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ΣΧΕΤ: :1. Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις., (ΦΕΚ 73/Α΄/2014).
2. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).
3. Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
4. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική
λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
5. Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
(ΦΕΚ 213/Α΄/2009)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σεισμοί εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423/B΄/2003) και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την
περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια
αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών, στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 1 του αρθ.6 του Ν.3013/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
βάσει της παρ.2 του αρθ.104 του Ν. 4249/2014), καθώς και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
«Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003), θεωρεί απαραίτητη την έκδοση του παρόντος, το οποίο αποτελεί κείμενο
σχεδίου στρατηγικού επιπέδου και επιλογών που συνδυάζει σύνολο διατάξεων σχετικών με τους ρόλους και
αρμοδιότητες φορέων Πολιτικής Προστασίας που εμπλέκονται στη διαχείριση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών και παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες που αποβλέπουν στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη
διαλειτουργικότητά τους με απώτερο σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκριση τους.
Πιο αναλυτικά, το παρόν έγγραφο αποτελεί αναθεώρηση του 2450/09-04-2012 εγγράφου μας με θέμα
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών
φαινομένων», το οποίο είχε εκδοθεί από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Η αναθεώρηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς από την έκδοση του ανωτέρω εγγράφου μας επήλθαν
τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο που αφορούσαν κυρίως τις δομές της Κεντρικής Διοίκησης με την εφαρμογή
νέων οργανισμών των Υπουργείων το 2014 και το 2017. Στo πλαίσιο αυτό και με βάση τα παραπάνω στο παρόν
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έγγραφο επαναπροσδιορίζονται οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής
προστασίας, σύμφωνα με τις νεώτερες διοικητικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει
την λειτουργία τους
Επίσης στο παρόν έγγραφο ελήφθησαν υπόψη σχόλια και παρατηρήσεις που έγιναν από τους εμπλεκόμενους
φορείς κατά την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο έγγραφό μας, με στόχο την βελτίωση
ζητημάτων που συνδέονται με το συντονισμό των φορέων στην άμεση απόκριση, στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Το παρόν διαιρείται σε επτά μέρη. Πιο αναλυτικά:
Μέρος Πρώτο – Έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης
Μέρος Δεύτερο – Προπαρασκευαστικές δράσεις και αρμοδιότητες φορέων σε κεντρικό επίπεδο για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
Μέρος Τρίτο – Δράσεις πολιτικής προστασίας Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την
αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση σεισμών
Μέρος Τέταρτο - Συντονιστικές οδηγίες υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
Μέρος Πέμπτο – Επιμέρους δράσεις
Μέρος Έκτο - Χρηματοδοτικά μέτρα
Μέρος Έβδομο - Οδηγίες για την υλοποίηση του παρόντος.
Ακολούθως παρατίθενται αναλυτικά τα περιεχόμενα του παρόντος με τη μορφή Πίνακα Περιεχομένων:
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
EΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στη χώρα μας για το μετριασμό των
επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμών, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες.
 Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας.
 Έκδοση κανονισμών για την εξασφάλιση δομημάτων ανθεκτικών έναντι σεισμών (κτίρια, τεχνικά έργα
υποδομής, κλπ).
 Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης (νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ)
με σκοπό την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας.
 Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας - Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο
(Ε.Ε.Σ.Δ.)
 Λειτουργία φορέα έγκαιρης προειδοποίησης για την εκδήλωση τσουνάμι.
Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας καθώς και για
το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε επίπεδο
πρόληψης είναι με βάση το θεσμικό του πλαίσιο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(Ο.Α.Σ.Π.), εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. (Ν.1349/1983, ΦΕΚ 52Α).
Η επιστημονική έρευνα που αφορά την διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών δημιουργίας των σεισμικών
γεγονότων, πραγματοποιείται στην χώρα μας από θεσμοθετημένους προς τούτο φορείς όπως το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),
διάφορα εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Σεισμολογίας, Τεκτονικής, Φυσικής του Εσωτερικού της Γης
κ.τ.λ.).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία, τον σχεδιασμό
και την παρακολούθηση της πολιτικής της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους (Ν.3013/2002 όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ συνεργάζεται με άλλους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΣΠ ως υπευθύνου για
την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, αξιοποιεί τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών, τα
ενσωματώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών
που προκύπτουν από σεισμούς (766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ)1.
Διευκρινίζεται ότι βάσει του Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και στο πλαίσιο
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας βάσει του οποίου προσδιορίζονται
οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους, καθώς και για την έκδοση συντονιστικών κατευθυντήριων
οδηγιών που αποβλέπουν στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητά τους με απώτερο σκοπό την
άμεση και συντονισμένη απόκριση τους για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. Ο
σχεδιασμός αυτός αφορά τόσο τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, όσο και την κινητοποίηση και την άμεση απόκρισή του.

1

Σύμφωνα με την 766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε αρμόδιο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο ΟΑΣΠ διατηρεί την ευθύνη για την
αντισεισμική θωράκιση της χώρας, ενώ η ΓΓΠΠ έχει αφενός μεν την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του συντονισμού της πολιτικής της χώρας
σε θέματα πρόληψης και εξασφάλισης της ετοιμότητας της χώρας; για την αντιμετώπιση καταστροφών (από οποιαδήποτε αιτία και όχι μόνον από
σεισμούς), περαιτέρω δε έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για την διάθεση των μέσων, το συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια
της καταστροφής και το συντονισμό της διάθεσης της επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση καταστροφών. Επίσης, η
ΓΓΠΠ, ως προκείμενο όργανο συνεργάζεται με τους διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΣΠ, μετά την διεξαγωγή από αυτούς ερευνών, αξιοποιεί
τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών και τα ενσωματώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και περαιτέρω αναθέτει
στους φορείς αυτούς επιμέρους θέματα και συντονίζει τη δράση τους κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του φαινομένου. Επίσης, η ΓΓΠΠ συντονίζει τη
διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς.
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Για τον έλεγχο και τη δοκιμασία του σχεδιασμού δράσεων πολιτικής προστασίας η Δ/νση Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή και αποτίμηση
διυπηρεσιακών ασκήσεων πολιτικής προστασίας (1764/12-03-2009 έγγραφό μας).
1.1 Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σεισμικής προστασίας
Θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, εκπόνηση, συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης
και ενημέρωσης του πληθυσμού και στελεχών φορέων του δημοσίου σε θέματα αντισεισμικής προστασίας,
αποτελούν αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π. (ΠΔ 485/1988, ΦΕΚ 219/Α΄/1988). Επίσης, η ενημέρωση του κοινού για τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από σεισμούς, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από
τον Ο.Α.Σ.Π. (ΠΔ 485/1988, ΦΕΚ 219/Α΄/1988). Σχετικό ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται και
μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Π. www.oasp.gr/inform/general_population.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, συνεργάζεται με τον Ο.Α.Σ.Π. στην έκδοση έντυπου υλικού και οδηγιών προς τους
πολίτες.
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από σεισμό και πιθανή εκδήλωση θαλασσίου
κύματος βαρύτητας (τσουνάμι), με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, γίνεται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου
ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω της
ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να αναρτηθεί στις
οικείες ιστοσελίδες τους με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του.
Ειδικότερα, στους χώρους εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα και να δίνουν οδηγίες στους
εργαζόμενους, ώστε να μπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την
εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως το χώρο εργασίας και να μεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο (ΠΔ17/1996,
ΦΕΚ 11/Α΄/1996).
Οι εργοδότες, επίσης, οφείλουν να καταρτίσουν σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας,
εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης
πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Με ευθύνη των εργοδοτών, το σχέδιο πρέπει
να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να
μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν. Οι οδοί διάσωσης επισημαίνονται κατάλληλα και πρέπει να οδηγούν σε
ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το συντομότερο δυνατό δρόμο (Αρθ. 18 του Ν.1568/1985 – ΦΕΚ 177/Α΄/1985,
Κ.Υ.Α. 88555/3293/1988 – ΦΕΚ 721/Β΄/1988). Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των προβλεπομένων σε θέματα υγείας
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επίσης, στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μαθητών οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας υποχρεούνται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους να πραγματοποιούν άσκηση
εγκατάλειψης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση των ανωτέρω
δίνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π. (Α.Π. 180/18-11-2008 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
1.2 Έκδοση κανονισμών για την εξασφάλιση δομημάτων ανθεκτικών έναντι σεισμών.
Η εξασφάλιση δομημάτων ανθεκτικών έναντι σεισμών πραγματοποιείται με την εφαρμογή από τις αρμόδιες
κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000 - ΟΑΣΠ), όπως αυτός έχει
συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000 – ΥΑ Δ17α/141/3/ΦΝ275/1512-1999, ΦΕΚ 2184/Α΄/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής
Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της
Ελλάδας (YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154Β). Ο χάρτης αυτός προσδιορίζει τη σεισμική παράμετρο
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σχεδιασμού, δηλ. την μέγιστη αναμενόμενη εδαφική επιτάχυνση (PGA), με βάση την οποία σχεδιάζονται οι
κατασκευές σε κάθε περιοχή.

Εικόνα 1 Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας (YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154Β)
7
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Επιπρόσθετα, για την αντιμετώπιση του θέματος της αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων
δομημάτων και του καθορισμού κανόνων εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους, καθώς και για τις
ενδεχόμενες επεμβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις, ο Ο.Α.Σ.Π. έχει συντάξει και θεσμοθετήσει τον «Κανονισμό
Επεμβάσεων σε Κτίρια από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα - ΚΑΝ.ΕΠΕ.» (ΦΕΚ 42/B/20-01-2012, 1η Αναθεώρηση ΦΕΚ
2187/Β΄/2013, 2η Αναθεώρηση ΦΕΚ 2984/Β΄/2017).
1.3. Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης
Φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων Δημόσιας ή κοινωφελούς χρήσης,
ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώς τους (νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, θέατρα,
κινηματογράφοι, κλπ), οφείλουν να διενεργήσουν πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην 53/1997 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π.7872/31-12-97 «Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κοινωφελή κτίρια σε
επίπεδο Νομού») καθώς και στο 2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Ο προσεισμικός έλεγχος των
κτιρίων πραγματοποιείται βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει για το σκοπό αυτό εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Π.
(«Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας», Ο.Α.Σ.Π. http://www.oasp.gr/node/76).
Σκοπός του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων είναι η καταγραφή των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης
και η πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό
επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων προστασίας.
Ο προσεισμικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας, από τους φορείς που
έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Σημειώνεται ότι ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που διενεργείται με την διαδικασία αυτή δεν
αναστέλλει τις υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά την
ασφάλεια κτιρίων και εγκαταστάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία του κοινού από
κτίρια που κρίνονται επικίνδυνα (2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).
Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του κοινού που συναθροίζεται στους ανωτέρω χώρους
βασίζεται στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον προσεισμικό έλεγχο σχολικών κτιρίων, η εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (η
οποία έχει προκύψει από τη συγχώνευση των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και
«ΟΣΚ Α.Ε.») έχει την ευθύνη και τη μέριμνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου
των σχολικών κτιρίων της χώρας και την ενδεχόμενη μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών (Ν 3027/2002 - ΦΕΚ
152/Α΄/2002, ΠΔ 414/1998 - ΦΕΚ 291/ Α΄/1998, Ν.4199/2013 - ΦΕΚ.216/ Α’/2013, Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΠΗΦΟΞΧΔ-ΘΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγραφο της ΚτΥπ Α.Ε.).
1.4 Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας
Με στόχο την διαρκή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στον Ελληνικό χώρο και την εγκυρότερη
και ενιαία ενημέρωση της πολιτείας και του κοινού για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις σεισμικής έξαρσης, έχει συγκροτηθεί το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο (Ε.Ε.Σ.Δ.).
Οι φορείς που συμμετέχουν στο Ε.Ε.Σ.Δ είναι: (α) Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, (β) το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, (γ) το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Τομέα Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, (δ) το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας επί 24ώρου βάσης γίνεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
του Ε.Α.Α. και, εκ περιτροπής, από έναν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες φορείς που έχουν τη δυνατότητα
υπηρεσίας για την παρακολούθηση της σεισμικής δράσης καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Οι φορείς αυτοί
συνεργάζονται στενά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμικής έξαρσης για την έκδοση επίσημης ενημέρωσης σχετικά
με τα εγγενή χαρακτηριστικά του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος και
χαρακτηρισμός).
Η επίσημη ενημέρωση εκδίδεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Ε.Α.Α εξ ονόματος του Ε.Ε.Σ.Δ. Σε
περίπτωση που αδυνατεί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Ε.Α.Α. να εκδώσει έγκαιρα το πρώτο ανακοινωθέν, αυτό
8
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εκδίδεται από τον εκ περιτροπής φορέα, έπειτα από συνεννόηση με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Ε.Α.Α, πάλι εξ
ονόματος του Ε.Ε.Σ.Δ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων.
Επίσης, στον δικτυακό τόπο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(http://www.gein.noa.gr/el/), σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μετά την εκδήλωση σεισμού, παρέχεται προκαταρκτική
αυτόματη λύση (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος) από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα,
χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Η προκαταρκτική αυτόματη λύση δίνει μια πρώτη άμεση εκτίμηση για τα
χαρακτηριστικά του σεισμού και μπορεί να διαφέρει από την επίσημη ενημέρωση που εκδίδεται από το
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Ε.Α.Α εξ ονόματος του Ε.Ε.Σ.Δ..
1.5 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την εκδήλωση τσουνάμι
Τα τσουνάμι είναι φαινόμενα, που δημιουργούνται κατά την απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων νερού,
σε ένα υδάτινο σχηματισμό. Η αρχική απότομη μετατόπιση του νερού, που προκαλεί τη γένεση ενός τσουνάμι,
μπορεί να είναι αποτέλεσμα σεισμού, κυρίως υποθαλάσσιου, που προκαλεί κατακόρυφη ανάταξη του βυθού,
παραθαλάσσιας κατολίσθησης ή ηφαιστειακής έκρηξης.
Σύμφωνα με την προσθήκη 1 του παραρτήματος Α του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, τα παλιρροιακά
κύματα βαρύτητας ή κατά την επικρατέστερη ορολογία θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) αναφέρονται ως
αιτία γένεσης καταστροφών.
Για την Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι είναι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών το οποίο αποτελεί τον επίσημο εθνικό φορέα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι
(Άρθρο 26/παράγραφος 11 του Ν. 3879/2010-ΦΕΚ 163Α/21-9-2010).
Εκτός των ανωτέρω αρμοδιοτήτων το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτελεί
και έναν εκ των τριών Παρόχων Υπηρεσιών Τσουνάμι για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού σε θαλάσσια ή παράκτια περιοχή το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για
Τσουνάμι επεξεργάζεται αυτόματα σενάρια εκδήλωσης τσουνάμι με βάση τα χαρακτηριστικά του σεισμού και
εκδίδει Μηνύματα Προειδοποίησης Τσουνάμι τα οποία αποστέλλει στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας της ΓΓΠΠ (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), τόσο για το ενδεχόμενο εκδήλωσης τσουνάμι και τις επηρεαζόμενες
περιοχές, όσο και για τις ενόργανες μετρήσεις του επιπέδου της θάλασσας, τα οποία επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν
την αρχική προειδοποίηση.
Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ διαβιβάζει άμεσα όλα τα ανωτέρω μηνύματα προς τα εθνικά κέντρα επιχειρήσεων των
εμπλεκόμενων φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΓΕΕΘΑ, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΥΠΕΞ) και ενημερώνει άμεσα τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, για τις περιοχές που βάσει του περιεχομένου των
μηνυμάτων αυτών αναμένεται να επηρεαστούν, ενημερώνει τα κατά τόπους αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα
Πολιτικής Προστασίας (Δημάρχους, Περιφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης2), στα πλαίσια των
χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, στη χώρα μας.
Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης του μηνύματος από τα κέντρα επιχειρήσεων
των φορέων και της πιθανής άφιξης του τσουνάμι στις ακτές είναι περιορισμένο και κυμαίνεται από μερικά λεπτά
έως και περίπου μιάμιση ώρα.
Ειδικότερα, για τις διαδικασίες λήψης και διαχείρισης των «Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι» του
Εθνικού Κέντρου Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ με το 4561/9-7-2015 έγγραφό της (ΑΔΑ: ΩΡ22465ΦΘΕ-ΓΟΥ) εξέδωσε σχετικές κατευθυντήριες
οδηγίες, με στόχο την ενημέρωση του προσωπικού των Κέντρων Επιχειρήσεων για την ανάγκη καθιέρωσης
διαδικασιών που θα έχουν ως στόχο την άμεση ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων οργανικών τους μονάδων
εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι.
Νοείται ότι η προσεκτική ερμηνεία των «Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι» από το προσωπικό των
Κέντρων Επιχειρήσεων και η εξοικείωση του με το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών έχει βαρύνουσα σημασία,
προκειμένου να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις οφειλόμενες στην δυσκολία ερμηνείας και να προσδιορίζονται
με ακρίβεια οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει άμεσα να ενημερωθούν.
2

Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010, αντί του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας (Ν. 2503/1197) προσδιορίζεται πλέον ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθ. 282 του Ν.3852/2010 και άρθ. 28 του Ν.4325/15).
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1.6 Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου σεισμικού κινδύνου
Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η έγκαιρη προειδοποίηση
γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής
προστασίας (όπως ορίζονται στο αρθ. 3 του Ν. 3013/2002) σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν
όψει επαπειλούμενου κινδύνου (σύμφωνα με το αρθ. 2 του Ν. 3013/2002), λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις
– πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και
Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. (Δ16γ/08/264/Γ/2014 - ΦΕΚ 2019/Β΄/2014 και
ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/17 - ΦΕΚ 714/ΥΟΔΔ/2017).
Αντικείμενο της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και
Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. είναι:
 Η αξιολόγηση των προγνώσεων οι οποίες υποβάλλονται στον οργανισμό, καθώς επίσης και οποιαδήποτε
άλλη επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τη σεισμικότητα και η πρόταση προς την πολιτεία των
ενδεικνυόμενων μέτρων.
 Σε περίπτωση σεισμικών διεγέρσεων η αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων για τον προσδιορισμό της
εξέλιξης της σεισμικής δράσης και η πρόταση προς την Πολιτεία των ενδεικνυόμενων ενεργειών.
Η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού
Κινδύνου, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών & Μεταφορών, ορίζονται τα μέλη καθώς και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ο
Πρόεδρος, και σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη της εσωτερικής λειτουργίας της
επιτροπής.
Ανάλογα με τις ανάγκες, ο Πρόεδρος της ή ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί την ολομέλεια της επιτροπής, με θέματα
που θα καθορίζονται στην πρόσκλησή του (Δ16γ/08/264/Γ/14/2014 - ΦΕΚ 2019/Β΄/2014 και ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/17
- ΦΕΚ 714/ΥΟΔΔ/2017).
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ, ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)
Στο μέρος αυτό αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι κύριες δράσεις και τα μέτρα που δρομολογούνται από τους
εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό επίπεδο για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Επίσης,
αναφέρονται οι κύριες δράσεις που υλοποιούν οι φορείς με στόχο την προετοιμασία τους για την άμεση απόκριση
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμών.
Στο κείμενο που ακολουθεί, ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας θεωρείται η κατάσταση,
που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται α) 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 β) κινητοποίηση δυναμικού και
μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες (άρθ. 2 του Ν.3013/2002).
2.1. Υπουργείο Εσωτερικών – Κεντρικές Υπηρεσίες
Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την εκδήλωση σεισμού και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ
141/2017 – ΦΕΚ 180/Α΄/2017) είναι κυρίως αρμόδιο για την επιχορήγηση των Δήμων και Περιφερειών της χώρας
στο πλαίσιο του έργου της Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από
Θεομηνίες (ΣΑΕ 055 - Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8 και
17939/30-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).
Επίσης, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 (Α΄149), ως προς το σκέλος της
χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών
φυσικών καταστροφών (οικονομική ενίσχυση των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους,
αντικατάσταση οικοσκευής, κλπ.), από 1-1-2018 ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών (άρθρο 57 του Ν.4472/17, ΦΕΚ 74/Α΄/2017).
Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.
2.2 Υπουργείο Εσωτερικών - Τομέας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Α] Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
«Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423/B΄/2003) και τις νεώτερες διοικητικές αλλαγές που έχουν επέλθει
στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των φορέων που εμπλέκονται
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη και εναρμόνιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης ανά καταστροφή
τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής προστασίας
 Συντονισμό φορέων πολιτικής προστασίας στην διεξαγωγή και αποτίμηση διυπηρεσιακών ασκήσεων
πολιτικής προστασίας
 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών πολιτικής προστασίας, των στελεχών όλων των φορέων που
εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, καθώς και ενημέρωση των πολιτών, σε
θέματα πολιτικής προστασίας
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Κατάρτιση και συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της
Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών
οδηγιών αυτοπροστασίας, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Ένταξη και αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και ειδικευμένων εθελοντών
πολιτικής προστασίας.
Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) για ζητήματα που αφορούν
το συντονισμό της Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που
ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμών
Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)3

