των ποταμών, όπως επίσης και από αστοχία 

μεγάλων υδραυλικών έργων.  
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Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες δύναται να διακριθούν περαιτέρω σε πλημμύρες που 

παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη (πλημμύρες πεδίου) και σε πλημμύρες που παρουσιάζουν 

ταχεία εξέλιξη (ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες).  

Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό την ραγδαία εξέλιξή τους, είναι 

το πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας 

της χώρας μας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές 

σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη 

γρήγορη αποστράγγισή τους. Οι ξαφνικές πλημμύρες ή αιφνίδιες πλημμύρες έχουν 

προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο, κλπ), 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές 

(παράσυρση πεζών και οχημάτων, κλπ).  

Επίσης, η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες 

φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων 

υλικών, κλπ.  

 

Παραδοχές:  

Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να προκαλέσει:  

 Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του 

πολίτη.  

 Καταστροφές στις υποδομές της χώρας  

 Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των 

πολιτών, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της 

χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στον 

τουρισμό εν γένει.  

 

Προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου είναι οι ακόλουθες:  

 Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων 

Πολιτικής Προστασίας ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
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 Καθορισμός των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων και το είδους της μεταξύ 

τους συνεργασίας.  

 Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας των 

εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση 

των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών.  

 Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν 

σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων.  

 Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων σε κάθε 

στάδιο επιχειρήσεων.  

 Συλλογή, επεξεργασία και εκμεταλλεύση πληροφοριών μέσω δικτύων καλώς 

λειτουργούντων σε όλα τα επίπεδα.  

 Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την 

απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.  

 Δημιουργία ενιαίου συστήματος προειδοποίησης, ενεργειών και αναφορών.  

 

Παράμετροι Σχεδιασμού:  

 Εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου με συνέπειες στις υποδομές, στις κατοικίες, 

καθώς και στην υγεία των πολιτών.  

 Εμπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.  

 

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων  

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:  

Α) αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων  

Β) αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  
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Βασική αρχή εφαρμογής του παρόντος είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων 

και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή 

καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης 

Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-

επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα γενικά σχέδια 

Πολιτικής Προστασίας. 
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3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

3.1 Προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων 

Τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου.  

Για λόγους πληρότητας των δράσεων των Περιφερειών στην συνολική διαχείριση των 

κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αναφέρονται συνοπτικά στο παρόν 

τα έργα αυτά, που δρομολογούνται με εντολή Περιφερειάρχη και προσδιορίζονται θεματικά 

στις παρακάτω ενότητες: 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητας 

Περιφέρειας  

  Τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, αρμοδιότητας 

λειτουργίας και συντήρησης της Περιφέρειας  

 Την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά 

τα ρέματα, εφόσον συντρέχουν λόγοι μετά από σχετικό έλεγχο 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας 

 Την παροχή οδηγιών και την παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών 

συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων από τους ΟΕΒ  

 Τον προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Αναλυτικά, τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στην μείωση του 

κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αναφέρονται στην κείμενη 

νομοθεσία και της κανονιστικές διατάξεις της διοίκησης. 

 

3.2 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Περιφερειών 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην 

ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, δρομολογούνται με εντολή Περιφερειάρχη ή 
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των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης και προσδιορίζονται θεματικά στις 

παρακάτω ενότητες: 

 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των 

οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

 Σύνταξη του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Πλημμυρικών 

Φαινομένων της Περιφέρειας Ηπείρου, εναρμονισμένο με τις οδηγίες σχεδίασης του 

Σχεδίου «Δάρδανος». 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων, από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, 

βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω Ειδικό Σχέδιο της Περιφέρειας. 

Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του.  

 Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται 

σκόπιμο για λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Περιφέρειας.  

 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 

επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων.  

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 

κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

 Εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και 

μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

σε χώρους αρμοδιότητας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους.  

 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 

Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.3 του 
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παρόντος και συμμετοχή στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των 

οικείων Δήμων.  

 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και 

την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.  

 Οι ανωτέρω δράσεις Πολιτικής Προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του 

Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων.  

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες με 

απόφασή τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που 

αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και συνοδεύεται 

από την πρόβλεψη για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α΄/2017), θα καθορίζουν το ωράριο 

λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, ως προς την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά 

συμβάντα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και 

τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α΄/2017) 

 

3.3 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 

(Σ.Ο.Π.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων) 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την 

ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός των 

διοικητικών τους ορίων, κρίνεται απαραίτητο με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 

κατά τόπους αρμοδίων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών να συγκαλούνται ετησίως πριν την 

έναρξη της χειμερινής περιόδου, τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) 

των Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που 
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εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 

 Την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων που 

εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και 

μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ).  

 Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 

οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.  

 Την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τις δράσεις που 

αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο 

Περιφέρειας (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

 Το συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, 

κλπ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

 Την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις 

εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων 

αρμοδιότητας Περιφέρειας,  

 Τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η 

εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες).  

 Τον προσδιορισμό δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης 

απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 

263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 7ο 

Κεφάλαιο του παρόντος.  

 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 

δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου 

του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και κάθε 

άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  
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Επίσης, κρίνεται σκόπιμο στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ να διευκρινιστούν έγκαιρα, 

ζητήματα που αφορούν τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών και 

των Δήμων σε έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων 

Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργίας 

και συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στις αστικές 

περιοχές.  

Στα ΣΟΠΠ είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των Οργανισμών 

Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων 

Περιφερειακών Ενοτήτων, για να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των 

εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί τάφροι, 

αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ). 

Μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, οι γραμματείς των ΣΟΠΠ θα κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά 

της συνεδρίασης στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, στις οικείες Δ/νσεις Πολιτικής 

Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς.  

Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά τα ΣΟΠΠ ισχύει το άρθρο 12 παρ. 2 στ΄ του Ν. 3013/2002 

σύμφωνα με το οποίο «Θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ίδιου οργάνου μπορεί να 

ρυθμίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης». Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ζητήματα λειτουργίας των 

Συντονιστικών Οργάνων, όπως είναι ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας τους καθορίζονται 

με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία αποτελεί κανονιστική πράξη δημοσιευτέα στο 

ΦΕΚ, χωρίς να προβλέπεται περαιτέρω εξουσιοδότηση σε άλλα όργανα της Περιφέρειας για 

την έκδοση επιμέρους κανονισμών λειτουργίας και χωρίς επίσης να θεσπίζεται αρμοδιότητα 

έγκρισή τους από κάποιο όργανο της Περιφέρειας. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία η έκδοση με απόφαση οργάνου της Περιφέρειας ειδικών 

κανονισμών λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και κατά τούτο άμεσα 

εφαρμοστέα είναι η ΥΑ 7575/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών.  
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3.4 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η 

εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες) 

Η κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με 

το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002 (βλέπε περισσότερα στο κεφάλαιο 6 του παρόντος)  

Ειδικότερα, για τις περιοχές που προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

(Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, όπως έντονες 

βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες κτλ, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού 

(ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), η αυξημένη 

ετοιμότητα των Περιφερειών αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:  

 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Περιφερειών για την άμεση 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των 

δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και 

διαβιβάζονται στην Περιφέρεια Ηπείρου, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους 

πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών.  

Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων 

για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 

με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ2 οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι πολίτες πρέπει να 

φροντίζουν ώστε να ενημερώνονται διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την 

εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταρτίζει και 

συντονίζει το έργο της πληροφόρησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας 

τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς 

αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης (Ν. 4249/2014 

άρθρο 108).  

 

 

 
2 https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena 
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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) με σκοπό την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου 

και την έγκαιρη προειδοποίηση του σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ή 

περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών παρέχει μετεωρολογικά προϊόντα τα οποία διατίθεται σε 

φορείς Δημοσίου Τομέα, τον έντυπο τύπο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. 

(ΠΔ 28/2015 άρθρο 52) 

Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα 

Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), αυτά διαβιβάζονται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου 

να τεθούν οι φορείς σε Κατάσταση Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας σε εφαρμογή του 

άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης 

επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.  

Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική 

αιτία πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου 

εξαρτάται και από ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να δράσουν είτε 

αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά. Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση 

ή όχι ενός πλημμυρικού φαινομένου είναι:  

 η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την 

επιφανειακή απορροή,  

 η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής,  

 ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις,  

 η φυτοκάλυψη του εδάφους,  

 οι χρήσεις γης, κλπ.  

Τα επίπεδα ετοιμότητας της Περιφέρειας Ηπείρου οι συγκεκριμένες ενέργειες και η λήψη 

μέτρων καθορίζονται μετά από σχετικές εντολές του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου 

Αντιπεριφερειάρχη (πχ ετοιμότητα μέσων, σύγκλιση ΣΟΠΠ κλπ), σύμφωνα με το ιδιαίτερο 

προειδοποιητικό σήμα του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και τις ιδιαίτερες οδηγίες που δίνονται σε αυτό, 

καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για 

την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας της χώρας ενόψει 

απειλούμενου κινδύνου καταστροφών από τη ΓΓΠΠ (Ν 3013/2002).  
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3.5 Δράσεις των Περιφερειών στην αντιμετώπιση κινδύνων μετά την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες 

και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως 

αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με την εξέλιξη των πλημμυρικών 

φαινομένων, στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα δρομολογούν αρχικά 

δράσεις που συνδέονται με:  

 Την κινητοποίηση, δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, του επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενου δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και την 

εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.  

 Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., 

ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, κλπ), με μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια, ή δύναται να 

εξασφαλίσει από άλλους φορείς (πχ των Εθελοντικών Οργανώσεων).  

 Την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης 

των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις 

νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.  

 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν η εξελισσόμενη ή 

επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στο 7ο Κεφάλαιο του παρόντος.  

 Τη συνδρομή στο έργο των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες.  

 Την άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 

αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα 

επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ).  

 Την ενημέρωση του κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας 

και τη συμβολή στην ενημέρωση του κοινού σε ότι αφορά τη λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα 

(βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά φαινόμενα.  

 Τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με τους 

Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση των πλημμυρικών 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ7Λ9-94Ψ



Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Πλημμυρικών Φαινομένων, Περιφέρεια Ηπείρου               

 

    - 32 - 
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 

φαινομένων, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  

 Την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 

καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους.  

 Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 

ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν 

εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές 

υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 

έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.  

 Την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγεισών περιοχών από πλημμυρικά 

φαινόμενα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση 

καταστροφών που έχουν χαρακτηρισθεί από τον Γενικό Γραμματέα ως τοπικές σύμφωνα 

με τις σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.  

 Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση του 

καταστροφικού φαινομένου. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 

Ηπείρου.  

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα παροχής βοήθειας στους πληγέντες, 

συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων 

δρόμων αρμοδιότητας της Περιφέρειας για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των 

σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.  

Επίσης, όπως προβλέπεται στο γενικό σχέδιο Δάρδανος ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με 

την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις 

κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων 

συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.  

Διευκρινίζεται ότι ως προς την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου της διακοπής των μαθημάτων 

ισχύουν τα εξής: 
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Για τα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3852/2010 όπου 

ορίζεται ως αρμοδιότητα των Περιφερειών και των Δήμων. Ειδικότερα:  

 του άρθρου 94, όπου στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων 

περιλαμβάνεται «27. Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή 

επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».  

 του άρθρου 186, όπου στις αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνεται: 

«5. Η διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη 

χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας»  

Επιπροσθέτως, για τις σχολικές μονάδες Π/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία και 

Νηπιαγωγεία) ισχύει το άρθρο 4 «Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών» του ΠΔ 

79/2017, σύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Παιδείας, του 

Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου ως εξής: 

«1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι 

δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων 

καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου 

Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή 

Ενότητα.  

2. Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της 

προηγούμενης παραγράφου.  

3. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων 

ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα 

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις 

(3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για 

σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο Δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν 

δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.»  

Η ανωτέρω δράση αν και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας δεν συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
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αναφέρεται, δεδομένου ότι αποβλέπει στην προστασία μαθητών. Επιφυλάξεις τηρούνται για 

την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, λόγω της «συνθετότητας» των νομικών ρυθμίσεων.  

 

3.6 Δράσεις των Περιφερειών στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών  

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις Περιφέρειες συνδέεται με δράσεις που 

αφορούν:  

 Τη συνδρομή των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή 

διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει 

καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία και μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου για την 

υλοποίηση αυτής της δράση Δήμου.  

 Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία της τηλεφωνικής 

γραμμής (που θα καθοριστεί μετά από ένα συμβάν με απόφαση των 

Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου) στην 

οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και 

χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή, σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους.  

 Την ενεργοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο 

της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των ΣΟΠΠ.  

 Την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά 

φαινόμενα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση 

καταστροφών που έχουν χαρακτηρισθεί από τον ΓΓΠΠ ως τοπικές σύμφωνα με τις 

σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.  

 Τη συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας 

περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους 

για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την 

άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.  
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 Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο 

συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  

 Τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης πλημμύρας, πληγείσες 

περιοχές) στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.  

  Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  

Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα 

με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, έχοντας υπόψη 

τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (Π.Σ., Δήμοι, κλπ) και 

τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου σε έργα και υποδομές αρμοδιότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου, συγκροτούν κατάλληλα συνεργεία για:  

 Τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων 

υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός λοιπών 

αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών 

υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.  

 Την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την 

απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και 

αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.  

 Τη μεταφορά των ανωτέρω φερτών υλικών στους χώρους που έχουν ήδη 

προσδιοριστεί σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους για την προσωρινή εναπόθεση 

φερτών υλικών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και τη δρομολόγηση 

δράσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσής τους, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων. Για τη δρομολόγηση των ανωτέρω δράσεων, απαιτούνται περαιτέρω 

οδηγίες της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύμφωνες με την κείμενη 

νομοθεσία. Έως τότε οι δράσεις αυτού του είδους θα εξετάζονται ανά περίπτωση 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές των αρμόδιων Αποκεντρωμένων Οργάνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου.  
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 Την αποκατάσταση λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας 

συντήρησης της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 

εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πληγεί από πλημμύρες.  

 Την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. για οριοθέτηση της πληγείσας 

περιοχής, συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των 

αυτοψιών ανά τοπική κοινότητα από το Δήμο και την Περιφέρεια (για κατοικίες και 

επιχειρήσεις αντίστοιχα).  

Σε περιπτώσεις καταστροφής που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η 

Περιφέρεια ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω άλλων φορέων (πχ εθελοντικών οργανώσεων, 

ΟΤΑ α κλπ), δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, 

δύναται να αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από τους διαθέσιμους πόρων άλλων 

φορέων, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ν. 3013/2002 άρθρο 3 όπως ισχύει (Ένοπλες 

Δυνάμεις, ΟΚΩ, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κλπ).  

Για τα πάσης φύσεως αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου το έργο της 

άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας τους υποστηρίζεται από τη Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία με εντολή Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου 

Αντιπεριφερειάρχη συντονίζουν το έργο της διάθεσης δυναμικού και μέσων για την άμεση 

αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή.  

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση της καταστροφής, τα έργα και οι 

δραστηριότητές που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των πάσης 

φύσεως έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, δύναται να έχουν το χαρακτήρα 

κατεπείγουσας ανάγκης, ειδικά όταν συνδέονται με την προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των πολιτών, και εκτελούνται από τους φορείς του έχουν τη θεσμική 

αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης των έργων αυτών. Η κατεπείγουσα ανάγκη 

συνδέεται κυρίως, με απλές τεχνικές εργασίες που δεν απαιτούν μελέτη, ή υπηρεσίες που 

πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από την εκδήλωση ενός 

πλημμυρικού φαινομένου, όπως η άντληση πλημμυρικών υδάτων, απομάκρυνση φερτών 
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υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο δίκτυο ομβρίων 

κλπ. Στις ανωτέρω απλές τεχνικές εργασίες δύναται να συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μικρά 

τεχνικά έργα προσωρινού χαρακτήρα που κρίνονται αναγκαία στη φάση της αντιμετώπισης 

(πχ πρόχειρα αναχώματα κλπ).3  

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη του Καλλικράτη σύμφωνα με την οποία ο Περιφερειάρχης 

μπορεί, κατ` εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής Επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της 

Περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης, παραμένει σε ισχύ και για την περίπτωση 

των καταστροφικών συμβάντων και τις δράσεις των Περιφερειών στην άμεση/βραχεία 

διαχείριση συνεπειών. (Ν 3852/2010 άρθρο 159). 

 

3.7 Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών 

Ενοτήτων μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων οι κατά τόπους αρμόδιοι χωρικοί 

Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους 

παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να 

συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων 

Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται 

σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εξέλιξης της καταστροφής, όπως αυτή έχει χαρακτηριστεί 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του έργου 

αποκατάστασης των ζημιών, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε 

εικοσιτετράωρη βάση. Σχετικά με την έννοια της καταστροφής και τον χαρακτηρισμό αυτής, 

για την εικοσιτετράωρη λειτουργία του ΣΟΠΠ, αναλυτικά στην παρ. 6.5 του παρόντος.  

 

 

 
3Αριθμ. πρωτ. 7767/30-10-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ, «Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»   
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Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να 

εξετάζονται κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά,  

 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την 

πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά 

το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται,  

 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των 

φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων 

Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,  

  με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, 

με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους 

συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ,  

  με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ, εφόσον αποφασιστεί από 

τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη η εφαρμογή του μέτρου της 

οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφή από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο κεφ. 7 του παρόντος,  

 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας στους 

πληγέντες με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που 

λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη,  

 με την ενεργοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της 

Περιφέρειας  

 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων,  
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 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων.  

Επίσης, σε περιπτώσεις όπου από τα πλημμυρικά φαινόμενα πλήττονται εκτάσεις με 

εγγειοβελτιωτικά έργα εντός των ορίων ευθύνης των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα ανωτέρω 

ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και 

εκπρόσωποι των αρμόδιων για την λειτουργία και συντήρησή τους Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΟΕΒ), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των 

εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (αποστράγγιση του πλεονάζοντος αρδευτικού 

(επιφανειακού και εδαφικού) νερού, η παροχέτευση πλημμυρικών ροών, αποκατάσταση 

βλαβών στο αγροτικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, κλπ). 
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4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

4.1 Προληπτικές δράσεις 

Τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου. Για 

λόγους πληρότητας των δράσεων των Περιφερειών στην συνολική διαχείριση των κινδύνων 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αναφέρονται συνοπτικά στο παρόν τα έργα 

αυτά, που δρομολογούνται με εντολή Περιφερειάρχη.  

 

Τεχνικές Υπηρεσίες (με εντολή Περιφερειάρχη)  

 Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας 

λειτουργίας και συντήρησης της Περιφέρειας.  

 Έλεγχο και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητας 

Περιφέρειας.  

 Μέριμνα για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων και των 

απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, εφόσον συντρέχουν λόγοι μετά από 

σχετικό έλεγχο.  

 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  

 Ο προγραμματισμός εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και 

αντιδιαβρωτικών έργων και η μέριμνα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους  

 

4.2 Φάση Ετοιμότητας & Προπαρασκευαστικές Δράσεις  

4.2.1. Διαχείριση & Οργάνωση Πόρων 

Περιφερειάρχης  

 Συντονισμός δράσης όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των διαθέσιμων 

μέσων παρέχοντας τις κατάλληλες κατευθύνσεις στους οικείους Αντιπεριφερειάρχες.  
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 Μέριμνα για τη στελέχωση Κέντρου Επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας των 

συστημάτων Πολιτικής Προστασίας που λειτουργούν στις ΠΕ Ιωαννίνων, Άρτας, 

Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.  

 Έκδοση Απόφασης για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των Δ/νσεων 

Πολιτικής Προστασίας, στην αρχή κάθε έτους.  

 Εντολή για συντήρηση των επιχειρησιακών μέσων της Περιφέρειας Ηπείρου προς τις 

αρμόδιες οργανικές μονάδες.  

 Αξιολόγηση των αναγκών και εντολή για την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού 

έκτακτης ανάγκης καθώς και των υποστηρικτικών δράσεων Πολιτικής Προστασίας 

(ΜΑΠ, ασύρματοι, λογισμικά συστήματα κλπ).  

 

 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας και 

ενημέρωση της εφαρμογής «Πολιτική Προστασία» με τα τηλεφωνικά αρχεία των 

διαθέσιμων Μητρώων.  

 Μέριμνα για την επικαιροποίηση της επιτροπής παραλαβής των εργασιών Πολιτικής 

Προστασίας.  

 Τήρηση αρχείου δαπανών απόκρισης ανά συμβάν.  

 Συνεργασία με τη ΓΓΠΠ προκειμένου να της παρασχεθούν τυχόν ζητούμενα στοιχεία 

και πληροφορίες για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων 

των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την Πολιτική 

Προστασία της χώρας, μετά από εντολή του Περιφερειάρχη.  

 

Δ/νση Προσωπικού  

Μέριμνα για:  

 Tην επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού της Περιφέρειας.  
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 Tην πιθανή αναγκαία πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για διάστημα έως 8 μηνών από 

την επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτείται προηγούμενη Κήρυξη της περιοχής 

σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.  

