
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΘΕΑΛΙΑ – ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
                                                                                     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Γ΄ 
 
ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 
ΦΑΗ  1η  υνήθησ Ετοιμότητα 
 
Α1. υντονιςτήσ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ  
α)   Εξαςφαλίηουν τθν ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων που διακζτουν 
για τθν υποςτιριξθ του ζργου των Διμων και των Περιφερειϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω πλθμμυρικϊν 
φαινομζνων, εφόςον τοφτο κρικεί αναγκαίο. 
 β) Ζγκριςθ του μνθμονίου ενεργειϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που ζχει 
ςυνταχκεί από τθν Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ 
 
Α2 . Διεφθυνςη Πολιτικήσ Προςταςίασ 
α) Καταγραφι και επικαιροποίθςθ των επιχειρθςιακά διακζςιμων πόρων 
(δυνάμεων, μζςων) τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ . 
β) Σφνταξθ και επικαιροποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν και υποβολι για ζγκριςθ 
ςτον Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 
γ) Κοινοποίθςθ του επικυρωμζνου μνθμονίου ενεργειϊν τθσ  Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ ςτουσ Φορείσ που εμπλζκονται , για λόγουσ άμεςθσ κινθτοποίθςθσ και 
πλθρζςτερθσ ενθμζρωςισ τουσ  
δ) Εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με το ΚΕΠΠ τθσ Γ.Γ.Π.Π. και των λοιπϊν εμπλεκομζνων 
φορζων ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 
ε) Συμβάλλουν ςτθν ενθμζρωςθ των Διμων για ηθτιματα που αφοροφν το 
ςχεδιαςμό και τισ δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων 
από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, όπωσ οι ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, 
καταιγίδεσ, κλπ. ςφμφωνα με το ειδικό προειδοποιθτικό ςιματοσ που εκδίδει θ 
Γ.Γ.Π.Π. δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 
ςτ)  Διανομι τθσ εγκυκλίου και των κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ Γ.Γ.Π.Π. προσ τουσ 
Ο.Τ.Α.. 
η) Κοινοποίθςθ πρόγνωςθσ καιρικϊν φαινομζνων προσ τουσ Ο.Τ.Α.. 
θ) Συμμετζχουν ςτα Συντονιςτικά Τοπικά Όργανα των οικείων Διμων και ςτα 
Συντονιςτικά Όργανα Πολιτικισ Προςταςίασ των οικείων Περιφερειακϊν Ενοτιτων, 
ςτο πλαίςιο αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ,  
κ) Συμβάλλουν ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, με βάςθ τισ οδθγίεσ και το ζντυπο και 
θλεκτρονικό υλικό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν λιψθ 
μζτρων αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τισ πλθμμφρεσ. 
 
 Α3.  Διεφθυνςη υντονιςμοφ και Επιθεώρηςησ Δαςών  
α) Κοινοποίθςθ  τθσ εγκυκλίου και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Δαςϊν του ΥΠΕΚΑ προσ τισ οικείεσ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ. 
β) Συμμετοχι ςτα ΣΟΠΠ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων . 
γ) Κοινοποίθςθ τθσ εγκυκλίου ΓΓΠΠ προσ τισ οικείεσ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ. 



Διευθφνςεισ Δαςών – Δαςαρχεία  
Συμμετοχι δια του Προϊςταμζνου του Δαςαρχείου ςτα Σ.Τ.Ο. 
Εκπονοφν μελζτεσ αντιπλθμμυρικϊν προςταςίασ και ςυγκράτθςθσ εδαφϊν ςε 
περιοχζσ που θ φυςικι βλάςτθςθ πρόςφατα ζχει καταςτραφεί εξ αιτίασ των 
πυρκαγιϊν και είναι απαραίτθτθ θ εκτζλεςθ ζργων. 
 
 
ΦΑΗ  2η  Αυξημένη  Ετοιμότητα 
 
Α1. υντονιςτήσ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ  
Θζτει τισ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςε 
ετοιμότθτα Πολιτικισ Προςταςίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρόγνωςθ καιρικϊν 
φαινομζνων που εκδίδεται από τθν ΕΜΥ και κοινοποιείται από τθν ΓΓΠΠ. 
 
 Α2 . Διεφθυνςη Πολιτικήσ Προςταςίασ 
α) Εφαρμογι Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθν εξαςφάλιςθ ετοιμότθτασ Πολιτικισ 
Προςταςίασ του προςωπικοφ και των μζςων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 
β) Προϊκθςθ του ςιματοσ πρόγνωςθσ  επικίνδυνων  καιρικϊν φαινομζνων προσ 
τουσ Διμουσ μετά από ςυνεννόθςθ με τισ Διευκφνςεισ   Πολιτικισ Προςταςίασ των 
Περιφερειϊν, ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ τουσ για τθν άμεςθ αναμετάδοςι τουσ προσ 
τουσ Διμουσ. 
 
