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1. ΣΚΟΡΟΣ  ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

    Η 1η Ζκδοςη του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςησ Εκτάκτων Αναγκϊν και 
Άμεςησ/Βραχείασ Διαχείριςησ των Συνεπειϊν από την Εκδήλωςη Ρλημμυρικϊν 
Φαινομζνων με την κωδική ονομαςία ‘’ΔΑΔΑΝΟΣ’’ (ΑΔΑ:ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04), αποτελεί 
εν δυνάμει και το Ειδικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςησ Εκτάκτων Αναγκϊν τησ Αποκεντρωμζνησ 
Διοίκηςησ Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ, και η εξειδίκευςή του ςυνίςταται ςτον 
προςδιοριςμό του ανθρϊπινου δυναμικοφ και των πόρων που θα χρηςιμοποιηθοφν για 
την υλοποίηςη των δράςεων Ρολιτικήσ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια εφαρμογήσ του παρόντοσ 
ςχεδίου.   

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ για τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ όπωσ αυτζσ αποδίδονται ςτο άρκρο 280 του Ν.3852/2010, κακϊσ και τισ 
διατάξεισ του Ν.3013/2002, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ ορίηεται ωσ Αποκεντρωμζνο Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (αρκ. 11 του 
Ν.3013/2002) και μεταξφ άλλων αρμοδιοτιτων ορίηεται ότι ςυντονίηει και επιβλζπει 
το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και 
αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν.  

Θ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, είναι 
αρμόδια για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ ςε κζματα πρόλθψθσ , ενθμζρωςθσ και 
αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν ι των καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ , κακϊσ και 
για το ςυντονιςμό όλων των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ, τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν και τθν 
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν.  
       Με το μνθμόνιο αυτό επιδιϊκεται θ διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ 
αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ των Ρλθμμυρϊν  τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ και ωσ εκ τοφτου, ςτα πλαίςια του δυνατοφ, τθσ 
προςταςίασ τθσ ηωισ, τθσ υγείασ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και προςταςία του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  
 
 
 
 



2.  ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
     Ο ρόλοσ και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ανά επίπεδο 
διοίκθςθσ (Στρατθγικι, Επιχειρθςιακι, Τακτικι) ςε όλεσ τισ φάςεισ του ςυςτιματοσ 
κινθτοποίθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ςυνικθσ Ετοιμότθτα αυξθμζνθ ετοιμότθτα, 
άμεςθ κινθτοποίθςθ, επζμβαςθ, αποκατάςταςθ, αρωγι) περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο Ραράρτθμα Γϋ. 
 
Επικοινωνίεσ  
     Οι επικοινωνίεσ μεταξφ των φορζων γίνονται κατά κανόνα με τθν χριςθ των 
δικτφων ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ ςε όλα τα ςτάδια των επιχειριςεων. 
Σε περίπτωςθ όπου παρουςιαςτοφν δυςχζρειεσ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ  (ςτακερι – 
κινθτι) λόγο πλθμμυρϊν και μζχρι αποκατάςταςισ του οι κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ 
Υπθρεςίεσ  ι Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ δφναται να υποςτθρίξουν το ζργο του 
Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που αφορά τισ μεταξφ τουσ επικοινωνίεσ 
με διάκεςθ προςωπικοφ θ μζςων ωσ ςυνδζςμων με δυνατότθτα ραδιοεπικοινωνίασ 
όταν αυτό είναι εφικτό (Ραράρτθμα Γ). 
 
Ρρόβλεψη επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων  

Αρμόδιοσ φορζασ πρόβλεψθσ  επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων είναι θ 
ΕΜΥ. Οι προβλζψεισ τισ ΕΜΥ κοινοποιοφνται από το ΚΕΡΡ ςτισ Αποκεντρωμζνεσ 
Διοικιςεισ. Μετά τθν αποςτολι των ςχετικϊν προειδοποιιςεων του ΚΕΡΡ προσ τθν 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ για τθν εκδιλωςθ επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων θ 
περαιτζρω κοινοποίθςθ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) προσ τουσ υπεφκυνουσ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων γίνεται με ευκφνθ τθσ  Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. (Ραράρτθμα Α) 
 
Αρχική ειδοποίηςη 

Αρμόδιοσ φορζασ για τθν αρχικι ειδοποίθςθ ορίηεται εκ του κεςμικοφ 
πλαιςίου οι κατά τόπουσ Υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. Τθν δράςθ μπορεί να υποςτθρίηουν 
κι οι αρμόδιεσ κατά τόπουσ  Ρ.Υ.  
 
