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Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών
από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επιδιώκεται η άμεση
και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και
την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων τόσο σε Περιφερειακό όσο και Κεντρικό και Τοπικό
επίπεδο.
Το παρόν Σχέδιο έχει εκπονηθεί με βάση το Εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών
Φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» 1η Έκδοση 2019, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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ΜΕΡΟΣ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ 1ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ιστορικό σύνταξης.
Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των
σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και
περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/74-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
Το παρόν σχέδιο συντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω Υ.Α. 1299/7-4-2003
έγκρισης Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και αποτελεί το Σχέδιο Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και βασίζεται στο Γενικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Γ.Γ.Π.Π. με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος συμμετείχαν οι εξής:
 Θανάσης Δρόσος, Γεωλόγος MSc, Προϊστάμενος Δνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
 Νίκος Χατζηγεωργίου, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Δωδεκανήσου.

1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

1.3 Πίνακας Διανομής.
Παρατίθεται στο Παράρτημα Ε.

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου (1η έκδοση) ορίζεται η 27/1/2020
(Ημερομηνία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου).
Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού
ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄), αποτελεί το
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου.
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται για την λήψη μέτρων και την υλοποίηση
δράσεων:
 αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων.
 αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος
σχεδίου.
Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ
των διαφόρων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μεταξύ φορέων ή
υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση
ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.
Οι ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,
αναφέρονται αναλυτικά στο 3ο Μέρος του παρόντος Σχεδίου. Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα κληθούν να τις
υλοποιήσουν, καθορίζονται από την οργανωτική δομή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις
κανονιστικές πράξεις της διοίκησής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι
οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του
καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά
το εύρος των δράσεων αυτών.
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ΜΕΡΟΣ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ /
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/
ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2ο.
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.1 Σκοπός.
Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη
απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
 για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που
συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων
 για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην
προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι.
 Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις
κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
 Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που
συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων.
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 Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 Εναρμόνιση του σχεδιασμού όλων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου με το παρόν σχέδιο.

2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι
Σχεδιασμού.
2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου.
Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, βάσει των οποίων θα πρέπει να
δρομολογούνται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευκρινίζεται ότι με την
Κ.Υ.Α.Η.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) έχει θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο για την αξιολόγησή τους με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», ήδη έχει
ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας η
κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και
έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/ και στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(European
Environment
Information
and
Obserνation
Network)
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/
Πιο συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΥΔ 14) έχουν καταρτισθεί Χάρτες
Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν αναρτηθεί τα
απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας:
https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=613 και
https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=614
Επίσης, έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε
κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Τα ΣΔΚΠ
περιλαμβάνουν
 τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας,
 τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και
 τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας υπό μορφή χάρτη με τις
ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και
κινδύνου πλημμύρας.
Το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας, για το
Υδατικό Διαμέρισμα Νησιών Αιγαίου (ΥΔ 14) έχει αναρτηθεί στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=639
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) και η Στρατηγική Μ.Π.Ε. του ΥΔ 14 έχει
εγκριθεί με την υπ’ αριθ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/6-7-2018 Απόφαση (ΦΕΚ 2683/Β/2018).
Με αυτό παρέχονται οι ενδεδειγμένες λύσεις, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και
τις προτεραιότητες της περιοχής, για την πρόληψη, τη μείωση των κινδύνων επέλευσης ζημιών από
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πλημμύρες στην υγεία και στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά και στην οικονομική
δραστηριότητα καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες.
Στο εγκεκριμένο ΣΔΚΠ γίνεται καταγραφή και κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας των
ιστορικών πλημμυρών σύμφωνα με τα όρια του παρακάτω Πίνακα. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα
ορίστηκαν αυτά που εμπίπτουν για οποιοδήποτε από τα τρία κριτήρια στις κατηγορίες «Υψηλή» και
«Πολύ Υψηλή».
Σημαντικότητα
πλημμύρας