 Την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

 Tην περαιτέρω εκτίμηση των αναγκών των επιμέρους δράσεων σε ανθρώπινο 

δυναμικό και αξιοποίηση του συνόλου των εργαζομένων υπαλλήλων, ανάλογα και με 

τα ιδιαίτερα προσόντα τους για την επίτευξη της καλύτερης σύνθεσης στη στελέχωση 

των ειδικών ομάδων και κλιμακίων άμεσης επέμβασης και καταγραφής ζημιών.  

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Μηχανικών της Περιφέρειας (στοιχεία 

επικοινωνίας, ειδικότητα αυτών, οργανική θέση κλπ) οι οποίοι μπορούν να 

συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 

κοινοποίηση αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Προϊσταμένων των Δ/νσεων της Περιφέρειας 

με τους αναπληρωτές τους (στοιχεία επικοινωνίας, οργανική θέση κλπ) και 

κοινοποίηση αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 Τήρηση καταστάσεων προσωπικού της Περιφέρειας με πλήρη στοιχεία (υπηρεσία 

που εργάζονται, τηλέφωνα, διεύθυνση κλπ).  

 

Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Προϋπολογισμού σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας 

Μέριμνα για:  

 Την επάρκεια των εγγεγραμμένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών  

 Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένων Μητρώων συνεργασίας με ιδιωτικούς 

φορείς, που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των έκτακτων και 
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επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας, μετά από απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ως εξής:  

 Εργοληπτικών Εταιρειών για τη διάθεση μηχανημάτων έργου και προσωπικού 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  

 Μεταφορικών Μέσων για τη μεταφορά πληγέντων σε ασφαλείς χώρους μετά από 

ένα καταστρεπτικό φαινόμενο ή σε περίπτωση ΟΑΠ (μισθώσεις ιδιωτικών μέσων, 

κατάρτιση μνημονίων ενεργειών με Οργανισμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς), 

σε συνεργασία και με τη Δ/νση Παιδείας, η οποία τηρεί αντίστοιχα μητρώα 

οχημάτων για τη μεταφορά των μαθητών και τη Δ/νση Μεταφορών που επίσης 

τηρεί μητρώα οχημάτων μεταφοράς ατόμων.  

 Μέριμνα για την προμήθεια επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων για το προσωπικό 

της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και ΜΑΠ για όλο το εμπλεκόμενο 

προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

Τεχνικές Υπηρεσίες  

 Σύνταξη προδιαγραφών για την εκπόνηση του Μητρώου συνεργασίας με τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που δύναται να παρέχουν πρόσθετους πόρους σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (πχ κατάρτιση σχετικού πίνακα τιμών μίσθωσης).  

 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου των Μέσων της Περιφέρειας (οχήματα, 

μηχανήματα, χώροι στάθμευσης κλπ) και αποστολή αυτού στη Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας.  

 

Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Ιδρυμάτων Κοινωνικών Δομών (στοιχεία 

επικοινωνίας, επιμέρους δράσεις και είδος υπηρεσιών που παρέχονται, μέγιστος 

αριθμός ατόμων που μπορούν να φιλοξενήσουν και να εξυπηρετήσουν σε μια 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης κλπ) και αποστολή αυτού στη Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας (ετησίως).  
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 Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στοιχεία 

επικοινωνίας των υπεύθυνων αυτών (κινητά και σταθερά τηλέφωνα και αποστολή 

αυτών στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 

Δ/νσεις Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής  

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Υγειονομικών Κλιμακίων (στοιχεία 

επικοινωνίας, επιμέρους δράσεις και είδος υπηρεσιών που παρέχουν κλπ) σύμφωνα 

με το σχεδιασμό της Υπηρεσίας και κοινοποίηση αυτού στη Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας (ετησίως).  

 Τήρηση και επικαιροποίηση Μητρώου Εργαστηρίων που πληρούν τις θεσμικές 

απαιτήσεις για τον εργαστηριακό έλεγχο του πόσιμου νερού και τροφίμων. Σύνταξη 

μνημονίων συνεργασίας με τα ανωτέρω εργαστήρια (εφόσον απαιτείται). Αποστολή 

των ανωτέρω στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου των Φορέων Ύδρευσης με τα στοιχεία των 

υπευθύνων (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΑ κλπ) και αποστολή αυτού στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

(ετησίως),  

 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

 Κατάρτιση και επικαιροποίηση Βάσης Δεδομένων Αγροτικών, Κτηνοτροφικών και 

Μελισσοκομικών συλλόγων και συνεταιρισμών με τα στοιχεία επικοινωνίας των 

αρμόδιων υπευθύνων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αποστολή των εν λόγω 

στοιχείων στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 

Δ/νση Αλιείας  

 Κατάρτιση και επικαιροποίηση Βάσης Δεδομένων Αλιέων και Αλιευτικών συλλόγων. 

Ενημέρωση των αλιέων μέσω των συλλόγων τους για τη λήψη μέτρων ενόψει 

επερχόμενων κινδύνων. Ορισμός του υπεύθυνου αλιέα ανά σύλλογο για επικοινωνία 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αποστολή των στοιχείων αυτών στην Αυτοτελή 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  
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Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (με εντολή Περιφερειάρχη)  

 Την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων για την κάλυψη δαπανών 

πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης (επέμβασης) και βραχείας αποκατάστασης.  

 Σύνταξη προτάσεων για την ένταξη σε προγράμματα συναφή με την Πολιτική 

Προστασία που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. σε συνεργασία με την Αυτοτελή 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.  

 Διαδικασίες σύνταξης, έγκρισης και υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ 

Περιφέρειας και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υποστήριξη των δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας.  

 

Όλες οι υπηρεσίες  

 Μέριμνα για την εξασφάλιση της ετοιμότητας του προσωπικού και των μέσων 

(συντήρηση εξοπλισμού και μέσων κλπ) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών με εντολή Περιφερειάρχη ή του 

οικείου Αντιπεριφερειάρχη.  

 

4.2.2. Εθελοντικές Οργανώσεις & Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες  

 

Περιφερειάρχης  

 Εντολή για έκδοση απόφασης παροχής καυσίμων σε Εθελοντικές Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίες μετά από αίτημα και έγκριση του αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας.  

 Εντολή για ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος των μελών Εθελοντικών 

Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχουν σε δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, εκπαίδευση και κάλυψη εξόδων μετακίνησης 

ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας και παρεμβάσεις για 

νομοθετικές ρυθμίσεις αυτών των θεμάτων ως κρατική αρμοδιότητα.  
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Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ  

 Ενεργοποίηση και καθορισμός των δράσεων των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής 

Προστασίας σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και την απόφαση ένταξής τους 

διαμέσου του ΣΟΠΠ. 

 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 Τήρηση επικαιροποιημένου Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής 

Προστασίας (συλλογή στοιχείων και τήρηση αρχείου σχετικά με την επιχειρησιακή 

τους ετοιμότητα όπως: στοιχεία επικοινωνίας, τομείς στους οποίους 

δραστηριοποιούνται, περιοχή δράσης, εξοπλισμός, μέλη, νομική μορφή κλπ).  

 Εισήγηση στο ΣΟΠΠ για την έκδοση απόφασης σχετικά με την ανάληψη δράσεων από 

τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, προς υποβοήθηση του έργου των 

Περιφερειών, σύμφωνα με την απόφαση ένταξής τους στο μητρώο της ΓΓΠΠ και 

συντονισμός των δράσεων τους βάσει των αποφάσεων των ΣΟΠΠ.  

 Διαβίβαση των απολογιστικών στοιχείων στην ΓΓΠΠ για την έκδοση απόφασης 

χρηματοδότησης από τη ΓΓΠΠ και τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Έγγραφη ειδοποίηση προς τις Εθελοντικές 

Οργανώσεις για την κατάθεση των αναγκών τους σε εξοπλισμό και υλικά βάσει της 

ανωτέρω χρηματοδότησης. 

 Συντονισμό των Εθελοντικών Οργανώσεων που αναλαμβάνουν δράσεις όπως αυτές 

έχουν καθοριστεί σε συνεδριάσεις του ΣΟΠΠ.  

 

Δ/νση Οικονομικών  

 Διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών εξοπλισμού των Εθελοντικών Οργανώσεων με 

πόρους, αναλόγως της δαπάνης που απαιτείται, το είδος των υλικών – εξοπλισμού 

κλπ.  
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4.2.3. Ανάλυση κινδύνου - Ψηφιακά Δεδομένα Χωρικής Πληροφορίας  

 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας)  

 

Συλλογή στοιχείων, δημιουργία και τήρηση χαρτογραφικών δεδομένων και θεματικών 

χαρτών, χάρτες αναπαράστασης της χωρικής πληροφορίας (σε αρχεία GIS και google map) 

ως εξής (ενδεικτική αναφορά):  

 Γενικός γεωλογικός, τεκτονικός και γεωμορφολογικός χάρτης και χρήσεις γης  

 Γενικός χάρτης των υδρογραφικών λεκανών  

 Πολεοδομικοί χάρτες στους οποίους περιλαμβάνονται:  

 Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΤΕΛ 

ειδικά σχολεία ΑΜΕΑ, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και λοιποί εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί)  

 Εγκαταστάσεις Περίθαλψης (φαρμακεία, υποκαταστήματα ΙΚΑ, σταθμοί α 

βοηθειών, ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια, νοσοκομεία)  

 Εγκαταστάσεις Πρόνοιας (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα 

πρόνοιας και σταθμοί μητρότητας, οίκοι ευγηρίας, ΚΑΠΗ)  

 Θρησκευτικές Εγκαταστάσεις (εκκλησίες, νεκροταφεία)  

 Επιφάνειες Πρασίνου (πάρκα, άλση, αλέες, νησίδες ή άλλες λωρίδες 

πρασίνου)  

 Αθλητικές Περιοχές (εγκαταστάσεις για άθληση και παιχνίδια όπως 

παιδότοποι και παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις)  

 Δημόσιες εγκαταστάσεις (Δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας και 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις)  

 Τουριστικές Ζώνες και Εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, ξενώνες νεότητας)  

 Εγκαταστάσεις επικίνδυνου δυναμικού (ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, 

βιομηχανίες που παράγουν ή χρησιμοποιούν επικίνδυνες τοξικές ή 

ραδιενεργές ουσίες, πυρηνικοί σταθμοί)  
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 Αρχαιολογικοί χώροι  

 Μη χρησιμοποιούμενα εδάφη και λοιποί ελεύθεροι χώροι  

 Λοιπά σημεία ενδιαφέροντος  

 Χάρτες επιφανειών και εγκαταστάσεων κυκλοφορίας (κύριο και δευτερεύον οδικό 

δίκτυο, δρόμοι εσωτερικής οδήγησης, parking, γραμμές, στάσεις ή σταθμοί δημόσιων 

μεταφορικών μέσων)  

 Χάρτες με χώρους και εγκαταστάσεις έκτακτων αναγκών (χώροι συγκέντρωσης, 

καταυλισμού και προσωρινής εγκατάστασης πληθυσμού όπως ανοικτοί χώροι, 

ασφαλή κτίρια, κλιματιζόμενοι χώροι, βοηθητικοί χώροι α βοηθειών, ομάδων 

εργασίας, αποθήκευσης υλικών κλπ)  

 Χάρτες Διοικητικών Ορίων: ΠΕ, ΟΤΑ, Δασαρχείων, ΠΣ, Τροχαίας  

 Χάρτες κινδύνων και τρωτότητας πλημμυρικού κινδύνου  

Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για αξιοποίηση των 

κατάλληλων ψηφιακών δεδομένων.  

 

Παραδοχή Σχεδιασμού: Η κατάρτιση των ανωτέρω χαρτογραφικών απεικονίσεων 

προϋποθέτει την εγκατάσταση ανάλογων λογισμικών προγραμμάτων και εξειδικευμένους 

χρήστες ή/και την εκπόνηση μελετών μετά από ανάθεση ολοκληρωμένων μελετών ανάλυσης 

κινδύνου στα χωρικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση 

της ΓΓΠΠ, που έχει την κύρια αρμοδιότητα για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, 

μελέτης και επεξεργασίας θεμάτων που αφορούν τους τομείς της εκτίμησης κινδύνου, 

πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από 

καταστροφές.  

Στο Παράρτημα Β του παρόντος αναφέρεται λεπτομερώς το διαθέσιμο σχετικό 

υποστηρικτικό υλικό για την υποβοήθηση των δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.  
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4.2.4. Συλλογικά Συντονιστικά Όργανα  

Συγκρότηση και Σύγκληση ΣΟΠΠ  

 

Περιφερειάρχης  

 Συγκρότηση των ΣΟΠΠ των Π.Ε. και εντολή για τη σύγκλησή τους.  

 

Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.  

 Σύγκληση του ΣΟΠΠ ανά Π.Ε. σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που ορίζονται 

στην ΥΑ 7575/2006 και του παρόντος σχεδίου (παρ. 3.3 και 3.7).  

 Μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου 

αποκατάστασης των ζημιών το ΣΟΠΠ να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με 

δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους από τους 

μετέχοντες, αναπληρωτές τους.  

 Μέριμνα για διαβίβαση των πρακτικών και των αποφάσεων των ΣΟΠΠ στην Αυτοτελή 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας καθώς και στους εκπροσωπούμενους στα ΣΟΠΠ φορείς.  

 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Π.Ε. διά του προϊσταμένου της Δ/νσης και του 

προϊσταμένου τμήματος της οικείας Π.Ε. (ή των αναπληρωτών τους).  

 Συμμετοχή (των οριζόμενων υπαλλήλων) στις συνεδριάσεις των ΣΤΟ των οικείων ΟΤΑ. 

Αποστολή των οριζόμενων υπαλλήλων στους οικείους ΟΤΑ προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στις σχετικές αποφάσεις συγκρότησης.  

 Υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχη και των οικείων Αντιπεριφερειαρχών για 

τη συγκρότηση και σύγκλιση των ΣΟΠΠ, με εντολή Περιφερειάρχη.  

 Συμμετοχή (των οριζόμενων υπαλλήλων) στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Π.Ε.  

 Εξειδίκευση των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ σε θέματα των ΣΟΠΠ και 

ενημέρωση των οικείων Αντιπεριφερειαρχών.  
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Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των ΠΕ  

 Συμμετοχή στο ΣΟΠΠ της οικείας Π.E. δια του προϊσταμένου της Δ/νσης (ή του 

αναπληρωτή του).  

 

Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ  

 Συμμετοχή στο ΣΟΠΠ της οικείας Π.E. δια του προϊσταμένου της Δ/νσης (ή του 

αναπληρωτή του).  

 

Λοιπές Οργανικές Μονάδες της Περιφέρειας  

 Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ μετά από πρόσκληση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.  

 

4.2.5. Ευαισθητοποίηση του Κοινού & Οδηγίες Αυτοπροστασίας  

 

Περιφερειάρχης 

 Συντονισμός των σχετικών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού 

(εντολή για έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικά σποτ, διαδικασία έγκρισης και 

ανάρτησης, δράσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, κλπ).  

 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (με εντολή Περιφερειάρχη)  

 Έκδοση οδηγιών αυτοπροστασίας και ευαισθητοποίησης του κοινού σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων αρχών.  

 Ενημέρωση κοινού σχετικά με το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.  

 Αποστολή ενημερώσεων/προειδοποιήσεων σε φορείς που ενδεχομένως συμβάλλουν 

με τις δράσεις τους σε αύξηση του κινδύνου καταστροφής.  

 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

 Κατάρτιση και αναθεώρηση σχεδιασμού σε θέματα ενημέρωσης αγροτών, 

κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων σε επίπεδο νομού με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
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και τη λήψη μέτρων και προστασίας από καταστροφές. Αποστολή του εν λόγω 

σχεδιασμού στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.  

 Έκδοση και διανομή ή αναδιανομή ενημερωτικών εντύπων άλλων συναρμόδιων 

φορέων στους μελισσοκομικούς και αγροτικούς συλλόγους προς ενημέρωση των 

μελών τους.  

 Υποστήριξη συνεργιών μεταξύ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αρμόδιων φορέων (πχ 

ΕΛΓΟ- Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων) για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

των μελισσοκόμων και αγροτών για την αντιμετώπιση καταστροφών και τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων προστασίας .  

 

Δ/νση Αλιείας  

 Διερεύνηση δυνατότητας για τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των αλιέων με τη 

συνδρομή και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης 

καταστροφών.  

 Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες (πχ ΕΦΕΤ, ερευνητικά ιδρύματα όπως 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ).  

 Σύνταξη οδηγού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών σε περίπτωση απειλής.  

 

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

Περιβαλλοντικής Μέριμνας  

 Κατάρτιση και αναθεώρηση σχεδιασμού της υπηρεσίας για την ενημέρωση των 

πολιτών σε θέματα δημόσιας υγείας που ενδέχεται να προκληθούν από ένα 

καταστροφικό συμβάν. Αποστολή του εν λόγω σχεδιασμού στην Αυτοτελή Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 

Γραφείο Τύπου  

 Έκδοση ανακοινώσεων ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Περιφερειάρχη.  
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Τεχνικές Υπηρεσίες (με εντολή Περιφερειάρχη) 

 Συμβολή στις δράσεις και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών 

Μηνυμάτων (πχ προειδοποιήσεις στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας, ή σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).  

 

Τρόποι υλοποίησης του μέτρου:  

(Ενδεικτική αναφορά)  

 

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας (https://www.php.gov.gr/citizen/pp.html ).  

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις επικοινωνίας με τους πολίτες (πχ ημερίδες κλπ), μετά από 

εντολή Περιφερειάρχη ανά υπηρεσία.  

 Έκδοση ενημερωτικών εντύπων και διανομή τους ή αναδιανομή φυλλαδίων άλλων 

φορέων (πχ μέσω των ΟΤΑ, Εθελοντικών Οργανώσεων, των ΕΛΤΑ, των ΟΤΑ, σχολείων, 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας, έκδοση δελτίων τύπου κλπ).  

 Γνωστοποίηση λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής για την εξυπηρέτηση των 

πληγέντων.  

 Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ.  

 Ενημερωτικές ανακοινώσεις σε χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού (πχ μέσα μαζικής 

μεταφοράς).  

 Διαχωρισμός των ενημερώσεων και των μηνυμάτων προς το κοινό ανά στάδιο της 

καταστροφής και διαχωρισμός των μηνυμάτων για διαφορετικούς πληθυσμούς 

(ευάλωτες ομάδες, παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλοδαποί κλπ).  

 Οιοσδήποτε άλλος τρόπος θεωρηθεί προσφορότερος από τα Αποκεντρωμένα Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας.  

Παραδοχή Σχεδιασμού: Οι ανωτέρω δράσεις, ειδικά αυτές που σχετίζονται με έκδοση 

ενημερωτικού υλικού, συνέδρια, ενημερωτικές ομιλίες, υλοποιούνται μετά από εντολή 

Περιφερειάρχη και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι και 

καταρτιστούν οι σχετικές προδιαγραφές από την καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα της 

Περιφέρειας, αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικές εισηγήσεις των Δ/νσεων Οικονομικών.  
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4.2.6. Διασφάλιση λειτουργίας Κρίσιμων Υποδομών & Υπηρεσιών/Σχεδίων Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Καταστάσεων  

 

Περιφερειάρχης  

 Λήψη μέτρων (παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, οργάνωση εκδηλώσεων και 

εκπαιδευτικών δράσεων) για την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης από 

καταστροφές χώρων συνάθροισης κοινού (δημόσια κτίρια, νοσηλευτικά ιδρύματα, 

ιδρύματα πρόνοιας), επιχειρήσεις κλπ, στα πλαίσια του Ν. 3850/2010 άρθρο 27.  

 

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ  

 Μέριμνα για τον ορισμό εναλλακτικού χώρου για τη συνάντηση των μελών του 

ΣΟΠΠ σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες – προδιαγραφές και του 

θεσμικού πλαισίου περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  

 Μέριμνα για την ενημέρωση των μελών του ΣΟΠΠ, της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της ΠΕ.  

 

Αυτοτελές γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας 

 Μέριμνα για κατάρτιση και αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων 

Έκτακτης/ΣΑΕΚ Ανάγκης από φυσικούς και άλλους κινδύνους (σεισμό, πλημμύρα, 

τεχνολογικό ατύχημα κλπ), στα κτίρια της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ΄εφαρμογή της 

σχετικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Η ανάθεση της 

κατάρτισης του εν λόγω σχεδιασμού, γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη.  

 Μέριμνα για κατάρτιση και αναθεώρηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας της 

Περιφέρειας, της λειτουργίας των κρίσιμων υπηρεσιών που σχετίζονται με μια 

έκτακτη κατάσταση ανάγκης από φυσική ή άλλη καταστροφή, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών τους (πχ συστήματα, 

επικοινωνιών, πληροφορικής, κρίσιμες υπηρεσίες για τον πολίτη, προσδιορισμός 

χώρων μετεγκατάστασης κλπ). Η ανάθεση της κατάρτισης του εν λόγω σχεδιασμού 

γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη.  
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 Υλοποίηση ασκήσεων για την δοκιμή της εφαρμογής και την ευρεία γνωστοποίηση 

των ανωτέρω σχεδίων κατόπιν εντολής των οικείων Αντιπεριφερειαρχών και του 

Περιφερειάρχη.  

4.2.7. Αντιπλημμυρική Προστασία  

 

Τεχνικές Υπηρεσίες (με εντολή Περιφερειάρχη)  

 Μέριμνα προκειμένου να τοποθετηθούν κατάλληλες προειδοποιητικές σημάνσεις 

στα σημεία του οδικού δικτύου που διασταυρώνονται με χειμμάρους (Ιρλανδικές 

Διαβάσεις). Ενημέρωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 Έλεγχος και συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας 

Ηπείρου πριν από την έναρξη των χειμερινών βροχοπτώσεων.  