Εμπλοκή φορζων 

Πλοι οι υπεφκυνοι φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεωσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ λόγω πλθμμυρϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ, τθν αρχικι εκτίμθςθ, αξιολόγθςθ 
τθσ πλθροφορίασ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ , εφαρμόηουν από τα ςχζδιά τουσ 
τα προβλεπόμενα και όπωσ περιγράφονται ςτο αρικ. 8794/06-12-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) Γενικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 
Φαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία ‘’ΔΑΔΑΝΟΣ’’   τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ..     
          
 
 
 
 
 



3.  ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

 
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν.3013/2002, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο 
Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ορίηεται ωσ Αποκεντρωμζνο Πργανο 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (αρκ. 11 του Ν.3013/2002), κακϊσ και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ όπωσ αυτζσ αποδίδονται ςτο άρκρο 280 του 
Ν.3852/2010, οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ ςτο πλαίςιο προετοιμαςίασ / 
ετοιμότθτασ για τον κίνδυνο πλθμμυρϊν: 

 ςυμμετζχουν δια των αρμοδίων οργανικϊν τουσ μονάδων ςτα Συντονιςτικά 
Τοπικά Πργανα των οικείων Διμων και ςτα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ των οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ςτο πλαίςιο αμοιβαίασ 
ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ, 

 εξαςφαλίηουν τθν ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων που 
διακζτουν για τθν υποςτιριξθ του ζργου των Διμων και των Ρεριφερειϊν 
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 
λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων, εφόςον τοφτο κρικεί αναγκαίο, 

 ςυμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν 
ενθμζρωςθ των Διμων για ηθτιματα που αφοροφν το ςχεδιαςμό και τισ 
δράςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν 
εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, που εκδίδονται από τθν Γ.Γ.Ρ.Ρ., 

 ςυμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθ άμεςθ 
ενθμζρωςθ των οικείων Διμων προκειμζνου να τεκοφν ςε κατάςταςθ 
αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω 
πρόβλεψθσ επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων, όπωσ οι ζντονεσ 
βροχοπτϊςεισ, καταιγίδεσ, κλπ. ςφμφωνα με το ειδικό προειδοποιθτικό 
ςιματοσ που εκδίδει θ Γ.Γ.Ρ.Ρ. δια του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ., 

 ςυμβάλλουν ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, με βάςθ τισ οδθγίεσ και το ζντυπο 
και θλεκτρονικό υλικό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 

 ςυντάςςουν ι επικαιροποιοφν τα μνθμόνια ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν από πλθμμφρεσ, δια των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 
των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, 

προκειμζνου να ςυμβάλουν με το προςωπικό και των μζςα τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 
από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, εφόςον τοφτο κρικεί απαραίτθτο. 

Ο Συντονιςτισ τθσ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςτα πλαίςια των 
αρμοδιοτιτων του  για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν που μπορεί να 
προκφψουν από πλθμμφρεσ (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102/Αϋ/2002), κατά κανόνα 
δρομολογεί  άμεςα δράςεισ που ςυνδζονται με:  

 τθν κινθτοποίθςθ των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ επικοινωνίασ με τουσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ 
(Ρεριφζρειεσ, Διμοι, ΕΛ.ΑΣ., Ρ.Σ., κλπ.),  

 τθ ςυμβολι του προςωπικοφ και των μζςων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από 
τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, εφόςον τοφτο κρικεί απαραίτθτο,  



 τθν ενθμζρωςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν 
εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων, κακϊσ και για τισ επιπτϊςεισ τουσ,  

 τθ ςυμμετοχι ςτα ΣΟΡΡ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και ςτα ΣΤΟ των 
Διμων που ςυνεδριάηουν ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν που 
προκαλοφνται από πλθμμφρεσ.  