Ανθρώπινα
θύματα

Χαμηλή
Μέση

Αποζημίωση (€)
< 50 000
50 000-200 000

Υψηλή

200 000-500 000

Πολύ υψηλή

>1

> 500 000

Έκταση
(στρέμματα)
< 2 000
2 000-5 000
5 000-10 000
> 10 000

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου, τριάντα ένα (31)
από τα ενενήντα εννέα (99) ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί χαρακτηρίστηκαν
ως σημαντικά (31%). Από αυτά στις λεκάνες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου έχουν καταγραφεί τα
πενήντα τέσσερα (54) από τα οποία τα χαρακτηρίστηκαν σημαντικά τα είκοσι επτά (27). Στους
παρακάτω Πίνακες παρατίθενται το σύνολο των σημαντικών γεγονότων ανά Περιφερειακή Ενότητα
και Δήμο (χωρικά) καθώς και ανά χρονική περίοδο (10 έτη). Η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων
ξεκινάει από το 1989.
Με βάση την χωρική κατανομή των πλημμυρικών επεισοδίων τα περισσότερα έχουν σημειωθεί
στο Δήμο Ρόδου (24 πλημμυρικά γεγονότα), πέντε (5) επεισόδια έχουν καταγραφεί στη
Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, (τέσσερα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ένα στο Δήμο
Αμοργού), πέντε (5) πλημμυρικά γεγονότα στο Δήμο της Κω, τρία (3) στη Περιφερειακή Ενότητα της
Καρπάθου, τρία (3) στης Θήρας, από δύο στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Κέας - Κύθνου,
Μήλου, Πάρου και από ένα (1) πλημμυρικό γεγονός καταγράφεται στις Περιφερειακές Ενότητες
Μυκόνου, Σύρου και Τήνου.
Σε ότι αφορά τα σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια, τα περισσότερα έχουν σημειωθεί στο Δήμο
Ρόδου με 6 πλημμυρικά γεγονότα και στο Δήμο της Κω με 4 πλημμυρικά γεγονότα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Άνδρου

Θήρας

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Μήλου

Μυκόνου
Νάξου

ΠΛΗΘΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Άνδρου

2

2

Ανάφης

0

0

Θήρας

2

0

Ιητών

1

1

Σίκινου

0

0

0

0

Φολεγάνδρου
Κέας - Κύθνου

ΠΛΗΘΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Κέας

1

1

Κύθνου

1

0

Μήλου

0

0

Κιμώλου

0

0

Σερίφου

1

1

Σίφνος

1

1

Μυκόνου

1

0

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

4

2

Αμοργού

1

0
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Πάρου

Πάρου

1

1

Αντιπάρου

1

1

Σύρου

Σύρου - Ερμούπολης

1

1

Τήνου

Τήνου

1

1

Καλύμνου

Καρπάθου

Καλυμνίων

0

0

Αστυπάλαιας

1

0

Αγαθονησίου

0

0

Λειψών

0

0

Λέρου

1

0

Πάτμου

0

0

Καρπάθου

2

0

Κάσου

1

0

Κω

5

4

Νισύρου

0

0

Ρόδου

24

6

Τήλου

0

0

Σύμης

0

0

Μεγίστης

0

0

Κω

Ρόδου

Χάλκης
Σύνολο

0

0

54

27

Με βάση το ΣΔΚΠ ως περιοχές όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα ορίστηκαν αυτές
που ικανοποιούν έναν τουλάχιστον από τους δύο παρακάτω περιορισμούς:
 βρίσκονται σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων
 βρίσκονται σε έδαφος με κλίση μικρότερη από 2%

Πιο αναλυτικά, οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας προσδιορίστηκαν από την
γεωγραφική τομή:
 των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες, και
 των περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα.

Περιοχές έκτασης κάτω από 25 km2 δεν εξετάστηκαν από το ΣΔΚΠ. Εξαιρέσεις υπήρξαν για
περιοχές που έχουν έκταση μικρότερη από 25 km2, για τις οποίες όμως υπήρξε έντονη αναφορά για
πλημμυρικά προβλήματα από τους περιφερειακούς φορείς είτε είχε σημειωθεί σημαντική ιστορική
πλημμύρα.
Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία, ορίστηκαν οι παρακάτω Ζώνες Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα των Νήσων Αιγαίου (Λεκάνες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου):
 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Μαλώνας, Μάσσαρη,