 

4.3 Φάση Αυξημένης Ετοιμότητας 

Περιφερειάρχης 

 Εντολή για θέση σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με βάση τη γενικότερη 

εκτίμηση κινδύνου καθώς και:  

 Τις προγνώσεις και τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ για εκδήλωση έντονων 

καιρικών φαινομένων.  

 Τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας.  

 Εντολή προς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη για σύγκληση των οικείων ΣΟΠΠ κατά 

περίπτωση.  

 

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 Ενημέρωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας μέσω sms ή /και mails, των Έκτακτων 

Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων Δελτίων Πρόγνωσης Καιρικών 
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Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) της ΕΜΥ και των ιδιαίτερων προειδοποιητικών σημάτων της 

ΓΓΠΠ που διαβιβάζονται από το ΚΕΠΠ, για λόγους ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας.  

 Ενημέρωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση 

αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με εντολή 

Περιφερειάρχη.  

 Αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και τη λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας.  

 

Δ/νση Αλιείας  

 Ενημέρωση των αλιέων μέσω των συλλόγων τους για τη λήψη μέτρων ενόψει 

επερχόμενων κινδύνων.  

 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

 Ενημέρωση των μελισσοκόμων, αγροτών και κτηνοτρόφων με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία των γεωργικών και 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αποφυγή των συνεπειών από πιθανή επικείμενη 

καταστροφή λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία 

Καιρού της ΕΜΥ που αποστέλλονται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. 

Σχετική ενημέρωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.  

 

Όλες οι Υπηρεσίες  

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας για την υλοποίηση έργων και δράσεων 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την 

εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις της ΕΜΥ όπως αυτές 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της (www.emy.gr). 
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4.4 Φάση Άμεσης Κινητοποίησης/Επέμβασης και Αποκατάστασης/Αρωγής  

 

4.4.1. Αναγγελία Κινδύνου- Αρχική Ειδοποίηση  

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛΑΣ αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης 

ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή 

ευθύνης τους, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24ωρη βάση και ενημερώνουν άμεσα τα 

Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ).  

Τη δράση αυτή μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του ΠΣ οι 

οποίες λειτουργούν επίσης σε 24ωρη βάση. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αξιολογείται 

κατά περίπτωση.  

 

4.4.2. Κινητοποίηση - Αρχική Εκτίμηση Επιπτώσεων - Διάθεση Πόρων  

Περιφερειάρχης  

 Ενημέρωση και συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 

εκδήλωση των καταστροφικών φαινομένων, τις επιπτώσεις του, το συντονισμό και τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που 

υλοποιούνται στο τοπικό επίπεδο.  

 Συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την 

εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου, στο πλαίσιο συντονισμού και 

ιεράρχησης των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.  

 Εντολή και συντονισμό διάθεσης δυναμικού και μέσων, προκειμένου να μεταβούν 

στις πληγείσες περιοχές, για την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών, την εκτίμηση 

επιπτώσεων και διαπίστωση των ζημιών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των 

πόρων που απαιτούνται για την ιεράρχηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.  

 Κινητοποίηση δια μέσω της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας του 

επιχειρησιακά εμπλεκόμενου δυναμικού, των μέσων Πολιτικής Προστασίας και των 

Εθελοντικών Οργανώσεων της Περιφέρειας. Εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους 

λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.  
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 Κινητοποίηση δια μέσω της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας των αρμόδιων 

τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος για υποστήριξη φορέων (ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ) που επιχειρούν 

για διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας.  

 Διάθεση των αναγκαίων μέσων που απαιτούνται και συντονισμό των εμπλεκόμενων 

επιχειρησιακών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής, 

όταν τούτη χαρακτηριστεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ως 

τοπική, συνεπικουρούμενος από τους επικεφαλής των δυνάμεων που ενεργούν στο 

τομέα ευθύνης τους.  

 Εντολή για την ενεργοποίηση του μητρώου των ιδιωτικών (μισθωμένων) μέσων 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. Συνδρομή σε λοιπούς φορείς (ΓΓΠΠ, ΠΣ, 

ΕΛΑΣ, Δήμους, κλπ), σε περίπτωση Κήρυξης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας από τον ΓΓΠΠ.  

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη του Καλλικράτη σύμφωνα με την οποία ο Περιφερειάρχης 

μπορεί, κατ` εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής Επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της 

Περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης, παραμένει σε ισχύ και για την περίπτωση 

των καταστροφικών συμβάντων και τις δράσεις των Περιφερειών στην άμεση/βραχεία 

διαχείριση συνεπειών. (Ν 3852/2010 άρθρο 159).  

 Αίτημα στο ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ για συνδρομή πόρων από άλλους φορείς όταν οι ίδιοι πόροι 

δεν επαρκούν.  

 Αίτημα στον ΓΓΠΠ για συνδρομή με πόρους από πολίτες με ειδικές γνώσεις και 

εμπειρία καθώς και πάσης φύσεως μέσα με τους χειριστές τους που ανήκουν σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν ενταχθεί στις δυνάμεις Πολιτικής 

Προστασίας της ΓΓΠΠ, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των 

καταστροφών.  

 Αίτημα για κρατικές έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ανά περίπτωση.  
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Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ  

 Διάθεση και συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την 

πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων 

καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Περιφερειάρχη.  

 Σύγκλιση των ΣΟΠΠ των ΠΕ εφόσον τούτο κρίνεται ότι απαιτείται για την υποβοήθηση 

του έργου τους, σύμφωνα με την ΥΑ 7575/2006 και τις ετήσιες κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΓΓΠΠ.  

 Συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την 

εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου, στο πλαίσιο συντονισμού και 

ιεράρχησης των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.  

 

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

 Συλλογή πρωτογενών πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, τις 

επηρεαζόμενες περιοχές και τις αρχικές επιπτώσεις, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες 

τοπικές Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (μετά την αρχική αναγγελία).  

 Ενημέρωση των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, επικοινωνία με το 

ΚΕΠΠ.  

 Κινητοποίηση του δυναμικού και μέσων Πολιτικής Προστασίας και εξασφάλιση της 

επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, με εντολή 

Περιφερειάρχη.  

 Κινητοποίηση των μελών των επιτροπών παραλαβής των εργασιών Πολιτικής 

Προστασίας σε περίπτωση ενεργοποίησης του μητρώου ιδιωτικών μέσων από τον 

Περιφερειάρχη και υποστήριξη της σχετικής διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών.  

 Αίτημα στη ΓΓΠΠ για χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής με την ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping.  
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 Υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 

ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΓΜΕ και της ΓΓΠΠ σε 

περιπτώσεις συνοδών κατολισθητικών φαινομένων  

 Υποστήριξη των αποφάσεων και εντολών του Περιφερειάρχη.  

 

4.4.3. Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης  

Περιφερειάρχης  

 Εισήγηση προς τον ΓΓΠΠ για Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης όταν η 

καταστροφή έχει χαρακτηριστεί από τον ΓΓΠΠ ως τοπική.  

 Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση χαρακτηρισμού της 

καταστροφής ως τοπικής μικρής έντασης, μετά από εξουσιοδότηση από το Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

 

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 Υποστήριξη Περιφερειάρχη στην έκδοση των αποφάσεων για την Κήρυξη Περιοχών 

σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.  

 

4.4.4. Έρευνα, Διάσωση & Περίθαλψη Πληγέντων – Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων -

Προστασία Δημόσιας Υγείας  

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ  

 Συνδρομή στην κάλυψη πρώτων αναγκών πληγέντων όπως τούτο υποστηρίζεται 

άμεσα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (διαμονή – διατροφή), 

μετά από αίτημα των οικείων Δήμων.  

 Κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στην πληγείσα περιοχή για 

θέματα αρμοδιότητάς τους.  

 

Γραφείο Τύπου  

 Έκδοση δελτίου τύπου για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το σχεδιασμό και 

τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (αντιμετώπιση συνεπειών 
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συμβάντος, αρωγή πληγέντων, αποκατάσταση κλπ) που πραγματοποιούνται στα όρια 

της Περιφέρειας, την εξέλιξη της καταστροφής και οδηγίες προστασίας προς τους 

πολίτες, σύμφωνα με τις εντολές του Περιφερειάρχη και σε συνεργασία με την 

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.4  

 

Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (με εντολή 

Περιφερειάρχη)  

 Λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφέρειας για τις υπηρεσίες του φορέα 

για ενημέρωση και πληροφόρηση του πολίτη αλλά και υποδοχής αιτημάτων πολιτών, 

ανάλογα με την περίπτωση.  

 

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (μετά από εντολή του Περιφερειάρχη)  

 Υποστήριξη των ΟΤΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας για την αρωγή 

και την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων (σίτιση, άμεση στέγαση).  

 

Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (μετά από εντολή 

Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ)  

 Συγκρότηση συνεργείων για αξιολόγηση των αναγκών των πληγέντων και 

συμβουλευτική ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη πληγέντων, σε συνεργασία με 

το ΕΚΚΑ.  

 Επικοινωνία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και ενημέρωση των Αποκεντρωμένων 

Οργάνων και της Πολιτικής Προστασίας για θέματα υγείας των πληγέντων.  

 

 

 

 
4 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο περιεχόμενο των ενημερώσεων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης το οποίο πρέπει να 

είναι σε συμφωνία και να μη διαφέρει από τις σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης των καθ’ ύλην αρμόδιων αρχών, για την 

αποφυγή τυχόν συγχύσεων, επαναλήψεων, αντιφάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας 

του μέτρου. 
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Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής (μετά από εντολή 

Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ)  

 Συνεργασία με στους ΟΤΑ για τον σχεδιασμό τους σε θέματα δημόσιας υγείας (πχ 

ενημέρωση των υγειονομικών αρχών, τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων των 

βυτίων μεταφοράς νερού και προμηθευτών εμφιαλωμένου νερού κλπ).  

 Αναγνώριση τύπων απειλών στην πληγείσα περιοχή και λήψη απαιτούμενων μέτρων 

και προληπτικών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας: Αναφέρονται 

ενδεικτικά:  

 Αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων έκθεσης στην υγεία που 

προκαλούνται μετά από ένα συμβάν κατά περίπτωση. Εντοπισμός δυνητικών 

πηγών μόλυνσης, καθορισμού παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη 

συγκέντρωση και την επιβίωση των μικροβίων σε χώρους όπως παιδικές 

χαρές, γήπεδα, σχολεία κλπ, δυνητική επίδραση στους εκτεθειμένους 

πληθυσμούς κλπ,  

 Οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων υγειονομικών αναγνωρίσεων και 

ελέγχων των συστημάτων ύδρευσης της πληγείσας περιοχής σε συνεργασία 

με τους φορείς ύδρευσης.  

 Έλεγχο ύδρευσης των ξενοδοχειακών ή άλλων δομών που φιλοξενούν 

πληγέντες σε συνεργασία με τους Δήμους των πληγεισών περιοχών, εφόσον 

απαιτείται.  

 Έλεγχος καταλληλότητας των τροφίμων και των ποτών που παρέχονται στους 

πληγέντες σε συνεργασία με τους Δήμους των πληγεισών περιοχών.  

 Έλεγχος σε μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους των 

εταιριών που παρέχουν γεύματα σε πληγέντες καθώς και της καταλληλότητας 

οχημάτων μεταφοράς των τροφίμων και ποτών, σε συνεργασία με τη Δ/νση 

Κτηνιατρικής εφόσον απαιτείται.  

 Διαβίβαση αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στους 

υπεύθυνους ύδρευσης και συστάσεις, καθώς και απαγόρευση ή περιορισμό 
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στην χρήση του νερού από το υδροδοτικό σύστημα σε συνεργασία με τους 

φορείς ύδρευσης.  

 Έλεγχο ανθυγιεινών καταστάσεων στην πληγείσα περιοχή.  

 Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για την προστασία της 

δημόσιας υγείας στην πληγείσα περιοχή, απολυμάνσεις, μυοκτονίες, εφόσον 

απαιτείται.  

 Ενημέρωση του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο στο πεδίο και σχεδιασμό δράσεων για 

θέματα δημόσιας υγείας.  

 Διανομή σχετικού έντυπου υλικού με οδηγίες στον πληθυσμό της πληγείσας περιοχής 

(μέσω των ΟΤΑ, ΕΟ κλπ), ανάλογα τη διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και 

μέσων.  

 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής & Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής (μετά 

από εντολή Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ)  

 Έλεγχος σε περίπτωση διαρροής ρύπων στο περιβάλλον καθώς και οι απαιτούμενες 

ενέργειες σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που πιθανά προκύψουν από ένα 

καταστροφικό συμβάν και την προστασία του εκτεθειμένου πληθυσμού.  

 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (μετά από εντολή 

Περιφέρειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ)  

 Συγκρότηση κλιμακίου από αρμόδιους γεωλόγους, γεωπόνους για την 

πραγματοποίηση δειγματοληψιών από γεωτρήσεις και πηγάδια για τη διερεύνηση 

τυχόν μόλυνσης των αρδευτικών υδάτων, στην πληγείσα περιοχή.  

 Συγκρότηση κλιμακίου προκειμένου να εντοπισθούν – καταγραφούν και εκτιμηθούν 

κατά το δυνατόν, οι ζημιές που προκλήθηκαν από ένα καταστροφικό συμβάν σε 

κατεστραμμένα γεωργικά μηχανήματα, καθώς επίσης και σε υφιστάμενα αρδευτικά 

δίκτυα, σε υδροληψίες, αντλιοστάσια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.  

 Συγκρότηση κλιμακίου κτηνιάτρων για το συντονισμό των ενεργειών για την 

αντιμετώπιση επιζωοτίων ζωονόσων ή/και ανθρωπονόσων, στην πληγείσα περιοχή.  
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 Ο έλεγχος για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των τροφίμων κατά την 

παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση που προορίζονται για την τροφοδοσία πληγέντων 

(πχ σε χώρους καταυλισμού ή άλλους χώρους φιλοξενίας πληγέντων).  

 Συγκρότηση κλιμακίου κτηνιάτρων για εντοπισμό – καταγραφή ζημιών σε 

υφιστάμενα Ενδιαιτήματα ζώων και Καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

 Κατάρτιση ειδικών Σχεδίων Δράσης Αντιμετώπισης και Εφαρμογής Μέτρων για την 

προστασία του Φυτικού και Ζωικού κεφαλαίου από επιβλαβείς οργανισμούς που 

μπορεί να προκληθούν από ένα καταστροφικό συμβάν και την αποφυγή εξάπλωσης 

επιδημιών.  

 Συμμετοχή σε κλιμάκια για την επιτήρηση της διαδικασίας περισυλλογής νεκρών 

ζώων σε περίπτωση μαζικών απωλειών λόγω κάποιου καταστροφικού συμβάντος.  

 

4.4.5. Χώροι Καταφυγής – Προσωρινή Στέγαση  

 

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (μετά από εντολή Περιφερειάρχη)  

 Υποστήριξη των ΟΤΑ στην ενημέρωση των πολιτών και την οργάνωση των χώρων 

καταφυγής, μετά από αίτημά τους.  

 Υποστήριξη των ΟΤΑ για τη μεταφορά των πληγέντων σε χώρους καταφυγής, κυρίως 

των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.  

 Αίτημα μέσω ΚΕΠΠ για τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην οργάνωση χώρων 

καταφυγής/καταυλισμού, εφόσον απαιτείται.  

 Κινητοποίηση των ΕΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν ανάλογη 

εμπειρία για την οργάνωση των χώρων καταφυγής, παροχής υποστήριξης και 

αρωγής, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΟΠΠ.  

 Αίτημα μέσω ΚΕΠΠ για την Υποστήριξη από το Υπ. Ναυτιλίας με πλωτά μέσα ως 

χώρους καταφυγής, εφόσον απαιτείται.  

 Υποστήριξη της ΔΑΕΦΚ για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων (λυόμενους 

οικίσκους, προκατασκευασμένα κλπ), μετά από αίτημά της.  
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Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Διοικητικής Μέριμνας  

 Υποστήριξη των ΟΤΑ για λήψη ειδικής μέριμνας ως προς την καταλληλότητα των 

χώρων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες παραμονής των ευαίσθητων 

πληθυσμιακών ομάδων (χρόνιοι πάσχοντος με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές 

παθήσεις, υπερήλικες), συνέχισης της λαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής.  

 

4.4.6. Απόφαση διακοπής ή μη λειτουργίας σχολικών μονάδων  

 

Περιφερειάρχης  

 Απόφαση διακοπής ή μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους 

οικείους Δημάρχους και την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

 Αποστολή των σχετικών αποφάσεων στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.  

 

Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ  

 Απόφαση διακοπής ή μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την ίδια ΠΕ και μέχρι 15 ημέρες.  

 

Δ/νση Παιδείας  

 Τη διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου όταν πρόκειται 

για το σύνολο των σχολείων της Περιφέρειας.  

 Ανάρτηση των ανωτέρω αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας για την ενημέρωση των πολιτών και 

ενημέρωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.  

 

4.4.7. Μετεγκατάσταση Κρίσιμων Υπηρεσιών της Περιφέρειας  

(σύμφωνα με το σχεδιασμό της επιχειρησιακής συνέχειας)  
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4.4.8. Έλεγχος Υποδομών και Τεχνικές Επεμβάσεις Άμεσης Ανάγκης  

 

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχες  

 Συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την 

εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  

 Μέριμνα και συγκρότηση κατάλληλων συνεργείων για μεταφορά και προσωρινή 

εναπόθεση των φερτών υλικών που έχουν προκύψει από τον καθαρισμό των 

φρεατίων υδροσυλλογής και την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών 

αρμοδιότητάς τους, σε χώρους που έχουν ήδη προσδιοριστεί σε συνεργασία με τους 

οικείους Δήμους.5  

 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (μετά από εντολή Περιφερειάρχη)  

 Συνδρομή με άμεσα διαθέσιμους πόρους για την υποβοήθηση του έργου άλλων 

επιχειρησιακά εμπλεκόμενων δυνάμεων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, Δήμους, ΔΑΕΦΚ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ 

κλπ), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από μια καταστροφή και σε περίπτωση 

Κήρυξης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης ενεργοποίηση των ιδιωτικών (μισθωμένων) 

μέσων για συνδρομή.  

 Κινητοποίηση των μελών των επιτροπών παραλαβής των εργασιών Πολιτικής 

Προστασίας σε περίπτωση ενεργοποίησης του μητρώου ιδιωτικών μέσων και 

υποστήριξης της σχετικής διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών.  

 

 

 
 

5 Με επιφύλαξη των θεσμικών αρμοδιοτήτων 
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Τεχνικές Υπηρεσίες (μετά από εντολή Περιφερειάρχη)  

 Μέριμνα για εκτίμηση των επιπτώσεων και στον άμεσο οπτικό έλεγχο της 

επικινδυνότητας των υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας λειτουργίας και 

συντήρησης της Περιφέρειας, για τη διαπίστωση ζημιών και εκτίμηση του δυναμικού 

και των μέσων που απαιτούνται, τις επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης και της 

αποκατάστασης λειτουργίας τους.  

 Έλεγχο και καθαρισμό/συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας Ηπείρου μετά από κάθε σημαντικό γεγονός βροχής (ραγδαία βροχή – 

καταιγίδα), ειδικά σε αστικές περιοχές, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς 

τους.  

 Άρση εμποδίων και αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών 

αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδόστρωμα και 

αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.  

 Τη μεταφορά των φερτών υλικών στους χώρους που έχουν ήδη προσδιορισθεί από 

τους οικείους Δήμους για την προσωρινή εναπόθεση φερτών υλικών μετά την 

εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων και τη δρομολόγηση δράσεων προσωρινής 

αποθήκευσης, μεταμόρφωσης, ανάκτησης και διάθεσής τους, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σε συνεργασία 

με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.  

 Μέριμνα για τη χωρική αποτύπωση και απογραφή αυτοψιών και βλαβών 

προκειμένου να υπάρχει ανά πάσα στιγμή πλήρης εποπτεία για την πρόοδο των 

εργασιών και του μεγέθους των ζημιών και αποστολή αυτών στην Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας.  

Επισημαίνεται ότι το έργο της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας των έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τη διάρκεια της καταστροφής και μετά από την εκδήλωση 

αυτής, έχει το χαρακτήρα κατεπείγουσας ανάγκης και οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

καλούνται να προσφέρουν έργο Πολιτικής Προστασίας. Η κατεπείγουσα ανάγκη συνδέεται 

κυρίως με το έργο της απόσυρσης των πλημμυρικών υδάτων, την προστασία των 
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κατοικημένων περιοχών, την αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο κλπ και δύναται στα 

ανωτέρω έργα να συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μικρά τεχνικά έργα προσωρινού χαρακτήρα 

που κρίνονται αναγκαία στη φάση της αντιμετώπισης (πχ πρόχειρα αναχώματα κτλ). Στα 

πλαίσια αυτά συγκροτούνται τα κατάλληλα συνεργεία:  

 

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας  

 Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δύναται κατόπιν εντολής του 

Περιφερειάρχη να υποστηρίξει το έργο της άμεσης αποκατάστασης με τη διάθεση 

δυναμικού και μέσων.  