 

4.  ΟΛΟΙ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ. 

Ππωσ το Ραράρτημα Γ. 
 

5.  ΟΓΑΝΩΜΕΝΗ  ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΗ ΡΟΛΙΤΩΝ 

       Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 3013/2002, ςτο ςκοπό τθσ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ περιλαμβάνεται και θ προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν 
από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ. Μεταξφ των δράςεων, που 
απαιτοφνται για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν, είναι και θ 
οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ από τθν περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι 
απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι.  
Στα πλαίςια αυτά εκδόκθκε το άρκ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμζνου να υπάρξει 
κεςμοκετθμζνθ διαδικαςία ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ που ςυνδζεται με τθν 
οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ 
καταςτροφι. Το 2014, μετά από ςειρά ετϊν εφαρμογισ των ανωτζρω, κρίκθκε 
αναγκαία θ αναπροςαρμογι του άρκ. 18 του Ν.3613/2007 θ οποία ενςωματϊνει τισ 
αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτισ νζεσ διοικθτικζσ δομζσ τθσ χϊρασ από τθν 
εφαρμογι του Ν.3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ).  

Συγκεκριμζνα, με το άρκρο 108 του Ν.4249/2014 αναφζρεται πλζον ρθτά 
ότι:  

 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν 
αποτελεί ευκφνθ των κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν το ςυντονιςμό 
του ζργου πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε 
τοπικό επίπεδο,  

 Πταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω 
από ζνα Διμο, θ απόφαςθ λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ, ο 
οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ,  

 Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 
περιπτϊςεισ β', γ' και δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω 
απόφαςθ λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι 
από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατόπιν 
ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ 
Ρεριφερειάρχεσ και Δθμάρχουσ,  

 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά 
περίπτωςθ ζχουν τθν ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ 
τθσ καταςτροφισ.  
Στο πλαίςιο εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων και ειδικότερα ςτισ 

περιπτϊςεισ των πλθμμυρικϊν φαινομζνων, κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκοφν τα 
ακόλουκα κζματα:  



 Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν εξετάηεται ωσ μζτρο προλθπτικισ 
προςταςίασ τουσ, που πρζπει να δρομολογείται εγκαίρωσ (ενϊ θ 
καταςτροφι βρίςκεται ςε εξζλιξθ) και κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ 
και περιοριςμοφσ, θ εκτίμθςθ των οποίων μπορεί να γίνει μόνο ςε τοπικό 
επίπεδο. Δθλαδι το μζτρο αυτό εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ που ςτισ 
περιοχζσ που αναμζνεται να πλθγοφν λόγω τθσ εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ 
φαινομζνου, ο κίνδυνοσ παραμονισ των πολιτϊν ςε οικιςμοφσ, τμιματα 
πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων, κλπ, είναι μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον 
κίνδυνο μετακίνθςθσ, ςτον οποίο δφναται να εκτεκοφν κατευκυνόμενοι προσ 
αςφαλι χϊρο.  

 Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ ωσ μζτρο που δρομολογείται για 
τθν προλθπτικι προςταςία των πολιτϊν, ζχει χαρακτιρα μθ υποχρεωτικό, 
βαςιηόμενθ ςτθν ενθμζρωςι τουσ για τον κίνδυνο και τισ πικανζσ ςυνζπειεσ 
που ζχει θ παραμονι τουσ ςτο χϊρο για τον οποίο ζχει λθφκεί θ απόφαςθ 
τθσ απομάκρυνςθσ,  

 Θ δράςθ τθσ απομάκρυνςθσ πραγματοποιείται μόνον όταν εξαςφαλίηεται 
εγκαίρωσ θ καλι οργάνωςθ για τθν αςφαλι υλοποίθςι τθσ. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ θ δράςθ αυτι εφκολα μπορεί να προκαλζςει μεγαλφτερεσ 
ςυνζπειεσ - απϊλειεσ και να μετατραπεί ςε επιχείρθςθ διάςωςθσ, τθν 
ευκφνθ τθσ οποίασ ςτο χερςαίο χϊρο, ζχει το Ρυροςβεςτικό Σϊμα (παρ. β, 
του αρκ 1 του Ν3511/2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί βάςει του άρκ. 63 του 
Ν.4249/2014 και ιςχφει).  
Ο κίνδυνοσ που διατρζχουν οι πολίτεσ εξαιτίασ πλθμμυρϊν προζρχεται κατά 