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως αρμόδια για:
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
 Συντονισμός δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση σεισμών,
 Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση-βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
 Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ4 για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κυρίως για
την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας της εκδήλωσης σεισμών
μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή)
κατά τα πρώτα 24ωρα, από τις διαθέσιμες για το σκοπό αυτό πιστώσεις της ΓΓΠΠ, με σχετική απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών,
 Υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από άλλες χώρες, όταν το δυναμικό και τα
μέσα σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών - Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας,
 Λήψη απόφασης, μετά από σχετικό αίτημα των ΟΤΑ, για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις
συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές
υποχωρήσεις, καθιζήσεις) ως επαγόμενου φαινομένου του σεισμού,
 Εντολή στην Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας
Copernicus Emergency Management Service / Mapping της Ε.Ε.,
 Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την παροχή οδηγιών κατά την
εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των καταστροφών,
 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας - ΚΣΟΠΠ για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο,
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
 Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
 Έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη περιοχών σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,

Με το άρθρο 68 του Ν.4249/2014, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) υπάγεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ)
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ
1869/Β΄/2014).
Νοείται ότι εφόσον συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του άρθ.28 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 και μέχρι την εφαρμογή των άρθ. 107 και 109 του
Ν.4249/2014, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, αποτελεί μόνιμο επιστημονικό υποστηρικτικό μηχανισμό του Ε.Σ.Κ.Ε.
και ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π., στη διαχείριση των συμβάντων πολιτικής προστασίας και στην παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας και
επιστημονικής πληροφόρησης, κατά τη μεταβατική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1 του αρθ.119 του Ν.4249/2014.
4 Σύμφωνα με την Υ.Α. 9192/28-12-2015 (ΦΕΚ 2884/Β΄/2015)
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Υποστήριξη των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών
και Δήμων της χώρας στο έργο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
 Υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service / Mapping
της Ε.Ε., ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) στη χώρα μας και ως εξουσιοδοτημένος χρήστης
για την ενεργοποίηση του.
Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στελέχη της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο του ή να
συνδράμουν στο έργο των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών,
στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων της ΓΓΠΠ
 Υποστήριξη τοy έργοy του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα θέματα ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή άλλων διεθνών οργανισμών και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για
την παροχή βοήθειας στη χώρας μας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Β] Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.4249/2014, 21145 Φ.702.1/26-5-2014 έγγραφο του Α.Π.Σ.), το
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε., το οποίο αποτελείται από το 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. – το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας Κ.Ε.Π.Π. – και το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης Σ.ΚΕ.Δ.
 Έκδοση διαταγών, κανονισμών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες
 Επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΠΣ
 Εξασφάλιση εφοδιασμού του ΠΣ με κάθε είδους υλικό, οχήματα και μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη
λειτουργία του και εποπτεία για την καλή λειτουργία και χρήση τους
 Διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των
Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)
 Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων του προσωπικού του Π.Σ.
 Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων
Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Πυροσβεστικό Σώμα και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
(Ν.4249/2014, 21145 Φ.702.1/26-5-2014 έγγραφο του Α.Π.Σ.) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την αστική έρευνα και διάσωση στην πληγείσα περιοχή
 Την κατάσβεση πυρκαγιών στην πληγείσα περιοχή
Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σύμφωνα με
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και τα σχέδια επέμβασής τους.
Γ] Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.4249/2014, 5301/4/16-ρν΄/28-8-2013 και 5301/4/14ρνε΄/25-112014 έγγραφα Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.), το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Εκπόνηση σχεδίου για τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και τη
λήψη μέτρων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.
 Έκδοση διαταγών, κανονισμών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες για την υλοποίηση του σχεδίου
 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πιστώσεων, για την υλοποίηση του σχεδίου και διάθεση αυτών.
 Τήρηση ενημερωμένων στοιχείων του προσωπικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων.
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Έκδοση διαταγών για την ενημέρωση και εκπαίδευση του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εξασφάλιση του επιχειρησιακού συντονισμού και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβίβαση σ' αυτές των εντολών της Ηγεσίας.
Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων
Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
Διασύνδεση και συνεργασία κεντρικά με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων Φορέων και
Αρχών, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
(Ν.4249/2014, 5301/4/16-ρν΄/28-8-2013 και 5301/4/14ρνε΄/25-11-2014 έγγραφα Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.) είναι κυρίως
αρμόδια για:
 Συλλογή πληροφοριών για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή σχετικά με τις
επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο σεισμός και ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων
 Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης στην πληγείσα περιοχή
 Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή
Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τον
επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους.
2.3. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μετά την εκδήλωση καταστροφών συνεπεία σεισμού, ο Υπουργός
Υποδομών & Μεταφορών κατευθύνει το έργο της αποκατάστασης με τον προγραμματισμό της σειράς
προτεραιότητας των εργασιών κατά κατηγορίας Δημοσίων, Κοινωφελών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και
ιδιωτικών κτιρίων. Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών συντονίζει τις ενέργειες όλων των φορέων που
ασχολούνται με το αντικείμενο της στέγασης και αποκατάστασης των σεισμόπληκτων, καθώς και όλες τις ενέργειες
που απαιτούνται μετά από κάθε σεισμικό συμβάν, για τον προσδιορισμό της έκτασης και του μεγέθους των
ζημιών σε εθνικό επίπεδο. (άρθρο 17 της από 28.07.1978 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του
Ν.867/1979, Κανονιστικό Διάταγμα 6/20.09.1941, και ΔΑΕΦΚ/οικ 1262 /Α42/31-12-2014 Απόφαση Υπουργού
ΥΠΟΜΕΔΙ).
Το ανωτέρω έργο του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών ο
οποίος προΐσταται και συντονίζει τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γενική Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, κλπ)
σχετικά με την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων, των κτιρίων και των υποδομών της χώρας.
Ακολούθως αναφέρονται οι κύριες αρμοδιότητες και οι προπαρασκευαστικές δράσεις των υπηρεσιών και των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Α] Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών
Βάσει του ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/2017) με ισχύ από 12-10-2017, συστάθηκε Γενική Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) (Δ26).
β. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Δ.Ε.) (Δ27)
και
γ. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) (Δ28).
Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 123/2017, οι αρμοδιότητες του άρθρου 53 του ΠΔ. 109/2014
(ΦΕΚ 176/Α΄/2014), όπως ισχύει, οι οποίες ασκούνταν από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ασκούνται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε.
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει των
αρμοδιοτήτων της και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 123/2017, ΔΑΕΦΚ/153/Α42/28-11-2014 και
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ΔΑΕΦΚ/οικ 1262 /Α42/31-12-2014 Αποφάσεις Υπουργού ΥΜΕΔΙ και 5819/ΣΤ9.1./23.6.2014 έγγραφο της Υ.Α.Σ.), η
Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών και οι Διευθύνσεις προβαίνουν κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την ετοιμότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε περίπτωση συμβάντος
 Τήρηση ενημερωμένων καταλόγων του έμπειρου προσωπικού, που υπηρετεί τόσο στη Γενική Γραμματεία
Υποδομών όσο και στους Τομείς Αποκατάστασης και την ΥΑΣΒΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το
οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί για το μετασεισμικό έλεγχο, ανάλογα με τον τόπο και το μέγεθος του
συμβάντος
 Τήρηση ενημερωμένων καταλόγων συνδέσμων - υπευθύνων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων
 Σύνταξη κοινού σχεδίου δράσης της Γενικής Διεύθυνσης και όλων των Διευθύνσεων Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σχεδίου δράσης κάθε Διεύθυνσης ξεχωριστά
 Σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων μετά από φυσικές καταστροφές για τη διαλειτουργικότητα των
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
 Τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων καταγραφής των κατασκευών που έχουν πληγεί και στοιχείων
αποκατάστασης αυτών
 Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού που προβαίνει
σε μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων
 Έκδοση οδηγιών που αφορούν σε τεχνικά θέματα σχετικά με την επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από
σεισμό
 Διενέργεια ημερίδων για την εκπαίδευση των μηχανικών σε θέματα διενέργειας πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων ελέγχων
 Έκδοση τευχών οδηγιών για την διαδικασία διενέργειας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων
 Παροχή οδηγιών τεχνικής και διαδικαστικής φύσεως προς τους Τομείς Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων
σχετικά με το έργο της αποκατάστασης των ζημιών από σεισμούς
 Σύνταξη ή αναπροσαρμογή πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων
και λοιπών έργων που υπέστησαν βλάβες από σεισμούς
 Προμήθεια, συντήρηση και διαχείριση των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container που έχουν
διατεθεί ή δύνανται να διατεθούν, για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης και μέριμνα για τη
δυνατότητα μεταφοράς τους στον τόπο του συμβάντος.
 Εισήγηση και θεσμοθέτηση πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή/ ανακατασκευή πληγέντων
κτιρίων από φυσικές καταστροφές
 Προγραμματισμό, προμήθεια, συντήρηση και διαχείριση του εξοπλισμού που αφορά τη προσωρινή στέγαση
 Σχεδιασμό για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από σεισμό, είτε με άμεσες
παρεμβάσεις είτε με χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων αποκατάστασης, όπως επίσης και συνδρομή σε
προγράμματα προληπτικού σεισμικού ελέγχου των κτιρίων
Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Γενική Διεύθυνση και οι Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., Δ.Ε. και Β.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, βάσει του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΔΑΕΦΚ/153/Α42/28-11-2014, 5819/ΣΤ9.1./23.6.2014 έγγραφο της Υ.Α.Σ.,
ΔΑΕΦΚ/οικ 1262 /Α/Α42/31-12-2014, ΠΔ 123/2017) είναι κυρίως αρμόδιες, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ
123/2017 για:
 Τον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων (διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων κτιρίων μετά το
σεισμό, εντοπισμό επικινδυνοτήτων και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, καταγραφή Επικινδύνως
Ετοιμόρροπων Κτιρίων και σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων)
 Την πρώτη εκτίμηση των ζημιών στην πληγείσα περιοχή, ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας και
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητάς
τους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος διαλειτουργικότητας
15

ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν








Την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ως σεισμόπληκτης
Τη διάθεση ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης
Τη μέριμνα προσωρινής στέγασης σε οργανωμένες εγκαταστάσεις
Την υλοποίηση του έργου της επιδότησης ενοικίου για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης των
πληγέντων
Την προώθηση μέτρων και διαδικασιών αποκατάστασης και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής
Την εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων μόνιμης στέγασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Β] Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) βάσει της αποστολής και του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου (Ν. 1349/1983, ΠΔ 485/1988), προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση δράσεων εφαρμογής της αντισεισμικής πολιτικής σε κάθε
επίπεδο διοίκησης.
 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων
 Επεξεργασία των δελτίων προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων και κοινωφελούς χρήσης κτιρίων, όπως
αυτά αποστέλλονται και συγκεντρώνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
 Σύνταξη και έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την ετοιμότητα, όπως ασκήσεις
εκκένωσης κτιρίων, κλπ
 Σχεδιασμό, εκπόνηση, συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του
πληθυσμού (διαφόρων ομάδων στόχων, όπως εθελοντές, μαθητές, ΑμεΑ, τουρίστες, κ.α.) και στελεχών
(δημόσιων και ιδιωτικών φορέων), σε θέματα αντισεισμικής προστασίας.
 Τήρηση και ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισμού σχετικό με την παρακολούθηση σεισμικής δραστηριότητας
 Εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και απόκρισης του Ο.Α.Σ.Π., σύμφωνα με το επιχειρησιακό
σχέδιο δράσης του.
 Ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντήρηση του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογράφων καταγράφοντας και
αναλύοντας ισχυρές εδαφικές επιταχύνσεις
Μετά την εκδήλωση σεισμού, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), βάσει του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 485/1988), είναι κυρίως αρμόδιος για:
 Την πρώτη εκτίμηση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού (Πληροφοριακό Δελτίο Σεισμού) και
ενημέρωση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
 Την αποστολή Ειδικών Επιστημονικών Κλιμακίων τα οποία έχουν ως έργο την παρακολούθηση της
σεισμικότητας με εγκατάσταση οργάνων (σεισμογράφων ή/και επιταχυνσιογράφων) στην πλειόσειστη
περιοχή
 Την αποστολή Κλιμακίων Άμεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή για επιτόπιες παρατηρήσεις
σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού
 Τη σύγκληση της «Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας»
και ενημέρωση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις - πορίσματά της.
Γ] Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚτΥπ Α.Ε.)
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 132 του Ν.4199/2013 - ΦΕΚ 216/Α΄/2013, ΚΥΑ
Δ16γ/05/438/Γ/2013 - ΦΕΚ 2856/Β΄/2013, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΠΗΦΟΞΧΔ-ΘΕΙ, Δ5Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγραφο της ΚτΥπ Α.Ε.), η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προβαίνει κατά κύριο λόγο στα
ακόλουθα:
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Σύνταξη και υλοποίηση προγραμμάτων προσεισμικού ελέγχου κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας,
δικαιοσύνης και παιδείας της χώρας
Εξασφάλιση ετοιμότητας του προσωπικού της ΚτΥπ Α.Ε. για την υλοποίηση επί μέρους δράσεων για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμικού συμβάντος (αποστολή μηχανικών στην
πληγείσα περιοχή για διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, δικαιοσύνης και
παιδείας, συνδρομή στο έργο της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο κτιρίων, αποστολή μονάδων ελαφράς
προκατασκευής για προσωρινή μεταστέγαση σχολικών μονάδων, κλπ)
Προμήθεια και διάθεση μονάδων ελαφράς προκατασκευής (κατάλληλες προκατασκευασμένες αίθουσες) για
προσωρινή μεταστέγαση σχολικών μονάδων

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο
132 του Ν.4199/2013 - ΦΕΚ 216/Α΄/2013, ΚΥΑ Δ16γ/05/438/Γ/2013 - ΦΕΚ 2856/Β΄/2013, Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΠΗΦΟΞΧΔ-ΘΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγραφο της ΚτΥπ Α.Ε.) είναι κυρίως αρμόδια για:
 Τη διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, δικαιοσύνης και παιδείας
 Τη συνδρομή στο έργο της ΓΔΑΕΦΚ στον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων
 Την αποστολή μονάδων ελαφράς προκατασκευής για προσωρινή μεταστέγαση σχολικών μονάδων
 Την μελέτη και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό σε κτίρια και εγκαταστάσεις υποδομών
Υγείας, Δικαιοσύνης και Παιδείας
Δ] Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μετά την εκδήλωση
σεισμού, δύναται σε εφαρμογή του άρθρου 100 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) και των άρθρων 32-34,38 &
40 του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151Α/2017) να παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός,
μελέτη, υλοποίηση) της αποκατάστασης των οδικών, λιμενικών έργων και έργων αεροδρομίων που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα άλλων φορέων ή επιπέδων διοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι, κτ.λ.), ύστερα από προγραμματική
συμφωνία συνεργασίας.
E] Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) / Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)
Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση
κινδύνων από σεισμό στους αερολιμένες και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εκδίδει
κατευθυντήριες οδηγίες υπό μορφή κανονισμού λειτουργίας προς τους υπεύθυνους λειτουργιάς των αερολιμένων.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν 4427/2016 εκκρεμούν κανονιστικές πράξεις σχετικές με την οργάνωση,
λειτουργία και στελέχωση της Α.Π.Α. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων οι αρμοδιότητες που
αποδίδονται στην ΑΠΑ ασκούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Για τα αεροδρόμια τα οποία έχουν παραχωρηθεί με σύμβαση παραχώρησης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από σεισμό, εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ Σχέδια
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.
Ειδικότερα, με την από 14.12.15 σύμβαση η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυνάμει του
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ/94/27.05/2016), παραχωρήθηκαν στην εταιρία FRAPORT τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
κλάσης Α (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Άκτιου/Πρέβεζας, Χανίων) και κλάσης Β
(Σκιάθου, Ρόδου, Σάμου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Μυτιλήνης, Κω).
Στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης, στα ανωτέρω 14 περιφερειακά αεροδρόμια εφαρμόζονται τα
εγκεκριμένα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, συμφώνα με τις διατάξεις των εθνικών και
διεθνών νόμων και κανονισμών:
 Κανονισμός Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Αερολιμένων (απόφαση Διοικητή
ΥΠΑ Δ3/Γ/37160/8112 (ΦΕΚ/τ.Β/1452/06-10-2003).
 Κανονισμός EASA, ΕΕ 139/2014 AMC-GM AR, OR & OPS.
Ως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης νοούνται οι καταστάσεις :
 Στις οποίες εμπλέκονται αεροσκάφη όπως ατυχήματα εντός και εκτός αεροδρομίου, απειλή για εκρηκτικό
μηχανισμό.
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Στις οποίες δεν εμπλέκονται αεροσκάφη όπως πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, φυσικές καταστροφές
(πλημμύρα, σεισμός ).
Ομοίως, για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ισχύουν τα προβλεπόμενα στο
Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης Αερολιμένα (ΣΑΚΑΑ), όπως αυτό έχει εγκριθεί και ισχύει.
Μετά την εκδήλωση σεισμού, οι διοικήσεις τόσο των αερολιμένων που έχουν αποδοθεί με σύμβαση
παραχώρησης, όσο και των αερολιμένων που τελούν υπό κρατική εκμετάλλευση (ΥΠΑ), είναι υπεύθυνες για την
ενεργοποίηση και εφαρμογή των προβλεπομένων στα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης
Ανάγκης.
ΣΤ] ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΥΑ Δ16γ/694/7/117/Γ/2009, ΦΕΚ 552/Β΄/2009), η Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών, προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Έκδοση κατά την κρίση της κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της για δράσεις: α)
προληπτικής διακοπής δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας
και διάσωσης καθώς και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών και β) αποκατάστασης της
διακοπής δικτύων λόγω βλαβών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων ή και επαγόμενων φαινομένων
(κατολισθήσεις κ.τ.λ.).
 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση
προβλημάτων λειτουργίας των δικτύων, που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμικών
φαινομένων ή και επαγόμενων φαινομένων (εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αποθεμάτων υλικών και
εφοδίων, όπως υλικών, εργαλείων & εξοπλισμού άρσης βλαβών, μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.).
Μετά την εκδήλωση σεισμού, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία
της (ΥΑ Δ16γ/694/7/117/Γ/2009, ΦΕΚ 552/Β΄/2009) είναι κυρίως αρμόδια για:
 Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς της
 Τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυό της
 Τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική
διακοπή δικτύου για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης,
κλπ)
 Την χορήγηση, με απόφαση του Δ.Σ., παροχών ύδρευσης προσωρινού χαρακτήρα σε καταυλισμούς
πληγέντων από θεομηνίες ή ειδικών κοινωνικών ομάδων
 Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση της (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.), σε
περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που ενέχουν κίνδυνο για τους πολίτες.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.,
Ν.2651/98 - ΦΕΚ 248/Α΄/1998, Ν.2937/01 ΦΕΚ 169/A;/2001), η οποία τελεί υπό την εποπτεία των υπουργείων
Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς δρομολογεί
ανάλογες δράσεις με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο δίκτυο αρμοδιότητάς της.
2.4 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Α] Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (113.4/14/2555/19-6-2014, 511.30.1/2014/2013/19-5-2014
έγγραφα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προβαίνει κατά
κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Έκδοση διαταγών και κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες του και τις τοπικές Λιμενικές Αρχές για την
εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών
 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
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Τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων των πόρων (προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού – μέσων) και
μέριμνα για την ετοιμότητα και καταλληλότητα αυτών