 

Όλες οι οργανικές μονάδες  

 Συνδρομή με μηχανικούς στο έργο της ΔΑΕΦΚ για το μετακαταστροφικό έλεγχο των 

κτιρίων μετά από αίτημά της.  

 

4.4.9. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 Γνωστοποίηση στη ΔΑΕΦΚ του συμβάντος (είδος συμβάντος και ημερομηνίες) και των 

περιοχών που έχουν πληγεί.  

 Αίτημα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές 

καταστάσεις των πορισμάτων και των αυτοψιών των ζημιών σε επιχειρήσεις και 

κατοικίες, ώστε με μέριμνα της ΔΑΕΦΚ να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.  

 

4.4.10. Εκτίμηση ζημιών σε πληγέντες  

Περιφερειάρχης  

 Έκδοση αποφάσεων επιτροπών καταγραφής και εκτίμησης ζημιών των 

επιχειρήσεων.6  

 
6 Συνίσταται η στελέχωση των εν λόγω επιτροπών να γίνεται με γνώμονα το γνωστικό αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας (πχ η ΔΑΟΚ για ελέγχους εκτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις τροφίμων ή σε αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις (βλάβες σε γεωργικά μηχανήματα, υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα, υδροληψίες, αντιλιοστάσια, 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αυτών κλπ 
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Δ/νσεις Ανάπτυξης (μετά από απόφαση Περιφερειάρχη) 

 Εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις από τις αρμόδιες επιτροπές 

που συστήνονται κατά περίπτωση με επιτόπια αυτοψία και υποβολή στοιχείων και 

δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που βοηθούν την αντικειμενική εκτίμηση της 

ζημίας (τα δικαιολογητικά ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή κατά την επιτόπια 

αυτοψία).  

 Σύνταξη πρακτικού εκτίμησης ζημίας και συγκεντρωτική κατάσταση των 

επιχειρήσεων υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου των 

ζημιών της Περιφέρειας και αποστολή στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.  

 Ενημέρωση των πληγεισών επιχειρήσεων σχετικά με την τηρούμενη διαδικασία για 

την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων.  

 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (μετά από απόφαση Περιφερειάρχη)  

 Υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών των δικαιολογητικών που προβλέπονται στη 

σχετική ΥΑ: α) Την ΚΥΑ για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής και β) 

Συγκεντρωτικής Κατάστασης, για την έκδοση ΚΥΑ προσδιορισμού του ποσοστού 

αποζημιώσεων των πληγεισών επιχειρήσεων.  

 Συλλογή και υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη σχετική ΥΑ, για 

κάθε δυνητικό δικαιούχο και διαβίβαση αυτών προς τη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής 

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την έκδοση απόφασης καταβολής και 

εκταμίευση της επιχορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις.  

 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (με εντολή Περιφερειάρχη)  

 Συγκρότηση κλιμακίου προκειμένου να εντοπισθούν – καταγραφούν και εκτιμηθούν 

κατά το δυνατόν, οι ζημιές που προκλήθηκαν από ένα καταστροφικό συμβάν σε 

κατεστραμμένα γεωργικά μηχανήματα, καθώς επίσης και σε υφιστάμενα αρδευτικά 

δίκτυα, σε υδροληψίες, αντιλιοστάσια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.  
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4.4.11. Διοικητική Μέριμνα Επιχειρησιακών Δυνάμεων  

 

Όλες οι Υπηρεσίες  

 Διοικητική Μέριμνα των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών δυνάμεων της υπηρεσίας, 

όταν οι προσπάθειες καταστολής διαρκούν σημαντικό χρονικό διάστημα, για την πιο 

αποδοτική εκτέλεση των εργασιών τους (σίτιση, βάρδιες επιφυλακής κλπ), σε 

συνεργασία με τις συναρμόδιες Δ/νσεις.7 

 Μέριμνα για την εξασφάλιση της μετακίνησης των υπαλλήλων στα σημεία που 

απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 Καταγραφή και τήρηση αρχείου των μέσων και προσωπικού που έχουν εμπλακεί στις 

επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας.  

 

4.4.12. Αποκλιμάκωση Πόρων της Περιφέρειας και Αποτίμηση συμβάντος  

 

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ 

 Ενημέρωση για την εξέλιξη του φαινομένου και παραμονή ή μερική / ολική 

αποκλιμάκωση των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού.  

 

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 Τήρηση αρχείου καταστροφής (συλλογή απολογιστικών στοιχείων, δράσεων και 

ενεργειών των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας) με εντολή Περιφερειάρχη.  

 Αποστολή των απολογιστικών στοιχείων στην ΓΓΠΠ των καταστροφών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τοπικές μεγάλης έντασης ή περιφερειακές για την κατάρτιση του 

φακέλου καταστροφής σύμφωνα με τις οδηγίες της.  

 

 
7 Τα θέματα που αφορούν την διοικητική μέριμνα του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου προσωπικού ρυθμίζονται από τον 

φορέα στον οποίο ανήκουν. 
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Όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας  

 Όλες οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας (γραφεία, τμήματα και δ/νσεις) που 

ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση μίας καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

και τη διαχείριση των συνεπειών αυτής, οφείλουν μετά τη λήξη του συμβάντος να 

προχωρήσουν σε αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών βάσει του αντίστοιχου 

σχεδιασμού τους και αποστολή αυτής της αποτίμησης στην Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας. Σκοπός της αποτίμησης είναι η αναγνώριση των βελτιώσεων στο 

σχεδιασμό, καθώς και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων. Νοείται ότι για να 

είναι δυνατή η σύνταξη της αποτίμησης, οι ανωτέρω υπηρεσίες, οφείλουν να 

καταγράφουν με χρονολογική σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και 

τους αντίστοιχους πόρους που διέθεσαν.  

 

4.5 Χρηματοδοτικά Εργαλεία  

 Δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων από τη ΓΓΠΠ, για την υλοποίηση ετήσιων 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας (Ν. 4249/2014).  

 Δυνατότητα για αίτημα επιχορήγησης της Περιφέρειας από το Υπουργείο Εσωτερικών 

για κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων οχημάτων και αποκατάστασης ζημιών 

σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πλημμυρών, θεομηνιών κλπ) σε βάρος του 

λογαριασμού του άρθρου 68 του Ν. 3033/1954.  

 Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 2017-

2020 για «Έργα για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» που αναφέρεται στην 

ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικών 

καταστροφών με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό 

περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας, μετά από υποβολή πρότασης από την 

Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή στη ΔΔΕ 

και στην ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.  
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 Δυνατότητα χρηματοδότησης στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου περί 

Αποκατάστασης (Ν. 867/1979 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει) του 

Υπ. Υποδομών (ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής).  
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5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

5.1 Εξασφάλιση Επικοινωνιών στην Περιφέρεια Ηπείρου 

 Σε όλα τα στάδια των επιχειρήσεων κύριος τρόπος επικοινωνίας ανταλλαγής 

πληροφοριών τόσο εντός της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και με τους υπόλοιπους 

εμπλεκόμενους φορείς αποτελεί η σταθερή τηλεφωνία, η κινητή τηλεφωνία, το 

τηλεμοιότυπο (φαξ) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 Επιπλέον αυτών, διατίθενται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, στον Περιφερειάρχη 

Ηπείρου συσκευές ΤΕΤΡΑ.  

 Δύναται να διατίθενται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ασύρματοι, ενώ υποστήριξη 

των επικοινωνιών δύναται να γίνεται και από ΕΟ.  

 Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και 

κινητή τηλεφωνία, κλπ.) και μέχρι την αποκατάστασή τους, οι κατά τόπους 

Αστυνομικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες, 

δύνανται να υποστηρίξουν την Περιφέρεια Ηπείρου με τη διάθεση προσωπικού ή 

μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και 

είναι εφικτό.  

 Λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.8  

 
 

 

8 Βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού: Η οργάνωση και στελέχωση 24ωρης λειτουργίας ΚΕΠΙΧ από τον Περιφερειάρχη, για τη 

διευκόλυνση του έργου στη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής  (δυνάμενη να αιτηθεί και την παρουσία 

συνδέσμων από άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς), το οποίο λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι συνδεμένο με όλα τα κέντρα επιχειρήσεων που προβλέπονται από 

το νόμο και επιπλέον να έχουν τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της αποστολής τους.   
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5.2 Διαγράμματα ροής (αποστολής – πληροφοριών) 

Παρακάτω παρατίθενται το διάγραμμα ροής αποστολής των  Έκτακτων Δελτίων της ΕΜΥ και 

ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου 

(Διάγραμμα 5.1) και το διάγραμμα ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανικών 

μονάδων και διοικητικών οργάνων της Περιφέρειας στο πλαίσιο της αλληλοενημέρωσης 

(ποιος ενημερώνει ποιον), τόσο για δράσεις αναγγελίας συμβάντος που εμπλέκεται η 

Περιφέρεια Ηπείρου, όσο και για την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης μιας καταστροφής 

(Διάγραμμα 5.2) ως ακολούθως: 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.1: Διάγραμμα ροής αποστολής των Έκτακτων Δελτίων της ΕΜΥ και ιδιαίτερου 

προειδοποιητικού σήματος στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
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Διάγραμμα 5.2: Διάγραμμα ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανικών 

μονάδων και διοικητικών οργάνων της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της 

αλληλοενημέρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΟΠΠ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
(ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ) ΜΕΣΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

Μετά την εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου οι φορείς Πολιτικής Προστασίας, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων Πολιτικής Προστασίας της 

χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα 

Διοίκησης.  

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης 

δράσης.  

 

6.1. Αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων  

Η αυξημένη ετοιμότητα των φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των 

καιρικών φαινομένων. Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των 

βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική αιτία πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση 

ενός πλημμυρικού φαινομένου εξαρτάται και από ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι 

μπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά. Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να 

καθορίσουν την εμφάνιση ή όχι ενός πλημμυρικού φαινομένου είναι:  

 η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την 

επιφανειακή απορροή  

  η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής  

  ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις  

  η φυτοκάλυψη του εδάφους  

 οι χρήσεις γης, κλπ.  
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Θεσμικά, ο επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως έντονων 

βροχοπτώσεων, ισχυρών καταιγίδων κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) 

(ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 142/Α΄/1997).  

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων οφείλουν να ενημερώνονται σε 

καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις επίσημες 

προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), όπως αυτές παρέχονται 

καθημερινά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.  

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), 

τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Τα 

ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ (ΕΔΕΚ και ΕΔΕΚΦ) αποτελούν πληροφορία με βαρύνουσα 

σημασία για την ετοιμότητα των φορέων.  

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και αποστέλλονται στο Κέντρο 

Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) διαβιβάζονται με 

ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να 

τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 

2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης 

έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.  

Στους αποδέκτες του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, με 

συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ, 

συμπεριλαμβάνονται και φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις λειτουργίας και συντήρησης 

του οδικού δικτύου, καθώς και φορείς παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών, λειτουργίας και 

συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας κλπ, προκειμένου να δρομολογούν δράσεις που 

συνδέονται με την ετοιμότητά τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.  

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών που λαμβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα 

ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού 

(ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) που 

εκδίδονται από την ΕΜΥ, να ενημερώνουν τους Αντιπεριφερειάρχες και τους προϊσταμένους 
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των Γενικών Δ/νσεων προκειμένου οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της 

Περιφέρειας να τεθούν σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών από πλημμύρες, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους.  

Στις περιπτώσεις όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα 

οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στον δικτυακό 

της χώρο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων 

καιρικών φαινομένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα 

(www.civilprotection.gr). Στο διάγραμμα 6.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η 

δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το 

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ως εξής: 

 

Διάγραμμα 6.1.: Δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού 

σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ  
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6.2. Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων  

 

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και 

τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών και της άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, ο Έλεγχος & Συντονισμός των 

επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας 

Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος 

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το 

ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.  

 

Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τη συντονιστική λειτουργία στην αντιμετώπιση των 

καταστροφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις ισχύουν τα εξής:  

 Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συντονίζει τη διάθεση του 

απαραίτητου δυναμικού, των μέσων, καθώς και όλο το έργο της αντιμετώπισης 

γενικών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, καθώς και το 

έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών από τις ανωτέρω καταστροφές.  

 Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών δυνάμεων για την αντιμετώπιση 

των καταστροφικών φαινομένων γίνεται αναλόγως του είδους της έντασης της 

καταστροφής (Γενική, Περιφερειακή, Τοπική), από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας, τους οικείους Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τους 

Περιφερειάρχες, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω στο έργο τους συνεπικουρούνται, από τους 

επικεφαλείς των δυνάμεων που ενεργούν στο τομέα ευθύνης των (ΥΑ 1299/2003).  

 

Περαιτέρω όπως προβλέπεται και από το Ν 4249/2019 άρθρο 108, η ΓΓΠΠ συντονίζει το έργο 

και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, 

καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.  
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Ο ανωτέρω συντονισμός περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την 

αντιμετώπιση των κάθε μορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση του φαινομένου από τις 

κάθε είδους εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης. Ν. 4249/2014 άρθρο 1089.  

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται 

από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς:  

 Δράσεις έρευνας και διάσωσης, άντλησης υδάτων από κατακλυσμένα κτήρια και 

κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του ΠΣ, 

αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή 

του συμβάντος.  

 Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - 

Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται 

και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.                                               

 Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών 

αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της 

Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, 

από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.  

 Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης 

των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ), αναλαμβάνονται 

και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).  

 

 

 

 

 

 

 
9Ν. 3536/2007 άρθρο 27 συμπληρώνει το άρθρο 6 του Ν. 3013/2002 «Ο ανωτέρω συντονισμός περιλαμβάνει 

και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιμετώπιση των κάθε μορφής καταστροφών κατά την 

εκδήλωση του φαινομένου από τις κάθε είδους εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης. 
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6.3. Αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές 

συνέπειες  

Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την 

εκδήλωση πλημμύρας, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους 

αρμόδιους προς τούτο φορείς.  

Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμύρας έχει στόχο την άμεση συλλογή 

πληροφοριών μετά την εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση 

και τις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στη 

διαχείριση εκτάκτων αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.  

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης 

ενημέρωσης του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση 

στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου 

ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να 

συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή 

(Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299 10-04-2003 ΦΕΚ 

423/ Β΄/2003). Τη δράση μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες 

του Π.Σ, οι οποίες επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν 

άμεσα τις διοικητικά ανώτερες δομές τους, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος), καθώς και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.  

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των 

αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην πληγείσα περιοχή για την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.  

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για την εκδήλωση πλημμύρας, κυρίως από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με την Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές που 

επλήγησαν και ενημερώνει τον Διοικητή Ε.Σ.Κ.Ε και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας.  

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

(ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423/Α΄/2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν 
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πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πλημμύρα (ζημιές, θύματα, 

κτλ.), ενημερώνουν άμεσα:  

 τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για 

συμβάντα αρμοδιότητάς τους,  

 τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, 

Αντιπεριφερειάρχης,)  

 το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη 

αναφορά: ΥΑ 1299 10-04-2003 - ΦΕΚ 423/Α΄/2003).  

Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την 

βατότητα του οδικού δικτύου από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί 

αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.  

Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου 

πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με την 

μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ 

(www.astynomia.gr).  

Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να 

λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή 

σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014).  

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που 

διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πλημμύρας και την επικρατούσα 

κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, στο 

πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την 

αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα. 
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6.4. Επικοινωνίες  

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, 

γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα 

στάδια επιχειρήσεων.  

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα 

ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

τους.  

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω 

τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας 

(FAX) όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.  

 

6.5. Κινητοποίηση και διάθεση πόρων  

Ως καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό 

συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς 

επιπτώσεις στον άνθρωπο καθώς και στο ανθρωπογενές φυσικό περιβάλλον.  

Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που 

αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας περιοχής.  

Μία καταστροφή ανάλογα με την έκτασή της και τους πόρους που απαιτούνται για την 

αντιμετώπισή της κατηγοριοποιείται σε 5 κατηγορίες ως εξής:  

1. Γενική καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες 

από τρεις περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με το άρθρο 

282 του Ν, 38252/2010) της χώρας. 

2. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την 

αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής 

Προστασίας της περιφέρειας (νυν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 282 του Ν. 38252/2010).  

3. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την 

αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων 

Πολιτικής Προστασίας και από άλλες περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμένες 
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Διοικήσεις σύμφωνα με το άρθρο 282 του Ν. 38252/2010) ή και από κεντρικές 

υπηρεσίες και φορείς.  

4. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της 

οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 

νομού.  

5. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της 

οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων Πολιτικής Προστασίας και 

από άλλους νομούς (νυν Περιφερειακή Ενότητα), Περιφέρειες (νυν 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με το άρθρο 282 του Ν. 3852/2010) ή 

και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ10 για την εφαρμογή της 

ανωτέρω κατηγοριοποίησης των καταστροφών, όπου νομός νοείται Περιφερειακή Ενότητα 

και όπου Περιφέρεια νοείται η (αιρετή) Περιφέρεια και όχι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,11 

όπως τούτο προβλέπεται στις θεσμικές ρυθμίσεις. Παρά τις επιφυλάξεις που έχουν 

επανειλημμένα εκφραστεί προς τη ΓΓΠΠ σε σχέση με το θεσμικό ρόλο των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 1.5 του 1ου Κεφαλαίου του 

παρόντος, αποδεχόμαστε τις σχετικές οδηγίες. 

Ως δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας νοούνται (άρθρο 3 του Ν. 3013/02 όπως 

ισχύει):  

 Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε 

επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, 

για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών [όπως Πυροσβεστικό 

Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάμεις, 

Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της 

Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κλπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε.  

 

10 Βλέπε ενδεικτικά το αριθμ. 2450/2012 έγγραφο της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ4ΩΗΙ-ΤΞ3) ,3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών 

της ΓΓΠΠ, το αριθμ 2300/2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)  

11 Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και 

ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειας τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του 

Συν/τος (Ν. 3852/2010)   
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και των θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., της Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε, της Ε.Μ.Υ. 

κλπ.]. 

 Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι 

εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

 Πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν 

σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον   τούτο   

κρίνεται  αναγκαίο  για   την  αντιμετώπιση   των   καταστροφών,  σε περιπτώσεις 

γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών 

εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

Κατάσταση Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση 

της δράσης του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των 

δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους.  

Η Κατάσταση Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3013/02, όπως 

ισχύει) διακρίνεται σε:  

α. Κατάσταση Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην 

οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής 

Προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό ετοιμότητας,  

β. Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η 

κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας 

απαιτείται:  

i. ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και 

των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και  

ii. κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.  

Κατόπιν των ανωτέρω, οι διαθέσιμοι πόροι (δυναμικό και μέσα) των Δήμων, των 

Περιφερειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των κρατικών υπηρεσιών και φορέων, 

συντονίζονται για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης καταστροφής. Ανάλογα την ένταση 
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της καταστροφής και τους διατιθέμενους πόρους γίνεται και ο χαρακτηρισμός της 

καταστροφής, σύμφωνα με τις ως άνω κατηγορίες.  

Όταν οι ανωτέρω διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν (πχ μισθώσεις μηχανημάτων, 

προμήθειες υλικών  κλπ)12  για  την  αντιμετώπιση της καταστροφής, δύναται  να  κηρυχθεί  

κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του 

διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.  

Οι αρμοδιότητες των Οργάνων Πολιτικής Προστασίας στην κινητοποίηση, συντονισμό και 

διάθεση των πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και μέσων) για την αντιμετώπιση των 

καταστροφών υπό κανονικές συνθήκες έχουν ως εξής:  

 Οι Δήμαρχοι, συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων 

του οικείου ΟΤΑ και έχουν την ευθύνη διάθεσης και συντονισμού της δράσης του 

απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ. (Ν 3013/2002 

άρθρο 13)  

 Οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες συντονίζουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που 

λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας και έχουν την ευθύνη της 

διάθεσης και του συντονισμού της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων 

για την αντιμετώπιση των καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητά τους, σύμφωνα 

με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης. (ν 3852/2010 

άρθρο 160).  

 Οι Περιφερειάρχες έχουν το  συντονισμό και  την επίβλεψη  του έργου της Πολιτικής  

Προστασίας για την αντιμετώπιση των καταστροφών εντός των ορίων της εδαφικής της 

Περιφέρειας στο πλαίσιο του Ν. 3013/2002, όπως ισχύει. Έχουν το συντονισμό όλων των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για 

την αντιμετώπιση των καταστροφών. Έχουν ως αρμοδιότητα την προμήθεια μηχανημάτων 

και αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας (Ν 3852/2010 άρθρο 186). Επίσης, 

κινητοποιούν τις κρατικές υπηρεσίες  

 

12 Αριθμ. 8252/2014 έγγραφο ΓΓΠΠ   
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και διαθέτουν τα αναγκαία μέσα σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών και ζητούν σε 

περίπτωση ανάγκης ενισχύσεις. (ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»)  

 Στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι του Δήμου και της Περιφέρειας δεν 

επαρκούν, αναλαμβάνεται «ειδικός συντονισμός» από το Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας, μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ, προκειμένου να ανευρεθούν 

διαθέσιμοι πόροι από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε τοπικό, κεντρικό ή κρατικό 

επίπεδο. (Μέρος IV Γενικού Σχεδίου «Δάρδανος»). Όταν οι διαθέσιμοι πόροι δεν 

επαρκούν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να Κηρύξει 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να γίνει 

κινητοποίηση δυναμικού και μέσων, επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές 

συνθήκες.  

 Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συντονίζει επίσης τη διάθεση 

του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και μέσων καθώς και όλο το έργο 

αντιμετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών.  

 

Επισημαίνεται ότι ,σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου «Δάρδανος» θέματα που έχουν να 

κάνουν με τη διάθεση πόρων, το συντονισμό του έργου της αντιμετώπισης μιας καταστροφής 

και των πόρων Πολιτικής Προστασίας, αποτελούν αντικείμενο και ρυθμίζονται διαμέσων των 

ΣΟΠΠ των ΠΕ, κατά τη φάση της ετοιμότητας τους με την προπαρασκευαστική σύγκλιση των 

(παρ. 3.3 του παρόντος) και με τη σύγκλιση των ΣΟΠΠ μετά την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων (παρ. 3.4 του παρόντος).  

Οι αρμοδιότητες των οργάνων σχεδιασμού και εφαρμογής Πολιτικής Προστασίας ως προς 

τον χαρακτηρισμό των καταστροφών και την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας έχουν ως εξής:  

 Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας (Ν 3013/2002 άρθρο 8 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει):  

 Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το 

χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης 

απόφασης, για την Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης.  
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 Προβαίνει στο χαρακτηρισμό των καταστροφών με απόφαση για τις 

περιπτώσεις των περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και 

μικρής έντασης.  

 Εκδίδει τις αποφάσεις για την Κήρυξη Κατάστασης Ετοιμότητας Πολιτικής 

Προστασίας και Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στις περιπτώσεις 

περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης.  

 

 Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης/Περιφερειάρχης (Ν 3013/2002 άρθρο 

11/12 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει):  

 Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της 

Απόφασης για την Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών,  

 Εκδίδει Αποφάσεις Κήρυξης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου για 

τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, με προηγούμενη εξουσιοδότησή του 

από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

Για την Κήρυξη της Κατάστασης Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας η Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας εκδίδει αποφάσεις και μεριμνά για την καλύτερη αξιοποίησή τους (Ν 

3013/2002 άρθρο 6 και 8 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ΥΑ 1299/2003). Στα πλαίσια 

αυτά:  

 Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση 

του δυναμικού και μέσων εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών. Για το 

σκοπό αυτό, οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της 

πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών 

καταστροφών με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου καταστροφών, καθώς και την 

ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες.  

 Σε περίοδο κινητοποίησης δύναται να συγκροτούνται ομάδες άμεσης επέμβασης και 

κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών των 

καταστροφών και την ενίσχυση του έργου υφιστάμενων μονάδων και αποφασίζεται 
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η άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων καθ’ υπέρβαση των 

προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο.  

Η Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές 

και λοιπές καταστροφές αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να 

ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ύστερα από 

βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 

ότι εξακολουθούν να υφίσταται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους 

λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη 

αντιμετωπισθεί (άρθρο 3 του Ν 3013/2002 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του 

άρθρου 110 του Ν. 4249/2014). Στην ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στην 

ανανέωση της Απόφασης Κήρυξης μιας Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης δεν προβλέπεται 

τυχόν δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για παροχή 

εξουσιοδότησης στα Αποκεντρωμένα Όργανα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

παράτασης, όπως τούτο αναφέρεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (αριθ. 2300/2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ ΑΔΑ ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-

7ΒΞ).  

 

Κινητοποίηση σε επίπεδο Περιφέρειας  

Σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι 

Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους 

παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από 

τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την 

εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής 

Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις σύμφωνα με τον παρόν σχεδιασμό. 

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και 

απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δήμων και 

των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων 

προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κ.λπ..  

Επισημαίνεται ότι:  
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 Σύμφωνα με το Ν. 3013/2002 και γενικό σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Υ.Α. 1299/2003), οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρ. κρατικές Περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 282 του 

Ν. 3852/2010) έχουν αρμοδιότητα στην κινητοποίηση των κρατικών υπηρεσιών, το 

συντονισμό του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των 

καταστροφών και στη διάθεση των αναγκαίων μέσων.».  

 Σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου «Δάρδανος» (παρ 1.5 & 10.5.1), για το 

Πυροσβεστικό Σώμα η ΕΛΑΣ και το ΛΣ –ΕΛΑΚΤ , η κινητοποίησή τους καθορίζεται από 

τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας 

τους και δεν συνδέεται με αποφάσεις χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης 

μιας περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, κατά την 

έννοια των διατάξεων του Ν. 3013/2002. Διευκρινίζεται όμως ότι , σύμφωνα και με το 

αποφασιστικό μέρος της αριθμ. 514 /2015 απόφασης Άρειου Πάγου, δεν γίνεται 

αποδεκτή η θέση που αφορά την κινητοποίηση από τον Νομάρχη (νυν Περιφερειάρχη 

σύμφωνα με το άρθρο 282 του Ν. 3852/2010) μόνο του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου 

δυναμικού και των μέσων της Νομαρχίας (νυν Περιφέρειας), όπως τούτο αναφέρεται 

στο σχέδιο «Δάρδανος».13 

 

13 Αναφέρεται χαρακτηριστικό εδάφιο της εν λόγω απόφασης:  

…Ο εν λόγω κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν είχε σχετική προς τα ανωτέρω υποχρέωση για τους παρακάτω λόγους:  

ι) το προαναφερόμενο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής προστασίας τον καλούσε να θέσει σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τα υλικοτεχνικά μέσα μόνο της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης …….  

Τέλος είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση που πήγαζε από τα άρθρα 12 παρ. 1 εδ. ε του Ν. 3013/2002 και 5 περ. 4 για τις Ν.Α της ΥΑ 1299/2003, τα οποία του ανέθεταν την ευθύνη της 

διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων του νομού μεταξύ άλλων και στο στάδιο της ετοιμότητας, δεδομένου ότι με το προαναφερόμενο έγγραφο 

του Γενικού Γραμματέα πολιτικής προστασίας ο νομός είχε εισέλθει σε στάδιο αυξημένης ετοιμότητας, με την έννοια του κεφαλαίου "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" 

της ΥΑ, 1299/2003, κατά την οποία εκτός από την ενεργοποίηση του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για την συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων και τη λήψη 

αποφάσεων που εφαρμόζεται στο στάδιο της συνηθισμένης ετοιμότητας, λαμβάνονται και πρόσθετα μέτρα ευρύτερης κινητοποίησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, να 

προετοιμάσει, οργανώσει και συντονίσει τη δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων του κρατικού μηχανισμού σε επίπεδο νομού για την διασφάλιση της ετοιμότητας προς αντιμετώπιση 

ενδεχόμενης πυρκαγιάς και συνεπώς να μεριμνήσει για την οργάνωση αυξημένων περιπολιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηλείας και να συντονίσει τη δράση του με τους Προέδρους 

των Δημοτικών διαμερισμάτων για την ενημέρωση των πολιτών τους ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς και τους χώρους ασφαλούς συγκέντρωσης τους.  

Τόσο στα "διαθέσιμα μέσα" που αναφέρονται στο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας όσο και στο "απαραίτητο δυναμικό και μέσα" που αναφέρονται στις παραπάνω 

διατάξεις, περιλαμβάνονται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 3 παρ. 1 β του Ν. 3013/2002 και του υποκεφαλαίου Β του κεφαλαίου 2 της ΥΑ 1299/2003, το σύνολο των κρατικών 

υπηρεσιών και οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις 

πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ, Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., 

υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων ΟΙΑ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.ΕΠ.Α, Ε.Μ.Υ.).  

Ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι στο δυναμικό και τα μέσα της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. ε του Ν. 3013/2002 και της ΥΑ 1299/2003 δεν περιλαμβάνονται όλες οι κρατικές 

υπηρεσίες αλλά μόνο οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική κρίση, διότι το ακριβές νόημα του νόμου προκύπτει από αυτό που 

γράφεται στη σχετική διάταξη και όχι από την εξήγηση που δίνεται γι' αυτή από τον νομοθέτη, εκτός αν συνιστά αυθεντική ερμηνεία (περίπτωση που δεν υπάρχει εν προκειμένω) 

και από τις διάφορες διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων που μνημονεύονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, όπως η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3013/2012 που ορίζει ως 

κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας την ενεργοποίηση και κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων της σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η παρ. 2 

του άρθρου 12 του Ν. 3013/2002, που ρυθμίζει την δημιουργία αυτοτελούς γραφείου πολιτικής προστασίας στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ορίζει ότι στην αρμοδιότητά 

του υπάγεται μεταξύ άλλων ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού 

και μεσών για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών, συνάγεται το αντίθετο.   
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρά τις ως ανω διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού της ΓΓΠΠ, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 1.5 του παρόντος, αποδεχόμαστε τις 

σχετικές οδηγίες του γενικού σχεδίου «Δάρδανος».  

 

6.5.1. Κινητοποίηση στο τοπικό επίπεδο  

Η κινητοποίηση των φορέων που εμπλέκονται με τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειών σύμφωνα και με το γενικό σχέδιο «Δάρδανος» έχει ως εξής:  

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών από την 

εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν 

τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη 

διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και την 

επιτήρηση και τη διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο 

διασταυρώνεται με χείμαρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή 

ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται 

να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή 

σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014).  

Σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται όταν τμήμα του οδοστρώματος του 

οδικού δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί προσωρινά από πλημμυρικά ύδατα ή έχουν 

σημειωθεί φθορές ή ζημιές σε αυτό λόγω έντονων βροχοπτώσεων και προκύπτει άμεσος 

κίνδυνος από τη διέλευση οχημάτων ή πεζών.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. 

ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού 

προκειμένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήμανση, μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου 

και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων 

λειτουργίας και συντήρησης της οδού (εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί 
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να πραγματοποιηθεί απευθείας ή δια μέσου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου.  

Ειδικότερα, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι 

Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., που έχουν κυρωθεί οι 

Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω έργο της 

ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες 

αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των παραχωρησιούχων 

εταιρειών.  

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου 

παραχώρησης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, 

ενημέρωση των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ) πραγματοποιείται και με ευθύνη 

των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με άμεση 

ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Διευκρινίζεται ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που 

πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις 

παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας.  

Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους 

και αν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των 

χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη 

μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και των 

συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 

πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους 

Αστυνομικές Αρχές δύναται να συνδράμουν στο έργο της μεταφοράς τραυματιών σε 

νοσηλευτικές μονάδες.  

Ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται από την 

έκταση και την ένταση των φαινομένων, πραγματοποιείται από το Ενιαίο Συντονιστικό 

Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (άρθ. 

21 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014).  
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Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής 

Ακτοφυλακής αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών (ΝΔ 444/1970 –ΦΕΚ 

39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 202/Α΄/1999).  

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου 

ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, 

παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια) από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και 

από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από 

τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της 

έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους, αιτούνται μέσω του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ την 

ενίσχυση των δυνάμεών τους, καθώς και την υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ, 

ΕΚΑΒ, Δήμων, κλπ) για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.  

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά αρμοδιότητάς 

τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων 

από κτήρια), αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των 

επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον 

επιχειρησιακό του σχεδιασμό.  

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις 

υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιμότητα 

τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και 

κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών 

μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.  

Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση πλημμυρών, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο 

συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν 

αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του 

αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρών, όπως 

ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή περιστατικών 

υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση 

από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης 
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τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. 

(Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εκδηλώνονται πλημμυρικά 

φαινόμενα βρίσκονται σε ετοιμότητα ενεργοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, σχετικά με τον αριθμό των 

περιστατικών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους. 

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές υλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας για τους χώρους 

αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμβάλουν στον άμεσο 

έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας 

λιμένων (ΝΔ 444/1970 – ΦΕΚ 39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 202/Α΄/1999). Παράλληλα, 

διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του Π.Σ., 

καθώς και άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, στελεχών Πολιτικής 

Ππροστασίας, Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., κλπ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την από 

θαλάσσης μεταφορά προσωπικού, υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων με 

υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία. Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην 

χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, 

αιγιαλός και παραλία), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια.  

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες 

που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του 

καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των 

Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό τους. 

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μετά την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησίον των σχολικών μονάδων και εφόσον οι σχολικές 

μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εφαρμόζουν κατά την κρίση τους το Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης του Σχολείου και ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια οργανική μονάδα Πολιτικής 

Προστασία του οικείου Δήμου, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα και εφόσον τούτο 

κριθεί αναγκαίο να συμβάλλει στην ασφαλή απομάκρυνση των μαθητών και του 

προσωπικού σε ασφαλείς χώρους, όπου εν συνεχεία οι μαθητές θα παραληφθούν με 

ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  
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Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων μετά την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησίον αυτών και εφόσον αυτά βρίσκονται σε 

λειτουργία, απομακρύνουν άμεσα τους επισκέπτες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 

που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν 

θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι 

λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων 

αστυνομικών αρχών.  

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας τους μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησίον αυτών, 

εφαρμόζουν τα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο και κατευθύνουν τους κατασκηνωτές και το προσωπικό σε ασφαλή 

χώρο.  

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής 

Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν το εύρος των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων και εφόσον συντρέχουν λόγοι να συμβάλουν με το προσωπικό και 

τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

 

6.5.2. Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδομών στην 

περιοχή που εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα  

Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης 

τεχνικών έργων και έργων υποδομής (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, λιμάνια, 

γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κτλ.) στην 

περιοχή που αυτά εκδηλώθηκαν προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού 

λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε φορέα, σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους 

για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.  

Ειδικότερα:  

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, 

ΕΠΑ εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ) 

κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο και την αποκατάσταση 

βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι.  
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Επίσης, συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε 

αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί 

στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ) και εκδίδουν κατά την κρίση τους 

ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ 

κ.λπ.).  

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταμένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής 

ωφέλειας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάστασή του δικτύου που 

εξυπηρετεί δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια (νοσοκομεία, υπηρεσίες, κτλ).  

Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, 

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των λιμενικών έργων αρμοδιότητάς 

τους σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Δρομολογούν δράσεις 

αποκατάστασης των λιμενικών έργων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του λιμένα.  

Οι διοικήσεις αερολιμένων της χώρας προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των αερολιμενικών 

υποδομών και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή 

διακίνηση των επιβατών, των πληρωμάτων, των αεροσκαφών, των εργαζομένων στον 

αερολιμένα και του κοινού που διακινείται σε αυτό, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Σχέδια 

Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.  

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων 

κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο του έργου παραχώρησης 

και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή 

κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες 

της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών 

έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, προς και από 

τον τόπο της καταστροφής.  

Στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, εφόσον συντρέχουν λόγοι, πραγματοποιείται 

επιθεώρηση του δικτύου και των εγκαταστάσεων και η αντιμετώπιση προβλημάτων στο 

σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν ισχύ Γενικό 

Κανονισμό Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε., ο οποίος αποτελεί Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, 

καθώς και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στους Εσωτερικούς Κανονισμούς 

Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.  
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Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και 

βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχό τους μετά από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (έκτακτη επιθεώρηση). Σε περιπτώσεις που 

διαπιστωθούν προβλήματα στη συμπεριφορά του φράγματος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι 

προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις 

αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους 

Δημάρχους, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη. 

 

6.5.3. Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο  

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με 

τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται, επικοινωνεί με τους κατά τόπους αρμόδιους 

Δημάρχους και τον αρμόδιο Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώσεις τους και τις δράσεις 

Πολιτικής Προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ενημερώνει τον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη.  

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορείας εξέλιξης 

του καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα 

Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων 

της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των 

συνεπειών.  

Με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός 

Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, με εντολή των 

πολιτικά προϊσταμένων τους μεταβαίνουν άμεσα στην πληγείσα περιοχή με σκοπό τον 

καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τη δρομολόγηση δράσεων για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Στο 

ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο δύναται να μετέχουν και άλλοι Γενικοί Γραμματείς όταν 

ανακύπτουν άμεσα θέματα συντονισμού αρμοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραμματείς 

υποστηρίζουν το έργο των οικείων Υπουργών, όταν αυτοί μεταβαίνουν στην πληγείσα 

περιοχή.  
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Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους 

Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, 

Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών.  

Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους 

φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση 

των πλημμυρικών φαινομένων σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, ο Γενικός Γραμματέας 

Πολιτικής Προστασίας δρομολογεί την υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την 

παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, 

άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών.  

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άμεσα το 

έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των οργανικών μονάδων των 

Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που 

εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα 

Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 

ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ), τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και 

αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκομένων υπηρεσιών 

τους και της φυσικής και πολιτικής τους ηγεσίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα 

Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν άμεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και 

με εντολή τους δρομολογούν και συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα 

τους. 

Ειδικότερα, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων των 

εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές όπου εξελίσσεται το 

καταστροφικό φαινόμενο και υποστηρίζει το έργο των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών και 
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των Αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων, με τη διάθεση μέσων από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο 

κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

Το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη 

για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που 

αφορούν στην δημόσια υγεία μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με 

καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, 

κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον συντρέχουν 

λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, την 

κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις 

πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), κλπ.  

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για πλημμυρικά συμβάντα σε 

πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, επικοινωνεί με τους αρμόδιους συνδέσμους, τα 

αστυνομικά τμήματα και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 

Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) σχετικά με την εκτίμηση των συνεπειών σε κτίρια και 

κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για 

βλάβες σε κτίρια που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και με εντολή 

του Γενικού Γραμματέα Υποδομών μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή κλιμάκια της 

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ για έλεγχο και καταγραφή των ζημιών.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις 

που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των πληγέντων υπάρχουν 

αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών. Το 

ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας με το ΕΚΑΒ, το οποίο 

συνεργάζεται με την προανακριτική αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.).  

Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν θανόντες 

αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

περιγράφονται στην 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών 

(8878/08-12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ), ανεξάρτητα αν αυτό έχει ενεργοποιηθεί ή όχι.  
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Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση 

τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί 

αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές 

Υπηρεσίες. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς και ο 

αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών. 

 

6.6. Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης  

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές 

πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω πλημμυρικών υδάτων, 

διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος ή λόγω κατολισθητικών φαινομένων κλπ, διαβιβαστούν στις 

κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση 

όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με 

εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του 

Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για την έρευνα και διάσωση στο 

χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 

με το άρθρο 64 του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/2014).  

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με 

έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για την 

άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση αυτών και ενίσχυση των 

δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται.  

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, 

ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα από όμορες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Π.Σ. σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 

99/Α΄/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Αν η κατάσταση το απαιτεί κινητοποιούνται 

οι ΕΜΑΚ. (ΠΔ 96/1987, ΦΕΚ 58/Α΄/1987 – ΠΔ 329/1993, ΦΕΚ 140/Α΄/1993 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει - Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004).  

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής, όταν τούτο απαιτείται για την ευχερή και 

άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης 

μέσα και περιμετρικά της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων 
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των συνεργείων βοήθειας, αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ (Έγγραφο ΕΛΑΣ 

5301/4/16-ζ’ 21/5/2004).  

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω των πλημμυρών 

σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 217/Α΄/1985). Το 

παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του έχουν δημιουργηθεί 

έκτακτες ανάγκες λόγω πλημμυρών, συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

των νομών της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι 

αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων 

αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων 

μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. Επίσης, 

διακινεί και διακομίζει στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής 

περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε έκτακτο περιστατικό καθώς και σε Νοσοκομεία 

άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη 

συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή εκτάκτων περιστατικών από μία περιφέρεια σε άλλη 

γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και σε 

περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήματα του 

ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του ΕΚΑΒ και να 

αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν τούτα 

απαιτούνται. 

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται να 

υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή 

του Π.Σ. σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ.  

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός 

του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να 

αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. 

Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να 

αιτηθεί από:  

 τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων 

δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων, τη διάθεση μηχανημάτων 

έργου, κλπ.,  

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ7Λ9-94Ψ



Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Πλημμυρικών Φαινομένων, Περιφέρεια Ηπείρου               

 

    - 101 - 
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 

 τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική 

απομόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη 

διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας προς και από την περιοχή 

των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε 

περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ,  

 τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (Δ.Ε.ΥΑ., ΕΥΔΑΠ, κλπ), 

ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και διανομής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, 

κλπ.) για τη διακοπή των δικτύων τους στην περιοχή επιχειρήσεων προς αποφυγή 

ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός των ανωτέρω φορέων 

δύναται να βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος για τεχνική υποστήριξη βάσει των 

αρμοδιοτήτων του,  

 το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και 

διαμετακομιδή των τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα.  

 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να 

τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.  

Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος 

- Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και 

συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  

 

 

6.7. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγομένων 

φαινομένων  

Η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή 

τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, 

κλπ.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον εκδηλωθούν επαγόμενες των πλημμυρών καταστροφές, 

αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, μετά από 

σχετική ενημέρωσή τους.  
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6.8. Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων 

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους 

Δημάρχους με την συνδρομή των οικείων Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών, στο 

πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των 

αρμοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, 

με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού 

φαινομένου. 

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται 

πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η κατοικία 

τους έχει πληγεί από το πλημμυρικό φαινόμενο και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, 

καθώς και με την μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν 

προσωρινά απομακρυνθεί από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας τους, στα 

πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν.3613/2007  

Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών 

των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων 

που άμεσα διαθέτουν.  