βάςθ:  

 από τθν κατάκλυςθ κατοικθμζνων περιοχϊν από πλθμμυρικά φδατα 
(παράςυρςθ από πλθμμυρικά φδατα, ατυχιματα, εγκλωβιςμοί, 
καταρρεφςεισ κτιρίων, κλπ),  

 από χθμικοφσ ι λοιμογόνουσ παράγοντεσ επικίνδυνουσ για τθν δθμόςια 
υγεία οι οποίοι παραςφρκθκαν ι αναπτφχκθκαν ςτα πλθμμυρικά φδατα, και  

 από επαγόμενα κατολιςκθτικά φαινόμενα.  
Συνεπϊσ, το ςκεπτικό όλων των αποφάςεων για τθν οργανωμζνθ 

απομάκρυνςθ πολιτϊν εξ αιτίασ πλθμμυρϊν κα πρζπει να ςυνδζεται κατά βάςθ με 
τουσ ανωτζρω κινδφνουσ.  

Στισ περιπτϊςεισ πλθμμυρικϊν φαινομζνων αρμόδιοι να ειςθγθκοφν ςτα 
Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ/Αντιπεριφερειάρχθσ, 
κλπ) τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν, είναι οι 
κατά τόπουσ επικεφαλισ προϊςτάμενοι των αρμοδίων Δ/νςεων Τεχνικϊν Ζργων των 
Ρεριφερειϊν ι και των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ εξζλιξθ 
του καταςτροφικοφ φαινομζνου δφναται να ξεπεράςει τθν προςταςία που 
παρζχουν τα αντιπλθμμυρικά ζργα αρμοδιότθτάσ τουσ ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ, ι 
όποιοσ άλλοσ ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των αντιπλθμμυρικϊν 
ζργων ςτθν περιοχι που εξελίςςεται θ καταςτροφι.  

Στισ περιπτϊςεισ κατολιςκθτικϊν φαινομζνων ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ 
αρμόδιοι να ειςθγθκοφν ςτα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, 
Ρεριφερειάρχθσ/ Αντιπεριφερειάρχθσ, κλπ) τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν 
οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν, είναι οι κατά τόπουσ επικεφαλισ προϊςτάμενοι 



των αρμοδίων Δ/νςεων Τεχνικϊν Ζργων των Ρεριφερειϊν ι και των Ρεριφερειακϊν 
Ενοτιτων. Για τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ του γεωλογικοφ φαινομζνου 
μπορεί να ηθτθκεί και θ ςυνδρομι του Ινςτιτοφτου Γεωλογικϊν & Μεταλλευτικϊν 
Ερευνϊν (ΙΓΜΕ) ωσ τεχνικοφ ςυμβοφλου, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν.272/1976 
(ΦΕΚ 50/Αϋ/1976), όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

Στισ περιπτϊςεισ που προκφπτουν ηθτιματα δθμόςιασ υγείασ λόγω 
πλθμμυρικϊν φαινομζνων, αρμόδιοι να ειςθγθκοφν ςτα Πργανα Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ/Αντιπεριφερειάρχθσ, κλπ) τθ λιψθ τθσ 
απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν, είναι και οι κατά τόπουσ 
Ρροϊςτάμενοι των Δ/νςεων Δθμόςιασ Υγείασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ και εφόςον υπάρχει ιςτορικό πλθμμυρικϊν ι/και 
κατολιςκθτικϊν φαινομζνων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά 
περίπτωςθ υπόψθ, δεδομζνου του προλθπτικοφ χαρακτιρα του μζτρου τθσ 
οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν.  

