
 
 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 9/15-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 97/2017   ΘΕΜΑ :  «Έγκριση µνηµονίου Ενεργειών για την 

αντιµετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά 

φαινόµενα».  

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 15η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:30 µµ συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ αριθ. 
7971/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 31 

δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   
1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ   
4. Αγοραστούδη Ευγενία   

5. Αποστόλου Στυλιανό   
6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   
9. Γκιζάρης Στέργιος   

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   
11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   
14. Κεφαλάς Ανέστης   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος   
16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Λαγός Νικόλαος   
18. Λιάντας ∆ηµήτριος   

19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   
21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   
23. Πονερίδης Παναγιώτης   

24. Πράτανος Απόστολος αποχώρησε µετά 
από τη συζήτηση του 11ου θέµατος. 

  

25. Σαµαράς Σωκράτης   
26. Σαραφιανός Χρήστος   

27. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

28. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   



 
29. Τσολάκης Απόστολος   
30. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
11ου θέµατος. 

  

31. Χρυσοχόου Παύλος   
 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 2ο και 3ο θέµα συζητήθηκαν µαζί, επίσης  το 20Ο συζητήθηκε µαζί µε το 21ο . 
 
O Πρόεδρος εισηγούµενος  το 19ο  της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε το από 14-2-2017, 1ο 

Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου και  ∆ηµάρχου  Θέρµης εγκρίθηκε αίτηµα του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Θέρµης   σχετικά µε το  Μνηµόνιο Ενεργειών το 
οποίο περιλαµβάνει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που εξασφαλίζουν την ετοιµότητα 
του ∆ήµου για την αντιµετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόµενα. 

 
Το µνηµόνιο εκδίδεται σε εκτέλεση των:  

• Ν.3013/2002, Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 
102/Α΄/2002). 

• Υ.Α.1299/7-4-2003, Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη 
συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕk 423/Β΄/2003). 

• Η υπ’ αρ 8183/24-11-2015 Εγκύκλιος της ΓΓΠΠ µε θέµα  «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2015 – 
2016». 

• Η υπ’ αρ 8184/24-11-2015 Εγκύκλιος της ΓΓΠΠ µε θέµα  «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων». 

• Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης Νοµού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 2544/7-
11-2011). 

 
Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος  έχοντας υπόψη τα παραπάνω και λόγω της αναγκαιότητας  
έγκαιρου σχεδιασµού και λήψη µέτρων προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που 
προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόµενα και φυσικά την εµπλοκή όλων των υπηρεσιών, 
πρότεινε την έγκριση του παρόντος Μνηµονίου Ενεργειών. 
Ο ∆ήµος φροντίζει ούτως ώστε ο εξοπλισµός να είναι καλύτερος τα επόµενα χρόνια, 
καταρτίζοντας σχέδιο δράσης σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων ή καταστροφών, ενώ 
έχει γίνει µια ολοκληρωµένη δουλειά, προκειµένου ο καθένας να ξέρει τι έχει να κάνει ,ποιος έχει 
την ευθύνη για κάθε ενέργεια. Είναι ένας µπούσουλας ουσιαστικά για να λειτουργήσουµε σε αυτές 
τις περιπτώσεις και να είµαστε στο µέγιστο αποτελεσµατικοί. Επίσης απαντώντας στο ερώτηµα 
της ∆Σ κ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννας σχετικά µε πόσο αποτελεσµατικό θα είναι ένα σχέδιο δράσης 
είπε ότι υπάρχει η εποπτεία ακόµη και σε  αντιπληµµυρικά έργα που δυστυχώς δε συνδράµει η  
Περιφέρεια και γίνεται τεράστια προσπάθεια για ένα σχεδιασµό και προγραµµατισµό.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, το αίτηµα του ΝΠ∆∆ και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/Α/2006) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα     

 
        Εγκρίνει το  µνηµόνιο Ενεργειών για την αντιµετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά 
φαινόµενα, όπως υποβλήθηκε από την εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 
 
 



 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 97/2017 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

                                                              ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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1. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΑΓΕΤΟ 

 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1
 

1.1.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο οικιστικός ιστός του Δήμου περιλαμβάνει 14 Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες 

και 4 οικισμούς. Το γεωγραφικό ανάγλυφο του Δήμου ποικίλει καθώς διαθέτει ορεινό όγκο 
με υψόμετρο που φτάνει τα 900 μ (Λιβάδι, Περιστερά), οικισμούς με μεγάλες υψομετρικές 
διαφορές (Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Καρδία, Φιλοθέη), αλλά και πεδινούς οικισμούς.  

 
1.1.2 ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος σχεδιασμού αποτελεί η λήψη μέτρων προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό. Στο 
πλαίσιο αυτό συντάσσεται το παρόν με στόχο την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του 
Δήμου σε περίοδο χιονοπτώσεων και παγετού, την εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης 
κατοίκων και οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου και την παροχή πολιτικής προστασίας 
στους κατοίκους του Δήμου. 

 
1.1.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 

Προβλήματα από χιονοπτώσεις και παγετό εμφανίζονται συνήθως από το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου ως και τις αρχές Απριλίου. Η εμφάνιση των χιονοπτώσεων 
συνδέεται κυρίως με: 

 Το υψόμετρο 

 Το γεωγραφικό πλάτος 

 Την απόσταση από τη θάλασσα. 
και ως εκ τούτου εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις βορειότερες περιοχές της χώρας και σε 
μεγάλα υψόμετρα. 

Μια χιονόπτωση μπορεί να εκδηλωθεί ως μία μέτρια χιονόπτωση που μπορεί να 
διαρκέσει μερικές ώρες, μπορεί όμως να διαρκέσει και αρκετές ημέρες. Τα συνωδά 
φαινόμενα της χιονόπτωσης όπως οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η συσσώρευση χιονιού, 
ο παγετός, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της πληγείσας περιοχής.  

Η πρώτη κατά κανόνα δυσμενής επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και 
τον παγετό είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο η οποία 
μπορεί να προκαλέσει έκτακτες ανάγκες όπως εγκλωβισμούς ατόμων, αδυναμία 
αποκατάστασης βλαβών κλπ. 