Διευκρινίζεται ότι προβλέπεται η παροχή κοινωνικής προστασίας σε όσους περιέρχονται 

προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας ή άλλου 

απρόβλεπτου γεγονότος η οποία υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών δια μέσω των 

ΟΤΑ Α βαθμού όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κάλυψη επιδόματος πρώτων βιοτικών 

αναγκών καθώς και η εγκατάσταση και διατροφή των πληγεισών οικογενειών ή 

μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή έτερους χώρους (ΝΔ 57/1973, Ν.776/1978). 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ και το Γενικό Σχέδιο 

«Δάρδανος», χαρακτηρισμός της καταστροφής και η Κήρυξη της Κατάστασης Έκτακτης 

Ανάγκης δεν αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των σχετικών 

ρυθμίσεων. 
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Αναλυτικότερες οδηγίες για το σχεδιασμό των δράσεων σε ότι αφορά την παροχή βοήθειας 

και υποστήριξης των πληγέντων, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο «Δάρδανος» δίνονται στο 

Μέρος ΧΙΙΙ. 

 

6.9. Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Π.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να 

προκαλέσει επαγόμενες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, 

καθιζήσεις, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Ελληνική 

Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως αρμόδιος φορέας για τη 

βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας, καθώς 

και μεταξύ των άλλων για την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων 

(άρθρο 26 του Ν. 4602/2019 – ΦΕΚ 45/Α΄/2019), προχώρησαν στις 16-06-2016 στην 

υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου μέσω 

της «Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης» της ΕΑΓΜΕ αμέσως μετά από σοβαρά Καταστροφικά 

Φαινόμενα γεωλογικής αιτιολογίας ή κατά την διάρκεια εν εξελίξει σοβαρών καταστροφικών 

φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), το 

οποίο έχει επηρεάσει νόμιμα υφιστάμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, καθώς 

και υποδομές αρμοδιότητας του αιτούντος φορέα (οδικό δίκτυο και συνωδά έργα, κ.τ.λ.).  

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων οι οποίες συνοδεύονται από 

κατολισθητικά φαινόμενα κλπ., τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς την 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης 

της ΕΑΓΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα προβαίνει σε 

τεχνικογεωλογική αναγνώριση με σκοπό την καταγραφή των φαινομένων και των 

επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες 

κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα). 

Νοείται ότι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μέσω της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της 

ΕΑΓΜΕ, δεν αφορά τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης επαπειλούμενων 

κινδύνων γεωλογικής αιτιολογίας (ευστάθεια πρανών, έλεγχους αποκόλλησης μεμονωμένων 

βράχων κ.τ.λ.), καθώς και τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης ή/και εξέτασης 

γεωλογικών φαινομένων βραδείας εξέλιξης (καθιζήσεις βραδείας εξέλιξης, εδαφικούς 
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ερπυσμούς βραδείας εξέλιξης, κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο ειδικής 

γεωτεχνικής μελέτης, η οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο 

Μνημόνιο Συνεργασίας με ή χωρίς την συμμετοχή του ΕΑΓΜΕ, με την ευθύνη των τεχνικών 

υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην σχετική 

νομοθεσία.  

Επίσης διευκρινίζεται ότι η έκθεση που συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου 

Συνεργασίας, δεν αποτελεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία υλοποιείται 

ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στην Υ.Α. οικ. 37691/12-9-2007 (ΦΕΚ 1902Β/2007).  

Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας και η πραγματοποίηση των 

τεχνικογεωλογικών αναγνωρίσεων από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ, 

παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ΟΤΑ.  

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού 

φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας έχουν δοθεί με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 

έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

 

6.10. Αποκλιμάκωση  

 

Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν:  

 την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση συνεπειών από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης 

απομάκρυνσης πολιτών, την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που 

προκλήθηκαν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,  

 τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, 

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος 

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής 

Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού και 

μέσων.  
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Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των 

μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.  

 

6.11. Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων  

 

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και η παροχή 

οδηγιών, κατά την εκδήλωση των φαινομένων προς αντιμετώπιση καταστροφών, με στόχο 

την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) που συγκαλείτε με ευθύνη του 

ΓΓΠΠ (αρθ. 5, Ν. 3013/2002). 

Διευκρινίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταρτίζει και συντονίζει το 

έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής 

Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών 

οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

Επίσης, είναι αρμόδια για τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των πολιτών. (Ν 

4249/2014)  

Περαιτέρω τα ΜΜΕ οφείλουν να μεταδώσουν δωρεάν σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής 

ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, τις οδηγίες προς του πολίτες που εκδίδονται από 

το ΚΣΟΠΠ ή από τη ΓΓΠΠ (άρθρο 18, Ν 3013/2002).  

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), 

αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου 

Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου Πολιτικής 

Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις Πολιτικής Προστασίας των 

Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν 
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ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου Πολιτικής 

Προστασίας σε επίπεδο Δήμου. 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που 

προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, 

καθώς και για τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων στην υγεία των πολιτών 

(αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του 

Υπουργείου Υγείας.  

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν την έρευνα και διάσωση 

σε χερσαίο χώρο στην πληγείσα περιοχή, καθώς και την άντληση υδάτων από κατακλυσμένα 

κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο 

πλαίσιο παροχής βοήθειας στους πληγέντες, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.  

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και 

διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

(θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-

ΕΛΑΚΤ  

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των 

τραυματιών, καθώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, 

αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.  

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.  

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών 

ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών 

ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.  
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6.12. Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού  

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει 

την Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της 

Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.» (ΑΔΑ: 

Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), όπως και το Δ1δ/ΓΠ οικ.16330/28-02-2019 έγγραφο με θέμα «Λήψη 

μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μετά από έντονες 

βροχοπτώσεις και πλημμύρες»  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου 

νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου 

νερού, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων 

συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των 

συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο 

διανομής) και αποχέτευσης. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η 

δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κ.λ.π.) που μπορεί 

να δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. Επίσης δίνονται οδηγίες για τις 

απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και 

για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης (δειγματοληπτικοί 

και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, υγειονομική 

αναγνώριση, κλπ). 

 

6.13. Συνεργασία των φορέων συντήρησης του οδικού δικτυού με τους φορείς 

αποκατάστασης βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας  

Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με δυσμενή αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή 

των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ).  

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 

κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κλπ) 

να εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω 

πλημμυρικών φαινομένων.  
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Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη, σε περιοχές που σημειώνονται 

πλημμυρικά φαινόμενα, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας, 

κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου 

να ενημερωθούν σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού 

δικτύου προς τα σημεία των βλαβών.  

Εν συνεχεία και εφόσον τα μέσα που διαθέτουν ή μισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και 

συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σημείο 

της βλάβης, δύναται να ζητήσουν την συνδρομή των φορέων που έχουν την ευθύνη 

συντήρησης του οδικού δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου 

να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους.  

 

6.14. Ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ)  

Ως συμβάν με πολλούς θανόντες ορίζεται κάθε συμβάν κατά το οποίο προκαλούνται 

πολυάριθμοι θάνατοι, εστιασμένοι χρονικά ή/και χωρικά, και η διαχείρισή του υπερβαίνει 

τις δυνατότητες της καθημερινής λειτουργίας των κατά τόπων αρμόδιων Ιατροδικαστικών 

Αρχών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων.  

Σε ένα τέτοιο συμβάν ανάλογα με την ένταση και την έκτασή του, θα απαιτηθεί η χρήση 

πόρων, πέραν των κατά τόπους υφιστάμενων, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις 

συντονισμένης συνέργειας όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε από την Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το Ειδικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). Η 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Απωλειών εγκρίθηκε από τον Γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την 7η 

Δεκεμβρίου 2017 και έχει αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 8878/08-

12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ. Το ΣΔΑΑ καταρτίστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 

1299/07.04.2003 (ΦΕΚ 423/Β΄/2003) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 

όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776/Β΄/2006). Με βάση τις νεότερες 

θεσμικές αλλαγές αναμένεται άμεσα η 3η Έκδοση του ανωτέρου σχεδίου από τη ΓΓΠΠ.  

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) καθορίζει ένα σύστημα για την 

κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, για την 

αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες.  
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Ο συντονισμός αυτός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων 

που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και της αρμόδιας, καθ’ ύλη και κατά τόπο, 

Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του 

συμβάντος) και την εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων.  

Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από 

σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής 

Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του συμβάντος).  

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή 

παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία 

καταστροφής.  

Αντίγραφο της 2ης έκδοσης του ΣΔΑΑ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ 

(www.civilprotection.gr). 
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7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας 

περιλαμβάνεται και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, 

τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την 

προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους 

από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφή. Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να 

υπάρξει θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την 

οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. Το 

2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή 

του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 η οποία ενσωματώνει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις νέες 

διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).  

 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:  

 Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί 

ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου 

Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο, 

 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα 

Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, 

 Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 

περιπτώσεις β', γ' και δ' του ν. 3013/2002, όπως ισχύει, λαμβάνεται από τον Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης,  κατόπιν  σχετικής  εξουσιοδότησης, και εκτελείται από  
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τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους14, 

 Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση 

έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.  

 Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των 

πλημμυρικών φαινομένων, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:  

 Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή που 

τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, 

αποτελεί δράση Πολιτικής Προστασίας η οποία δρομολογείται για την προστασία της 

ζωής και της υγείας τους.  

 

 

 

 

14 Άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 3013/02, όπως ισχύει:  

«3.α. Γενική καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας. β. 

Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα 

πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. γ. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση 

της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές 

υπηρεσίες και φορείς. δ. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το 

δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού. ε. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την 

αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νομούς, 

περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.».  

Άρθρο 8 παρ. 1 Ν. περ. β,γ,δ του Ν. 3013/02, όπως ισχύει:  

«β. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την 

έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. γ. Με απόφασή του προβαίνει στο 

χαρακτηρισμό των καταστροφών, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 β`, γ`, δ` και ε` του παρόντος νόμου. δ. Εκδίδει τις 

αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και κατάστασης ανάγκης πολιτικής προστασίας, 

στις περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης. Στην περίπτωση τοπικής 

καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον οικείο Νομάρχη για την 

έκδοση των σχετικών αποφάσεων.»   
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 Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας 

τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε 

εξέλιξη15) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των 

οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται 

σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης 

του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, 

τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον 

κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή 

χώρο.16 

 Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την 

προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη 

στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή 

τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης,  

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και 

επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν 

πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον 

της περιοχής που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο, ή σε κάποια απόσταση από την 

πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός 

του χώρου που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο και η προσωπική τους ασφάλεια 

διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, 

ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.  

 

 

15 Προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση για το αν εάν ένα συμβάν πλημμύρας είναι καταστροφή, τούτο συνδέεται 
άμεσα με το χαρακτηρισμό του. Η πράξη χαρακτηρισμού της καταστροφής αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρο 2 και 6 του Ν. 3013/2002 

16 Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να 
εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της 
ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής 
και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις πλημμυρών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους 
λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες.   
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 Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν 

εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.  

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν υπάρχουν αιτήματα πολιτών 

για παροχή βοήθειας σε περιοχές που έχουν ήδη κατακλυστεί ή θεωρούν ότι από την εξέλιξη 

του φαινομένου η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο, η άμεση 

μετακίνηση ή μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο αποτελεί έργο διάσωσης και 

δρομολογείται άμεσα από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίες 

είναι θεσμικά αρμόδιες για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 

3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 64 του 

Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/2014 )  

Επίσης, σε περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν διαπιστωθεί από τις κατά τόπους 

αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. που επιχειρούν στο χώρο του συμβάντος ότι η 

προσωπική ασφάλεια των πολιτών σε μια περιοχή που εξελίσσεται το φαινόμενο διατρέχει 

άμεσο και διαρκή κίνδυνο από τη ραγδαία εξέλιξή του και η άμεση μετακίνηση ή μεταφορά 

τους σε ασφαλές σημείο είναι επιτακτική ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, η δράση αυτή 

διενεργείται ως έργο διάσωσης που συντονίζεται από τον επικεφαλής Αξιωματικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος στο συμβάν και ενημερώνεται ο οικείος Δήμαρχος προκειμένου να 

υποστηρίξει το έργο διάσωσης προσδιορίζοντας στον επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ. στο 

συμβάν ασφαλείς χώρους προσωρινής παραμονής και φροντίδας των πολιτών που έχουν 

απομακρυνθεί. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και κατολισθητικών 

φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη, 

δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών.  

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της 

υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό 

την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους 

λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών 

τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 

Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά 

καταλύματα, κλπ).  
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Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων 

λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση από τους φορείς που 

ορίζονται εκ του θεσμικού τους ρόλου κατά περίπτωση και έχουν την ευθύνη περιορισμού 

των επιπτώσεων από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.  

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω υποδομών 

ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον 

αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης τους για τις δράσεις που 

δρομολογούνται από άλλους φορείς. 

 

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες - Σχέδιο δράσης  

Το αρμόδιο κατά περίπτωση Αποκεντρωμένο Όργανο (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, 

Δήμαρχος) έχοντας υπόψη την εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη 

περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, καθορίζει άμεσα, σημείο 

συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των 

φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν 

αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη 

προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών 

με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα 

για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση 

που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.  

Εν συνεχεία ο Περιφερειάρχης, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που 

εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:  

Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας/συνεργασίας και άλλων φορέων 

(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, ο Περιφερειάρχης, όταν αυτό είναι 

εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να δώσουν 

εντολή για άμεση σύγκλιση των οικείων Συντονιστικών Οργάνων προς υποβοήθηση του 

έργου τους. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα Συντονιστικά Όργανα, προσκαλούνται να 

μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην 

υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.  

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 

περιγράφονται ως εξής:  
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1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει 

την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής  

2. Άμεσος καθορισμός από το αρμόδιο Αποκεντρωμένο όργανο Π.Π. σημείου 

συγκέντρωσης φορέων που δύναται να υποστηρίξουν την δράση (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, 

κλπ).  

3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από το αρμόδιο 

Αποκεντρωμένο όργανο Π.Π.  

4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια 

ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με 

ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη/ 

Περιφερειάρχη όταν οι περιοχές από τις οποίες θα απομακρυνθούν οι πολίτες 

ανήκουν σε παραπάνω από ένα Δήμο.  

 

Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκομένων φορέων για την υποστήριξη του μέτρου της ΟΑΠ  

ΓΓΠΠ:  

 Αξιοποίηση διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών καιρικών και 

άλλων πρόδρομων φαινομένων για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου 

καταστροφών.  

 Λήψη απόφασης του μέτρου της ΟΑΠ σε περίπτωση γενικών περιφερειακών και 

τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε 

περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  

 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για ένταξη ιδιωτικών μέσων στις 

δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση γενικών περιφερειακών και τοπικών 

μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε 

περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  

 

ΟΤΑ Α Βαθμού:  

 Παροχή συνδρομής με διαθέσιμα μεταφορικά μέσα για την υλοποίηση του μέτρου.  
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 Παροχή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες των ΑμΕΑ του Δήμου σε περίπτωση 

εφαρμογής του μέτρου.  

 Παροχή στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν 

από την προσδιορισθείσα ως πληττόμενη περιοχή με βάση τα δημογραφικά στοιχεία 

ή άλλες πληροφορίες που τηρούνται στο Δήμο.  

 

Π.Σ.:  

 Εισήγηση για τη λήψη του μέτρου της ΟΑΠ προς τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) κατά περίπτωση σε 

περιπτώσεις διαρροών επικίνδυνων ουσιών, μετά από σχετική ενημέρωση από τον 

τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε 

η διαρροή.  

 

ΕΛ. ΑΣ.:  

 Εκτέλεση της απόφασης της ΟΑΠ για την απομάκρυνση πολιτών. Εντοπισμό και 

ειδοποίηση πολιτών για την απομάκρυνσή τους.  

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό και πεζοδρομιακό δίκτυο εκκένωσης.  

 Τήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν 

εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή.  

 

ΕΜΥ:  

 Παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων και συμβουλών.  

 

ΕΚΑΒ:  

 Μέριμνα για παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ και παροχής άμεσης προνοσοκομειακής 

βοήθειας των ευπαθών ομάδων του μετακινούμενου πληθυσμού ή με προβλήματα 

υγείας, εφόσον απαιτείται.  
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ΕΑΓΜΕ:  

 Υποστήριξη της δράσης της ΟΑΠ σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκες που απαιτούν 

την παροχή συμβούλου για θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, γεωτεχνικά, 

υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείμενα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο της αρχής.  

 

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη λήψη της απόφασης της ΟΑΠ  

 Την ενδεχόμενη επίδραση των καιρικών φαινομένων στην εξέλιξη της καταστροφής.  

 Αξιολόγηση των κινδύνων που διατρέχουν οι πολίτες (με βάση την αρχή της 

προφύλαξης)  

 Την ενδεχόμενη συμπεριφορά των πλημμυρικών φαινομένων και την πιθανή 

κατάκλιση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα και τις επιπτώσεις από 

αυτήν.  

 Τυχόν επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας 

του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου.  

 Την πιθανή επίδραση τους στον πληθυσμό από την έκθεσή του σε χημικούς ή 

λοιμογόνους παράγοντες επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία οι οποίοι 

παρασύρθηκαν ή αναπτύχθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα.  

 Τις κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή του 

συμβάντος (νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σχολεία και παιδικοί 

σταθμοί, βιομηχανικές μονάδες, μονάδες που υπάγονται στην οδηγία Seveso III, 

συγκοινωνιακοί κόμβοι, υποδομές παραγωγής ενέργειας ή ηλεκτρισμού, κτλ).  

 Τα διοικητικά όρια της απειλούμενης περιοχής για την οποία απαιτείται να 

υλοποιηθεί η δράση.  

Συνίσταται η απομάκρυνση να πραγματοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της πληγείσας 

περιοχής (Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας), δεδομένου ότι οι δράσεις που δρομολογούνται 

απαιτούν συνεργασία δυνάμεων που γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 

(Δήμος, τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, κλπ)  
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 Το προτεινόμενο οδικό δίκτυο εκκένωσης και πεζοδρομιακό δίκτυο εκκένωσης.  

 Αριθμός ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία 

ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή 

βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διάφορους λόγους (παραθεριστές, τουρίστες κλπ), 

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται από τους ΟΤΑ α.  

 Των προτεινόμενων προσωρινών ασφαλών χώρων καταφυγής του πληθυσμού που 

απαιτείται να απομακρυνθεί (αρχικοί χώροι συγκέντρωσης και χώροι υποδοχής).  

 Τυχόν ειδική μέριμνα για αλλοδαπούς πολίτες (πχ διαφορετικό χώρο καταφυγής, 

ξενόγλωσσες ανακοινώσεις).  

 Προσδιορισμός των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει 

να απομακρυνθούν, το δίκτυο απομάκρυνσης (πχ οδικό, εναέριο, θαλάσσιο, 

πεζοδρομιακό), το είδος των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (ιδία μέσα ή δημόσια) 

και τρόπου εξεύρεσης αυτών.  

Πιθανές πηγές μεταφορικών μέσων έχουν ως εξής:  

 Διαθέσιμα μέσα των ΟΤΑ  

 Διαθέσιμα μέσα άλλων φορέων (Κρατικές Υπηρεσίες, ΟΚΩ, κλπ σύμφωνα με το Ν. 

3013/2002 άρθρο 3 παρ. 1β) μετά από αίτημα προς το ΕΣΚΕ  

 Διαθέσιμα μέσα Εθελοντικών Οργανώσεων  

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

υγεία (δημιουργία προϋποθέσεων για την πρόκληση, διάδοση και εξάπλωση 

λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων).  

 Ιδιωτικά μέσα που εντάσσονται στις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με απόφαση 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασία, σε περίπτωση γενικών περιφερειακών 

και τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς 

και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης (Ν. 3013/2002 άρθρο 3 παρ. 2β).  

 Ενεργοποίηση του μητρώου μισθωμένων ιδιωτικών μεταφορικών μέσων της 

Περιφέρειας σε περίπτωση Κήρυξης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης όπου 
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απαιτείται η κινητοποίηση δυναμικού μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό 

κανονικές συνθήκες.  

Σημειώνεται ότι στις τελευταίες ανωτέρω δύο περιπτώσεις η λήψη της απόφαση για την 

εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ υπάγεται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας.  

 Καθορισμός εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος απομάκρυνσης των πολιτών από 

την απειλούμενη περιοχή, μέχρι την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η εκτίμηση αυτή 

αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.  

 Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης/ειδοποίησης του πληθυσμού και απαιτούμενου 

χρονικού διαστήματος, για την επίτευξη αυτής της δράσης (πόρτα-πόρτα, 

ανακοινώσεις σε ΜΜΕ κλπ). Μέριμνα για τυχόν ξενόγλωσσες ανακοινώσεις σε 

περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών.  

 Μέριμνα για τη διατήρηση της βατότητας του οδικού δικτύου, ελέγχου και 

διαχείρισης της κυκλοφορίας σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια λαμβάνοντας 

υπόψη την εκτιμώμενη εξέλιξη της καταστροφής ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά 

την απομάκρυνση των πολιτών. Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα 

χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής μεταφορά των πολιτών, όσο και από τα 

ιδία μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά 

τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.  