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ–ΕΛΑΚΤ), βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου (113.4/14/2555/19-6-2014, 511.30.1/2014/2013/19-5-2014 έγγραφα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Τη λήψη μέτρων για διασφάλιση τάξης, τροχαίας κίνησης, οδικής ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητας ΛΣ
– ΕΛΑΚΤ
 Τη διευκόλυνση της από θαλάσσης μεταφοράς με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσωπικού και μέσων
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών
(ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ) από την εκδήλωση σεισμού, καθώς και υλικών και μέσων για την περίθαλψη
πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 Τον αποκλεισμό χερσαίων και θαλάσσιων χώρων, απομάκρυνση πολιτών – θαλάσσιων μέσων, σκαφών κλπ
και δημιουργία διόδων/ζωνών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών
 Τη δρομολόγηση δράσεων, μετά από σχετική ειδοποίηση, που συνδέονται με την απομάκρυνση πολιτών από
παράκτιες περιοχές ενόψει απειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης τσουνάμι, στα πλαίσια των χρονικών
δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, του Εθνικού Κέντρου
Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και
του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει σε τοπικό επίπεδο
 Την εξασφάλιση αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης
Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με τον
επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους.
Β] Φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία, κλπ)
Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία, Δήμοι, Ιδιώτες, Εταιρείες Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, κ.λ.π.) μετά την εκδήλωση σεισμού και βάσει
της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 2932/2001, ΠΔ 103/2014, τους εγκεκριμένους
Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων) είναι κυρίως αρμόδιοι για την
εξασφάλιση του ελέγχου των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και την συντήρηση και αποκατάσταση
φθορών, ζημιών ή βλαβών (σπηλαιώσεις, ζημιές σε κρηπιδώματα, καθιζήσεις, θωράκιση-προστασία εξωτερικών
λιμενικών έργων, πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού κ.λ.π.) που θέτουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες λιμενικές αρχές
όταν τούτο απαιτείται.
2.5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6,
Φ.595/231238/Σ.779/22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ / Δνση Α6), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ
προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Σύνταξη του σχεδίου του κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 1299/7-4-2003, καθορίζοντας τον τρόπο και το μέγεθος
συμβολής (διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές), των
ΓΕ με τους υφιστάμενους Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς και της 13ης ΔΕΕ στην πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο «Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη «2», Παράρτημα «Α»
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Λόγω Σεισμού»).
 Εξασφάλιση της λειτουργίας του ΕΘΚΕΠΙΧ
 Επαρκής υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του σχεδίου - Σχέδιο «Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη «2»,
Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Λόγω Σεισμού» (δημιουργία απαιτούμενων αποθεμάτων
υλικών και εφοδίων, έξοδα μεταφοράς, τροφοδοσία πληγέντων κλπ).
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Εξασφάλιση εκπαίδευσης και εξοπλισμού των «τμημάτων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών
Εξασφάλιση επικοινωνίας με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών φορέων που εμπλέκονται
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς.
Συγκρότηση και λειτουργία στο ΕΘΚΕΠΙΧ, στα ΚΕΠΙΧ των ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ, των ΜΕΣ και της 13ης ΔΕΕ
Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών, για συντονισμό ενεργειών και ενημέρωση της Ιεραρχίας («Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ,
Παρ. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Λόγω Σεισμού»).

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου (Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/ Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6, Φ.595/231238/Σ.779/22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ /
Δνση Α6) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ» του ΓΕΕΘΑ στην περιοχή που τέθηκε σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης, λόγω της καταστροφής.
 Τον συντονισμό των ΓΕ, του Β΄ΣΣ και της 13ης ΔΕΕ, σε ότι αφορά τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της
καταστροφής.
 Τον καθορισμό του τρόπου και του μεγέθους συμβολής των ΕΔ στη διάθεση μέσων, υλικών και εφοδίων και
στην προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές, όπου αυτό απαιτείται. Ειδικότερα, ανάλογα με την ένταση της
καταστροφής, το ΓΕΕΘΑ κινητοποιεί τις Νοσηλευτικές Μονάδες, τις Μονάδες Μηχανικού, τις Μονάδες
Εφοδιασμού - Με-ταφορών των ΓΕ και υφισταμένων Επιχειρησιακών Σχηματισμών τους, ώστε να συνδράμει
αποτελεσματικά σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες.
 Τη διάθεση Ε/Π ή Α/Φ ή πλοία του ΠΝ, όταν απαιτείται για τη μεταφορά σωστικών συνεργείων ή άλλων
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στον τόπο της καταστροφής, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες
και όπως θα αποφασίζεται κάθε φορά από το ΓΕΕΘΑ.
 Να συμβάλει με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες
περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ»
στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ / «Ξενοκράτης») όπου αυτό απαιτείται
 Τη διάθεση μέσω του ΓΕΣ (ΓΥΣ) των απαιτούμενων χαρτών, αεροφωτογραφιών κλπ στους επιχειρησιακά
εμπλεκόμενους φορείς.
2.6. Υπουργείο Υγείας
Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της αποστολής του αναπτύσσει δράσεις για την διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και την περίθαλψη των πληγέντων.
Ακολούθως αναφέρονται οι κύριες αρμοδιότητες και οι προπαρασκευαστικές δράσεις των υπηρεσιών και των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Α] Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 121/2017 - ΦΕΚ 148/Α΄/2017, Ν.3370/2005), το Εθνικό
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Εκπόνηση, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), τις Γενικές Διευθύνσεις και
τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών. (Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ», «Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκκένωσης Νοσοκομείου σε
Περίπτωση Σεισμού»)
 Οργάνωση των Νοσοκομείων, καθώς και των επικοινωνιών και της διαχείρισης πληροφοριών μεταξύ των
υπηρεσιών υγείας και των υπόλοιπων Κέντρων Επιχειρήσεων.
Μετά την εκδήλωση σεισμού το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 121/2017 - ΦΕΚ 148/Α΄/2017, Ν.3370/2005) είναι κυρίως αρμόδιο για:
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Το συντονισμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων
στην δημόσια υγεία
Την παρακολούθηση της εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, όπως
ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, κάλυψη
αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ,
έλεγχοι Δημόσιας Υγείας, κλπ
Την ενημέρωση των πολιτών για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους λόγω σεισμών
Την ενημέρωση για τις επιπτώσεις του σεισμού στον πληθυσμό (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ)

Β] Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.1579/1985, ΠΔ376/1988 & ΠΔ 348/1996), το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Εξασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ
 Εξασφάλιση των επικοινωνιών του συντονιστικού κέντρου ΕΚΑΒ με τα άλλα κέντρα επιχειρήσεων.
 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΚΑΒ (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες, κλπ)
 Λειτουργία του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.)
 Εκπαίδευση προσωπικού
Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου (Ν.1579/1985, ΠΔ376/1988 & ΠΔ 348/1996) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον τόπο της καταστροφής
 Την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία.
 Την ενεργοποίηση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) με εντολή του προέδρου ΕΚΑΒ και κατά την
κρίση του, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του
ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ).
Γ] Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου (121/2017 - ΦΕΚ 148/Α΄/2017, Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ:
Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), είναι κυρίως αρμόδια για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών για
την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
Για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου,
εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Δήμων για τη λήψη μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών («Λήψη μέτρων διασφάλισης της
Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα». (Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 - ΑΔΑ:
Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4)
2.7 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Σε περίπτωση που εξαιτίας του σεισμικού φαινομένου προκληθεί δευτερογενές ατύχημα (πυρκαγιά, έκρηξη
ή/και διαρροή τοξικών αερίων) σε εγκατάσταση με επικίνδυνες ουσίες που υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ
172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-2-2016) (εγκατάσταση SEVESO), τότε, για την περίπτωση εγκαταστάσεων ανώτερης
βαθμίδας, ενεργοποιείται το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ, το οποίο εκδίδεται με ευθύνη της ΓΓΠΠ. Σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα σε αυτό, σε περίπτωση συμβάντος στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ενημερώνει,
μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ειδικότερα τις εξής οργανικές του μονάδες:
 Το τοπικό αρμόδιο Τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
(Σ.ΕΠ.Δ.Ε.Μ.) και το Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.) (σε
περίπτωση περιστατικού με ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις),
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Την αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης, εφόσον αυτή αποτελεί οργανική μονάδα του ΥΠΕΝ (Δ/νση
Υδρογονανθράκων, Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρ. 21 του άρθρου 3
της ΚΥΑ 172058/2016) και
Τη Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, προκειμένου, εφόσον απαιτείται, να ενημερώσει τις αρμόδιες
υπαγόμενες σε αυτήν οργανικές μονάδες και συγκεκριμένα, τη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας (Κ.Α.Π.Α.), τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και τη Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και
Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων.

Α] Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ κλπ) προβαίνουν κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Έκδοση κατά την κρίση τους κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους για δράσεις: α)
προληπτικής διακοπής δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας
και διάσωσης καθώς και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών και β) αποκατάστασης της
διακοπής δικτύων λόγω βλαβών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων ή και επαγόμενων φαινομένων
(κατολισθήσεις κ.τ.λ.).
 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λειτουργίας των δικτύων, που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμικών
φαινομένων ή και επαγόμενων φαινομένων (εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αποθεμάτων υλικών και
εφοδίων, όπως υλικών, εργαλείων & εξοπλισμού άρσης βλαβών, μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και ασκείται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους και του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας (Ν.4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α'/2011).
Μετά την εκδήλωση σεισμού, οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ κλπ), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τις λειτουργία τους
είναι κυρίως αρμόδιοι για:
 Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους
 Τη συνδρομή στο 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)
 Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση τους (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.), σε
περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που ενέχουν κίνδυνο για τους πολίτες (ειδικές οδηγίες
αυτοπροστασίας, όπως τη μη προσέγγιση αγωγών του δικτύου αρμοδιότητάς τους που έχουν υποστεί
βλάβες εξαιτίας φυσικών καταστροφών, κλπ).
B] Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), είναι ο αρμόδιος φορέας για τη μελέτη της
γεωλογικής δομής της χώρας και την έρευνα και την μελέτη των γεωλογικών φαινομένων και τεχνικών θεμάτων που
προκύπτουν από τη γεωλογική δομή (άρθρο 3 του Ν. 272/1976-ΦΕΚ 50Α/1976 όπως έχει τροποποιηθεί από το
άρθρο 3 του Ν. 2702/99-ΦΕΚ 70Α/1999).
Σε περιπτώσεις που λόγω σεισμού εκδηλωθούν επαγόμενα καταστροφικά φαινόμενα γεωλογικής αιτιολογίας
(κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), η ΓΓΠΠ δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου
Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη, να ενεργοποιήσει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ με την
αποστολή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, η οποία 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).
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Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας και η πραγματοποίηση των τεχνικογεωλογικών
αναγνωρίσεων από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους
ΟΤΑ.
Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ι.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.
2.8 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Β.Δ. 972/1966 ΦΕΚ 265/Α΄/1966) είναι κυρίως αρμόδιο για τη διάθεση
σκηνικού υλικού και κλινοσκεπασμάτων για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων, εφόσον συντρέχουν
λόγοι.
Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαθέτει υλικά
σε 10 αποθηκευτικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο
Κρήτης, Μυτιλήνη και Ρόδο), εκ των οποίων το αποθηκευτικό κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιείται ως κεντρική
αποθήκη και εφοδιάζει αναλόγως των αναγκών τα υπόλοιπα αποθηκευτικά κέντρα. Το υλικό αυτών των
Αποθηκευτικών Κέντρων ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό, για τη διακίνηση του σκηνικού υλικού απαιτείται σχετική εγκριτική απόφαση.
Ειδικότερα, για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια για την τήρηση του σκηνικού υλικού και
κλινοσκεπασμάτων των περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων για την άμεση στέγαση των πληγέντων από
καταστροφές η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
Σε περιπτώσεις που το διαθέσιμο σκηνικό υλικό των περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων δεν επαρκεί, οι
αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών για την τήρηση του σκηνικού υλικού δύνανται να αιτηθούν άμεσα επιπλέον
σκηνικό υλικό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 22/2006, 4017/ 5-6-2014 έγγραφο ΕΚΚΑ), το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης, για την παροχή άμεσης
συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και
κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί μετά από σεισμό
 Εξασφάλιση λειτουργίας κινητής μονάδας η οποία λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο του Ε.Κ.Κ.Α.
Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 22/2006, 4017/ 5-6-2014 έγγραφο ΕΚΚΑ) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την αποστολή των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΚΑ για παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης
και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί
μετά από σεισμό. Η ανωτέρω δράση θα πρέπει να υλοποιείται σε συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), για λόγους συντονισμού και αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων.
 Την αποστολή της κινητής μονάδας του Ε.Κ.Κ.Α. στις πληγείσες περιοχές η οποία λειτουργεί ως επιτελικό
επιχειρησιακό κέντρο
2.9 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Α] Αυτοτελές Τμήμα Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια του Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 114/2014 – ΦΕΚ 181/Α΄/2014), είναι
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κυρίως αρμόδιο για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα αυτοπροστασίας
από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων.
Για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, Το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια του Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια ασκήσεων εγκατάλειψης των κτιρίων και ενημέρωσης των
μαθητών στις σχολικές μονάδες (180/18-11-2008 έγγραφο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ)
Β] Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς και βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Π.Δ. 189/2009 – ΦΕΚ 221Α΄/2009, Άρθρο 26/παράγραφος 11
του Ν. 3879/2010-ΦΕΚ 163Α/21-9-2010), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προβαίνει
κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Εξασφάλιση λειτουργίας των σεισμογραφικών και γεωδυναμικών δικτύων αρμοδιότητάς του.
 Συμμετοχή στο Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.
 Λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι (Ν.3879/2010)
Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και βάσει του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Π.Δ. 189/2009 – ΦΕΚ 221/Α΄/2009, Άρθρο 26/παράγραφος 11 του Ν. 3879/2010ΦΕΚ 163Α/21-9-2010) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού, που αφορά στα εγγενή στοιχεία του σεισμού (ώρα εκδήλωσης,
μέγεθος, επίκεντρο, χαρακτηρισμός) και ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του
ΟΑΣΠ
 Την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας επί 24ώρου βάσης
 Την έκδοση Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι, τα οποία αποστέλλει στο Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ),
2.10 Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς, βάσει της αποστολής
και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ 171/Α΄/2014), το Υπουργείο Πολιτισμού
& Αθλητισμού προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων,
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους
σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού.
Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες, και
βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ 171/Α΄/2014),
είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την αποστολή κλιμακίων μηχανικών για έλεγχο κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού (μνημεία, μουσεία, κλπ)
 Την αποστολή κλιμακίων συντηρητών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
 Την οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού
 Την ενίσχυση φύλαξης κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από σεισμό
2.11 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δια της Διεύθυνσης Επικοινωνιακού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθ. 33 του ΠΔ
82/2017 – ΦΕΚ 117/Α΄/2014), είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Τον σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, όπως
οι σεισμοί, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
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Την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την
αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί
Την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπων, στοιχείων και ενημερώσεων
Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία, Κ.Σ.Ο.Π.Π. κ.α.)
Τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και στην αντιμετώπισή τους
μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως φορείς πολιτικής προστασίας (αρθ. 3 του
Ν.3013/2002), μετά την εκδήλωση σεισμού κινητοποιούνται και δρομολογούν δράσεις εντός της χωρικής
αρμοδιότητάς τους που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας που συνδέεται κατά
κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές, καθώς και στη
διαχείριση των συνεπειών του σεισμού σε υποδομές αρμοδιότητάς τους.
Οι δράσεις πολιτικής προστασίας των ανωτέρω φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, θεσμικά απορρέουν κατά κύριο λόγο από
το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010), σύμφωνα με τα οποία τους έχουν αποδοθεί σημαντικές αρμοδιότητες για
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.
Είναι δεδομένο ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων που
δρομολογούνται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το
εύρος των δράσεων αυτών, οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με την ένταση και
την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα που είναι άμεσα διαθέσιμα, τις ιδιαιτερότητες της
περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο στο Τρίτο Μέρος του παρόντος να προσδιοριστούν οι κύριες δράσεις
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών που δρομολογούνται από τους
Δήμους, τις Περιφέρεις και της Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, με βάση το θεσμικό ρόλο και την αποστολή
τους.
3.1 Δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών
3.1.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και
προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων αρμοδιότητάς τους, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.

Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εκδήλωση σεισμού από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4
του παρόντος

Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς
ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω
σεισμών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 του παρόντος

Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων τους προκειμένου να
συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι
υπηρεσίες τους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού

Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από σεισμούς, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί
από την ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ.

Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών για την παροχή προνοιακού
επιδόματος
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Προσδιορισμός ή επανέλεγχος και καταγραφή υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από
σεισμό και κοινοποίησή τους στην οικεία Περιφέρεια και την κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό.
Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) σε ετήσια βάση με ευθύνη των Δημάρχων,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.2 του παρόντος.
Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ, Μάιος 2009)
(παράγραφος 3.10 του παρόντος).