Επίσης εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των συνοδών επιπτώσεων όπως ο 
παγετός μπορεί να προκληθούν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτρισμού και ύδρευσης και 
προβλήματα υγείας από τις χαμηλές θερμοκρασίες.  

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.2
 Οι ενέργειες και οι δράσεις στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων 
από χιονοπτώσεις και παγετό διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Προγραμματισμός έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας τους με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

2. Σχεδιασμός και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών και διαχείριση των επιπτώσεων των χιονοπτώσεων και του παγετού. 

Βασικός στόχος είναι, στο μέτρο του εφικτού, η ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, και μέσα στους οικισμούς και ο περιορισμός στο 
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ελάχιστο των καθυστερήσεων και ατυχημάτων που οφείλονται στις χιονοπτώσεις και τον 
παγετό. 

1.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δράσεις που αποβλέπουν στην συνέργεια των 
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου της 
χώρας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η χειμερινή συντήρηση, δηλαδή αντιμετώπιση 
προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο (Έγγραφο Δ3β/40Β11/ΦΑ 
15-11-2013 της Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ).  

Στην έννοια της συντήρησης του οδικού δικτύου συμπεριλαμβάνεται και η 
αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο (χειμερινή 
συντήρηση). Η χειμερινή συντήρηση αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την 
αντιμετώπιση του πάγου και την απομάκρυνση του χιονιού. Η περίοδος χειμερινής 
συντήρησης αφορά από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου έως  και τις αρχές 
Απριλίου. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της χειμερινής συντήρησης  κρίνεται 
σκόπιμο ο καθορισμός των λειτουργικών διαδικασιών της συντήρησης. Στην έννοια των 
λειτουργικών διαδικασιών εμπίπτουν και τα σχέδια αποχιονισμού και αντιμετώπισης 
παγετού, τα οποία συντάσσονται πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου από την 
αρμόδια Υπηρεσία που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης του οδικού 
δικτύου. Εν προκειμένω στο δημόσιο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου δημοτικές 
οδοί κλπ αρμόδια υπηρεσία συντήρησης είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Στα σχέδια αυτά, τα οποία δεν αποτελούν σχέδια Πολιτικής Προστασίας, αλλά 
σχέδια αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού προσδιορίζονται τα μέσα και το 
ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται τα δρομολόγια και οι 
προτεραιότητες ανά οδικό άξονα, η ετοιμότητα του προσωπικού, οι επικοινωνίες, όπως 
επίσης και ζητήματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού. 

Στο πλαίσιο αυτό ο αρμόδιος φορέας συντήρησης του οδικού Δικτύου προχωρά 
πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου στα εξής: 

1. Στην έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ή και άλλων κατάλληλων υλικών 
(ψηφίδα, κτλ.), 

2. Στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης του 
οδικού δικτύου. 

3. Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένων μισθώσεων ιδιωτικών 
μέσων κλπ., όπου αυτό απαιτείται, με βάση το σχεδιασμό, 

4. Στον ορισμό υπευθύνων και επικεφαλής συντονιστή για τις εργασίες αποχιονισμού 
και αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού του εσωτερικού οδικού δικτύου των 
πολεοδομικών συγκροτημάτων και οικισμών αρμοδιότητάς τους. 

5. Στην προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις 
αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων 
χιονοπτώσεων και παγετού. 

6. Στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών υπαλλήλων που εμπλέκονται 
με τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου. 

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών του Δήμου που 
εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας που εμπλέκεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 
συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, όταν μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθ. 2 και 8 Ν.3013/2002 όπως τροποποιήθηκε 
με το αρθ. 110 Ν.4249/2014) νοείται ότι οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου, που 
είναι αρμόδιοι για τον αποχιονισμό δημόσιου οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, 
συνεργάζονται με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπιση τους . 
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1.2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ. 

Οι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός είναι φαινόμενα που εκδηλώνονται στη χώρα 
μας κατά την χειμερινή περίοδο και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συντονισμένα από τις 
κατά τόπους Υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν 3013/2002 σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 282 και 283 του Ν.3852/2010. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού κατά κύριο λόγο 
επικεντρώνονται: 

 Ενημέρωση κοινού και παροχή οδηγιών για ενδεχόμενους κινδύνους από 
χιονοπτώσεις και παγετό. 

 Έρευνα και διάσωση ατόμων που η ζωή τους έχει περιέλθει σε κίνδυνο από την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών στο οδικό δίκτυο της χώρας εξ 
αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού. 

 Αντιμετώπιση περιστατικών υγείας σε περιοχές όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία 
στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετού. 

Οι ανωτέρω δράσεις αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της 
περιουσίας των πολιτών και προϋπόθεση για την υλοποίησή τους είναι η συνέργεια, η 
συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα 

Διοίκησης. 
Εν προκειμένω το συντονισμό των ανωτέρω δράσεων σε επίπεδο Δήμου ενεργεί το 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με την παράλληλη σύνταξη του μνημονίου 
ενεργειών. 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 1.3
1.3.1 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος  

2. Σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου και σχέδιο αποχιονισμού 
και αντιμετώπισης παγετού για το οδικό δίκτυο με το οποίο προσδιορίζονται τα 
μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται τα 
δρομολόγια και οι προτεραιότητες ανά οδικό άξονα, η ετοιμότητα του προσωπικού, 
οι επικοινωνίες, όπως επίσης και ζητήματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια του 

προσωπικού. 

3. Προσδιορισμός αναγκών σε μέσα και προσωπικό για τον αποχιονισμό του οδικού 
δικτύου.  

4. Προγραμματισμός  μισθώσεων ιδιωτικών μέσων κλπ., για τον αποχιονισμό όπου 
αυτό απαιτείται. 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
1. Συντήρηση όλων των μηχανημάτων αποχιονισμού και διασποράς άλατος και του 

υπόλοιπου αναγκαίου εξοπλισμού. 
2. Προσδιορισμός αναγκών σε προσωπικό (οδηγούς συνοδηγούς εργάτες) και 

αποστολή κατάστασης με τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό στην Δ/νση Τεχνικών 
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Υπηρεσιών, για να συμπεριληφθούν στο σχέδιο αποχιονισμού του οδικού δικτύου, 
και στο γραφείο πολιτικής προστασίας για την διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές.  