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί σε καμιά περίπτωση 

δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ 

κλπ).  

 Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση της δράσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η 

παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη του καταστροφικού 

φαινομένου.  

 Μέριμνα για την ασφαλή μετακίνηση των ΑμΕΑ και την κάλυψη των ιδιαίτερων 

αναγκών που δημιουργούνται.  

 Την υποδοχή, καταγραφή/ταυτοποίηση, ο έλεγχος της κατάστασης στην οποία έχουν 

περιέλθει, η κάλυψη πρώτων αναγκών (σίτιση κλπ) και αρωγή των πολιτών που 
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απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους, συμπεριλαμβανόμενης και της 

ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  

 Καθορισμός τρόπου επιστροφής των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν 

μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.  

 Η Δημόσια Ανακοίνωση Ενημέρωσης του πληθυσμού πρέπει να περιέχει τις εξής 

βασικές πληροφορίες :  

 Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.  

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής ή των περιοχών μέσα 

από τις οποίες θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που 

διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτές.  

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης 

όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά 

προτεραιότητα (άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).  

 Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι 

πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα 

που μπορούν να έχουν μαζί τους.  

 Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και 

τον τόπο προορισμού.  

 Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν 

μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης 

με δικά τους μέσα.  

 Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.  

 Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που 

απομακρύνονται.  

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να 

αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής 

εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.  
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Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα 

αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη 

απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά 

κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο 

τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν 

στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο 

όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην 

περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους 

Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς 

υπάλληλους.  

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι 

φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της 

καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι 

για την υλοποίηση της δράσης 

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος 

αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή 

Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση έχει 

το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.  

 

7.2 Μνημόνιο ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών (ΟΑΠ) λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειάρχης (ή ο οικείος Αντιπεριφερειάρχης μετά από εξουσιοδότηση)  

 Λήψη απόφασης ΟΑΠ όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να 

επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.  

 Καθορισμός ασφαλούς χώρου συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμαρχοι 

απειλούμενων ή πληττόμενων περιοχών, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, ΕΜΥ κλπ) και 

ειδοποίηση αυτών για να συζητηθούν θέματα σχετικά με την ΟΑΠ.  

 Εντολή για σύγκλιση ΣΟΠΠ των ΠΕ που απειλούνται σε συνεννόηση με τον οικείο 

Αντιπεριφερειάρχη, εάν κρίνεται ότι απαιτείται.  
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 Υποστήριξη των δράσεων του Δημάρχου για την ΟΑΠ εφόσον η εξελισσόμενη ή 

επικείμενη καταστροφή απειλεί μόνο ένα Δήμο.  

 

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (με εντολή Περιφερειάρχη)  

 Υποστήριξη του έργου του Περιφερειάρχη.  

 Άμεση επικοινωνία με τους Δήμους, υπηρεσίες της Περιφέρειας, και λοιπούς 

συναρμόδιους φορείς για τη συλλογή πληροφοριών και την αμοιβαία ενημέρωση και 

συντονισμό στη διαχείριση των πόρων.  

 Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σε περίπτωση λήψης απόφασης εφαρμογής του μέτρου 

προκειμένου να ενημερώσει το Υπ. Εξωτερικών (Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων), για 

να ενημερωθούν εν συνεχεία αρμοδίως οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών.  

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

 Συλλογή στοιχείων από τους ΟΤΑ α βαθμού των κατάλληλων χώρων καταφυγής για 

την προσωρινή παραμονή του μετακινούμενου πληθυσμού. Κατάρτιση σχετικού 

θεματικού χάρτη και ανάρτηση αυτού στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.  

 Συλλογή στοιχείων από τους ΟΤΑ α βαθμού σχετικά με τα διαθέσιμα μεταφορικά 

μέσα τους στην εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ.  

 Μέριμνα για σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με φορείς διάθεσης ιδιωτικών 

μεταφορικών μέσων.  

 Συμμετοχή στο ΣΤΟ που τυχόν συγκαλείτε για την υποστήριξη του Δημάρχου σε 

περίπτωση που η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή απειλεί έναν Δήμο.  

 

Τεχνικές Υπηρεσίες  

 Εισήγηση προς τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/ 

Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) κατά περίπτωση, για λήψη του μέτρου της ΟΑΠ σε 

περιπτώσεις πιθανών κατολισθητικών φαινομένων, επικείμενης κατάκλισης 

κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
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συγκρατηθούν από τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα ή υποδομές όπως 

φράγματα, αναχώματα, θυροφράγματα κλπ.  

 Σύνταξη σχεδίου προτεραιοποίησης οδικών αξόνων του Περιφερειακού Οδικού 

Δικτύου με την εκπόνηση ειδικής μελέτης στην οποία καθορίζεται το οδικό δίκτυο 

έκτακτης ανάγκης. Αποστολή του εν λόγω σχεδίου στις Αστυνομικές Αρχές και τη 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.  

 Συνεργασία με ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ) για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, 

στους χώρους καταφυγής.  

 Συμβολή στις δράσεις και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών 

Μηνυμάτων.  

 

Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (με εντολή 

Περιφερειάρχη)  

 Λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφέρειας με γραμμή ενημέρωσης και 

πληροφόρησης του πολίτη για τις υπηρεσίες του φορέα αλλά και ως γραμμή 

υποδοχής αιτημάτων πολιτών σε περίπτωση που αποφασισθεί το μέτρο της 

Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών.  

 

Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  

 Εισήγηση προς τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/ 

Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) κατά περίπτωση, για τη λήψη του μέτρου της ΟΑΠ σε 

περίπτωση που τούτο επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας (πχ από λοιμογόνους 

παράγοντες που αναπτύχθηκαν ή παρασύρθηκαν από πλημμυρικά ύδατα).  

 

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου  

 Μέριμνα για σύνταξη ανακοινώσεων για την ενημέρωση των πολιτών και 

δημοσιοποίησης αυτών.  
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Δ/νση Παιδείας  

 Τήρηση ενημερωμένου καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας με συνεργαζόμενους 

μεταφορείς με την Περιφέρεια που διαθέτουν λεωφορεία για την μεταφορά μαθητών 

από τους οποίους μπορούν να μισθωθούν μέσα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, 

και αποστολή αυτού στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (ετησίως).  

 

Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Προϋπολογισμού σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας  

 Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένων Μητρώων συνεργασίας με ιδιωτικούς 

φορείς, που δύναται να διαθέσουν μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά πληγέντων σε 

ασφαλείς χώρους σε περίπτωση λήψης απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της 

ΟΑΠ  

 Σε περίπτωση λήψης της απόφασης της ΟΑΠ από το ΓΓΠΠ και υλοποιείται από τους 

ΟΤΑ α και β βαθμού ισχύει επίσης ο ανωτέρω σχεδιασμός.  

Σημειώνεται ότι:  

 Οι χώροι που δύναται να χρησιμοποιηθούν ως χώροι προσωρινής καταφυγής του 

πληθυσμού (συνεργασία με τους Δήμους) σε περίπτωση λήψης απόφασης για την 

ΟΑΠ λόγω επικείμενης ή εξελισσόμενης καταστροφής από πλημμυρικά φαινόμενα, 

με πρόσβαση σε παροχή δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και ενέργειας είναι: 

 Πλατείες 

 Ελεύθεροι χώροι (κενά οικόπεδα) 

 Ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις (εθνικό στάδιο Ζωσιμάδων, Λιμνοπούλας, 

Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, εθνικά στάδια Θεσπρωτίας, Άρτας και 

Πρέβεζας) 

 Πάρκα, παιδικές χαρές 

 Χώροι πάρκινγκ  (ανοιχτοί) 

 Προαύλια σχολείων 

 Προαύλια  εκκλησιών 
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 Κλιματιζόμενοι και θερμαινόμενοι χώροι των Δήμων, που και αυτοί υπό 

προϋποθέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι αφαλούς συγκέντρωσης 

και καταφυγής του πληθυσμού.  

 Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου δύναται 

να υποβοηθήσουν τις δράσεις της ΟΑΠ (υποστήριξη επικοινωνιών, αρωγή 

πληθυσμού κτλ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ΣΟΠΠ ή του Περιφερειάρχη.  
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8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  

8.1 Εκπαίδευση  

Όλες οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας απαιτούν την αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων 

επιστημονικών γνώσεων και των νέων προϊόντων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς 

και των νέων δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Τα παραπάνω 

πρέπει να είναι διαθέσιμα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και μέσω αυτής σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο γενικής επιστημονικής υποδομής όσο και σε επίπεδο 

παρακολούθησης και οδηγιών σε περίοδο κρίσεων (Εισαγωγική Έκθεση του Ν. 3013/2002).  

Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης 

σε αιρετούς α και β βαθμού, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης του ΠΣ, των Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της 

Διαχείρισης Κρίσεων από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας/ΕΣΠΟΠ ως σχολή της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ν. 4249/2014 άρθρο 69 (με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 12 

του Ν 3511/2006).  

Περαιτέρω, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για θέματα 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας σε 

θέματα Πολιτικής Προστασίας. Για το σκοπό αυτό:  

 Συνεργάζεται με το ΕΚΔΔΑ για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των λοιπών δυνάμεων 

Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.- Ν. 4249/2014 άρθρο 108  

 Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας 

της Πυροσβεστικής (ΕΣΠΟΠ) την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

κατάρτισης επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της Πολιτικής 

Προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ν. 4249/2014 άρθρο 108  

 Συντονίζει, χρηματοδοτεί και αναθέτει σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς 

την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών 

Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. ΥΑ 1299/2003  

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου «Δάρδανος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ7Λ9-94Ψ



Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Πλημμυρικών Φαινομένων, Περιφέρεια Ηπείρου               

 

    - 127 - 
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 

τις αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ 

λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Για τους 

υπόλοιπους Φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατή η 

εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τους ίδιους φορείς 

με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν είναι εκπαιδευτικός φορέας και συνεπώς μέχρι την ίδρυση της 

ΕΣΠΟΠ ή την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη ΓΓΠΠ σύμφωνα με τα ως άνω 

αναφερόμενα, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού της μπορεί 

να συνεχίσει να γίνεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς σύμφωνα με τις 

καταστατικές τους διατάξεις (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΕΚΔΔΑ, ΟΑΣΠ κτλ). 

 

8.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις  

Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους Φορείς 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και 

σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

 

Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της 

χώρας  

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς 

συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

Στο πλαίσιο αυτό μετά την έγκριση του παρόντος, με εντολή των Περιφερειαρχών, οι Δ/νσεις 

Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια 

άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, βάσει του 

παρόντος σχεδίου.  
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Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και 

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο την 

επαύξηση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των 

Περιφερειών ή των Δήμων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην 

άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Περιφερειών ή των Δήμων, για τη 

βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, 

χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).  

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί 

εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας ή Δήμου αντίστοιχα (διυπηρεσιακή άσκηση), 

στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει 

στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας 

σε επίπεδο Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

 

8.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου  

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του παρόντος Σχεδίου αναφέρεται σε 

ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους 

παρακάτω λόγους:  

 νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο 

Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός 

συνεργάζεται  

 ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,  

 νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,  

 νέα ανάλυση κινδύνου,  

 αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.  
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Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή 

συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του 

Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να 

επικαιροποιούνται είναι:  

 Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα 

Σχεδίασης  

 Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο  

 Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων  

 Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)  

 

8.4 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής  

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 

3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, 

περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο 

πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την 

εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, 

εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και 

προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.  

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν 

να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, με στόχο 

την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.  

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας να συγκεντρώνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις 

περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης από την εκδήλωση 
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πλημμυρικών φαινομένων και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων 

των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με 

σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους 

φορείς.  

Διευκρινίζεται ότι ο χαρακτηρισμός των καταστροφών υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Συνεπώς, η πράξη 

χαρακτηρισμού των καταστροφών, αποτελεί βασική προϋπόθεση εφαρμογής της ανωτέρω 

υποχρέωσης της Περιφέρειας Ηπείρου που τίθεται από το Γενικό Σχέδιο «Δάρδανος». 
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9. ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική 

περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό 

επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από 

υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες 

οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.  

Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής 

Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας και τα γιλέκα Πολιτικής 

Προστασίας: 
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Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας 

 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων 

Πολιτικής Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ.  

Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και 

Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο 

της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα 

τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους 

παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 

43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΗΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

 Παρακάτω αναφέρονται 

οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου 

είναι μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί Δευτεροβάθμιο 

Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ γεωγραφικά ταυτίζεται με το ομώνυμο διαμέρισμα. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει έκταση 9.203 τ. χμ. καταλαμβάνοντας το 6,97% της συνολικής 

έκτασης της Ελλάδας και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 336.856 km2, σύμφωνα με την πλέον 

πρόσφατη απογραφή της ΕΣΥΕ (2011). Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσά της της είναι τα 

Ιωάννινα.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαιρείται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες ταυτίζονται 

απολύτως με τους αντίστοιχους Νομούς και διαιρούνται στους εξής δεκαοχτώ 

πρωτοβάθμιους ΟΤΑ Δήμους: 
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Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Π.Ε. Ιωαννίνων/ Δήμοι 

α/α Ονομασία Δήμου Πληθυσμός Έδρα Δήμου 

1. Δήμος Ιωαννιτών 112.486/απογραφή 2011 Ιωάννινα 

2. Δήμος Δωδώνης 9.693/ απογραφή 2011 Αγία Κυριακή 

3. Δήμος Ζαγορίου 3.724/ απογραφή 2011 Ασπράγγελοι 

4. Δήμος Ζίτσας 14.766/απογραφή 2011 Ελεούσα 

5. Δήμος Κόνιτσας 6.362/ απογραφή 2011 Κόνιτσα 

6. Δήμος Μετσόβου 6.196 /απογραφή 2011) Μέτσοβο 

7. Δήμος Πωγωνίου 8.960/ απογραφή 2011 Καλπάκι 

8. Δήμος Β. Τζουμέρκων 5.714/ απογραφή 2011 Πράμαντα 

Π.Ε. Άρτας / Δήμοι 

α/α Ονομασία Δήμου Πληθυσμός Έδρα Δήμου 

1. Δήμος Αρταίων 42.985/απογραφή 2011 Άρτα 

2. Δήμος  Γ. Καραϊσκάκη 6.089/απογραφή 2011 Άνω Καλεντινή 

3. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 6.945/απογραφή 2011 Βουλγαρέλι 

4. Δήμος Νικολάου Σκουφά 12.893/απογραφή 2011 Πέτα 

Π.Ε. Θεσπρωτίας / Δήμοι 

α/α Ονομασία Δήμου Πληθυσμός Έδρα Δήμου 

1. Δήμος Ηγουμενίτσας 26.389/απογραφή 2011 Ηγουμενίτσα 

2. Δήμος Σουλίου 10.185/απογραφή 2011 Παραμυθιά 

3. Δήμος Φιλιατών 7.710/απογραφή 2011 Φιλιάτες 

Π.Ε. Πρέβεζας / Δήμοι 

α/α Ονομασία Δήμου Πληθυσμός Έδρα Δήμου 

1. Δήμος Πρεβέζης 31.733/απογραφή 2011 Πρέβεζα 

2. Δήμος Ζηρού 13.892/απογραφή 2011 Φιλιππιάδα 

3. Δήμος Πάργας 11.866/απογραφή 2011 Καναλάκι 
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Β) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, συνορεύοντας 
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εσωτερικά με την Δυτική Μακεδονία (βορειοανατολικά), τη Θεσσαλία(νοτιοανατολικά), τη 

Δυτική Ελλάδα (νότια) και τα Ιόνια νησιά (δυτικά). Το βορειοδυτικό της τμήμα συνορεύει με 

την Αλβανία, ενώ από τα δυτικά γειτνιάζει, μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, με την 

Ιταλία. 

Η γεωμορφολογία της Ηπείρου χαρακτηρίζεται από το  έντονο ορεινό ανάγλυφο και την 

αφθονία των επιφανειακών υδάτων. Οι μόνες πεδινές εκτάσεις είναι των Νομών Άρτας και 

Πρεβέζης, καθώς και οι κοιλάδες των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. Οι  ορεινές περιοχές 

καλύπτουν το 74,2% της συνολικής έκτασης και συγκεντρώνουν το 33,4% του πληθυσμού της 

Περιφέρειας. Η οροσειρά της Πίνδου, συνέχεια των Αλβανικών  Άλπεων, αποτελεί το φυσικό 

γεωγραφικό  σύνορο της Περιφέρειας με τη Δυτική Μακεδονία (βόρειο τμήμα), και τη 

Θεσσαλία (Νότιο τμήμα). Από γεωμορφολογικής άποψης η Περιφέρεια χωρίζεται σε τέσσερις 

(4) ζώνες: α) η παράκτια ζώνη των νομών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, η οποία χαρακτηρίζεται 

από την τουριστική ανάπτυξη, τις θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, και συγκεντρώνει 

σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, β) η ζώνη των ορεινών όγκων που εκτείνεται κατά 

μήκος του ανατολικού ορίου της Περιφέρειας στους νομούς Ιωαννίνων (Ζαγόρι, Μέτσοβο, 

Κόνιτσα, Βόρεια Τζουμέρκα) και  Άρτας (Κεντρικά και Νότια Τζουμέρκα) και παρουσιάζει 

δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει 

(παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορική – πολιτιστική κληρονομιά, περιοχές φυσικού κάλλους), γ) 

η ζώνη γεωργικής γης με δυνατότητα υψηλής απόδοσης, η οποία περιλαμβάνει το 

νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας (τμήματα των νομών Πρέβεζας και Άρτας) και στην οποία 

συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των αρδευτικών έργων, και  δ) η ευρύτερη ζώνη των 

ορεινών και ημιορεινών περιοχών. Η τελευταία αυτή ζώνη, που είναι και η πλέον εκτεταμένη, 

παρουσιάζει περιορισμένες αναπτυξιακές δυνατότητες, λόγω της ορεινότητας του εδάφους 

και της γεωγραφικής απομόνωσης. Οι μόνες πεδινές εκτάσεις είναι των νομών Άρτας και 

Πρεβέζης, καθώς και οι κοιλάδες των ποταμών Αχέροντα και Θύαμη. Οι κυριότεροι ποταμοί 

είναι ο Αώος, ο Θύαμις, ο Αχέροντας, ο Λούρος και ο Άραχθος, και σημαντικότερη λίμνη αυτή 

των Ιωαννίνων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Στο Παράρτημα Β παρατίθενται σύνδεσμοι με χαρτογραφικό και λοιπό υλικό για την 

υποστήριξη των δράσεων των εμπλεκόμενων δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά το υλικό αυτό έχει ως εξής:  

 Γενική Πρόγνωση 2 ημερών από την ΕΜΥ. Έκτακτα Δελτία Καιρικών Φαινομένων από 

την ΕΜΥ. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ. Οδηγίες 

Προφύλαξης από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα, Φυσικές και Τεχνολογικές 

Καταστροφές. Δυνατότητα κλήσης αριθμών έκτακτης ανάγκης  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=emy 

 

Χαρτογραφικά Υπόβαθρα  

Οδικό Δίκτυο ανά υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα της συντήρησής του  

 Έγγραφο της ΓΓΠΠ υπ’ αριθμ. 7910/08-11-2017 με θέμα «Χαρτογραφική αποτύπωση 

αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της Χώρας»  

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/ap_7910_08-11-

2017_teuxos_xarton_armodotiton_odikou_diktiou_10-07-2018.pdf 

 Χάρτες κατανομής αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου ανά Περιφέρεια σε 

διάσταση Α1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α1 

i. www.civilprotection.gr/el/hartes-periohon-poy-ehoyn-kiryhtei-se-ektakti-

anagki-logo-plimmyron-se-parathesi-me-tis-zones 

ii. https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/ipeiros_a1.pdf 

 Σχέδια Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας ανά υδατικό διαμέρισμα  

https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=513 

 Διοικητικά όρια ΟΤΑ- Επιχειρησιακή ευθύνη Π.Υ. : 

A) www.civilprotection.gr 

B) https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/Perifereia_ipeirou_pyrosb

estikes_dasarxeia.pdf 

Γ)https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/Perifereia_ipeirou_pyrosbes

tikes_dimoi.pdf 
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 Σχολικές Μονάδες (Υπ. Παιδείας) 

https://maps.sch.gr/#33.4237849/24.4594879/7 

 Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού)  

https://www.0008.syzefxis.gov.gr/athl-egatastaseis/xartografhsi-athlitikon-egk 

 Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες 

(ΥΠΕΝ)  

http://wfdgis.ypeka.gr/ 

 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΥΠΕΝ)  

http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/Browse.aspx 

 Θέαση σημείων υδροληψίας (ΥΠΕΝ)  

http://lmt.ypeka.gr/public_view.html 

 Εγγειοβελτιωτικά έργα (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης)  

http://www.minagric.gr/index.php/el/?option=com_storelocator&view=map&Itemid=606 

 Περιοχές Δασών και Δασικών Εκτάσεων ευαίσθητων σε πυρκαγιές (ΓΓΠΠ)  

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media/MapPD_575_80_Internet

_el_GR.pdf 

 Δάση και Δασικές Εκτάσεις (Εθνικό Κτηματολόγιο)  

https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx 

 Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία (Υπ. Πολιτισμού)  

http://odysseus.culture.gr/a/map/gmaps.jsp 

 Χρήσεις γης (ΥΠΕΝ)  

http://msa.ypeka.gr/ 

 Χάρτης σταθμών μέτρησης αέριας ρύπανσης Περιφέρειας Ηπείρου (ΓΓΠΠ)  

Α) https://www.civilprotection.gr/el/%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD-

%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-

%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82 

 

Β) www.civilprotection.gr - 
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https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media/ellada_2016_pinakas_all_

small.pdf 

 

Λοιπά  

 Χάρτης με τα ανοιχτά δεδομένα του GEODATA  

http://geodata.gov.gr/maps 

 

 Διαδραστικός χάρτης υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων (ΓΓΔΕ  

https://kmd.ggde.gr/ 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού  

Οδηγίες Προστασίας 
  https://www.php.gov.gr/citizen/pp.html 
 Πρακτικά Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας  

 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασία Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-

2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις 

του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 

απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 

10775/231/24-01-2020 

 Την µε αριθ.πρωτ.οικ.132264/8496/2-9-2019 (Α∆Α: 6ΝΙΙ7Λ9-0Τ∆) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου «∆ιορισµός Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 

Ηπείρου» (ΦΕΚ: 711/τ.ΥΟ∆∆/10-9-2019). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ –ΜΗΤΡΩΑ ΠΟΡΩΝ  

Στο Παράρτημα Γ παρατίθενται αναλυτικές καταστάσεις με τα διοικητικά όργανα, τους 

υπεύθυνους, το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου για την 

υλοποίηση των δράσεων του κεφαλαίου  4 .  Συγκεκριμένα:  

 Στοιχεία επικοινωνίας με τα διοικητικά όργανα, τους υπευθύνους επικοινωνίας και το 

ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας Ηπείρου συμπεριλαμβανόμενου λίστας των 

μηχανικών της Περιφέρειας, ως εξής: 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α/
Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΗΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟΥ FAX EMAIL Δ/ΝΣΗ 

1 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 6972920497 2651026230 2651077637 

periferiarxis@php.go
v.gr 

ΠΛ. ΠΎΡΡΟΥ 1  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

6932288510 
 

2651036914 
2651087313 

 

26510 
26475  

 

prostasia@php.gov.g
r 

d.mavrogiorgos@php
.gov.gr 

ΠΛ. ΠΎΡΡΟΥ 1 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

3 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 

ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗΣ  Π.Ε. 
ΑΡΤΑΣ 

 
6977579301 

2681361011 
 2681075855 peartas@php.gov.gr 

ΚΕΝΡΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΆΡΤΑ 
 

4 ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗΣ  
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε. 6932700177 2665360103        2665025032 th.pitoulis@php.gov. 

gr 

ΠΑΝΑΓΗ 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ
Α 

5 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΑΝΝΟΥ 
ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗΣ Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6944790200 
26823 
60200-1-2-6 

 

 
2682360215 e.ioannou@php.gov.

gr 
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ  
8 -  ΠΡΕΒΕΖΑ 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Π.Ε. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Α/
Α 

Υπάλληλος Κλάδος/Ειδικότητα 
Κινητό 

Τηλέφωνο 
Τηλ. 