Θ ανωτζρω ςχετικι αυτι διάταξθ δεν ζχει εφαρμογι όταν θ αςφάλεια και θ 
κατάςταςθ τθσ υγείασ των ατόμων, που ευρίςκονται εντόσ υποδομϊν ι 
εγκαταςτάςεων φορζων, τελεί υπό τθν εποπτεία ι κατευκφνεται από ειδικότερεσ 
νομοκεςίεσ και θ απομάκρυνςι τουσ, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν εν 
λόγω ςχετικι διάταξθ, αποτελεί ευκφνθ των διοικιςεϊν τουσ (εγκαταςτάςεισ 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Αςφάλειασ, Νοςθλευτικά Ιδρφματα, κλπ).  

Με δεδομζνθ τθ δυςκολία λιψθσ και υλοποίθςθσ τζτοιων αποφάςεων, οι 
κατά περίπτωςθ αρμόδιοι Διμαρχοι, οι περιοχζσ των οποίων πλιττονται, όταν αυτό 
είναι εφικτό, μποροφν άμεςα να ςυγκαλοφν το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) 
και οι Αντιπεριφερειάρχεσ το Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΣΟΡΡ) 
τθσ Ρεριφερειακισ τουσ Ενότθτασ, προσ υποβοικθςθ του ζργου τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ εξαςφάλιςθ μζςων για τθν μετακίνθςθ πολιτϊν, μπορεί 
να γίνει από φορείσ του δθμοςίου (ΕΛΑΣ, ΡΣ, Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, κλπ), ι από φορείσ 
του ιδιωτικοφ τομζα (κατά τόπουσ ΚΤΕΛ, κλπ). Στα πλαίςια αυτά, το γραφείο 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ι θ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, 
κα πρζπει να γνωρίηει εκ των προτζρων (ςε κατάςταςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ), τα 
μζςα που μποροφν να διακζςουν οι φορείσ ςε τοπικό επίπεδο, ςτθν περίπτωςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθν οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίθςθσ μιασ τζτοιασ 
δράςθσ. Επίςθσ κα πρζπει να γνωρίηουν τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, όταν 
πρόκειται για φορείσ του δθμοςίου, κακϊσ και τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, μζςω 
ενόσ μνθμονίου ςυνεργαςίασ, όταν πρόκειται για φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα.  
Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν, ωσ δράςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από καταςτροφζσ, υποςτθρίηεται κεςμικά από τθν 
Ελλθνικι Αςτυνομία και το Ρυροςβεςτικό Σϊμα. (Ν. 2800/2000 - ΦΕΚ 41/Αϋ/2000, 
Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258/Αϋ/2006, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, 
Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Αϋ/2014). Ειδικότερα, θ Ελλθνικι Αςτυνομία ςτα πλαίςια τθσ 
αποςτολισ τθσ (άρκρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Αϋ/2014), ζχει 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ για τθν απομάκρυνςθ πολιτϊν.  

Θζματα που ςυνδζονται με τον εντοπιςμό και ειδοποίθςθ των πολιτϊν για 
τθν απομάκρυνςι τουσ όταν ζχει λθφκεί ςχετικι απόφαςθ, με τθν τιρθςθ τθσ 
τάξθσ, με τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν απομάκρυνςθ, κακϊσ και πρόλθψθ 
και καταςτολι τυχόν εγκλθμάτων κατά τθσ περιουςίασ των πολιτϊν που 
απομακρφνονται από τθν περιοχι, αποτελοφν αρμοδιότθτα των κατά τόπουσ 



αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ. Στισ περιπτϊςεισ που θ δράςθ αυτι, αφορά 
πολίτεσ που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ, ι περιλαμβάνει άτομα με προβλιματα 
υγείασ, πρζπει εκ των προτζρων να εξαςφαλίηεται, θ παρουςία μονάδων του ΕΚΑΒ, 
για λόγουσ παροχισ άμεςθσ προνοςοκομειακισ ιατρικισ βοικειασ, λόγω 
αρμοδιότθτασ (Ν. 1579/85 - ΦΕΚ 217/Αϋ/1985).  

 
 
Τζλοσ, είναι απαραίτθτο να αναφερκεί ότι θ εξεφρεςθ μζςων μεταφοράσ με 

τθ διαδικαςία τθσ επίταξθσ, δεν είναι άμεςα εφικτι, εάν δεν προθγθκεί ςχετικι 
απόφαςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/Αϋ/2007), όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί από το άρκρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Αϋ/2015).  
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