3. Σχεδιασμός διανομής και ρίψη άλατος  στους κοινόχρηστους χώρους  ( πλατείες , 
πάρκα πεζοδρόμια σχολεία κτίρια Δημόσιων Υπηρεσιών κτλπ) σε συνεργασία με την 
Δ/νση Περιβάλλοντος 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
1. Σχεδιασμός διανομής και ρίψη άλατος  στους κοινόχρηστους χώρους  ( πλατείες , 

πάρκα πεζοδρόμια σχολεία κτίρια Δημόσιων Υπηρεσιών κτλπ). 
2. Προσδιορισμός αναγκών σε προσωπικό (εργάτες) και αποστολή κατάστασης με το 

διαθέσιμο προσωπικό στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να συμπεριληφθούν 
στο σχέδιο αποχιονισμού του οδικού δικτύου και στο γραφείο  πολιτικής 
προστασίας . 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Σύνταξη και επικαιροποίηση μνημονίου εναργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 
2.  Τήρηση στοιχείων επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του 

Δήμου και των υπευθύνων χειριστών τους (εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα 
έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εφόδια) για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 

3. Κοινοποίηση των παραπάνω στις κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. 
που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων τους και στις αρμόδιες υπηρεσίες  
της Περιφέρειας  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

4. Ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων για μέτρα αυτοπροστασίας από 
χιονοπτώσεις και παγετό. 
 

1.3.2 ΣΤΑΔΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π 

1. Εντολή για δρομολόγηση δράσεων προστασίας των αστέγων από τον κίνδυνο 
έκθεσής τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &Πρόνοιας (Δ28οικ.23795/1237/1-
11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) προς την αρμόδια 
Υπηρεσία κοινωνικής Πρόνοιας  του Δήμου. 

2. Με απόφαση Δημάρχου εντολή αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλακής 
υπαλλήλων, όταν απαιτείται σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μετά από ενημέρωση από το Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας.  
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων που εμπλέκονται 

με τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος στο οδικό δίκτυο  σύμφωνα με το σχέδιο 
αποχιονισμού για καταστάσεις αυξημένης ετοιμότητας μετά από εντολή δημάρχου-
αντιδημάρχου.  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  & Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

1 Διανομή άλατος σε σάκους σε όλες τις Κοινότητες σε συγκεκριμένες θέσεις 

(κοινοτικά καταστήματα, σχολεία, εκκλησίες, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες). 
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2 Έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων που εμπλέκονται 

με την ρίψη άλατος σε κοινόχρηστους χώρους για καταστάσεις αυξημένης 

ετοιμότητας μετά από εντολή Δημάρχου 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Διατήρηση συνεργασίας και επικοινωνίας με την Περιφέρεια και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα Αστυνομικό Τμήματα και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

2. Ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

3. Διατήρηση αρχείου ετοιμότητας των μέσων και του προσωπικού. 
4. Ενημέρωση των κατοίκων των Τ. Κ. και Δ. Κ. για λήψη μέτρων αντιμετώπισης των 

επικίνδυνων φαινομένων σε συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των 
Τ. Κ σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. 

5. Σύγκλιση του ΣΤΟ κατόπι εντολής Δημάρχου /Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τον συντονισμό των φορέων.  

1.3.3  ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΓΕΤΟΥ 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π 

1. Εντολή επέμβασης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ανάλογα 
με τις ανάγκες που υπάρχουν και την έκταση του φαινομένου. 

2. Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) εφόσον απαιτείται (384/2014 
Αποφ. Δημ. Συμβουλίου). 

3. Αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγω 
έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

4. Κινητοποίηση όλου του δυναμικού του Δήμου σε προσωπικό και μέσα που διαθέτει 
εφόσον κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη η περιοχή με σκοπό την αντιμετώπιση της και 
Εντολή λειτουργίας του Δήμου σε βάρδιες για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης. 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Διάνοιξη των δρόμων με επέμβαση αρχικά στις κεντρικές οδούς που διασχίζουν την 

έκταση του Δήμου, καθώς και στους συνδετήριους οδούς των Τοπικών Κοινοτήτων 
και ρίψη άλατος στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου που πιάνουν πάγο και 

όπου υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα. 
2. Ενεργοποίηση μισθώσεων ιδιωτικών μέσων όπου απαιτείται. 
3. Εξασφάλιση κατά προτεραιότητα της κυκλοφορίας σε εγκαταστάσεις παροχής 

υπηρεσιών υγείας και κοινής ωφέλειας. 
4. Εξασφάλιση βατότητας και διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 

μετά την εκδήλωση του φαινομένου.  
5. Εξασφάλιση βατότητας οδικού δικτύου προς τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
6. Έλεγχος της βατότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου για 

τυχόν βλάβες που υπάρχουν καθώς και για αποκατάσταση της λειτουργίας 

τους. 
7. Συνεχής ενημέρωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για την φύση και την 

έκταση των ζημιών, τη βατότητα των δρόμων στην περιφέρεια του Δήμου, του 
βαθμού επικινδυνότητας, την εξέλιξη των φαινομένων και την κάλυψη των ζημιών 
που θα έχουν προκύψει. 
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8. Έλεγχος των υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου μετά 
για την διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από παγετό και χιονοπτώσεις 

και αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  & Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

1. Διαβροχή αλατιού για αποφυγή παγετού στa πεζοδρόμια πλατείες κτλ για την 
αποφυγή ατυχημάτων 

2. Συνεχής ενημέρωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για την φύση και την 
έκταση των ζημιών, τη βατότητα, στην περιφέρεια του Δήμου, του βαθμού 
επικινδυνότητας, την εξέλιξη των φαινομένων και την κάλυψη των ζημιών που θα 
έχουν προκύψει. 

3. Σε περίπτωση ακινητοποιημένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία στο 
δημοτικό οδικό δίκτυο, θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας με την συνδρομή του Δήμου και συνεργασία ΠΥΣ 
και ΕΛΑΣ. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Καταγραφή των ζημιών σύμφωνα με την ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω 

χιονοπτώσεων και παγετού με στόχο την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής 
προστασίας. 

3. Κατευθύνσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τον συντονισμό τους με 
άλλους  φορείς  (ΠΥΣ, ΕΛΑΣ, ΜΕΘ, ΔΕΥΑΘ, ΔΕΗ κτλ) 

4. Συνεχής επικοινωνία με τις  Αρχές όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομικό 
Τμήμα και ΕΚΑΒ για την άμεση συνδρομή των υπηρεσιών τους και για την κάλυψη 
των αναγκών που θα έχουν προκύψει. 

5. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Αστυνομικού Τμήματος, της 
Περιφέρειας  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  για την φύση και την έκταση των 
ζημιών, τη βατότητα των δρόμων στην περιφέρεια του Δήμου, του βαθμού 
επικινδυνότητας, την εξέλιξη των φαινομένων και την κάλυψη των ζημιών που θα 
έχουν προκύψει. 

6. Ενημέρωση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για άμεση αποκατάσταση των 
βλαβών στις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης, ηλεκτρισμού και 
τηλεπικοινωνιών. 

7. Ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης και της Π. 
Ε. για τις επιπτώσεις της καταστροφής και την έντασή τους στην περιφέρεια του 
Δήμου.  

8. Ενεργοποίηση και συντονισμός εθελοντικών οργανώσεων σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης μπορούν να αναλάβουν δράση προς υποβοήθηση του έργου του Δήμου
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2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.1
2.1.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Ο οικιστικός ιστός του Δήμου περιλαμβάνει 14 Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες 

και 4 οικισμούς. Το γεωγραφικό ανάγλυφο του Δήμου ποικίλει καθώς διαθέτει ορεινό όγκο 
με υψόμετρο που φτάνει τα 900 μ (Λιβάδι, Περιστερά), οικισμούς με μεγάλες υψομετρικές 
διαφορές (Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Καρδία, Φιλοθέη), αλλά και πεδινούς οικισμούς με 
σημαντικό αριθμό ρεμάτων.  

2.1.2 ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σκοπός του συγκεκριμένου μνημονίου ενεργειών είναι η προστασία της ζωής και της 
περιουσίας των δημοτών από πλημμυρικά φαινόμενα. Πλημμύρα είναι η ανύψωση της 
στάθμης των νερών ποταμού, λίμνης ή θάλασσας και η έξοδός τους από την κοίτη τους και 
οφείλεται συνήθως στις κλιματολογικές συνθήκες, ενώ ενισχύεται από την μορφολογία του 
εδάφους. 

Οι πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων – ισχυρών καταιγίδων ή 
από ξαφνικό λιώσιμο χιονιού με αποτέλεσμα την αύξηση της απορροής των ποταμών. Οι 
ξαφνικές πλημμύρες είναι το αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών διαταραχών, που συνοδεύονται 
από ραγδαίες βροχοπτώσεις που συμβαίνουν όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, 
ιδιαίτερα του χειμερινούς μήνες, με μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν για να εκδηλωθεί μια πλημμύρα 
είναι:  

 Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης, 

 Το ανάγλυφο του εδάφους,  

 Η καταστροφή της φυσικής βλάστησης λόγω πυρκαγιών 

 Παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων. 

 Ανυπαρξία ή πλημμελής συντήρηση των τεχνικών έργων, τα οποία 
κατασκευάστηκαν για να διευκολύνουν την απορροή των όμβριων υδάτων. 

 
2.1.3  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ  

Οι επιπτώσεις των πλημμυρών διακρίνονται σε:  

 άμεσες, όταν προκαλούνται από την πλημμύρα π.χ. παράσυρση οχημάτων, 
ανθρώπων, ζώων, ζημιές σε κατοικίες, κτήρια, γεωργικές καλλιέργειες, 
κτηνοτροφικές μονάδες, διάβρωση γεφυρών, αναχωμάτων 

 έμμεσες, όταν προκαλούνται από την αποσυγκρότηση ή τη δυσλειτουργία των 
υπηρεσιών και συστημάτων που σχετίζονται με αυτήν π.χ. τα δίκτυα ύδρευσης 
μπορεί να μολυνθούν και ειδικά στην περίπτωση που θα πλημμυρίσουν οι 
βιολογικοί σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων αυτό μπορεί να προκαλέσει ασθένειες 
και άλλες παρενέργειες στην Δημόσια Υγεία, διακοπή παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος κτλ. 

 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.2
Με δεδομένη την εμφάνιση πλημμυρικών φαινόμενων στη χώρα μας με 

καταστροφικές συνέπειες, προκύπτει η ανάγκη τόσο για τη δρομολόγηση δράσεων 
αντιπλημμυρικής προστασίας με στόχο την αποτροπή εμφάνισής τους και τη μείωση των 
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επιπτώσεων τους, όσο και της λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση 
της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των 
συνεπειών τους. Οι ενέργειες και οι δράσεις στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης 
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Προγραμματισμός έργων και δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας. 
2. Σχεδιασμός και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών και διαχείριση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων. 
Βασικός στόχος είναι είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από 

πλημμυρικά φαινόμενα  
Συνεπώς, για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών λόγω πλημμυρικών 

φαινομένων έχει βαρύνουσα σημασία ο προσδιορισμός των ρόλων και αρμοδιοτήτων, τόσο 
των φορέων συντήρησης και λειτουργίας των πάσης φύσεως αντιπλημμυρικών έργων, 
υποδομών και δικτύων, όσο και των λοιπών φορέων πολιτικής προστασίας που 
εμπλέκονται άμεσα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών, καθώς απαιτείται ο μεταξύ τους συντονισμός και συνεργασία για την από 
κοινού αντιμετώπιση του καταστροφικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν 
προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες και παρέχονται συντονιστικές 
οδηγίες για την από κοινού αντιμετώπισή τους. 