 ΦΑΗ  3η  Άμεςη κινητοποίηςη – Επέμβαςη 
 
Α1. υντονιςτήσ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ  

 Τελ θηλεηνπνίεζε ηωλ Δ/λζεωλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
επηθνηλωλίαο κε ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελνπο θνξείο (Πεξηθέξεηεο, 
Δήκνη, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., θιπ.),  

 Τε ζπκβνιή ηνπ πξνζωπηθνύ θαη ηωλ κέζωλ ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο 
ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ηωλ ζπλεπεηώλ από 
ηελ εθδήιωζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλωλ, εθόζνλ ηνύην θξηζεί απαξαίηεην,  

 Τελ ελεκέξωζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 

εθδήιωζε θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλωλ, θαζώο θαη γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπο,  

 Τε ζπκκεηνρή ζηα ΣΟΠΠ ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήηωλ θαη ζηα ΣΤΟ ηωλ 

Δήκωλ πνπ ζπλεδξηάδνπλ ζε πεξηπηώζεηο εθηάθηωλ αλαγθώλ πνπ 
πξνθαινύληαη από πιεκκύξεο.  

 Ειςιγθςθ ςτον Γενικό Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ χαρακτθριςμοφ καταςτροφισ και κιρυξθσ ςε κατάςταςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ πλθγείςθσ περιοχισ εφόςον ςυντρζχουν λόγοι.  

 Απόφαςθ λιψθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν  για λόγουσ 
προςταςίασ τθσ υγείασ τουσ από τθν εξελιςςόμενθ επικείμενθ καταςτροφι 
ςε περίπτωςθ Περιφερειακισ καταςτροφισ μικρισ ζνταςθσ θ ςε τοπικζσ 
καταςτροφζσ μικρισ ζνταςθσ. 

 Ζκδοςθ απόφαςθσ κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ  του Συντονιςτι 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ από τον Γ.Γ.Π.Π. 
όταν θ καταςτροφι είναι τοπικι μικρισ ζνταςθσ.  

Σε περιπτϊςεισ των τοπικϊν και περιφερειακϊν καταςτροφϊν 
μεγάλθσ ζνταςθσ ο Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ δφναται να 



αναλαμβάνει, εντόσ τθσ χωρικισ του αρμοδιότθτασ και εφόςον ςυντρζχουν 
λόγοι, το ςυντονιςμό διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για 
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω πλθμμυρικϊν φαινομζνων και τθ 
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν καταςτροφι, κατόπιν ςχετικισ 
ςυνεννόθςθσ με το Γενικό Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ 

 
Α2 . Διεφθυνςη Πολιτικήσ Προςταςίασ 
Μόλισ θ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ λάβει από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθν 
ενθμζρωςθ για εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων προχϊρα ςε:  
1) Ενθμζρωςθ  του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ . 
2)Επικοινωνεί με τα γραφεία Πολιτικισ Προςταςίασ των Διμων και με τθν 
Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφζρειασ ςτα πλαίςια ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν ςχετικά με το ςυμβάν.  
3) Ενεργοποιεί το Μνθμόνιο Ενεργειϊν εκτάκτων αναγκϊν που προβλζπονται για τισ 
πλθμμφρεσ. 
4) Συλλζγει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του ςυμβάντοσ. 
5)Αιτείται μετά από ςχετικι εντολι ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του 
ζργου τθσ   Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν 
και διαχείριςθ  των ςυνεπειϊν λόγο πλθμμυρϊν, από όμορεσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ  και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.  
6) Τθρεί καταςτάςεισ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με εντολι του 
Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ζχουν εμπλακεί. 
7) Ενθμερϊνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν λόγο 
πλθμμφρασ.  
 
Α3 .  Διευθφνςεισ Δαςών Δαςαρχεία 
1)  Διάκεςθ μθχανθμάτων προσ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. 
2)  Διάκεςθ οχθμάτων για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν 
  
 
ΦΑΗ  4η  Αποκατάςταςη  
 
Α1. υντονιςτήσ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ  
- Απόφαςθ για τθν αποκλιμάκωςθ  απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων μετά από 
ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ 
 
Α2 . Διεφθυνςη Πολιτικήσ Προςταςίασ 
- Σφνταξθ ειδικοφ φακζλου καταςτροφισ ςε περιπτϊςεισ περιφερειακϊν 
καταςτροφϊν ι τοπικϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ ζνταςθσ και υποβολι ςτθν Γενικι 
Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ. 
 
Α3 .  Διευθφνςεισ Δαςών Δαςαρχεία  
 
-  Εκτζλεςθ ζργων ςυγκράτθςθσ των εδαφϊν ςε δαςικζσ εκτάςεισ που θ φυςικι 
τουσ βλάςτθςθ ζχει καταςτραφεί από πυρκαγιζσ, (κορμοδζματα, κλαδοπλζγματα, 
κορμοφράγματα, αυλακϊςεισ κλπ,) 