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 λόγω
σεισμών.
3.1.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (ΣΤΟ) για την
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, κρίνεται
απαραίτητο με ευθύνη των Δημάρχων να συγκαλούνται σε ετήσια βάση τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (ΣΤΟ) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε
δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
Στα ανωτέρω ΣΤΟ των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν πρωτίστως θέματα σχετικά
 με την ετοιμότητα των υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους
 με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς,
με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και του σχεδιασμού τους σε έργα και δράσεις πολιτικής
προστασίας, στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση σεισμού (διασφάλιση
επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας - ασύρματα δίκτυα)5
Στα ΣΤΟ να κληθούν και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης),
προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι σεισμών, κλπ.
Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΤΟ να διαβιβαστούν, με ευθύνη των Γραφείων Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας με
μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των Συντονιστικών
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας 9, η Δ/νση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και
διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε
επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών
Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως
πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων6.
Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Δημάρχων, θα πρέπει να εξεταστεί και αποσαφηνιστεί η δυνατότητα άμεσης
συμβολής των κατά τόπους εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΠΠ στο τομέα δράσης των τηλεπικοινωνιών
(ραδιοερασιτέχνες).
6 Το υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο), έχει αποσταλεί με το
9032/14-12-2016 έγγραφό μας
5
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Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της με το οποίο καλούσε τους Δημάρχους
όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία Πολιτικής Προστασίας, να συντάξουν τους Κανονισμούς
Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας
υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων Σ.T.O., καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα,
κλπ).
3.1.3 Δράσεις των Δήμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα
πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από
σεισμό, αμέσως μετά την πρώτη ενημέρωσή τους για την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών τους ορίων,
επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους
Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας Δ.Ε.Υ.Α., προκειμένου να εκτιμήσουν τις
επιπτώσεις από την εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για
τυχόν συνέπειες.
Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις συνέπειες από την εκδήλωση σεισμού, 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 που συνδέονται
με
 την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες
περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.,
του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β., για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση δρομολόγηση
δράσεων πολιτικής προστασίας
 την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού και
ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών
 ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
 την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
 την δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων
φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο Δήμος
 την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ.) 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 το σεισμό ή άλλα επαγόμενα των
σεισμών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την
άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
 την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω
σεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 του παρόντος
 την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, προς την Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. Ειδικότερα όταν, το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της
κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
 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.
 τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από τους αρμόδιους
φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου
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νερού, σύμφωνα με την Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 - ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 εγκύκλιο του Υπουργείου
Υγείας και τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.2 του παρόντος
την δρομολόγηση δράσεων για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου σε ασφαλείς χώρους,
μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς
την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι
ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή
την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο κτιρίων, εφόσον συντρέχουν λόγοι (διάθεση ασφαλή
χώρου για τη φιλοξενία του κέντρου επιχειρήσεων της ΓΔΑΕΦΚ με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση
μέσων μετακίνησης των συνεργείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων κτιρίων μετά το συμβάν,
ιδίως σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, κλπ.)
την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη
του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγων εκτάκτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη
την σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του
Δημάρχου σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του παρόντος
τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, ιδίως από περιοχές
εκτεταμένων καταρρεύσεων ετοιμόρροπων κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη μετασεισμική περίοδο
την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη
μέτρων αυτοπροστασίας
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.
Η εν συνεχεία άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν:
οργάνωση συνεργείων διανομής πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον
συντρέχουν λόγοι
την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η
παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια
την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση μπαζών ή
ερειπίων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας,
την δρομολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον
συντρέχουν λόγοι
την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων παροχής κοινής ωφέλειας
(ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, εφόσον συντρέχουν λόγοι
την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για
υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
τις επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων
και την απομάκρυνση των ερειπίων
την επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό
τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν
οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας
οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής,
την υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των
πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών)
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την δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από
σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω των πλεονεκτημάτων που
μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 4.12 του παρόντος), σε
συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και
προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων7,
 Δήμοι οι οποίοι έχουν την διαχείριση και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων μετά την εκδήλωση σεισμού
προβαίνουν σε έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πιθανών μεταβολών της
μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες λιμενικές αρχές.
 την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.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.
 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών λόγω σεισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως
αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε
πληγέντες, την αποκατάσταση υποδομών (οδικό δίκτυο, λιμένες, κλπ), δρομολογείται από ειδικότερες
νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
3.2 Δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών
3.2.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Περιφερειών
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Περιφέρειες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών και τα οποία δρομολογούνται με εντολή
Περιφερειαρχών ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις
που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων αρμοδιότητάς τους, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.

Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εκδήλωση σεισμού από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο
3.4 του παρόντος

Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς
ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω
σεισμών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 του παρόντος

Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων τους προκειμένου να
συνδράμουν στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι
υπηρεσίες τους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού

Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ) για
την προσωρινή στέγαση πληγέντων, από τις αρμόδιες Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή τις
Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, εφόσον τους έχει αποδοθεί η αρμοδιότητα αυτή

Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των κατάλληλων προς διάθεση αποθηκευμένων υλικών από τις
ανωτέρω αρμόδιες Δ/νσεις

Προσδιορισμός ή επανέλεγχος χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από
σεισμό (χώροι καταυλισμών), σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και τους υπευθύνους διοίκησης και
λειτουργίας τους
7

Σχετικά με την οργάνωση χώρων καταυλισμού ο ΟΑΣΠ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες: http://www.oasp.gr/sites/default/files/ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ_fin.pdf
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Ορισμός υπαλλήλων της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων ως συνδέσμων με την ΓΔΑΕΦΚ
(ΔΑΕΦΚ/οικ.2597/Α326/9-06-2015 έγγραφο ΔΑΕΦΚ)
Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από σεισμούς, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί
από την ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ.
Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με
εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 3.2.2 του παρόντος.
Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας έναντι σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ, Μάιος
2009). 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 (παράγραφος 3.10 του παρόντος).

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 λόγω
σεισμών.
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)
3.2.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών εντός των διοικητικών τους ορίων, κρίνεται απαραίτητο με
εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών να συγκαλούνται σε ετήσια βάση τα Συντονιστικά
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων8 με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των
φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών9.
Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινίζονται πρωτίστως
θέματα σχετικά
 με την ετοιμότητα των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους
 με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς,
με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και του σχεδιασμού τους σε έργα και δράσεις πολιτικής
προστασίας, στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

Ειδικότερα για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, δύναται
κατά την κρίση του να συγκαλέσει και το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο. Ομοίως για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, δύναται επίσης κατά την
κρίση του να συγκαλέσει και το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο.
Σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του Μητροπολιτικού Συντονιστικού οργάνου της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί αλληλογραφία μεταξύ της υπηρεσίας μας και της Αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκφράσει τις απόψεις της για τη σύσταση των Συντονιστικών Μητροπολιτικών Οργάνων με το ΑΠ 2110/1704-13 σχετικό έγγραφό της.
9 Θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων ρυθμίζονται με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) και το 8332/21-11-2016 έγγραφό μας
8
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με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση σεισμού (διασφάλιση
επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας - ασύρματα δίκτυα)10
με ζητήματα που συνδέονται με την άμεση/προσωρινή στέγαση πληγέντων (τουριστικά καταλύματα,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.)
με ζητήματα που συνδέονται με τον προσδιορισμό, την οργάνωση και λειτουργία των υπαίθριων χώρων
ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών)

Στη συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΟΠΠ να διαβιβαστούν, με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για
ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και
διαλειτουργικότητας με μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών
Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε το 8332/21-11-2016 έγγραφό της, με το οποίο καλούσε τους
Περιφερειάρχες όπως με σχετική εντολή τους προς τις αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών,
σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες που προεδρεύουν των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συντάξουν τους κανονισμούς λειτουργίας όλων των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, λαμβάνοντας
υπόψη την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣΟΠΠ, καθώς και τις
τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ).
3.2.3 Δράσεις των Περιφερειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, ως Αποκεντρωμένα Όργανα
Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί
να προκύψουν από σεισμό, αμέσως μετά την πρώτη ενημέρωσή τους για την εκδήλωση σεισμού εντός των
διοικητικών τους ορίων, επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του ΠΣ, του Ε.Κ.Α.Β. και
τους αρμόδιους Δημάρχους, προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωση του φαινομένου και
ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τυχόν συνέπειες.
Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις συνέπειες από την εκδήλωση σεισμού, όπως
αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχει 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 που συνδέονται με
 την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες
περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β., για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση δρομολόγηση
δράσεων πολιτικής προστασίας
 την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
10

Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Περιφερειαρχών και των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, θα πρέπει να
εξεταστεί και αποσαφηνιστεί η δυνατότητα άμεσης συμβολής των κατά τόπους εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΠΠ στο
τομέα δράσης των τηλεπικοινωνιών (ραδιοερασιτέχνες).
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την δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων
φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια,
την δρομολόγηση δράσεων για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και των
Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλείς χώρους, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την
εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς
την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
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 το σεισμό ή άλλα
επαγόμενα των σεισμών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που
απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους,
την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω
σεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 του παρόντος
την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
σεισμού όταν η συνδρομή αφορά κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
Υπουργείο Υγείας, κλπ)
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.,
την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο κτιρίων, εφόσον συντρέχουν λόγοι (διάθεση ασφαλή
χώρου για τη φιλοξενία του κέντρου επιχειρήσεων της ΓΔΑΕΦΚ με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση
μέσων μετακίνησης των συνεργείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων κτιρίων μετά το συμβάν,
ιδίως σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, κλπ) σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους
την σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων σε
ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών
σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του παρόντος
την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας (αρθ. 186 παρ. ΙΙ.Η.5 του Ν.3852/2010) σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους οικείους εμπλεκόμενους Δήμους
τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων όταν η καταστροφή έχει
επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο (άρθ. 108 του Ν.4249/2014)
την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την Περιφέρεια για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη
μέτρων αυτοπροστασίας
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.

Η εν συνεχεία άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις Περιφέρειες συνδέεται με δράσεις που
αφορούν:
 την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η
παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους
 τη δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από
σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους.
Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για
την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων11,
 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι
11

Σχετικά με την οργάνωση χώρων καταυλισμού ο ΟΑΣΠ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες: http://www.oasp.gr/sites/default/files/ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ_fin.pdf
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ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή, σε συνεννόηση με τους οικείους
Δήμους
 τη λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας σε
συνεργασία με τους υπευθύνους ύδρευσης (ΔΕΥΑ, κλπ), (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του
πληθυσμού, κλπ), σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και μετά από υγειονομικό
έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές
 την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση μπαζών ή
ερειπίων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας,
 την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων παροχής κοινής ωφέλειας
(ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) με μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια
για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας
 την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.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 συνδρομή στους οικείους Δήμους για δράσεις άρσης των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων
 την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την διάθεση του αποθηκευμένου υλικού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ) των αποθηκευτικών κέντρων του
ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.
 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών λόγω σεισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως
αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε
πληγέντες, την αποκατάσταση υποδομών (οδικό δίκτυο, λιμένες, κλπ), δρομολογείται από ειδικότερες
νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
3.3 Δράσεις πολιτικής προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από
την εκδήλωση σεισμών
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 11 του Ν.3013/2002, άρθ. 283 του
Ν.3852/2010), καθώς και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως αυτές αποδίδονται στο άρθρο
280 του Ν.3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για τον κίνδυνο
σεισμών:
 συμμετέχουν δια των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των οικείων
Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στο
πλαίσιο αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας,
 εξασφαλίζουν την ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν για την υποστήριξη του έργου
των Δήμων και των Περιφερειών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
λόγω σεισμών, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο,
 συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στην ενημέρωση των Δήμων για ζητήματα
που αφορούν το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση σεισμών, που εκδίδονται από την Γ.Γ.Π.Π.,
 συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
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προβαίνουν σε προσεισμικό έλεγχο κτιρίων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βάσει των
κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.
 καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο του προσωπικού και των μέσων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που είναι άμεσα διαθέσιμα, εφόσον συντρέχουν λόγοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εκδήλωση σεισμού.
 καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο (μητρώο) υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
που συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).
Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως Αποκεντρωμένα
Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
που μπορεί να προκύψουν από σεισμό, μετά την ενημέρωσή τους από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και τους
αρμόδιους Δημάρχους για την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών τους ορίων,
 κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την
εκδήλωση του σεισμού 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,
 ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις επιπτώσεις από την εκδήλωση του
σεισμού εντός των διοικητικών τους ορίων
Επίσης, σε περιπτώσεις που συγκληθούν τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από σεισμό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
συμμετέχει με τα ορισμένα μέλη σε αυτά.
3.4 Μνημόνια ενεργειών
Με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα προχωρήσουν στη σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για την
άμεση απόκριση και διευκόλυνση του έργου τους.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο οποίο δίδονται, σε
επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας, με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος,
τι, πότε, που, γιατί), που αναφέρονται στην παρ Β του Παραρτήματος ΣΤ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ
423/Β΄/2003).
Στο πλαίσιο αυτό στο μνημόνιο ενεργειών, την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχουν οι ανωτέρω, θα
περιγράφονται τα ακόλουθα:

ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε
επίπεδο Δήμου (όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 3.1.3 του παρόντος), Περιφερειακής Ενότητας και
Περιφέρειας (όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 3.2.3 του παρόντος) που συνδέονται με την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας
τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ),

κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο φορέας (Δήμος, Περιφέρεια) για την
υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού,
κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα επικοινωνίας των
επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για λόγους άμεσης κινητοποίησης πρέπει να
κοινοποιείται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός
των διοικητικών τους ορίων.
Επιμέρους μνημόνια ενεργειών που αφορούν την άμεση κινητοποίησή τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, θα πρέπει να καταρτίσουν και οι λοιπές
οργανικές μονάδες των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας.
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3.5 Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς
Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς για την
ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από
καταστροφές, δύνανται να καταρτίζουν εκ των προτέρων μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου
Εργοληπτών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που
θέτει ο Δήμος ή η Περιφέρεια.
Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις Τεχνικών έργων
των Περιφερειών, όπως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Υπηρεσίες των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές
(Εκτελεστική, Οικονομική Επιτροπή, κλπ) σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση
μητρώου εργοληπτών (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (οχήματα, μηχανήματα
έργου, κλπ) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης από την στιγμή ειδοποίησής τους για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή του Δήμου
αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς
ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους της Περιφέρειας ή του Δήμου πρότασης-πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των
ενδιαφερομένων, η δε σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος και
αβέβαιου (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αιρέσεως) (άρθ.185, 201 ΕΠ.
Α.Κ.). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις επί των οποίων στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η
πραγματοποίησή της εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με καταστροφικές
συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως σεισμοί, κλπ.).
Για ζητήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω διαδικασία, σχετικά είναι τα 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ:
7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία έχουν
αποσταλεί συνημμένα μαζί με όλη τη σχετική αλληλογραφία με το 6748/09-10-2017 έγγραφό μας.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι για ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016, σε
επίπεδο ΟΤΑ, εκκρεμεί αλληλογραφία της υπηρεσίας μας με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,
λόγω αρμοδιότητας (4526/22-06-2017 έγγραφό μας). Για τυχόν εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα αυτό θα σας
ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας.
Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. προς υποβοήθηση
του έργου των Περιφερειών, αποστέλλει ανά τρίμηνο τα στοιχεία του Μητρώου Μηχανημάτων Έργων όλης της
Χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά Είδος Μηχανήματος έργου χωριστά για κάθε
φορέα, όπως αυτά κοινοποιούνται στη Δ/νσή μας από τη Δ/νση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22), της Γενικής
Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων12 (πρώην Διεύθυνση Μητρώων (Δ13) της Γενικής
Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Ειδικότερα στο εν λόγω Μητρώο Μηχανημάτων Έργων καταγράφονται στοιχεία που αφορούν το είδος, το
εργοστάσιο, τον τύπο του Μ.Ε., κ.λ.π. ανά Περιφερειακή Ενότητα.
3.6 Πληρωμή δαπανών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας
Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας
σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147), αναφέρονται αναλυτικά στο 6748/9-102017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ),
κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονταν στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όταν για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η
τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

12

ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/2017)
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Ακόμη εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του
άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4),
για τις οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή
του σχετικού λογαριασμού, οπότε και δεσμεύεται η σχετική πίστωση.
Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-2015 (ορθή επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο
της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους Δήμους.
Επομένως οι οδηγίες και διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014
έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις
Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους Δήμους.
Περαιτέρω με το υπ αρθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
διευκρινίζονται θέματα που αφορούν:
 στα νομοθετήματα που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες πλέον διατάξεις,
 στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 15299/17-03-2107 απόφασης του Υπουργού
Μεταφορών και Υποδομών,
 στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας,
 και στην καταχώρηση του αριθμού ανάληψης υποχρέωσης στο «ΚΗΜΔΗΣ», η οποία θεωρείται από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης
σύμφωνα και με το αρθρ. 10 παρ.1β. της Υ.Α. 57654/23-05-2017 (Β.1781).
Επισημαίνεται ότι για ζητήματα του Ν. 4412/2016 εκκρεμεί ήδη αλληλογραφία της υπηρεσίας μας με την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, λόγω αρμοδιότητας και θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφό μας.
Επίσης σχετικά με το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ.αριθμ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά, αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών για
την επείγουσα διαχείριση συμβάντων με επικίνδυνα απόβλητα, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 62952/5384/2016
(ΦΕΚ 4326Β/30-12-2017).
3.7 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών από
την εκδήλωση σεισμών
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του Ν.3584/2007, όπως αυτά ισχύουν, σε
περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές επιτρέπεται η πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α για διάστημα έως οχτώ (8)
μήνες από την επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης13.
Περαιτέρω σύμφωνα με προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ Α & Β
Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών14,15 προβλέπεται ότι βάσει των διατάξεων της παρ.1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015
το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (σεισµοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές κ.λπ.) µε συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του
Ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του Ν.3584/2007 όπως ισχύουν, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου οι φορείς να μπορούν να
αντιμετωπίσουν άμεσα, χωρίς καμία χρονοτριβή, τις ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας των ανωτέρω έκτακτων
γεγονότων.
13 Το