 
2.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στην κατηγορία των έργων και δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας εντάσσονται 
κυρίως:  

1. η μελέτη, ο προγραμματισμός και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών και 
προστατευτικών έργων που αποβλέπουν στην περαιτέρω μείωση εμφάνισης 
πλημμυρικών φαινομένων,  

2. η μελέτη, ο προγραμματισμός και η κατασκευή έργων αντιμετώπισης διάβρωσης 
των εδαφών, ιδίως σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει 
καταστραφεί από πυρκαγιές (έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης 
φερτών υλών, κλπ.),  

3. ο καθαρισμός της κοίτης υδατορεμάτων από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια (άρση 
προσχώσεων) που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων,  

4. ο έλεγχος και η συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους,  

5. ο έλεγχος και συντήρηση εγγειοβελτωτικών έργων και εγκαταστάσεων για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά και 
πλημμυρικά ύδατα, και  

6. ο έλεγχος και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών από τους φορείς 
που είναι υπεύθυνοι συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου.  

Τα ανωτέρω έργα και δράσεις δεν εμπίπτουν άμεσα στην κατηγορία των έργων και 
δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, τόσο η συντήρηση των υφισταμένων έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας, όσο και ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νέων έργων με 
βάση την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, συμβάλουν στην μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.  

Νοείται ότι ο περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των πάσης φύσης 
αντιπλημμυρικών έργων αφορά την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τους, εκτελείται 
από τους φορείς που έχουν θεσμικά την αρμοδιότητα και συντελείται σε περιόδους που η 
επικινδυνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων είναι μειωμένη. 
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, που 

υπάγονται κατά κανόνα στην κατηγορία υδραυλικών έργων (ΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ 
21/Β΄/2012), δρομολογούνται σε κεντρικό επίπεδο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες και 
εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των 
ΟΤΑ, καθώς και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.).  

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος και το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των φορέων αυτών, καθώς και των φορέων συντήρησης 
και λειτουργίας του οδικού δικτύου, ο ρόλος τους έχει βαρύνουσα σημασία, γιατί μετά την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες οι φορείς αυτοί 
καλούνται να προσφέρουν έργο πολιτικής προστασίας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 και τα σχετικά διευκρινιστικά 
έγγραφα, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρμοδιότητες μελέτης, κατασκευής και συντήρησης 
αντιπλημμυρικών έργων που ανήκαν στους Δήμους, στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες, περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που 
συστάθηκαν με τον Ν. 3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Περιφερειών.  

Για υδατορέματα που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός της κοίτης σε 
ορεινή και πεδινή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998, 
ώστε να καθοριστούν οι περιοχές ευθύνης των αντίστοιχων υπηρεσιών, θα πρέπει να 
υπάρχει ενημέρωση για τον προγραμματισμό, κατασκευή και συντήρηση των 
αντιπλημμυρικών έργων, μεταξύ των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, των αντίστοιχων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών και των 
αντίστοιχων Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
Ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με 

εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά ή 
άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος 
(αρθ. 4 του Ν 4258/2014 – ΦΕΚ 94/Α΄/2014)  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 και τα σχετικά διευκρινιστικά 
έγγραφα, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρμοδιότητες καθαρισμού και απαλλοτριωμένων χώρων παρά 
τα ρέματα, που ανήκαν στους Δήμους, στις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
στις Περιφέρειες, περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστάθηκαν με τον Ν. 
3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών. 

Οι αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή του προγράμματος  Καλλικράτης στην 
εγκύκλιο  33/3147/12-10-1998 δεν έρχεται σε αντίφαση με  τις διατάξεις του άρθρου 5  του 
N 3010/2002, ο οποίος ορίζει αρμόδιους  τους ΟΤΑ Α και Β για τα υδατορέματα εφόσον 
αυτά βρίσκονται εξολοκλήρου εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με το Α.Π 
Δ7γ/1220/Φ.Εγκ.33/29-8-2011 της ΓΓΔΕ του Υπ.Υπο.Με.Δι. 

Επίσης, κατ’ εξαίρεση, και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄/2012) με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 209 του Ν.3852/2010, στους ορεινούς-
μειονεκτικούς Δήμους έχει αποδοθεί η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαρισμού 
ρεμάτων, την οποία ασκούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία 
Περιφέρεια. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Η συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών περιλαμβάνει εργασίες όπως 

ο καθαρισμός και η συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των καπακιών 
των φρεατίων επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, των συνδετήριων 
αγωγών των φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο όμβριων, των φρεατίων επίσκεψης, 
καθώς και των αγωγών του δικτύου όμβριων (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-3-2007, ΦΕΚ 
398/Β΄/2007)  

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του οδικού δικτύου είναι 
υπεύθυνος και για τη συντήρηση του αντίστοιχου δικτύου όμβριων υδάτων, σύμφωνα με 
την παράγραφο Β.2. της ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398/Β΄/2007). 

Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι μετά την εφαρμογή του 
Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρμοδιότητες για τη 
συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
(επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο πλην 
αυτοκινητόδρομων), περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον Ν. 
3852/10 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του 
Ν.3852/2010).  

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο (πλην αυτοκινητόδρομων), όπως προκύπτει 
από τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των Γενικών Γραμματέων των πρώην 
κρατικών Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2-8-
2006), ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων 
εκάστου. Σε περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερους Δήμους, η ευθύνη 
κατανέμεται τμηματικά σε κάθε Δήμο που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια της διοικητικής 
του ευθύνης Όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των πρώην Δήμων και 
Κοινοτήτων που συνενώνονται, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από τους 
Δήμους που συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (αρθ. 283, παρ.1 του 
Ν.3852/2010). 

Στην περίπτωση του Δήμου Θέρμης το Δίκτυο όμβριων υδάτων και η συντήρηση 
του ανήκουν στις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑ Θέρμης. 
 

2.2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Στην κατηγορία λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας εντάσσονται μέτρα και δράσεις 
που αποβλέπουν κυρίως στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, την 
παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την επαναφορά της λειτουργίας των υποδομών που 
επλήγησαν, με στόχο την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας περιοχών που έχουν 
πληγεί.  

Ειδικότερα, η προστασία της ζωής και η άμεση παροχή βοηθείας συνδέεται με δράσεις 
που αφορούν το έργο διάσωσης των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, την άντληση 
υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια, την προσωρινή φιλοξενία των πολιτών που λόγω 
καταστροφής η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, την άμεση 
επαναλειτουργία των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, κλπ, που έχουν 
διακοπεί λόγω βλάβης, όπως επίσης και την αποκατάσταση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, 
όπου αυτή έχει διακοπεί λόγω πλημμυρικών υδάτων, φερτών υλικών ή και κατολισθητικών 
φαινομένων.  