Γραφείου 
FAX EMAIL Δ/ΝΣΗ 

1 ΓΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ 

 26510 87209 2651077637 s.gioti@php.gov.gr ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1 

2 ΜΠΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ  26510 87311 26510 26475 p.bletsa@php.gov.gr " 

3 ΜΕΛΙΣΣΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟY - 
OIKONOMIKOY 

 26510 87312 26510 26475 l.melissova@php.gov.gr " 

4 ΣΤΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ 

 26510 87311 26510 26475 f.stoli@php.gov.gr " 

5 ΤΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ 

 26510 60830 26510 26479  
5ο χλμ. Ε.Ο. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

6 ΓΚΟΔΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 6974-361003 26510 60830 26510 26479  " 

7 ΔΕΔΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 6937-720601 26510 60830 26510 26479  " 

8 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6942-561652 26510 60830 26510 26479  " 

9 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6972-850920 26510 60830 26510 26479  " 

10 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6940-861670 26510 60830 26510 26479  " 

11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6944-594304 26510 60830 26510 26479  " 

12 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6948-445050 26510 60830 26510 26479  " 

13 ΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6974-806397 26510 60830 26510 26479  " 

14 ΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6948-336990 26510 60830 26510 26479  " 

15 ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6937-287619 26510 60830 26510 26479  " 

16 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ   6945-034501 26510 60830 26510 26479  " 
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17 ΚΟΚΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6944-252141 26510 60830 26510 26475  " 

18 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6945-805651 26510 60830 26510 26479  " 

19 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6945-864483 26510 60830 26510 26479  " 

20 ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6937-023179 26510 60830 26510 26479  " 

21 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6975-426280 26510 60830 26510 26479  " 

22 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6944-621404 26510 60830 26510 26479  " 

23 ΓΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6976-883453 26510 60830 26510 26479  " 

24 ΓΟΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6946-287285 26510 60830 26510 26479  " 

25 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6949-414107 26510 60830 26510 26479  " 

26 ΖΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6970-275539 26510 60830 26510 26479  " 

27 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6974-754598 26510 60830 26510 26479  " 

28 ΤΑΣΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6974-753880 26510 60830 26510 26479  " 

29 ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ 6971-621236 26510 60830 26510 26479  " 

30 ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 6973-828812 26510 60830 26510 26479  " 

31 ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 6977-335463 26510 60830 26510 26479  " 

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Α/
Α 

Υπάλληλος Κλάδος/Ειδικότητα Κινητό 
Τηλέφωνο 

Τηλ. 
Γραφείου 

FAX EMAIL Δ/ΝΣΗ 

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6945280740    
ΠΑΝΑΓΗ 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18, 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

2 ΚΑΤΣΟΣ ΒΑΣΟΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6987761676    " 

3 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 69844641890    " 
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4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6987784481    " 

5 ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6932873531    " 

6 ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6988256889    " 

7 ΤΣΑΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6976220671    " 

8 ΓΚΙΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6906779414    " 

9 ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6941451196    " 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Α/
Α 

Υπάλληλος Κλάδος/Ειδικότητα Κινητό 
Τηλέφωνο 

Τηλ. 
Γραφείου 

FAX EMAIL Δ/ΝΣΗ 

1 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 6976888995 2681363320 2681027332 k.tzoumakas@php.gov.
gr 

ΤΑΓ/ΡΧΗ 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  6, 
ΑΡΤΑ 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6976693240 2681363315 2681027332   " 

3 ΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6974273887 2681363309 2681027332 e.giotis@peartas.gov.gr " 

4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6974 826560 2681363315 2681027332   " 

5 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6976 519299 2681363315 2681027332   " 

6  
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6976 061391 2681363315 2681027332   " 

7 ΜΠΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6979473835 2681363309 2681027332   " 

8 ΝΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6994980899 2681363308 2681027332 ntomos@peartas.gr " 

9 ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6971 895551 2681363315 2681027332   " 

10 ΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6973 642190 2681363315 2681027332   " 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Α/
Α 

Υπάλληλος Κλάδος/Ειδικότητα Κινητό 
Τηλέφωνο 

Τηλ. 
Γραφείου 

FAX EMAIL Δ/ΝΣΗ 
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1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

 
26820 89010-
12-13 

 

26820 89011 
 

 ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 8, 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

2 
 
ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6977634917    

" 

3 ΣΟΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6934603238    
" 

4 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6937166155    
" 

5 ΦΙΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6972620246    

" 

6 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6979474141    

" 

7 ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6972518889    

" 

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6973401011    
" 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Α/Α Επίθετο Όνομα Κλάδος 
1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
4 ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
5 ΒΑΒΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
7 ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
8 ΒΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
9 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΒΟΥΡΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
11 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
12 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
14 ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
15 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
16 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
17 ΓΚΑΤΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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18 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
19 ΓΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
20 ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
21 ΓΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΓΟΓΟΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
23 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
24 ΔΟΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
25 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
26 ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
27 ΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
28 ΖΗΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
29 ΖΙΑΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
30 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
32 ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
33 ΚΑΤΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
34 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
35 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
36 ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
37 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
38 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
39 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
40 ΚΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
41 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
43 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
44 ΛΑΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
45 ΛΕΚΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
46 ΛΕΚΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
47 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
48 ΜΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
49 ΜΑΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
50 ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
51 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
52 ΜΑΡΚΟΥΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
53 ΜΠΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
54 ΜΠΑΡΕΚΑ ΕΛΛΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
55 ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
56 ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
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57 ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
58 ΜΠΟΤΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
59 ΜΠΟΥΜΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
60 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
61 ΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
62 ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
63 ΝΤΟΥΒΑΛΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
64 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

65 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-
ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

66 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
67 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
68 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΖΩΙΤΣΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
69 ΠΟΤΣΗ ΓΚΟΛΦΩ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
70 ΡΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
71 ΡΟΓΚΟΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
72 ΣΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
73 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
74 ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
75 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
76 ΣΙΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
77 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
78 ΣΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
79 ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
80 ΤΖΑΝΙΔΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
82 ΤΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
83 ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
84 ΤΣΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

85 ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
86 ΤΣΙΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

87 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
88 ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Α/Α Επίθετο Όνομα Κλάδος 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
4 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
5 ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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6 ΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
78 ΔΗΜΑ ΑΝΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
11 ΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
12 ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
13 ΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
14 ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

15 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
16 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
A/A Επίθετο Όνομα Κλάδος 

1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΒΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΓΟΥΛΑ ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
4 ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
5 ΔΑΦΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
6 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
7 ΖΑΡΚΑΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
8 ΚΑΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
9 ΚΕΡΑΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΜΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

11 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
12 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

13 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
14 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
15 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
16 ΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
17 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
18 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
19 ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
20 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
21 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
23 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
24 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
25 ΤΣΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
A/A Επίθετο Όνομα Κλάδος 

1 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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2 ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
4 ΒΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
5 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
7 ΔΟΥΛΗ ΤΣΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
8 ΔΡΑΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
9 ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
12 ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
13 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
14 ΚΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
15 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
16 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
17 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
18 ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
19 ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

20 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
23 ΡΕΠΑ ΦΙΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
24 ΣΙΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
25 ΣΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
26 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι μηχανικοί της Περιφέρειας Ηπείρου, εξαιτίας 

μεγάλων και έντονων καταστροφών είναι δυνατόν να υπάρξει και η συνδρομή από 

μηχανικούς του Τ.Ε.Ε. Ηπείρου. 
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 Τα μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως εξής.  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΜΕ 123719 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
2 ΜΕ 123715 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

3 ΜΕ 121950 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4 ΜΕ 121951 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5 ΜΕ 113269 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

6 ΜΕ 103974 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7 ΜΕ 121956 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

8 ΜΕ 121957 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

9 ΜΕ 121954 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

10 ΜΕ 121955 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

11 ΜΕ 121952 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

12 ΜΕ 121953 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

13 ΜΕ 121965 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ-
ΓΕΡΑΝΟΣ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

14 ΜΕ 121960 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

15 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

16 ΜΕ 121968 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

17 ΜΕ 93733 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

18 ΜΕ 93734 ΦΟΡΤΗΓΟ-
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-

ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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19 ΜΕ 93717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

20 ΜΕ 93718 ΦΟΡΤΗΓΟ-
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

21 ΜΕ 91570 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

22 ΚΥ 3836 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

23 ΜΕ 113268 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

24 ΜΕ 123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

25 ΜΕ 123718 ΦΟΡΤΗΓΟ-
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

26 ΜΕ 123710 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

27 ΜΕ 123702 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

28 ΜΕ 123703 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

29 ΜΕ 121975 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

30 ΜΕ 123720 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

31 ΜΕ 123717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

32 ΜΕ 123707 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

33 ΜΕ 123704 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

34 ΜΕ 123705 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
35 ΜΕ 123709 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

36 ΜΕ 123708 ΦΟΡΤΗΓΟ-
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

37 ΜΕ 121964 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-
ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

38 ΜΕ 121961 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

39 ΜΕ 123701 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

40 ΜΕ 121962 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

41 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

42 ΜΕ 121966 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
43 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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44 ΜΕ 128008 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΜΕ 121900 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

2 ΜΕ 121902 JCB ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

3 ΜΕ 121903 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

4 ΜΕ121904 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

5 ΜΕ121907 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

6 ΜΕ 51190 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

7 ΜΕ 109524 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 
Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΜΕ 92817 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

2 ΜΕ 103811 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

3 ΜΕ 120960 ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

4 ΜΕ 120961 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

5 ΜΕ 120962 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 
 

Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΚΥ 3141 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

2 ΚΥ 3142 ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

3 ΚΥ 7355 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

4 ΚΥ 7356 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

5 ΚΥ 7357 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

6 ΚΥ 7358 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

7 ΜΕ 50926 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

8 ΜΕ 103927 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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9 ΜΕ 50934 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

10 ΜΕ 50999 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

11 ΚΥ 6501 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

   
 
 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ,, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΚΗΥ-9195 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

2 ΚΗΥ-9178 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

3 KHY-9177 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4 KHY-9176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5 ΚΗΗ 6023 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

6 KΗΗ 6025 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7 KHI-7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

8 KHI-7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

9 KHI-7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

10 ΚΗΗ 6026 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

11 KHY 9111 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

12 KHY-9140 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

13 KHY-9145 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

14 KHI-5027 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

15 KHI-5029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

16 KHI-5028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

17 ΚΗΗ 6028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

18 ΚHI-7352 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

19 ΚHI-7353 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

20 ΚΗΗ 6030 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

21 ΚΗΗ 6029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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22 ΚΗΟ-9106 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

23 ΚΗΥ-9115 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

24 ΚΗΥ-9114 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

25 ΚΗΗ-4253 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

26 ΚΗΗ 6024 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

27 ΚΗΗ 6027 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

28 ΚΗΟ-9126 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

29 ΚΗΙ-7363 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

30 KHI-7387 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

31 KHI-5051 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

32 ΚΥ-4640 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

33 KHY-9132 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

34 KHY-9171 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

35 ΚΗΗ 6038 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

36 ΚΗΗ 6035 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

37 ΚΗΗ 6033 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

38 ΚΗΟ-9101 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

39 ΚΗΙ-5037 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

40 ΚΗΙ-5036 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

41 ΚΗΗ 6031 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

42 ΚΗΗ 6037 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

43 ΚΗΗ 6032 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

44 ΚΗΗ 6036 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

45 ΚΗΗ 6034 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

46 ΚΗΟ-3465 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

47 ΚΥ-9051 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

48 ΚΗΥ-9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

49 Ρ-1870 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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50 ΚΥ-9060 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

51 ΚΗΗ 4293 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

52 ΚΗΗ 4295 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

53 ΚΗΗ 6013 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

54 ΚΗΗ 6014 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

55 ΚΗΗ 6015 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΚΗΥ 9922 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

2 ΚΗΥ 9923 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

3 ΚΗΥ 9924 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

4 ΚΗΙ 9209 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

5 ΚΗΥ 9958 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

6 ΚΗΥ 9944 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

7 ΚΗΙ 9208 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

8 ΚΗΥ 9915 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

9 ΚΗΥ 3875 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

10 ΚΗΥ 3880 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

11 ΚΗΙ 9228 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

12 ΚΗΥ 9957 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

13 ΚΗΗ 4294 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

14 ΚΗΙ 9222 ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 

Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΚΗΙ 1561 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

2 ΚΗΙ 1570 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

3 ΚΗΙ 1598 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

4 ΚΗΙ 7970 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 
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5 ΚΗΙ 7985 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

6 ΚΗΥ 3685 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

7 ΚΥ 6666 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

8 ΚΗΙ 1565 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

9 ΚΗΙ 8036 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

10 ΚΗΙ 8040 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

11 ΚΗΙ 8042 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

12 ΚΥ 897 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

13 ΚΗΙ 7969 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

14 ΚΗΙ 7980 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

15 ΚΥ 9086 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

16 ΚΗΗ 4292 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

17 ΚΗΗ 6781 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

 
Α/Α AΡΙΘΜΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΚΗΥ 7993 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

2 KHI 8342 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

3 KHY 7998 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

4 ΚΗΙ 8322 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

5 ΚΗΥ 9994 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

6 ΚΗΙ 8313 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

7 ΚΗΥ 9978 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

8 ΚΗΥ 7963 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

9 ΚΗΥ 7978 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

10 ΚΗΙ 8345 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

11 ΚΗΙ 8346 ΕΠΙΒΑΤIΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

12 ΚΗΗ 4291 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ  
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Επίσης, μεταφορικά μέσα δύναται να χρησιμοποιηθούν, ως πρόσθετοι πόροι, σε περίπτωση 

λήψης του μέτρου της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών με τη συνδρομή μέσων μαζικής 

μεταφοράς εφόσον δεν επαρκούν τα μεταφορικά μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΠ  

Στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας τηρείται αρχείο των Εθελοντικών Οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου ( στοιχεία υπεύθυνων κλπ).  

Στο Παράρτημα Δ παρατίθεται κατάλογος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής 

Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου, στον εξής 

σύνδεσμο:  

https://www.civilprotection.gr/el/mitroo-ethelontikon-organoseon 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

Από το Μητρώο Εργοληπτών, το οποίο τηρείται στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου και ανανεώνεται κάθε χρόνο, δύναται να χρησιμοποιηθούν ως 

πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, όπου τα 

διαθέσιμα μέσα σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο δεν επαρκούν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 

 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 213 1510932, 3 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  199 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  100 
 

ΕΚΑΒ  166 
 

ΔΕΗ  10500 
 

ΕΥΔΑΠ  1022 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210-7793 777 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

(ΚΕΕΛΠΝΟ) 

210-5212 000 

ΔΕΔΔΗΕ  1050 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 1077 

ΝΕΑ ΟΔΟΑ Α.Ε. 1075 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ7Λ9-94Ψ



Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Πλημμυρικών Φαινομένων, Περιφέρεια Ηπείρου               

 

    - 159 - 
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροσβεστικού Σώματος  

Copernicus/ EMS Copernicus/Emergency Management System  

E.R.C.C Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

J.R.C Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε.  

Α.Δ.ΜΗ.Ε Α.Ε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε  

Γ.Γ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων  

Γ.Γ.Π.Π Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ - Δ.Α.Ε.Φ.Κ Γενική Διεύθυνση και Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών  

Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης/ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων  

Γ.Λ.Κ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε  

Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αεριού Α.Ε  

Δ.Ε.Υ.Α Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  

E.A.Γ.Μ.Ε. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.  

Ε.Κ.Α.Β Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας  

Ε.Κ.Α.Β/Ο.ΔΙ.Κ Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας /Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων  

Ε.Κ.ΑΒ/ Ε.Τ.Ι.Κ. Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας/ Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών  

Ε.Κ.Κ.Α Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Ε.Μ.Α.Κ Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών  

Ε.Ο.Δ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας  

Ε.Σ.Κ.Ε Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.  

Ε.Σ.Κ.Ε/ Σ.ΚΕ.Δ. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων/ Συντονιστικό Κέντρο 

Δασοπυρόσβεσης  

Ε.ΣΥ.Δ.Υ Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας  
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Ε.Υ.Δ.Ε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων  

ΕΛ.ΑΣ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Ελληνική Αστυνομία/ Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και 

Διαχείρισης Κρίσεων  

ΕΛ.Γ.Α Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων  

Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης  

Κ.Ε.Π.Π/Ε.Σ.ΚΕ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο 

Επιχειρήσεων  

Κ.Σ.Ο.Π.Π Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο πολιτικής Προστασίας  

Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικό Σώμα/Ελληνικη Ακτοφυλακή  

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

& Εγγυήσεων  

Ο.Σ.Ε Α.Ε Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος  

Ο.Τ.Α Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ΠΕ.ΠΥ.Δ./ ΠΕ.Κ.Ε. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση/ Περιφερειακό Κέντρο 

Επιχειρήσεων  

Σ.Δ.Α.Α Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών  

Σ.ΟΠ.Π Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων  

Σ.Τ.Ο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο των Δήμων.  

ΥΠ.Ε.Ξ/ΜΔΚ Υπουργείο Εξωτερικών/ Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων  

ΥΠ.ΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Α. Αποδέκτες για Ενέργεια 

 

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων 

3. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 

4. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας 

5. Γραφείο  κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 

6. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων ( με την παράκληση για τη 

διαβίβαση του παρόντος στις αρμόδιες υπηρεσίες)  

7. Γενικές Δ/νσεις Περιφέρειας Ηπείρου( με την παράκληση για τη διαβίβαση του 

παρόντος στις αρμόδιες υπηρεσίες)  

8. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων 

9. Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου( με την παράκληση για τη διαβίβαση 

του παρόντος στις υπόλοιπες  Π.Ε. Τεχνικών Έργων )  

10. Γραφείο κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου &  Δυτικής Μακεδονίας 

11. Διοικητή VIII Μεραρχίας 

12. Μονάδα υποστήριξης FOB Ακτίου – Πολεμική Αεροπορία 

13. Γραφείο κ. Συντονιστή Επιχ. Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας & Νήσων (ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ, 

ΠΑΞΟΥΣ) 

14. Διοικητή Περιφέρειας  Ηπείρου Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

15. Γενική Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας Ηπείρου  

16. Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας- νέο λιμάνι  

17. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου 

18. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

19. ΕΚΑΒ Ιωαννίνων 

20. Νοσοκομεία Περιφέρειας Ηπείρου 
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21. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

22. Ε.Φ.Α. Ιωαννίνων ( με την παράκληση για τη διαβίβαση του παρόντος στις αρμόδιες 

υπηρεσίες σας των Περιφερειακών Ενοτήτων) 

23. Υπηρεσία  Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου  

24. Γραφείο Τύπου  

 

 

Β. Αποδέκτες για Ενημέρωση 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
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