14
15

20703/13-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το 5420/22-02-2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους
ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» και το 7057/25-02-2015 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» με ΑΔΑ
ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95.
Το 3948/06-02-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός
Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»(ΑΔΑ:7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30).
Το 3449/05-02-2018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός
Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»(ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ)
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Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρ. 41 παρ 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) επιτρέπεται η πρόσληψη
προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ
180/Α΄/1999).
Σημειώνεται ότι παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή
της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
3.8 Εθελοντικές οργανώσεις
Βάσει του άρθρου 119 παρ.2 του Ν.4249/2014, οι ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως ότου ολοκληρωθεί η πιστοποίηση και ένταξη στο Μητρώο Εθελοντών με
τη διαδικασία και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου.
Ως εκ τούτου, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας διέπονται από τα προβλεπόμενα στο Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το
Ν.4249/14) και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από σεισμούς μπορούν να αναλαμβάνουν
δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων, όπως αυτό
προσδιορίζεται στις παραγράφους 4.5 και 4.6 του παρόντος αντίστοιχα.
Τονίζεται ότι οι δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να είναι ουσιαστική η
προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που
καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή
τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.
Τέλος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 187/2015 Γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ., η οποία
έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, η διάταξη του άρθρου 118 (14Ι) του Ν.
4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) έχει άμεση νομική ισχύ για τους ήδη ενταγμένους εθελοντές, ως προς την ασφαλιστική
κάλυψη και την αστική ευθύνη αυτών (τα 6776/5-10-2015 και 7026/14-10-2015 έγγραφα της Δ/νσης Διεθνών
Σχέσεων, Εθελοντισμού – Εκπαίδευσης και Εκδόσεων της ΓΓΠΠ).
3.9 Χαρτογραφική αποτύπωση αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της χώρας
Μετά την εκδήλωση σεισμού είναι πιθανό να παρουσιαστούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πληγείσας
περιοχής, όπως κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις οδοστρώματος, κλπ. Η άμεση/προσωρινή
αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων από τους αρμόδιους φορείς συντήρησης του οδικού δικτύου (όχι
κατ’ ανάγκη η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας), ιδιαίτερα στα τμήματα του οδικού δικτύου όπου
αναμένεται να κινηθούν οχήματα έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ), αποτελεί
δράση με ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη βραχεία διαχείριση των
συνεπειών.
Ως εκ τούτου, η εκ των προτέρων αποσαφήνιση των φορέων συντήρησης κάθε τμήματος του οδικού δικτύου,
κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητάς τους στην αντιμετώπιση
προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καταστροφών.
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την αποσαφήνιση της χωρικής κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του
οδικού δικτύου της χώρας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ στο πλαίσιο
του συντονιστικού της ρόλου, προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση της ανωτέρω κατανομής με την χρήση
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με το 7910/08-11-2017
έγγραφό της απέστειλε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ένα ολοκληρωμένο τεύχος κατανομής αρμοδιοτήτων
συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, το οποίο συμπεριλαμβάνει 67 χάρτες σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας και 14 χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας, όπου απεικονίζεται ως υπόβαθρο η διοικητική διαίρεση σε
επίπεδο Δήμου, καθώς και το οδικό δίκτυο κατανεμημένο ανά φορέα αρμοδιότητας συντήρησης. Αντίγραφό του
έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr
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Επισημαίνεται ότι η χαρτογραφική αποτύπωση των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας
από την Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ περιορίζεται στον σαφή στόχο που
περιγράφεται ανωτέρω και δεν υποκαθιστά την αποτύπωση του χαρακτηρισμού των τμημάτων του οδικού δικτύου
(Εθνικό, Επαρχιακό, Δημοτικό) που έχει πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών.
3.10. 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 σεισμού 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.
Στο πλαίσιο αυτό 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 σεισμού, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.
Ομοίως, με εντολή των Δημάρχων, τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων καλούνται να
προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των
υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και
συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών ή των Δήμων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού
τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
Ειδικότερα, στις ανωτέρω ασκήσεις πολιτικής προστασίας θα πρέπει κατά κύριο λόγο να εξεταστούν θέματα
που αφορούν:
 τους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Περιφερειών ή των Δήμων
αντίστοιχα, πριν και μετά την εκδήλωση σεισμού
 τις διαδικασίες ενημέρωσης και κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και μέσων των οργανικών μονάδων
των Περιφερειών ή των Δήμων αντίστοιχα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών - ροή πληροφοριών – μνημόνια ενεργειών – επικοινωνίες
 τον συντονισμό δράσεων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Περιφερειών ή των Δήμων αντίστοιχα,
για έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, καταγραφή ζημιών, υποστήριξη του έργου
άλλων φορέων, κλπ.
 τις διαδικασίες εξασφάλισης επιπλέον πόρων για ενίσχυση του έργου των εμπλεκομένων οργανικών
μονάδων των Περιφερειών ή των Δήμων αντίστοιχα (μίσθωση μηχανημάτων, προμήθειες υλικών, παροχή
υπηρεσιών) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, στο
πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία πληρωμών πολιτικής
προστασίας
 τις διαδικασίες δρομολόγησης δράσεων για την παροχή βοήθειας σε πληγέντες (καταγραφή πληγέντων,
οργάνωση χώρων προσωρινής στέγασης πληγέντων, κλπ)
 την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνσης πολιτών μετά την εκδήλωση σεισμού (προϋποθέσεις,
περιορισμοί, σχέδιο δράσης)
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 σεισμού,
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 σεισμού.
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Για τη διευκόλυνση των φορέων Πολιτικής Προστασίας στη διοργάνωση, σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση
των ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει το Εγχειρίδιο
σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας (1764/12−03−09 έγγραφο της).
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.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ
Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού 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 τέταρτο μέρος που ακολουθεί δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων
φορέων στην από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών μετά την
εκδήλωση σεισμού και την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.
4.1 Επίσημη ανακοίνωση χαρακτηριστικών σεισμικού φαινομένου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (παράγραφος 1.4.του παρόντος), η επίσημη ανακοίνωση του σεισμού που αφορά
στα εγγενή στοιχεία του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος, χαρακτηρισμός) δίδεται
από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί τον συντονιστή φορέα
του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου (Ε.Ε.Σ.Δ.).
Μετά την εκδήλωση σεισμού το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποστέλλει την
επίσημη ανακοίνωση του σεισμού στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στον Πρόεδρο του
Ο.Α.Σ.Π. για την περαιτέρω κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Η αποστολή της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για σεισμούς
μεγέθους άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Richter.
4.2 Αρχική εκτίμηση συνεπειών
Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, τις επηρεαζόμενες περιοχές και την αρχική
εκτίμηση των συνεπειών, σε συνδυασμό με την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν βαρύνουσα σημασία για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και την
εν συνεχεία άμεση κινητοποίηση και κλιμάκωση των δράσεων πολιτικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση
των συνεπειών είναι μια δυναμική διαδικασία και δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τις νεότερες εισερχόμενες
πληροφορίες αλλά και λόγω της περαιτέρω εξέλιξης της σεισμικής δράσης στην περιοχή.
Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης
ενημέρωσης για την αρχική εκτίμηση των συνεπειών στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση σεισμού
(ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423/B΄/2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν πληροφορίες16 σχετικές με
τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο σεισμός (ζημιές, θύματα, καταρρεύσεις, εγκλωβισμοί, κτλ), ενημερώνουν
άμεσα:
 τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους τοπικούς φορείς (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για συμβάντα αρμοδιότητάς τους,
 τον οικείο Δήμαρχο, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη
 το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη αναφορά – Υ.Α. 1299
10-04-2003, ΦΕΚ 423/B΄/2003).
Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του
οδικού δικτύου, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και την 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).
16

Η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό 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 του σεισμού, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, στα πλαίσια
εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισμικά φαινόμενα
(5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 4096/12-07-2006 έγγραφό μας).
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Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ μετά τη λήψη της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επικοινωνεί άμεσα με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., τα
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων,
Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, καθώς και με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση φορείς της κεντρικής
διοίκησης (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, ΕΚΑΒ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, Υ.Υ./ΕΚΕΠΥ, κλπ), ενημερώνεται για τις ευρύτερες
επιπτώσεις του σεισμού και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Προϊστάμενο της Δ/νσης
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Ο Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π., εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του σεισμού και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών
ενημερώνει τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα
Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Νοείται ότι οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωμένο επίπεδο συλλέξει πρωτογενείς πληροφορίες
σχετικά με τις συνέπειες του σεισμού, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τα αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου όργανα
των κατά περίπτωση επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ, ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) καθώς και τα αρμόδια
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης)
4.3 Κινητοποίηση
Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την
εκδήλωση σεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και αξιολογώντας τις πληροφορίες
για την επικρατούσα κατάσταση, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή
τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων δύναται να
τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις συνέπειες
του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:
 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας
διατιθέμενων πόρων
 η έκταση της καταστροφής
 το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής)
Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη
κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο
Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και
τις αρμοδιότητες του.
4.3.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο
Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών μετά την εκδήλωση
σεισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό
απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για την διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης
(Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και για την διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς ασφαλείς υπαίθριους χώρους
(χώροι καταφυγής).
Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά
των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., στους χώρους που έχουν καταφύγει οι πολίτες (χώροι καταφυγής), καθώς και
όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για την διευκόλυνση του έργου των σωστικών
συνεργείων, και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα
διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών
σε νοσηλευτικές μονάδες.
Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση σεισμού ενημερώνονται για συμβάντα
αρμοδιότητάς τους 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
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πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της
έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους (αστική έρευνα και διάσωση, κατάσβεση πυρκαγιών, κτλ.) αιτούνται
μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό και μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για
την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ).
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., της ΕΛ.ΑΣ. και του
ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.
Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά
τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ,
κλπ).
Οι Διοικητές των ΔΥΠΕ (Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών) επικοινωνούν με τις διοικήσεις των
υγειονομικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την ετοιμότητα
υλοποίησης δράσεων που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων
αναγκών και ενημερώνουν το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας).
Εν συνεχεία, οι Διοικητές των ΔΥΠΕ σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ εφαρμόζουν, αν αυτό απαιτείται, το
επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού της περιοχής ευθύνης τους, και
ενημερώνουν τους οικείους Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους, προκειμένου να συντονίσουν την
υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (άρση εμποδίων πρόσβασης από και
προς τις υγειονομικές μονάδες, κλπ).
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). Επίσης, δρομολογούν δράσεις, μετά από σχετική ειδοποίηση, που συνδέονται με την
απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές ενόψει απειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης τσουνάμι, στα πλαίσια
των χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, του Εθνικού
Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς
και του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, διευκολύνουν την από
θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του Π.Σ., καθώς και άλλων επιχειρησιακά
εμπλεκομένων φορέων (ΕΚΑΒ, 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.
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 όπως αυτές αναφέρονται στην
παράγραφο 3.1.3 του παρόντος.
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 όπως αυτές αναφέρονται
στην παράγραφο 3.2.3 του παρόντος
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, κλπ.
Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών), μετά την
εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τα σχολικά
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κτίρια αρμοδιότητάς τους βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται
από τον Ο.Α.Σ.Π. και κατευθύνουν τους μαθητές και το προσωπικό προς τους προσδιορισμένους εκ των προτέρων
ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισμού, προκειμένου εν συνεχεία οι μαθητές να παραληφθούν με
ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων μετά την εκδήλωση σεισμού και
εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τις κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από
τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους και 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 Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας
προκειμένου να εκτιμήσουν το εύρος των συνεπειών από την εκδήλωση του σεισμού 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.
4.3.2 Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδομών στην περιοχή που
εκδηλώθηκε ο σεισμός
Μετά την εκδήλωση σεισμού, 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 εκδηλώθηκε ο σεισμός 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.
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 και των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του
πυθμένα των λιμένων αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Δρομολογούν
δράσεις αποκατάστασης των λιμενικών έργων και της μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα.
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.
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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.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του
κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχό τους μετά από σεισμό (έκτακτη επιθεώρηση). Σε
περιπτώσεις που 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.
4.3.3 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από τους κατά τόπους αρμόδιους Δημάρχους
και Περιφερειάρχες, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και την
αρχική εκτίμηση των συνεπειών, ενημερώνει τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και συντονίζει εφόσον
συντρέχουν λόγοι την κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσή του.
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 σεισμού.
Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. και τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΦΚ σχετικά με την εκδήλωση σεισμού
και τις συνέπειές του και με εντολή του Υπουργού Υποδομών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, συντονίζει την
κινητοποίηση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών σχετικά με τον άμεσο έλεγχο και την
καταγραφή ζημιών σε κτίρια και υποδομές από την εκδήλωση του σεισμού, προκειμένου να προσδιοριστεί η
έκταση και το μέγεθος των ζημιών, η καταλληλότητα για χρήση τους, καθώς και η αρχική εκτίμηση του αριθμού των
μη κατάλληλων για παραμονή ή διαμονή κτιρίων.
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.
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.
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.
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Ειδικότερα, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Υγείας, μετά την εκδήλωση σεισμού 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. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί σε
συνεννόηση με το ΕΚΑΒ 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), την επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), θέματα Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων) κλπ. (Ν.3370/05,
ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενημερώνεται με μήνυμα που εκδίδεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ σχετικά με την
εκδήλωση σεισμού, επικοινωνεί με τους αρμόδιους συνδέσμους και τα αστυνομικά τμήματα για την αρχική
εκτίμηση των συνεπειών και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν
αναφορές για βλάβες. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών εφαρμόζει το επιχειρησιακό σχέδιο
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, με αποστολή στην πληγείσα περιοχή κλιμακίων της Γενικής
Διεύθυνσης και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), για έλεγχο και καταγραφή ζημιών σε κτίρια και
υποδομές από την εκδήλωση του σεισμού, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλόλητα των κτιρίων (κατοικιών,
δημόσιων κτιρίων, κτιρίων κρίσιμων λειτουργιών).
Ο Ο.Α.Σ.Π., μετά την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού και την πρώτη εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον
συντρέχουν λόγοι δύναται να:
 αποστείλει τα Κλιμάκια Άμεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή για επιτόπιες παρατηρήσεις
σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την άμεση ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, και
 αποστείλει τα Ειδικά Επιστημονικά Κλιμάκια, τα οποία έχουν ως έργο την παρακολούθηση της σεισμικότητας
με εγκατάσταση οργάνων (σεισμογράφων ή/και επιταχυνσιογράφων) στην πλειόσειστη περιοχή, με σκοπό
την πύκνωση υφιστάμενου δικτύου για την καλύτερη καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη της
μετασεισμικής ακολουθίας.
Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και
Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. δύναται να τη συγκαλέσει, προκειμένου να αξιολογήσει τα
υφιστάμενα δεδομένα για τον προσδιορισμό της εξέλιξης της σεισμικής δράσης και να προτείνει προς την Πολιτεία
τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων και ενεργειών (Δ16γ/08/264/Γ/2014 - ΦΕΚ 2019/Β΄/2014 και
ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/17 - ΦΕΚ 714/ΥΟΔΔ/2017).
Το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την εκδήλωση σεισμού κινητοποιεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε
περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών ή θανόντων λόγω του σεισμού υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες,
προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με το ΕΚΕΠΥ, όσο και με την ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, ή απευθείας
από αυτά.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση τραυματιών και
θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω σεισμού, αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις
Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι
ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας
(ΕΚΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών.
4.4 Επικοινωνίες
Η αρχική εκτίμηση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού και η εν συνεχεία κινητοποίηση των φορέων
που εμπλέκονται σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, έχει ως βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη επικοινωνία τους μέσω
των υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα).
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Στις περιπτώσεις που, κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού, παρουσιάζονται δυσχέρειες στις
επικοινωνίες και μέχρι την αποκατάστασή τους οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή οι Υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Περιφερειαρχών, των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, που αφορά τις μεταξύ τους επικοινωνίες, με την διάθεση προσωπικού ή
μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
Εναλλακτικά, στο έργο της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Δημάρχων, των Αντιπεριφερειαρχών και των
Περιφερειαρχών, όταν παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοινωνίες, δύναται να συμβάλλουν άμεσα οι
Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι ή ραδιοερασιτέχνες μέλη της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που
δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή, όπως αυτό έχει καθοριστεί εκ των προτέρων στις σχετικές
προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των οικείων Δήμων και των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
4.5 Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών Ενοτήτων μετά την
εκδήλωση σεισμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών
Μετά την εκδήλωση σεισμού, με βάση την εκτίμηση των συνεπειών οι αρμόδιοι 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 σε ασφαλή χώρο 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.
Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως
θέματα σχετικά
 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για τις συνέπειες του σεισμού
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 ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Αντιπεριφερειάρχη, που ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που του παρέχει ο οικείος Περιφερειάρχης, δράσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας με βάση την
διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Ο.Π.Π. με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του
 με την συνδρομή του έργου του Π.Σ. για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό ατόμων από τους λοιπούς
επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
 με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω 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 την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Ο.Π.Π. φορείς, κατά περίπτωση, προς
υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας τους και τις δυνατότητες άμεσης
συνδρομής
 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση σεισμού (διασφάλιση
επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας - ασύρματα δίκτυα)
4.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) μετά την εκδήλωση σεισμού, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
Μετά την εκδήλωση σεισμού, με βάση την εκτίμηση των συνεπειών οι Δήμαρχοι δύναται προς υποβοήθηση
του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) σε ασφαλή χώρο με σκοπό τον καλύτερο
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συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά
 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για τις συνέπειες του σεισμού
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 ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Δήμαρχο, δράσεων αρμοδιότητας Δήμου με βάση την
διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Τ.Ο. με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του
 με την συνδρομή του έργου του Π.Σ. για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό ατόμων από τους λοιπούς
επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
 με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις
κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
 με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για
υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 με την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. φορείς, κατά περίπτωση, προς
υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας τους και τις δυνατότητες άμεσης
συνδρομής
 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση σεισμού (διασφάλιση
επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας - ασύρματα δίκτυα)
 με ζητήματα που συνδέονται με την υποστήριξη των πολιτών που βρίσκονται στους χώρους καταφυγής
4.7 Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν
πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω καταστροφών (μερικές ή ολικές καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές στον
αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόμενα, κλπ) διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς
πληροφορίες σχετικές με καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια
κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο
χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως τροποποιήθηκε από το 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
των συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται.
Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε
προσωπικό και μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ
210/1992, ΦΕΚ 99/Α΄/1992). Αν η κατάσταση το απαιτεί κινητοποιείται η ΕΜΑΚ. (ΠΔ 96/1987, ΦΕΚ 58/Α΄/1987 –
ΠΔ 329/1993, ΦΕΚ 140/Α΄/1993 - Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004).
Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει για την
ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα στην
ζώνη της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων 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 του σεισμού σε υγειονομικά κέντρα
είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 217/Α΄/1985). Το παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της
περιφέρειάς του έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισμού, 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
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εκτάκτων περιστατικών γενικά. Διακινεί και διακομίζει στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής
περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε εκτάκτου περιστατικού 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. Στην πρώτη
γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοιχες
αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. (ΠΔ 376/1988, ΦΕΚ 169/Α΄/1988).
Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ 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 αστυνομικές αρχές 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/Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητάς
τους προς τα σημεία επεμβάσεων ή τη διάθεση μηχανημάτων έργου για την άρση εμποδίων, κλπ.,
• 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 ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και διανομής φυσικού αερίου,
κλπ., να 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)
• τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού της ΓΔΑΕΦΚ για την εκτίμηση της στατικότητας του ερειπίου και για
τεχνικές κατευθύνσεις κατά τις επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, μετά από σεισμό,
• το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ ή το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) 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.
4.8 Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων
Η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως
πυρκαγιές, κυρίως στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.
Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τον σεισμό καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και
καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων
αναγκών λόγω σεισμού.
Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από το σεισμό καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους όταν αυτό
απαιτηθεί.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω σεισμών προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως την απομάκρυνση πολιτών, με στόχο την προστασία τους από
πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας μετασεισμικών δονήσεων.
Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας
στο οδικό δίκτυο της πληγείσας περιοχής στα σημεία όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις οδοστρώματος, καταπτώσεις
βράχων, κλπ, από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των
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Δήμων και των Περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου17. Εν συνεχεία θα πρέπει
να εξεταστεί και δρομολογηθεί κατά προτεραιότητα η άρση εμποδίων στο οδόστρωμα για την προσωρινή
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ)
από και προς την πληγείσα περιοχή.
Επισημαίνεται ότι η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή
περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά
τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, οι οποίες 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, Π.Δ.1/2005, Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω οι αρμόδιες Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών και οι αρμόδιες
Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων για την υποστήριξη του έργου τους στην αντιμετώπιση συντελεσθέντος ή εν εξελίξει
καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας, δύναται να ζητήσουν από την ΓΓΠΠ την ενεργοποίηση του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Ινστιτούτου Γεωλογικών &
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για την άμεση τεχνικογεωλογική αναγνώριση και την καταγραφή των
φαινομένων και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, για τις επηρεαζόμενες
κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα)
Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ι.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.
Τονίζεται ότι η κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν λόγω του σεισμού, καθώς και η περιφρούρηση και
διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την
παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της, αποτελούν αρμοδιότητες των κατά τόπους
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, βάσει της αποστολής τους (Ν. 3511/2006, ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α’/2014 - ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99/Α΄/1992).
Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών από
άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμους, κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των
επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών
αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω του σεισμού.
4.9 Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση μέσων
Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών, αναλόγως του είδους
των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της
Περιφέρειας ή των οικείων Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων
Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
αρθ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α΄/2007). Νοείται ότι αιτήματα που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει
να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου.
Επισημαίνεται ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης πόρων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα διάθεσή τους, είτε από το φορέα υποδοχής τους ο
οποίος και υπέβαλε το αρχικό αίτημα. Νοείται ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την
καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική
ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα υποδοχής.
17