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση της 
καταστροφής, το έργο της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας των πάσης φύσης έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας έχει χαρακτήρα κατεπείγουσας ανάγκης, ειδικά όταν 
συνδέεται με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, και εκτελείται από 
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τους φορείς που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης των έργων 
αυτών. 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.3
 

2.3.1 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. μελέτη, προγραμματισμός και κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών  σε συνεργασία 
με αρμόδιους φορείς 
2. μελέτη, προγραμματισμός κατασκευή έργων αντιμετώπισης διάβρωσης των 

εδαφών 
3. ο καθαρισμός της κοίτης υδατορεμάτων από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια (άρση 

προσχώσεων) που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς. 

4. έλεγχος και συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για 
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους 

5. αποστολή ονομαστικής κατάσταση των υπευθύνων που συνδέονται με την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και των 
αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, 
ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ) στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. (έως τέλος 
Οκτωβρίου) καθώς και του λοιπού προσωπικού (οδηγοί , χειριστές κτλ) και των 
διαθέσιμων μέσων. 

6. Καταγραφή των επικίνδυνων  θέσεων στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν 
προβλήματα από πλημμύρες (ιρλανδικές διαβάσεις, σημεία που πλημμυρίζουν 
συνεχώς κατά το παρελθόν κλπ) σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων και αποστολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την 
διαβίβαση κατά τόπους αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές και επίσης στη 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασία. 

7. Προγραμματισμός εκτέλεσης νέων έργων και λήψη μέτρων για τα 
προαναφερόμενα επικίνδυνα σημεία  (σήμανση, τεχνικές παρεμβάσεις: σωληνωτά – 
ρείθρα κλπ), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και εφικτό. 

8. Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικά μέσα για χρήση τους εφόσον απαιτείται για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Επικαιροποίηση ανθρώπινου δυναμικού και μέσων των οργανικών μονάδων που 

εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων  

2. Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από πλημμύρες. 

3. Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με εντολή Δημάρχου - 
Αντιδημάρχου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε 
επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων.  

4. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 
κινδύνους που προέρχονται από πλημμύρες, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες 
και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση πολιτικής 
προστασίας. 

5. Παρακολούθηση και  καταγραφή των δράσεων των αρμόδιων φορέων του Δήμου 
και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά το στάδιο πρόληψης . 
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6. Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων της Απ. Διοίκησης Μακ. και Θράκης και της 
Περιφέρειας ΚΜ για τις δράσεις πρόληψης. 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων και κατά συνέπεια την μείωση 
των επιπτώσεων από την εμφάνιση τους. 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
1. Συντήρηση διαθέσιμων μέσων (μηχανημάτων) για την εξασφάλιση ετοιμότητας 

τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
2. Αποστολή κατάλογου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος, που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. 

3. Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, 
κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους εντός του αστικού 
χώρου και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής 
όμβριων υδάτων 

ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 
1. έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών 
2. Η συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών περιλαμβάνει εργασίες όπως 

ο καθαρισμός και η συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των 
καπακιών των φρεατίων επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, 
των συνδετήριων αγωγών των φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο όμβριων, 
των φρεατίων επίσκεψης, καθώς και των αγωγών του δικτύου όμβριων (ΥΑ 
Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-3-2007, ΦΕΚ 398/Β΄/2007)  

 
2.3.2 ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π. 
1. Εντολή αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλακής υπαλλήλων, όταν απαιτείται 

σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
μετά από ενημέρωση από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση 
Δημάρχου. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της 

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την 
διάθεση προσωπικού και μέσων επιφυλακής που απαιτούνται. 

2. Διατήρηση αρχείου ετοιμότητας των μέσων και του προσωπικού. 
3. Ενημέρωση των κατοίκων των Τ. Κ. και Δ. Κ. για λήψη μέτρων αντιμετώπισης των 

επικίνδυνων φαινομένων σε συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των 
Τ. Κ. / Δ.Κ. σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. 

 
2.3.3 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π 

1. Ο Δήμαρχος, στα πλαίσια του συντονιστικού του ρόλου, για την διάθεση του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των διοικητικών τους ορίων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από πλημμύρες (Ν. 
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3013/2002 – ΦΕΚ 102/Α΄/2002), κατά κανόνα δρομολογεί άμεσα δράσεις δια των 
Γραφείων Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ο Δήμαρχος, 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). 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Ενεργοποίηση μηχανισμού ετοιμότητας του Δήμου  
2. Συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω 

πλημμυρών και ενημέρωση των συναρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. 
3. Συντονισμός των εμπλεκόμενων του Δήμου με το έργο των λοιπών επιχειρησιακά 

εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κλπ) 
4. Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την 

άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, με εντολή Δημάρχου δύνανται 
να αιτηθεί συνδρομή από άλλους όμορους Δήμους ή την οικεία Περιφέρεια. 

5. Με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης δυναμικού και μέσων για την 
άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή. 

6. Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών που προκαλούνται από πλημμύρες, γίνεται για την υποβοήθηση του 
έργου με εντολή Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρ. 
13 του Ν. 3013/2002. 

7. Καταγραφή ζημιών σύμφωνα με τον έλεγχο και την αναφορά ζημιών των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Δήμου 

8. Προτεραιότητα των δράσεων για την διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της 
επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

9. Ενεργοποίηση και συντονισμός εθελοντικών οργανώσεων σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης μπορούν να αναλάβουν δράση προς υποβοήθηση του έργου του Δήμου. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Έλεγχος υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση 

ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών 
φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

2 Έλεγχος και αποκατάσταση της λειτουργίας των πάσης φύσης αντιπλημμυρικών 
έργων αρμοδιότητάς τους με στόχο την άμεση επαναλειτουργία τους  

3 Εκτίμηση αποκατάστασης των παραπάνω από ειδικά συνεργεία μετά από εντολή 
Δημάρχου. 

4 Αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την 
απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και 
αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας  

5 Καταγραφή των ζημιών σε υποδομές αρμοδιότητας τους και ενημέρωση το Γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  & Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
1 Συνδρομή με το διαθέσιμο προσωπικό και μέσα για παροχή βοήθειας μετά από 

ενεργοποίηση από το γραφείο πολιτικής προστασίας. 
 

ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 
1. Καθαρισμός εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων 

υδροσυλλογής στις οδούς. (απόφραξη φραγμένων αγωγών όμβριων υδάτων από 
φερτά υλικά, κλπ) 
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2. Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ, Γ1δ/Γ.Π. 
οικ.59565/4-8-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) προβαίνουν άμεσα σε 
υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες 
περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές 
αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Γ1δ/Γ.Π. 
οικ.59565/4-8-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.  

 

 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.4
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 επικείμενη καταστροφή. 

Με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 (με το οποίο τροποποιούνται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 
του άρθρου 6 του Ν. 3013/ 2002) 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 Γραμματέα 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»  

Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ.3 (δηλαδή σε περιπτώσεις που η καταστροφή 
χαρακτηριστεί ως γενική, περιφερειακή μικρής ή μεγάλης έντασης, ή τοπική μικρής ή μεγάλης 
έντασης) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄και δ΄ του Ν.3013/2002 (περί 
αρμοδιοτήτων του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τον χαρακτηρισμό μιας 
καταστροφής και την έκδοση σχετικής απόφασης) και του άρθ. 282 του Ν.3852/2010, η ανωτέρω 
απόφαση λαμβάνεται:  

 από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις γενικής 
καταστροφής, περιφερειακής καταστροφής μεγάλης έντασης, ή σε τοπικές 
καταστροφές μεγάλης έντασης, ή  

 από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε περιπτώσεις 
περιφερειακής καταστροφής μικρής έντασης, ή σε τοπικές καταστροφές μικρής 
έντασης  

και εκτελείται από τους αρμόδιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες.  
Ειδικότερα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη τόσο στη λήψη της 

απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όσο και στις περιπτώσεις υλοποίησή της 
όταν η απόφαση λαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή τον Γενικό 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κρίνεται σκόπιμο όπως ο Περιφερειάρχης κατά την 
κρίση του μεταβιβάσει εκ των προτέρων τις ανωτέρω αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες 
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων με σχετική εξουσιοδοτική πράξη.  

Σε όλες τις περιπτώσεις η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 108 του 
Ν.4249/2014, πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των αρμοδίων κατά τόπους φορέων, που 
κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της 
καταστροφής.  
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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 τοπικό επίπεδο.  

Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας πλημμυρών προέρχεται κατά βάση:  
• από την κατάκλυση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα (παράσυρση από 

πλημμυρικά ύδατα, ατυχήματα, εγκλωβισμοί, καταρρεύσεις κτιρίων, κλπ),  
• από χημικούς ή λοιμογόνους παράγοντες επικίνδυνους για την δημόσια υγεία οι 

οποίοι παρασύρθηκαν ή αναπτύχθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα, και  
• από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα.  
Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 

εξ αιτίας πλημμυρών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους.  
Στις περιπτώσεις πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων αρμόδιοι να 

εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 
Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη 
απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων τεχνικών 
υπηρεσιών των Περιφερειών, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο του φαινομένου και την ευθύνη 
περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξή του.  

Στις  περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 
Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη 
απομάκρυνση πολιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και 
κατολισθητικών φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση 
υπόψη, δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης 
πολιτών.  

Σημειώνεται ότι η δράση της απομάκρυνσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν 
εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.  

Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την 
προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην 
ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο 
για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης. Επισημαίνεται ότι η διάσωση, η οποία 
αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα 
αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, 
που βρίσκονται εντός της περιοχής που εξελίσσεται η καταστροφή.  

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση 
της υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό 
την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνση τους, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων τους 
(εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, κλπ).  

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά 
περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, 
μπορούν άμεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του 
έργου τους και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της 
Περιφερειακής τους Ενότητας.  

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει 
από φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα 
(κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή η 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε 
κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό 
επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης 
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μιας τέτοιας δράσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν 
πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός 
μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.  

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελληνική 
Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν. 2800/2000 - ΦΕΚ 41/Α΄/2000, Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 
258/Α΄/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014 ). 
Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 παρ.2 του 
Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014), έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την 
απομάκρυνση πολιτών. Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών 
για την απομάκρυνσή τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν 
εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν 
αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με σημαντική βαρύτητα.  

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή 
περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται, η 
παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής 
βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 1579/85 - ΦΕΚ 217/Α΄/1985).  

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ 2.5
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας 

πλημμυρών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των 
Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) 
και από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των 
αρμοδίων υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων. 

Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 
οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές 
κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα 
ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις. 

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι η κατά το δυνατόν αμεσότερη επαναλειτουργία των 
νοικοκυριών και ως εκ τούτου οι ζημιές αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες 
διαβίωσης και στο σύνολο της οικοσκευής (Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ). 

Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που 
προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 και την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 μεταβιβάστηκε με το 
Ν.3852/2010 στους Δήμους. Η συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών γίνεται με Απόφαση 
του Δημάρχου. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, για 
την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις 
προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά 
με τα γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν. Οι πληγέντες πολίτες 
απευθύνονται στο Δήμο Θέρμης, όπου υποβάλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την  ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001. 

Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών 
ή μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για 
την κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, 
εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας  

Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν 
άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που 
προέρχονται από πλημμύρες, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται 
στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
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συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης. Μετά από μια πλημμύρα 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, 2244/22-04-2013 
έγγραφο του ΕΚΚΑ). 

Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από 
πλημμύρες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Ν. 1190/1981 - ΦΕΚ 
203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ 25/Α΄/1998). Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση 
της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, 
ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται 
από πλημμύρες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα 
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα. Το ύψος 
της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (άρθ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ 
17/Α΄/1997). Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω της Δ/νσης Βιομηχανικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο 
«Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός 
σεισμών» άρθρου 36 του ν. 2459 - ΦΕΚ 17/Α/18−2−1997). Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 
(ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997» - ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011), η οποία διατηρείται σε ισχύ με 
την αντικατάσταση του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας. 