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 3.8 του παρόντος, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με το 7910/08-112017 έγγραφό της απέστειλε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ένα ολοκληρωμένο τεύχος κατανομής αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της
χώρας, το οποίο συμπεριλαμβάνει 67 χάρτες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και 14 χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας, όπου απεικονίζεται ως υπόβαθρο
η διοικητική διαίρεση σε επίπεδο Δήμου, καθώς και το οδικό δίκτυο κατανεμημένο ανά φορέα αρμοδιότητας συντήρησης. Αντίγραφό του έχει αναρτηθεί
στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr
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Σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους φορείς σε
επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα
διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής
βοήθειας από και προς άλλες χώρες (Ν. 3013/2002, N. 3536/2007).
Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του Κέντρου Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της
καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνουμε ότι στα
αιτήματα θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα αιτούμενα μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς και ο επιχειρησιακός
χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την είσοδό τους στη χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του
αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό τους.
Σημειώνεται ότι το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, μεταξύ των άλλων δράσεων πολιτικής προστασίας,
δύναται να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, μετά από σχετική αίτηση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων
φορέων μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ, για τη μεταφορά προσωπικού, μέσων και εφοδίων για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών λόγω σεισμού (ΠΔ 242/1999, ΦΕΚ 201/Α΄/1999, ΚΥΑ 1329.1/53/2002, ΦΕΚ 1482/Β΄/2002).
Επίσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις δύνανται να συμβάλουν στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού,
με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και την προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές (Σχέδιο
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6, Φ.595/231238/Σ.779/22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ / Δνση Α6).
Ειδικότερα, το ΓΕΕΘΑ, μετά από σχετική αίτηση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων μέσω ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ,
δύναται :
 να κινητοποιεί τις Νοσηλευτικές Μονάδες (ΚΙΧΝΕ), τις Μονάδες Μηχανικού, τις Μονάδες Εφοδιασμού –
Μεταφορών των Γενικών Επιτελείων και Μειζόνων Επιχειρησιακών σχηματισμών και να συνδράμει, σε
συνεργασία με άλλους φορείς, στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες (οργάνωση καταυλισμών,
αεροδιακομιδές, κλπ).
 να ενισχύει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και τα σωστικά συνεργεία του
Π.Σ. με την Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ), με ελικόπτερα (Ε/Π) ή αεροσκάφη (Α/Φ) ή
πλοία του Πολεμικού Ναυτικού για την μεταφορά τους στον τόπο της καταστροφής.
 να συμβάλει με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες
περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ /
«Ξενοκράτης», καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ /
«Ξενοκράτης») όπου αυτό απαιτείται
4.10 Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – συντονισμός φορέων
Το θεσμικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας προσδιορίζονται στο 2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
Διευκρινίζεται ότι
 η έκδοση αποφάσεων κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
δρομολογείται μετά, ή κατά την διάρκεια εκδήλωσης καταστροφών και όταν το ανθρώπινο δυναμικό και τα
μέσα δεν επαρκούν και απαιτούνται δυνάμεις πλέον των διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινόμενου (άρθρο 2, παρ. 4β΄ του
Ν.3013/2002). Δηλαδή η εφαρμογή του άρθρου 8δ΄ του Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
έχει θεσμική βάση σε συντελεσθείσες, ή εν εξελίξει καταστροφές,
 η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8
παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002, δεν συνδέεται με την διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πληγείσας από
σεισμό (σεισμόπληκτη) και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών
ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες. Η διαδικασία για την
οριοθέτηση μιας περιοχής ως πληγείσας από σεισμό (σεισμόπληκτη) δρομολογείται ανεξάρτητα και
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 4.11 του παρόντος.
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4.11 Οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ως σεισμόπληκτης
Η εισήγηση για την οριοθέτηση περιοχών ως πληγείσες από σεισμό (σεισμόπληκτες) εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) μέσω
της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Ν. 867/1979, Ν.
1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α΄/1981, ΠΔ 123/2017 – ΦΕΚ 151/Α΄/2017).
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων των κτιρίων η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. εισηγείται την οριοθέτηση της
πληγείσας περιοχής ως σεισμόπληκτης στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και εκδίδεται Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, οριοθέτησης των
σεισμόπληκτων περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από το σεισμό.
4.12 Παροχή βοήθειας - Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων
Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωσή του σεισμού είναι
δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους
αρμόδιους Δημάρχους, Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και εν συνεχεία
υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν
από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου. Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και
τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει των λειτουργικών και
οικονομικών μέσων που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Περιφέρειες.
Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως με την
κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους καταφυγής, καθώς και με
την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής σε ασφαλή χώρο των πολιτών που η κατοικία τους έχει
καταρρεύσει ή έχει υποστεί βλάβες και η παραμονή τους σε αυτές θεωρείται αδύνατη.
4.12.1 Χώροι καταφυγής πληθυσμού - Διοικητική μέριμνα.
Αμέσως μετά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού και ειδικά σε περιοχές όπου αυτός έγινε έντονα αισθητός, οι
πολίτες κατά κανόνα εγκαταλείπουν τους στεγασμένους χώρους στους οποίους βρίσκονται για να καταφύγουν σε
ασφαλείς, κατά την κρίση τους, υπαίθριους χώρους.
Οι Δήμαρχοι, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ συλλέγουν πληροφορίες
σχετικά με τον αριθμό των συγκεντρωμένων πολιτών που έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη συνέχεια,
λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους (επιπτώσεις σε κτίρια, έντονη
μετασεισμική δραστηριότητα, καιρικές συνθήκες, κλπ.) προχωρούν σε πρώτη εκτίμηση του χρόνου παραμονής
των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους αυτούς.
Στην περίπτωση που αναμένεται πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι Δήμαρχοι,
συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω σεισμού, δύνανται να δρομολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που
παραμένουν σε αυτούς. Προς τούτο κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την ακριβέστερη
εκτίμηση του αριθμού των συγκεντρωμένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους, με στόχο την κατά περίπτωση
διάθεση πόσιμου ύδατος, σε επιλεγμένα σημεία που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Εν
συνεχεία και εφόσον συντρέχουν λόγοι, που οφείλονται στην πολύωρη παραμονή, εξετάζεται η εγκατάσταση
χημικών τουαλετών, καθώς και η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύματος.
4.12.2 Οργάνωση, λειτουργία και διοικητική μέριμνα χώρων άμεσης στέγασης πληγέντων.
Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που
έχουν συγκεντρωθεί και παραμένουν σε υπαίθριους χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τον
αριθμό των κατοικιών, στην περιοχή ευθύνης τους, που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί βλάβες και η
παραμονή σε αυτές θεωρείται αδύνατη. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός
των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστεί άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλή χώρο.
Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα την δυνατότητα άμεσης
προσωρινής διαμονής των πολιτών που έχουν πληγεί από σεισμό σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους (τουριστικά
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καταλύματα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ), καθώς και την μεταφορά τους στους χώρους αυτούς,
εφόσον απαιτηθεί.
Την δράση αυτή των Δήμων για την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ
αιτίας της εκδήλωσης σεισμών, όταν συντρέχει λόγος, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή)
κατά τα πρώτα 24ωρα, δύναται να υποστηρίξει άμεσα και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας από τις
διαθέσιμες πιστώσεις της ΓΓΠΠ.
Σε περίπτωση που εκτιμάται από τους Δημάρχους ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η άμεση προσωρινή
διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους, ή δεν επαρκούν για το σύνολο πολιτών που χρήζουν άμεσης
προσωρινής διαμονής, ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον οικείο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη,
προκειμένου να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέσων, κλπ),
Ο Περιφερειάρχης, μετά την σχετική ενημέρωση από τους Δημάρχους προχωρά σε αναζήτηση εναλλακτικών
λύσεων άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέσων, κλπ) σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να υποστηριχτούν οι δράσεις αυτές σε κεντρικό επίπεδο αν τούτο κρίνεται
απαραίτητο.
Στις περιπτώσεις που και οι ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις δεν είναι ικανές να εξασφαλίσουν την άμεση
προσωρινή διαμονή για το σύνολο πολιτών που χρήζουν άμεσης προσωρινής διαμονής, και αφού εξαντληθούν
όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις σε συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση, ο Περιφερειάρχης κινητοποιεί τις
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διαχείριση υλικών οργάνωσης των
χώρων καταυλισμού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ)18, με σκοπό να εξασφαλίσουν τα αναγκαία υλικά για την οργάνωση
και την λειτουργία τους (Β.Δ. 972/1966 - ΦΕΚ 265/Α/1966)19 (οι Περιφέρειες οι οποίες στην εδαφική τους
επικράτεια δεν υπάρχει αποθηκευτικό κέντρο με υλικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να αιτούνται τέτοιο υλικό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ). Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αν
τούτο απαιτηθεί, συντονίζουν το έργο της διάθεσης των υλικών αυτών και την οργάνωση του καταυλισμού.
Η προβλεπόμενη εγκριτική Απόφαση για τη διακίνηση του ανωτέρω σκηνικού υλικού από τις αρμόδιες
υπηρεσίες των Περιφερειών εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γεν Δ/νση Πρόνοιας).
Νοείται ότι για τους πιθανούς χώρους καταυλισμού που έχουν προσδιοριστεί από την Περιφέρεια σε
συνεργασία με τους Δήμους πριν την εκδήλωση σεισμού στο στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών και
έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό τους, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η καταλληλότητά τους μετά την εκδήλωση του
σεισμού, καθώς και η εξασφάλιση εγκαταστάσεων υγιεινής, παροχής πόσιμου νερού, κλπ., με βάση τον αριθμό
των πολιτών που εκτιμάται να παραμείνουν προσωρινά σε αυτούς.
Σημειώνεται ότι για την οργάνωση των καταυλισμών (εγκατάσταση σκηνών, κλπ) οι Περιφερειάρχες ή οι
αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να αιτηθούν την συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ
ή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν
ανάλογη εμπειρία.
Σε περιπτώσεις που το διαθέσιμο σκηνικό υλικό δεν επαρκεί, δύνανται να αιτηθούν άμεσα επιπλέον σκηνικό
υλικό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ
(ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν
Δ/νση Πρόνοιας).
Η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις Περιφέρειες με βάση
τις αυξημένες δυνατότητες σε οικονομικούς πόρους, προσωπικό και μέσα που κατά κανόνα διαθέτουν σε σχέση με

Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει
οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. ΜακεδονίαςΘράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
19 Η προμήθεια και διάθεση σκηνικού υλικού και κλινοσκεπασμάτων για την άμεση στέγαση των σεισμόπληκτων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β.Δ. 972/1966, ΦΕΚ 265/Α/1966).
Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διατηρεί 10 αποθηκευτικά κέντρα στην επικράτεια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Ρόδο), εκ των οποίων το αποθηκευτικό κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιείται
ως κεντρική αποθήκη και εφοδιάζει αναλόγως των αναγκών τα υπόλοιπα αποθηκευτικά κέντρα.
18
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τους Δήμους, ειδικά δε όταν πρόκειται για την φιλοξενία μεγάλου αριθμού πληγέντων ή/και πληγέντων από δύο ή
περισσότερους Δήμους.
Το ανωτέρω δεν αποκλείει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να διαθέτει ένας Δήμος στην
οργάνωση και λειτουργία χώρων καταυλισμού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας,
εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν και λειτουργούν από τις υπηρεσίες του Δήμου (αθλητικές εγκαταστάσεις,
κατασκηνώσεις, κλπ).
Τα πλεονεκτήματα των Δήμων στην οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών ισχύουν και σε περιπτώσεις που ο
αριθμός των φιλοξενούμενων πληγέντων είναι μικρός και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης υποστήριξης από τις
υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης τα ανωτέρω πλεονεκτήματα των Δήμων δύναται να ισχύουν και σε Δήμους με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι νησιωτικοί Δήμοι (νησιωτικότητα) κλπ.
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία των καταυλισμών απαιτεί την
στενή συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών των Περιφερειών και των Δήμων για την
αποτελεσματικότερη συνδρομή των πληγέντων, όπως αναφέρεται και στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», με την υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης όπου αυτό απαιτείται.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με βάση την ενημέρωση που έχει από
τους αρμόδιους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη σχετικά με τον εκτιμώμενο αριθμό πολιτών για τους οποίους
δεν δύναται να εξασφαλιστεί άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους, συνεργάζεται με τον
Γενικό Γραμματέα Υποδομών προκειμένου να ενημερωθεί ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών και να εξεταστεί η
άμεση μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων, αν τούτο είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έπειτα
από απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη μεταφορά και
εγκατάσταση οικίσκων σε οργανωμένους χώρους, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και την Περιφέρεια.
Νοείται ότι η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών ως μέτρο έχει χαρακτήρα προσωρινό, μέχρι
να δρομολογηθούν οι διαδικασίες στέγασης των πληγέντων σε άλλους ασφαλείς στεγασμένους χώρους
(επιδότηση ενοικίου, κλπ.).
4.13 Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω σεισμού
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 βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ του 2011, οι οποίες ήδη είχαν ενσωματώσει τις
αλλαγές που είχαν 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 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.
• Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη
περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία
τους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε
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τοπικό επίπεδο και 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.
Επισημαίνεται ότι η διάσωση, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, σε αντίθεση με την
οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών,
ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο στην περιοχή της καταστροφής, που η ζωή τους
βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Ο κίνδυνος που διατρέχουν άμεσα οι πολίτες μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού προέρχεται κατά βάση:
α) από εκτεταμένες πυρκαγιές σε αστικό χώρο
β) από διαρροές επικίνδυνων ουσιών, κλπ.
γ) από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα
δ) από εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά την μετασεισμική περίοδο,
Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας σεισμών θα
πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους.
Η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, πρέπει να βασίζεται στις
εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της
καταστροφής.
Στις περιπτώσεις των σεισμών η ευθύνη περιορισμού των συνεπειών και κατά συνέπεια η αρμοδιότητα
εισήγησης στα όργανα λήψης της απόφασης που ορίζονται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, ανήκει:
 στον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του
πυροσβεστικού έργου στις περιπτώσεις εκτεταμένων πυρκαγιών σε αστικό χώρο, όπως επίσης και σε
περιπτώσεις που συνδέονται με διαρροές επικινδύνων ουσιών, κλπ. μετά από σχετική ενημέρωση από τον
τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή
 στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή στις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των
Περιφερειών σε περιπτώσεις επαγόμενων κατολισθητικών φαινομένων, με την επιστημονική συνδρομή
των Ομάδων Άμεσης Παρέμβασης του Ι.Γ.Μ.Ε., εφόσον τούτο είναι εφικτό στο πλαίσιο ενεργοποίησης του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Ινστιτούτου
Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)
 στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων στις περιπτώσεις εκτεταμένων καταρρεύσεων κτιρίων ή
στοιχείων τους που δύναται να καταρρεύσουν κατά την μετασεισμική περίοδο και να θέσουν σε κίνδυνο τη
ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη, και τα πρώτα
αποτελέσματα των αυτοψιών των συνεργείων της ΓΔΑΕΦΚ που έχουν μεταβεί στη πληγείσα περιοχή, όταν
τούτο είναι εφικτό
Σημειώνεται ότι η δράση της απομάκρυνσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η
καλή οργάνωση για την υλοποίηση της.
Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να υποστηρίξουν την εφαρμογή του μέτρου, εφόσον
ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης)
 για τον εντοπισμό και ειδοποίηση πολιτών για την λήψη απόφασης απομάκρυνσής τους
 για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών από τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης προς τον χώρο υποδοχής.
 Για τη φύλαξη της περιουσίας των πολιτών από τους χώρους από τους οποίους απομακρύνονται
Τη δράση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών δύναται να υποστηρίξουν οι κατά τόπους αρμόδιες
Λιμενικές Αρχές, εφόσον συντρέχουν λόγοι μετακίνησής τους με πλωτά μέσα.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουρίστες, κλπ), κρίνεται απαραίτητο, εφ όσον
είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσής τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο
την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ληφθεί η απόφαση, ο κατά τόπους υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει
το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ της ΓΓΠΠ για την μετακίνηση των αλλοδαπών πολιτών, καθώς και για τους χώρους υποδοχή τους.
Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ εν συνεχεία ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών (Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων) προκειμένου
να ενημερώσει αρμοδίως τις Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών.
Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης
πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός
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υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσοκομεία,
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων, κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης
αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των φορέων
που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε τοπικό
επίπεδο και σύμφωνα με τα σχέδια εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών ή
εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση
εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:
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. (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης /
Αντιπεριφερειάρχης) 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. Η ανακοίνωση 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.
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
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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.
4.14 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη πληγέντων - Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη
δημόσια υγεία.
Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης
κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από σεισμούς, το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.
Μετά από σεισμό το Ε.Κ.Κ.Α., εφόσον συντρέχει λόγος, συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης,
συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής
υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο (Ν.
2646/1998 - ΦΕΚ 236/Α΄/1998, Ν. 3106/2003 - ΦΕΚ 30/Α΄/2003, Ν. 3402/2005 - ΦΕΚ 258/Α΄/2005, ΠΔ 22/2006 ΦΕΚ 18/Α΄/2006).
Ο γενικότερος συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Σε περίπτωση σεισμού το
Ε.Κ.ΕΠ.Υ εφαρμόζει τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που έχει καταρτίσει. (Ν.3370/05,
ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007)
4.15 Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των
καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο συγκληθεί.
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 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 λόγω σεισμών, καθώς και για τις επιπτώσεις των σεισμών στην υγεία των πολιτών
(αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων λόγω σεισμών, αποτελεί
αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε
περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών και θανόντων περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων
Προξενείων και Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν σε στοιχεία εξέλιξης της σεισμικότητας και
μέτρα αυτοπροστασίας – ενδεδειγμένες συμπεριφορές του κοινού σε μετασεισμικό περιβάλλον αποτελούν
αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1 Διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών από την εκδήλωση σεισμού
Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής
μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του
Ν.3852/2010).
Επίσης, 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 (αρθ. 186 παρ. ΙΙ.Η.5 του του Ν3852/2010).
5.2 Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού και των τροφίμων
Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών όπως οι σεισμοί, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει πρόσφατα την Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017
εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά
φαινόμενα». (Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 - ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4)
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι Δήμοι
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, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δημιουργία οποιασδήποτε
διαρροής ή εισροής ξένων υλών στο δίκτυο που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του πόσιμου νερού.
Σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής
υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτίων του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος
(μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι) μετά από κατάλληλη δειγματοληψία. Εφόσον υφίστανται βάσιμες
ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει σε συνεργασία με τους
υπευθύνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (όπως διακοπή της
υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού και τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, αποκατάσταση
της βλάβης, υπερχλωρίωση τμήματος ή όλου του δικτύου ανάλογα με τις συνθήκες, κ.α.) (Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-112017 - ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας).
Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο, οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές
θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση έτσι ώστε (Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 - ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4
εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας):
 Να διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης
 Να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων, και
 Να ελέγχονται συστηματικά οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα η σπουδαιότητα διενέργειας υγειονομικής αναγνώρισης, δεδομένου
ότι κάθε εργαστηριακή εξέταση αντικατοπτρίζει μόνον την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η
υγειονομική αναγνώριση επιτρέπει την επισήμανση των υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των τροφίμων κυρίως στις περιπτώσεις που γίνεται μαζική
προετοιμασία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα ευαλλοίωτα.
Προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου διανέμονται στους πληγέντες τυποποιημένα
τρόφιμα. Θα πρέπει αυτά να διακινούνται με ασφάλεια και να αποθηκεύονται μέχρι την διανομή τους σε χώρους με
απόλυτη τάξη, καθαριότητα και με συνθήκες συντήρησης τέτοιες ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις ή
επιμολύνσεις τους (Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 - ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας).
Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας σε μια περιοχή μετά την εκδήλωση σεισμού,
δύναται να πραγματοποιείται επιδημιολογική επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

58

ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν

(ΚΕΕΛΠΝΟ) και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από τις αρμόδιες
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας.
5.3 Μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων και υποδομών
Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), μετά την
ενημέρωσή της για τις συνέπειες από την εκδήλωση σεισμού, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών
εφαρμόζει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, με την κινητοποίηση του
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) και συντονίζει ελέγχους στην
πληγείσα περιοχή προκειμένου, κατά προτεραιότητα, να εντοπιστούν ενδεχόμενες επικινδυνότητες, να ελεγχθούν
κτίρια βασικών λειτουργιών καθώς και ιδιωτικά κτίρια.
Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.:
 Ενημερώνει τους Διευθυντές για το συμβάν και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, κινητοποιεί τη Διεύθυνση που
είναι χωρικά αρμόδια, ενώ θέτει σε κατάσταση επιφυλακής τις άλλες δύο Διευθύνσεις.
 Οργανώνει την άμεση μετάβαση, στον τόπο του συμβάντος, κλιμακίου μηχανικών της Διεύθυνσης που έχει τη
χωρική αρμοδιότητα, σε πλήθος ανάλογο με τις πρώτες πληροφορίες, για την εκτίμηση των συνεπειών και τη
σοβαρότητα των βλαβών.
 Κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται, από όλες τις Διευθύνσεις, για μετάβαση στον τόπο του
συμβάντος, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των πρώτων κλιμακίων, σχετικά με την έκταση και το μέγεθος των
βλαβών.
 Εισηγείται τη διάθεση προσωπικού άλλων Υπηρεσιών της Γ.Γ. Υποδομών, της Περιφερειακής Ενότητας και
του πληγέντος Δήμου, ή/και των έμπειρων μηχανικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.,
εφόσον αυτό απαιτηθεί, για τη διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου.
 Μεριμνά για την μεταφορά και την στέγαση του μετακινούμενου προσωπικού.
 Μεριμνά για τη λειτουργία συντονιστικού κέντρου στον τόπο του συμβάντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τη
διάθεση κατάλληλου χώρου, ή και τη μεταφορά οικίσκων, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και οργανώνει
τη μεταφορά του εξοπλισμού.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, για την υποβολή
αιτημάτων από τους πληγέντες και εφαρμόζει, για την καταγραφή των αιτήσεων, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα
της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
 Συγκροτεί επιτροπές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων κτιρίων μετά το σεισμό,
και τη διαπίστωση επικινδυνοτήτων και την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών (Αστυνομία, Δήμος,
Περιφέρεια).
 Συγκροτεί επιτροπές για τον εντοπισμό Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και τη σύνταξη των σχετικών
Πρωτοκόλλων.
Οι αυτοψίες που διενεργούνται στα πληγέντα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά) αμέσως μετά από ένα σεισμό,
αποβλέπουν στη διαπίστωση της καταλληλότητας για χρήση των κτιρίων, στην εκτίμηση της σοβαρότητας των
βλαβών που αυτά έχουν υποστεί από το σεισμό, του αριθμού των άστεγων νοικοκυριών και του κόστους
αποκατάστασης. Οι αυτοψίες διενεργούνται σε δυο φάσεις. Κατ΄ αρχάς πραγματοποιείται πρωτοβάθμιος έλεγχος,
ο οποίος διαρκεί 10- 20 ημέρες, ανάλογα με το συμβάν και στοχεύει πρωτίστως στην προστασία της ζωής των
πολιτών και τη συνέχιση των βασικών λειτουργιών της πληγείσας περιοχής. Στη συνέχεια, δεδομένης της
φθίνουσας πορείας της σεισμικής ακολουθίας, ακολουθεί επανέλεγχος των κτιρίων, που κατά τον πρωτοβάθμιο
έλεγχο κρίθηκαν ως μη κατοικήσιμα.
Με βάση τις αυτοψίες αυτές και όπου αυτό επιβάλλεται, πραγματοποιούνται από τους εκάστοτε αρμόδιους
φορείς, επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης, δηλαδή αποκλεισμός περιοχών, άρση επικινδυνοτήτων, προσωρινές
υποστυλώσεις-αντιστηρίξεις, έκδοση Πρωτοκόλλων Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων (ΠΑΕΕΚ),
κατεδαφίσεις των κτιρίων αυτών και άρση ερειπίων. Στόχος των ανωτέρω είναι η ασφαλής επιστροφή των
κατοίκων στις οικίες τους, η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και η διάσωση του δομικού
πλούτου της χώρας από ισχυρούς μετασεισμούς.
Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
πρέπει να έχουν προβλέψει από κοινού και ενημερώσει την Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (πριν να εκδηλωθεί σεισμός) για τη
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διάθεση ικανών χώρων γραφείου για τις ανάγκες συντονισμού και καταγραφής των ελέγχων, με τηλεφωνικές
συνδέσεις καθώς και για τη διάθεση μέσων μετακίνησης μετά το συμβάν (ιδίως σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές
περιοχές).
Σύμφωνα με το Καν. Διάταγμα 6/20/1941, το Ν. 1190/81, την Υ.Α. οικ116/9-4-81, το ΠΔ 123/2017 και την Υ.Α.
οικ. 5423/A314/3-6-2014 (ΦΕΚ1443Β), ο συντονισμός των ενεργειών για τη διαπίστωση των βλαβών είναι
αρμοδιότητα της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και εν γένει ακολουθούνται οι επόμενες διαδικασίες:
Οι έλεγχοι των κτιρίων διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς που υπηρετούν ή διατίθενται στην
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.. Γενικός Συντονιστής των ελέγχων είναι ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ή ο Συντονιστής/
Επικεφαλής που θα ορισθεί. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, λόγω της έκτασης των ζημιών, ορίζονται και βοηθοί
Συντονιστές. Ανάλογα με τις ανάγκες και εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών,
μπορούν να διατεθούν στην Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. μηχανικοί που υπηρετούν σε άλλες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου
προκειμένου να συμμετάσχουν στην καταγραφή των ζημιών. (Καν. Διάταγμα 6/20/1941, §4).
Ο χαρακτηρισμός των Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και η σύνταξη των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων
(ΠΑΕΕΚ) γίνεται από τριμελείς επιτροπές μηχανικών που υπηρετούν στην Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με την ΥΑ οικ.
5423 /A314/3-6-2014.
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.. (μέσω της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) εισηγείται την οριοθέτηση
της σεισμόπληκτης περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων,
στους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας &Ανάπτυξης και Υποδομών & Μεταφορών.
Ειδικότερα θέματα που αφορούν τους Πρωτοβάθμιους και Δευτεροβάθμιους Ελέγχους κτιρίων μετά από
σεισμό, αναφέρονται αναλυτικά στα ΔΑΕΦΚ/οικ.1262/Α/Α42/31-12-2014 και ΔΑΕΦΚ 5196/Α42/7-12-2016
έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
5.4 Άρση επικινδυνοτήτων 20
Οι μηχανικοί της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. κατά τις αυτοψίες που διενεργούν εντοπίζουν επικινδυνότητες και ενημερώνουν
τον οικείο Δήμο, προκειμένου να δρομολογηθούν δράσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων στο πλαίσιο
αρμοδιότητάς του (ενημέρωση ιδιοκτητών, τεχνικές επεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου, κλπ).
Σε περιοχές με εκτεταμένα προβλήματα επικινδυνοτήτων σε κτίρια και κατασκευές και για υποβοήθηση των
ιδιοκτητών, ο Δήμος δύναται να αναλαμβάνει τις επεμβάσεις, ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους, για την άρση των
επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων, με
τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. για τη διακοπή της κυκλοφορίας και συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή της
ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται.
Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, σε περιπτώσεις εκτεταμένων επιπτώσεων από τη φυσική καταστροφή
και για την άρση των επικινδυνοτήτων, δύναται με απόφασή του να διαθέσει πιστώσεις ή/και να συνάψει
συμβάσεις για την εκτέλεση έργων (κατεδαφίσεων, υποστυλώσεων κ.λπ.) σχετικών με τη φυσική καταστροφή
(άρθρο 49 του Ν. 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. 295/Α’/30.12.1999)).
Προτεραιότητα για την άρση των επικινδυνοτήτων δίνεται στους κύριους οδικούς άξονες, τους κεντρικούς
δρόμους, τις εισόδους των πόλεων καθώς και σε κτίρια κρισίμων λειτουργιών όπως Νοσοκομεία, Σχολεία,
Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημαρχείο κ.λπ.
5.5 Μετασεισμικός έλεγχος και αποκατάσταση έργων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
Ο μετασεισμικός έλεγχος μνημείων και αρχαιοτήτων καθώς και οι κάθε είδους τεχνικές επεμβάσεις σε έργα και
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένων και των προσωρινών υποστυλώσεων, δρομολογούνται από
τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων,
Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, κλπ).
5.6 Άμεση χαρτογράφηση πληγείσας περιοχής σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών
Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών από σεισμούς, η όσο το δυνατόν άμεση χαρτογράφηση της πληγείσας
περιοχής, αποτυπώνει κατ’ αρχήν την έκταση της καταστροφής και εν συνεχεία αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για