Τονίζεται ότι για την λήψη απόφασης οριοθέτησης περιοχών για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια λόγω πλημμυρών απαιτείται : α) Άμεση γνωστοποίηση από την Περιφέρεια 
του συμβάντος (είδος συμβάντος και ακριβείς ημερομηνίες) καθώς και των περιοχών που έχουν 
πληγεί β) Μετά την διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις και 
στις κατοικίες από την Περιφέρεια και τον Δήμο αντίστοιχα, η Περιφέρεια υποβάλλει στη  
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων, αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις 
των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα (καταγράφεται και το ύψος της στάθμης 
του νερού στα πληγέντα κτίρια) και εφόσον προκύψει ανάγκη οριοθέτησης, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ εκδίδει  
την προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ.2538/Α326/4-6-2015 (ΑΔΑ: 
6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7) έγγραφο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ). 

 Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, 
ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από 
πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, με αρμόδιο φορέα 
υλοποίησης τον ΕΛΓΑ. 

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που 
αναφέρονται στην κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό του 
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δυναμικού και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς 
και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του 
διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την 
καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες. 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 2.6
Ως πληγέντες προσδιορίζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο 

κατοικίας τους ή διαμονής τους, εξαιτίας τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη των 
πλημμυρικών φαινομένων. Η διοικητική μέριμνα των πληγέντων, αναφέρεται στην μετακίνηση 
και παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς χώρους κατά τη διάρκεια ή μετά την πλημμύρα, με 
στόχο την προστασία τους και την αποφυγή τραυματισμών από μεταφερόμενα υλικά και 
απώλειας της ζωής τους από πνιγμό. 

Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας 
και τους  Προέδρους  των Κοινοτήτων,  προσδιορίζουν τους χώρους καταφυγής για προστασία 
των πολιτών από την πλημμύρα και φροντίζουν για τη διοικητική μέριμνα αυτών. Αν η 
παραμονή των πολιτών, στους χώρους καταφυγής γίνει πολύωρη ή πολυήμερη, ο Δήμαρχος 
μπορεί να δρομολογήσει δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, που 
έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης  μετά από εντολή Δημαρχου σε συνεργασία με τους 
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών 
που έχουν πλημμυρίσει ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν 
άμεσα καταλύματα.  

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.7
Βασικό μέλημα κάθε υπηρεσίας είναι η φροντίδα για το προσωπικό της και την συντήρηση 

του υλικού της ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν αρτιότερα στις αυξημένες 
ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στη διοικητική μέριμνα του προσωπικού και των εθελοντών (νερό, διατροφή 
κλπ) όταν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών διαρκούν σημαντικό χρόνο 
(Δ/νση Διοικητικής Μέριμνας).  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 
 Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΙΝΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

6977237513 2313300702 

2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6974630269 2310461297 

     

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Δ
Η

Μ
 Ε

Ν
 

Θ
Ε

Ρ
Μ

Η
Σ

 1 ΘΕΡΜΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6976655897 2313300767 

2 Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6977120834 2310461297 

3 ΡΥΣΙΟ ΘΩΜΑΡΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6972079219 2392071212 

4 ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6976888141 2392071894 

Δ
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Ν
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Τ
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Β
Α

Σ
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Ω
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5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6977220855 2396051209 

6 ΛΙΒΑΔΙ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6982346411 2396061336 

7 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 6934185785 2396041254 

8 ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6985900222 2396041511 

9 ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΛΑΚΚΙΑΣ ΔΟΥΜΠΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 6974342288 2396330020 

10 ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 6932477628 2396041260 
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 11 ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 6937333898 

6937184000 
2313337533 

12 ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 6947848135 2392062690 

13 ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6977213391 2392092403 

14 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΛΙΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6932350462 2392330225 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 

 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΜΑΡΚΑ ΕΔΡΑ  
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Εκσκαφέας-Φορ/τής ΜΕ 81028 JCB Θέρμη 

2 Πυροσβεστικό ΚΗΟ 8486 STAYER Θέρμη 

3 Εκσκαφέας-Φορ/τής ΜΕ 92541 JCB Θέρμη 

4 Εκσκαφέας-Φορ/τής ΜΕ 58749 ΚΟΜΑΤSU Θέρμη 

5 Ισοπεδωτής ΜΕ 103467 SANY Θέρμη 

6 Εκσκαφέας-Φορ/τής ΜΕ 91627 VENIERI Θέρμη 

7 Λεωφορείο KHH  3471 VAN HOOL Θέρμη 55 

8 Λεωφορείο ΚΗΙ 4718 MERCEDES Θέρμη 35 

9 Λεωφορείο ΚΗΟ 8719 FORD Θέρμη 14 

10 Λεωφορείο KHH 3497 MAN Θέρμη 52 

11 Λεωφορείο KHI 7156 MAN Θέρμη 33 

12 Εκσκαφέας-Φορ/τής ΜΕ 115477 JCB ΔΕΥΑΘ ----- 

13 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ME92526 UNIMOG Θέρμη  
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
ΑΑ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

1 ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 6984232430 2310478037 

2 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6973772770 2313300777 

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6936809423 2310478049 

4 ΠΡΟΙΣΤ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ  2310483401 

5 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΤΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ 6937102720 2310483412 

6 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 6946203517 2310478013 

7 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6946223517 2310467030 

8 ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ (Δ/ΝΤΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΠΑΣΙΑ ΔΩΡΑ  2310460539 

9 ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6977237514 2310460536 

10 ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6985125890 2310460536 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 
102/Α΄/2002). 

 Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕk 423/Β΄/2003). 

 Η υπ’ αρ 8183/24-11-2015 Εγκύκλιος της ΓΓΠΠ με θέμα  «Σχεδιασμός και δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 
περιόδου 2015 – 2016» 

 Η υπ’ αρ 8184/24-11-2015 Εγκύκλιος της ΓΓΠΠ με θέμα  «Σχεδιασμός και δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων» 

 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
2544/7-11-2011) 
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

 

 
22 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 
PhD, MSc 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ                         ΑΠΟΦ 
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ                              ΑΠΟΦ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
 
 
 
 
 

 