20

Η ΔΑΕΦΚ/οικ 1262 /Α/Α42/31-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
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τον προσδιορισμό του μεγέθους της κινητοποίησης που απαιτείται από τους φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση τους.
Επίσης αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τους φορείς που εμπλέκονται στο έργο της καταγραφής των ζημιών,
της αποκατάστασης, καθώς και στον προγραμματισμό έργων και δράσεων που συνδέονται με νέους πιθανούς
επαγόμενους κινδύνους (κατολισθήσεις, κλπ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στις προσπάθειες των κρατών μελών στην αντιμετώπιση καταστροφών,
καθώς και στο έργο της αποκατάστασής τους, διαθέτει την υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service
/ Mapping, η οποία παρέχει δυνατότητες άμεσης διάθεσης χαρτογραφικών προϊόντων που προκύπτουν από
ανάλυση δορυφορικών εικόνων, για περιοχές που έχουν πληγεί από μεγάλες καταστροφές.
Ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) για την ενεργοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας από τη χώρα
μας, έχει οριστεί η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (σχετική 8149/16-12-2014
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΑ: ΩΘ0ΨΙ-ΛΧΦ).
Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
προς τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις μεγάλων
καταστροφών προς υποβοήθηση του έργου των εμπλεκόμενων φορέων.
Για τον αρχικό προσδιορισμό της πληγείσας περιοχής, στα πλαίσια υποβολής του αιτήματος ενεργοποίησης
της υπηρεσίας, απαιτείται συνεργασία της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με
τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ).
Μετά την έγκριση του αιτήματος από το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ERCC) και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus EMS-Rapid Mapping παράγεται
σειρά διανυσματικών γεωχωρικών δεδομένων και χαρτογραφικών προϊόντων που απεικονίζουν την πληγείσα
περιοχή όπως προκύπτει από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Τα διανυσματικά δεδομένα (vector) είναι σε μορφή αρχείων shp και kmz (GoogleEarth) με την περίμετρο της
πληγείσας έκτασης ενώ τα χαρτογραφικά προϊόντα είναι σε μορφή γεωαναφερμένων pdf, jpg και tif.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα, με την παραγωγή των αντίστοιχων χαρτογραφικών προϊόντων σε ημερομηνίες που ορίζονται από τον
τελικό χρήστη.
Επιπρόσθετα, με την χρήση των ανωτέρω γεωχωρικών διανυσματικών δεδομένων η Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχωρά, εφόσον απαιτείται, στην σύνταξη θεματικών χαρτών με
επιπλέον γεωγραφικές πληροφορίες, τους οποίους διαθέτει άμεσα, μαζί με τα προϊόντα του προγράμματος
Copernicus/Emergency Management Service /Mapping, προς περαιτέρω υποβοήθηση του έργου των φορέων
Πολιτικής Προστασίας.
Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus EMS-Rapid Mapping, η Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την
διαθεσιμότητα των δεδομένων, προς υποβοήθηση του έργου τους.
Τα ανωτέρω δεδομένα και χάρτες διατίθενται δωρεάν και αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακή χρήση με
σκοπό την υποβοήθηση του έργου του ενδιαφερόμενου φορέα, και όπως έχει διευκρινιστεί η περίμετρος της
πληγείσας έκτασης, όπως έχει αποτυπωθεί μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, μέσω της υπηρεσίας
Copernicus EMS-Rapid Mapping, απεικονίζει την κατάσταση κατά την ημέρα και ώρα λήψης των εικόνων από τους
δορυφόρους και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική και δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση της πληγείσας
περιοχής και τον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων και υποδομών από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με
βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National
Focal Point) στη χώρα μας και ως εξουσιοδοτημένος χρήστης για την ενεργοποίηση του προγράμματος
Copernicus/EMS-Mapping, έχει εκδώσει την υπ' αριθμ. 6128/30-08-2017 εγκύκλιο με θέμα “Εφαρμογές και
δυνατότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Emergency Management Service”, την οποία έχει
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr) και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για
την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων.
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5.7 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 τόπον 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).
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.
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).
5.8 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 λόγω σεισμών και
την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την
βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον
μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων ΔιοικήσεωνΠεριφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις
περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξ αιτίας σεισμών και να τα
υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών
καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται
με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
6.1 Οικονομική ενίσχυση πληγέντων.
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας σεισμού
υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων και των Περιφερειών,
όταν συντρέχει λόγος, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (προσωρινή διαμονή – διατροφή) και από το
Υπουργείο Εσωτερικών στη συνέχεια, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.
Επισημαίνεται ότι από 1-1-2018 η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973
(Α΄149), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση
ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, θα ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 57 του Ν.4472/17, ΦΕΚ 74/Α΄/2017). Για την έκδοση της
προβλεπόμενης ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που θα ρυθμίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, το Υπουργείο
Εσωτερικών θα ενημερώσει σχετικά τους Δήμους της χώρας.
6.2 Επιχορήγηση Δήμων & Περιφερειών της χώρας στα πλαίσια του έργου «Πρόγραμμα Πρόληψης και
Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄
Βαθμού»
Για την αντιμετώπιση των ήδη επελθουσών ζημιών από θεομηνίες, όπως καταστροφές λόγω σεισμών κλπ., οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης στο πλαίσιο του έργου της Πρόληψης &
Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες που είναι ενταγμένο στο εθνικό
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055
(Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8 και 17939/30-05-2017
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).
Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης οι ανωτέρω φορείς
υποβάλλουν αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από:
α. Τεχνικό Δελτίο (συνημμένο υπόδειγμα στην ανωτέρω Εγκύκλιο 10 του ΥΠ.ΕΣ.)
β. Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
γ. Εκθέσεις- Αυτοψίες ζημιών
δ. Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους της ζημίας
ε. Φωτογραφική τεκμηρίωση
Επίσης, στο ανωτέρω έργο της Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από
Θεομηνίες, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα επιχορήγησης για δράσεις πρόληψης,
τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα ως προς την αναγκαιότητά τους και άμεσα συνδεδεμένα με την
επικείμενη καταστροφή (Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8
17939/30-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).
Οι δαπάνες που δύνανται να καλυφθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αφορούν σε:
 κατασκευές ,ανακατασκευές ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων
 προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
 μελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στα εν λόγω έργα και
 πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως με αυτά.
Αναλυτικότερες οδηγίες για τον καθορισμό των κριτηρίων και την κατανομή των πιστώσεων για πρόληψη και
αντιμετώπιση δίνονται στην Εγκύκλιο Αρ.10 με ΑΠ. 7207/7-03-2017 του ΥΠ.ΕΣ. και ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8.
Επισημαίνεται ότι με το 17939/30-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ, διευκρινίστηκε ότι
σε περίπτωση που η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν είναι
δυνατή, θα πρέπει το αίτημα του Δήμου για την έκδοση της σχετικής απόφασης επιχορήγησης να συνοδεύεται από
σχετική δήλωση/βεβαίωση του Δημάρχου στην οποία θα αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους δεν καθίσταται
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δυνατή η έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή κατ’ εξουσιοδότηση από τον οικείο
Περιφερειάρχη, όπως για παράδειγμα αιτήματα επιχορήγησης για δράσεις πρόληψης και μείωσης του κινδύνου.
6.3 Αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από σεισμό – χορήγηση στεγαστικής συνδρομής
Το έργο της αποκατάστασης, με τον προγραμματισμό της σειράς προτεραιότητας των εργασιών κατά
κατηγορίας Δημοσίων, Κοινωφελών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και ιδιωτικών κτιρίων κατευθύνεται από τον
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών. Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών συντονίζει τις ενέργειες όλων
των φορέων που ασχολούνται με το αντικείμενο της στέγασης και αποκατάστασης των σεισμόπληκτων (άρθρο 17
της από 28.07.1978 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.867/1979 και Κανονιστικό Διάταγμα
6/20.09.1941)
Για την αποκατάσταση των πληγέντων η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εισηγείται ενέργειες που συνδέονται με:
 την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής,
 τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων που επλήγησαν από σεισμό,
 τον καθορισμό της διαδικασίας και των προθεσμιών για την έκδοση αδειών επισκευής και τη χορήγηση της
αντίστοιχης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών,
 τον καθορισμό των όρων σύνταξης μελετών επισκευής και των τιμών των εργασιών αποκατάστασης,
 τον καθορισμό της διαδικασίας και των προθεσμιών για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής για την
ανακατασκευή κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφιστέα,
 την προσωρινή στέγαση των πληγέντων, με χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων
τύπου container
Θέματα που αφορούν στη στέγαση των πληγέντων (μέριμνα για την προμήθεια, μεταφορά, διαχείριση,
συντήρηση των ενιαία μεταφερομένων οικίσκων τύπου container, μελέτη, κατασκευή και εποπτεία έργων κ.λ.π.)
καθώς και θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών,
χορήγησης δανείων ή άλλης συνδρομής για τη στέγαση των πληγέντων, κλπ, αποτελούν αρμοδιότητα της
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών
και Υποδομών & Μεταφορών (ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/2017))
Για την άμεση και μόνιμη στέγαση των πληγέντων από σεισμούς, μπορεί η Γενική Γραμματεία Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών να αναλάβει την κατασκευή οικιών συμβατικής κατασκευής ή
προκατασκευασμένων, θεωρουμένων των έργων αυτών ως δημόσιων έργων.
Με απόφαση καθορίζονται και οι φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι προϋποθέσεις
ειδικών κατηγοριών των πληγέντων για τους οποίους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές. Οι δικαιούχοι της
κατά τα παραπάνω εδάφια προβλεπόμενης κρατικής αρωγής, η οποία παρέχεται αντί της χορήγησης στεγαστικής
συνδρομής, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών &
Μεταφορών.
Η αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ ή σε κοινωφελή ή
Φιλανθρωπικά ή ευαγή Ιδρύματα ή Σωματεία ενεργείται από τον οικείο φορέα. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον ο
Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κρίνει σκόπιμη την υπό του Δημοσίου εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών,
δύνανται αυτές να εκτελεσθούν σε βάρος των διατιθεμένων πιστώσεων αποκαταστάσεως (Ν. 867/1979., ΦΕΚ
24/Α΄/1979).
Η αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων μετά από σεισμό ανήκει στις αρμοδιότητες των Δήμων (Ν.3835/2010,
αρθ. 94). Στο έργο της αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων από τους Δήμους δύναται να συνδράμει η
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» με την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης σχολικών μονάδων, διενέργεια
αυτοψιών και ελέγχου στις μονάδες ελαφράς προκατασκευής, επιχορηγήσεις για τη διενέργεια επισκευών σε
σχολικά διδακτήρια, κλπ.
6.4 Τεχνική συνδρομή στην αποκατάσταση οδικών έργων, λιμενικών έργων και έργων αεροδρομίων
Η Γενική Γραμματεία Υποδομών δια της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, μετά την εκδήλωση
σεισμού, δύναται σε εφαρμογή του άρθρου 100 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) και των άρθρων 32-34,38 &
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40 του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151Α/2017) να παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός,
μελέτη, υλοποίηση) της αποκατάστασης των οδικών, λιμενικών έργων και έργων αεροδρομίων που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα άλλων φορέων ή επιπέδων διοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι, κτ.λ.), ύστερα από προγραμματική
συμφωνία συνεργασίας.
6.5 Χορήγηση αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή
Θέματα καταγραφής και αποζημιώσεων, από καταστροφές που προκαλούνται από σεισμούς στο ζωικό
κεφάλαιο ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 1669/Β΄/27-7-2011),
όπως αυτός ισχύει.
Θέματα αποζημιώσεων στο ζωικό κεφάλαιο, που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού
Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, καθώς και για καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο ή στα μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου και εξοπλισμού, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 – ΦΕΚ 4562/Β΄/2016), όπως αυτός ισχύει με αρμόδιο φορέα
υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
6.6 Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία
Θέματα που σχετίζονται με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη κινητών και ακίνητων πραγμάτων
για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία, ρυθμίζονται με το άρθρο 1 του Νόμου 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015), με ισχύ από την 11η-05-2015, το
άρθρο 41 του Ν. 3536/2007 (42/Α΄/2007) και το Ν.Δ.17/1974 (236/Α΄/1974) , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε περίπτωση πολέμου
ή επιστράτευσης ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού, ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε ανάγκη
από τις αναφερόμενες παραπάνω. Με την απόφαση του Πρωθυπουργού εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή
Περιφερειάρχες να προβαίνουν, με απόφασή τους, σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών (άρθρ. 1 του Ν. 4325/15).
Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με το 3854/10-06-2015 έγγραφό της, έχει
ήδη ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων
της χώρας, καθώς και εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό επίπεδο (Α/ΕΛ.ΑΣ., Α.Π.Σ., Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ε.Κ.ΕΠ.Υ.,
κλπ)
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συνδέεται
κυρίως με τον συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται εκ του θεσμικού πλαισίου με ευθύνες
και υποχρεώσεις στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, με το συντονισμό της διοίκησης για
την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών, καθώς
και για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκληθούν.
Οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες και οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καλούνται να
συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν με την κατά περίπτωση έκδοση σχετικών
αποφάσεων και την δρομολόγηση των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο παρόν δια των
αρμόδιων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις αρμόδιες
οργανικές του μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν ρόλους και αρμοδιότητες όλων
των εμπλεκομένων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το
μέρος που το αφορά και εμπλέκεται. Στις ανωτέρω οδηγίες να προσδιορίζονται μεταξύ άλλων οι επιμέρους
σχετικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες οργανικές του μονάδες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε
όλες τις αρμόδιες οργανικές του μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν ρόλους και
αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων
από την εκδήλωση σεισμών, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του
παρόντος κατά το μέρος που το αφορά και εμπλέκεται. Στις ανωτέρω οδηγίες να προσδιορίζονται μεταξύ άλλων οι
επιμέρους σχετικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες οργανικές του μονάδες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις αρμόδιες
οργανικές του μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν ρόλους και αρμοδιότητες όλων
των εμπλεκομένων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το
μέρος που το αφορά και εμπλέκεται. Στις ανωτέρω οδηγίες να προσδιορίζονται μεταξύ άλλων οι επιμέρους
σχετικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες οργανικές του μονάδες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών να προβεί στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών
κατά το μέρος που την αφορά και εμπλέκεται.
Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις διοικήσεις των
υγειονομικών μονάδων της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν ρόλους και
αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων
από την εκδήλωση σεισμών, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του
παρόντος κατά το μέρος που το αφορά και εμπλέκεται. Στις ανωτέρω οδηγίες να προσδιορίζονται μεταξύ άλλων οι
επιμέρους σχετικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες οργανικές του μονάδες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις
αποκεντρωμένες του υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν ρόλους και
αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων
από την εκδήλωση σεισμών, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του
παρόντος κατά το μέρος που το αφορά και εμπλέκεται. Στις ανωτέρω οδηγίες να προσδιορίζονται μεταξύ άλλων οι
επιμέρους σχετικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες οργανικές του μονάδες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
Οι οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στις οποίες αποστέλλεται το παρόν να
διαβιβάσουν αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις υφιστάμενες αρμόδιες οργανικές τους μονάδες που
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δροµολογούν δράσεις σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο παρόν, προκειµένου να ενηµερωθούν για ζητήµατα
που αφορούν ρόλους και αρµοδιότητες όλων των εµπλεκοµένων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην
αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων παρακαλείται να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος
σε όλες τις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου να ενηµερωθούν για ζητήµατα που αφορούν
ρόλους και αρµοδιότητες όλων των εµπλεκοµένων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιµετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις αρµόδιες
οργανικές του µονάδες και υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών
Έργων, κλπ) που δροµολογούν δράσεις σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο παρόν, προκειµένου να
ενηµερωθούν για ζητήµατα που αφορούν ρόλους και αρµοδιότητες όλων των εµπλεκοµένων φορέων σε δράσεις
πολιτικής προστασίας στην αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών, καθώς και κατά την κρίση του
έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρµογή του παρόντος κατά το µέρος που το αφορά και εµπλέκεται.
Οι διοικήσεις των εταιριών ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., ΕΥ∆ΑΠ. Α.Ε., Ο.Σ.Ε., κ.τ.λ. στις
οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να διαβιβάσουν αντίγραφό του σε όλες τις αρµόδιες οργανικές τους
µονάδες που δροµολογούν δράσεις σύµφωνα µε τα όσο αναφέρονται στο παρόν και την έκδοση κατά την κρίση
τους, σχετικών οδηγιών, κατά το µέρος που τις αφορά και εµπλέκονται.
Το ΓΕΕΘΑ να διαβιβάσει αντίγραφο του σχεδίου στο ΕΘΚΕΠΙΧ και να προβεί σε ενέργειες κατά την κρίση του
για την εφαρµογή του παρόντος.
Το παρόν ισχύει µέχρι την έκδοση νεοτέρου σχετικού.
Η ∆/νση Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ βρίσκεται στη διάθεση των αποδεκτών
του παρόντος για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
Η πλήρης και έγκαιρη εφαρµογή των µέτρων του παρόντος, είναι αυτονόητο ότι διέπεται από τις περί ευθυνών
διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νοµοθεσίας.
Αντίγραφο του παρόντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 2018 / 09 - 03 - 2018 έγγραφό μας με θέμα «Σχέδιο δράσεων
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ
1. Ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ., και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων"»
(ΦΕΚ 24/Α΄/1979)
2. Ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου
της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 203/Α΄/1981)
3. Ν. 1349/1983 «Σύσταση Ο.Α.Σ.Π και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α΄/1983)
4. Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α΄/1985)
5. Ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
217/Α΄/1985)
6. Ν. 2190/1994 «Σύσταση Α.Σ.Ε.Π. και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α'/1994)
7. Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
236/Α΄/1998)
8. Ν.2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/1999)
9. Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»
(Φ.Ε.Κ. 295/Α’/30.12.1999)
10. Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/2002)
11. Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Σ.Κ., ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152/Α΄/2002)
12. Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 30/Α΄/2003)
13. Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176/Α΄/2005)
14. Ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/2005)
15. Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του ΠΣ αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ258/Α΄/2006)
16. Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ και λοιπες
διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/2007)
17. Ν 3584/2007 (Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/2007)
18. Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ» (ΦΕΚ 42/Α΄/2007)
19. Ν. 2702/99 «διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 70Α/1999)
20. Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» (ΦΕΚ
87Α/2010)
21. Ν.3835/2010 «Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των
διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους» ( ΦΕΚ 43Α/1999)
22. Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ
84/Α΄/2010)
23. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
24. Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α΄/2010)
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25. Ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/Α'/2011)
26. Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73Α/2014)
27. Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/2014)
28. Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/2015)
29. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ΦΕΚ (147 Α/2016)
30. Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 107/Α΄/2017)
31. Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο» (ΦΕΚ 74/Α΄/2017)
32. Β.Δ. 972/1966 «Περί οργανώσεως των παρά του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Δ/νσεων.» (ΦΕΚ
265/Α΄/1966)
33. Ν.Δ. 17/1974 (ΦΕΚ 236/Α΄/1974)
34. Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των
Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α΄/1970)
35. Ν.Δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και
καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ 149/Α΄/1973)
36. Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ11/Α΄/1996)
37. Π.Δ. 210/1992 «Κανονισμός εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ 99/Α΄/1992)
38. Π.Δ. 22/2006 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 18/Α΄/2006)
39. Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 202/Α΄/1999)
40. Π.Δ. 329/1993 «Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα» (ΦΕΚ 140/Α΄/1993)
41. Π.Δ. 376/1988 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)» (ΦΕΚ 169/Α΄/1988)
42. Π.Δ. 414/1998 «Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του
Καταστατικού της» ( ΦΕΚ 291/ Α΄/1998)
43. Π.Δ. 485/1988 «Οργανισμός διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΦΕΚ 219/Α΄/1988)
44. Π.Δ. 96/1987 «Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών» (ΦΕΚ 58/Α΄/1987)
45. Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
(ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
46. Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α΄/2009)
47. Π.Δ.109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 176 Α΄/2014)
48. ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/2014)
49. ΠΔ 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ( ΦΕΚ 181/Α΄/2014)
50. Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α/2016)
51. Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ( ΦΕΚ 148 Α/ 2017)
52. ΠΔ 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ 151/Α΄/2017)
53. Π.Δ. 348/1996 «Τροποποίηση του Π.Δ. 376/1988 ‘Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας’» (
ΦΕΚ 229 Α/1996)
54. ΠΔ 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»
(ΦΕΚ 117/Α΄/2014)
55. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ΄/1999)
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56. 6/20 Σεπτεμβρίου 1941 Κανονιστικό Διάταγμα: «περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω
πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας»
57. Π.Ν.Π. 28/1978 «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ117/Α΄/1978)
58. Κ.Υ.Α. 88555/3293/1988 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 721/Β΄/1988)
59. ΚΥΑ 1329.1/53/2002, «Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, που αφορά τους όρους
διάθεσης των μέσων και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών από το Λ.Σ. σε τρίτους» (ΦΕΚ
1482/Β΄/2002)
60. Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «ΦΕΚ 4562/Β΄/2016
61. ΚΥΑ 172058/2016 «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών»
(ΦΕΚ 354Β’/17-2-2016)
62. ΚΥΑ 62952/5384/2016 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),
σύμφωνα με το άρθρο 31του ν. 4342/2015»(ΦΕΚ 4326Β/30-12-2017).
63. Υ.Α. 1299 10-04-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ". (ΦΕΚ 423/B΄/2003)
64. Υ.Α. 3384/9-6-2006 «Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» (ΦΕΚ 776/Α΄/2006)
65. ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-6-2014 «Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (ΦΕΚ 1869 Β/2014)
66. Υ.Α. οικ.3828/ΤΣΕΠ31.1/8-11-95 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Υ.Α.Σ.» (ΦΕΚ954Β)
67. Υ.Α. οικ.7235/Α311/16-09-2008 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισμόπληκτων» (ΦΕΚ1997Β)
68. Υ.Α. οικ. 5423 /A314/3-6-2014 «Έλεγχος κτιρίων μετά την εκδήλωση σεισμού» (ΦΕΚ1443Β)
69. Υ.Α. 1299/7-4-2003 «Έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"» (ΦΕΚ 423 Β/2003)
70. Υ.Α. 57654/23-05-2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1781Β/2017)
71. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. 2189 από 29/5/2001 «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων κοινωφελούς χρήσης»
72. Α.Π. 2300/29-03-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη
περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)
73. ΔΑΕΦΚ/οικ 1262 /Α/Α42/31-12-2014 «Έγκριση του Σχεδίου Δράσης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση
σεισμικών φαινόμενων»
74. ΔΑΕΦΚ/οικ.2597/Α326/9-6-2015 «Ορισμός υπαλλήλων των Περιφερειών ως συνδέσμων με την
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.»
75. Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017(ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4)
76. Α.Π. 2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
77. Α.Π. 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004 Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ
78. Α.Π. 7872/31-12-1997 «Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κοινωφελή κτίρια σε επίπεδο Νομού» έγγραφο
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
79. Α.Π. 180/18-11-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/Δ/νση ΠΑΜ/ΠΣΕΑ
80. Α.Π.9032/14-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
81. Α.Π.4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ
82. Α.Π. 4017/ 5-6-2014 έγγραφο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
83. Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4)
84. ΔΑΕΦΚ/οικ.2597/Α326/9-06-2015 έγγραφο ΔΑΕΦΚ
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85. 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ:
6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ)
86. 8332/21-11-2016 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
87. 2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ:
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
88. Α.Π. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2)
89. Α.Π. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) (ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗΨΟ2)
90. Α.Π. 15299/17-03-2107 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών
91. Α.Π. 20703/13-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών
92. Α.Π.5420/22-02-2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016
στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»
93. Α.Π. 7057/25-02-2015 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015
στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» (ΑΔΑ ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95)
94. Α.Π. 3948/06-02-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017
στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»(ΑΔΑ:7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30).
95. Α.Π. 3449/05-02-2018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018
στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»(ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ)
96. υπ. αριθμ. 187/2015 Γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ
97. Α.Π. 6776/5-10-2015 και 7026/14-10-2015 έγγραφα της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού –
Εκπαίδευσης και Εκδόσεων της ΓΓΠΠ
98. Α.Π.7910/08-11-2017 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
99. Α.Π.1764/12−03−09 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
100. Δ16γ/08/264/Γ/2014 «Σύσταση Μονίμων Επιστημονικών Επιτροπών του ΟΑΣΠ» (ΦΕΚ 2019/Β΄/2014)
101. ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/17 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ16γ/08/ 264/Γ/3.7.2014 υπουργικής
απόφασης «Σύσταση Μονίμων Επιστημονικών Επιτροπών του ΟΑΣΠ» (Β΄ 2019) και Συγκρότηση
Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης
Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ» (ΦΕΚ 714/ΥΟΔΔ/2017)
102. Φ.595/231238/Σ.779/22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ / Δνση Α6
103. Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γεν Δ/νση Πρόνοιας
104. Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά
από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» (ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4)
105. ΔΑΕΦΚ/οικ.1262/Α/Α42/31-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
106. ΔΑΕΦΚ 5196/Α42/7-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
107. Α.Π.8149/16-12-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΘ0ΨΙ-ΛΧΦ)
108. Α.Π. 6128/30-08-2017 εγκύκλιο με θέμα “Εφαρμογές και δυνατότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος
Copernicus Emergency Management Service”
109. Α.Π. 8878/08-12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ Η 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων
Απωλειών
110. Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8)
111. Α.Π.17939/30-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ)
112. ΦΕΚ 1669/Β΄/27-7-2011), Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ
113. Α.Π. 3854/10-06-2015 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Κράτους
α. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
β. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή του παρόντος και την
αποστολή του σε όλους τους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικότερα α) στα γραφεία
κ.κ. Δημάρχων, β) στους υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας, γ) στις Τεχνικές Υπηρεσίες και δ) στις
ΔΕΥΑ
2. Περιφέρειες Κράτους
α. Γραφεία κ. κ. Περιφερειαρχών
β. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή του παρόντος και
αποστολή του στους Αντιπεριφερειάρχες και στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων
γ. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
δ. Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειών
ε. Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων.
στ. Δ/νσεις Υγείας
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
α. Δ/νση ΓΕΕΘΑ/Α6
β. ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ
4. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.
α. Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ)
β. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
γ. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) / Δ/νση Κοινωνικής και
Αντισεισμικής Άμυνας
5. Υπουργείο Υγείας
α. Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
β. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)
γ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) / Διεύθυνση Ιατρικών Υπηρεσιών
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
α. Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) / Δ/νση Κοινωνικών Παρεμβάσεων
7. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
α. Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
β. Δνση Τροχαίας
8. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
α. Δ/νση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
β. ΕΣΚΕ
9. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
α. Διεύθυνση Επιχειρήσεων
β. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
γ. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
10. Υπουργείο Εξωτερικών
Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
11. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
α. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
β. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
δ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
72

ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

ε. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
στ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
ζ. Γραφείο κας Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
η. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Υπουργείο Εξωτερικών
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
γ. Γεν. Δ/νση Ενέργειας / Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
δ. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
ε. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.)
1. Γραφείο κ. Προέδρου
2. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Υφυπουργού
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών
δ. Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση
Παραχώρησης (Δ17)
ε. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕΚΣΣΥ)
στ. Κτιριακές Υποδομές (Κτ.Υπ.) Α.Ε. / Γραφείο κας Προέδρου
ζ. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) / Γραφείο κ. Προέδρου
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) / Γραφείο κ. Προέδρου
δ. Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας Στην Εργασία και Ένταξης στην
Εργασία
Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
γ. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) / Γραφείο κ. Διοικητή
δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) / Γραφείο κ. Προέδρου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Υφυπουργού
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων
δ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
ε. Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής
στ. Α’ Κλάδος / Γραφείο κ. Δ/ντή
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12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
α. Γραφείο κας Υπουργού
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
12. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
α. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
β. Γραφείο κας Ειδικής Γραμματέως Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων
13. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
α. Γραφείο κ. Διοικητή
β. Διεύθυνση Αερολιμένων
14. Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή
γ. Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας
15. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου
16. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου
17. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)
α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου
β. Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Τομέας Ασφάλειας Εγκ/σεων/ΠΣΕΑ
γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
18. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.)
19. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
20. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)
21. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
22. Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ)
23. Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Υπηρεσία ΠΣΕΑ
24. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.
α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου
β. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή
25. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου
26. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
27. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
28. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε)
29. ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
30. Ο.ΣΥ. Α.Ε.
31. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
α. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντη
β. Δ/νση Υποστήριξης Δικτύου/Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης
32. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.
33. Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.
34. Μορέας Α.Ε.
35. Νέα Οδός Α.Ε.
36. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.
37. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.
38. Fraport Greece
Γραφείο κ. Προέδρου
39. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ)
Εσωτερική Διανομή
 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
 ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
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