Κάλαθος) (GR14RAK0001)
 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων βόρειο-ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου)

(GR14RAK0002)
 Χαμηλές ζώνες λεκανών ρεμάτων βόρειας ακτής νήσου Ρόδου, από το ύψος των οικισμών

Καλαβάρδα έως την πόλη της Ρόδου (GR14RAK0003)
 Παραθαλάσσια ζώνη βόρειων ακτών νήσου Κω από το ύψος της Αντιμάχειας μέχρι και την

πόλη της Κω (GR14RAK0004)
 Παραθαλάσσια

περιοχή Αγ. Προκοπής, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου

(GR14RAK0005)
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Σχήμα 1.: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (Ν. Αιγαίου)

Γενικά σαν περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται ενδεικτικά οι περιοχές με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
 Τα σημεία που έχουν ιστορικό με πλημμύρες.
 Κτιριακές εγκαταστάσεις εκατέρωθεν των οδών μέσω των οποίων απορρέουν τα όμβρια προς
τους υδάτινους αποδέκτες.
 Περιοχές πέριξ ρεμάτων, ποταμών, χειμάρρων και γέφυρες αυτών.
αποστραγγίζουν περιοχές με έντονες κλίσεις.

Αποδέκτες που

 Περιοχές που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια σημαντική μείωση της φυτοκάλυψης και κατά
συνέπεια μείωση της ικανότητας συγκράτησης όμβριων υδάτων και αύξηση της διαβρωσιμότητας
του εδάφους.
 Περιοχές που εκτελέστηκαν πρόσφατα σημαντικά έργα (οδοποιίες, κατασκευές μεγάλων κτιρίων,
εκτροπές ρεμάτων, κάλυψη χειμάρρων κτλ.).
 Περιοχές που δεν υπάρχουν υποδομές με δίκτυα όμβριων υδάτων ή είναι υπό κατασκευή ή
έχουν απενεργοποιηθεί προσωρινά (π.χ. φράξιμο σχαρών φρεατίων από απορρίμματα κτλ.).
Κατά συνέπεια και με βάση τα παραπάνω σημειώνονται σαν ευάλωτες περιοχές υψηλής
τρωτότητας στην πιθανότητα εκδήλωσης πλημμύρας οι παρακάτω:
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α) Π.Ε. Κυκλάδων
 Νήσος Άνδρος
οι περιοχές Μπατσίου, Χώρας (Παραπόρτι, Νειμποριό) και Κορθίου (Όρμος)
 Νήσος Κέα
οι περιοχές Κορησσίας και Ποισσών
 Νήσος Κύθνος
η περιοχή του Μέριχα
 Νήσος Σίφνος
η περιοχή των Καμαρών
 Νήσος Σέριφος
η περιοχή κατάντη του φράγματος (Στενό) ως τον Αυλέμονα
 Νήσος Πάρος
η περιοχή της Παροικιάς
 Νήσος Αντίπαρος
η περιοχή του Κάμπου και η περιοχή Κατσάβρες-Μαυραλυκή
 Νήσος Αμοργός
οι περιοχές Καταπόλων και Αιγιάλης
 Νήσος Νάξος
οι περιοχές Λειβαδίου-Περίτσι, Απόλλωνα, Αμμίτη, Πυργακίου και Λυώνα
 Νήσος Ίος
η περιοχή του Κάτω Κάμπου
 Νήσος Μήλος
η περιοχή της Ζεφυρίας-Λειβάδια
β) Π.Ε. Δωδεκανήσου
 Νήσος Ρόδος
οι περιοχές Ιαλυσού, Κρεμαστής, Θεολόγου, Σορωνής, Καλαβάρδας, Μανδρικού, Απολακκιάς,
Χαράκι, Στεγνά, Τσαμπίκας, Κολυμπίων, Αφάντου, Φαληράκι, Αγ. Μαρίνας και η πόλη της
Ρόδου.
 Νήσος Αστυπάλαια
στο ρέμα που διατρέχει τον οικισμό της Χώρας της Αστυπάλαιας.
 Νήσος Κάλυμνος
Ρέματα Bαθέος και Καλύμνου.
 Νήσος Κάρπαθος
Ρέματα Απερίου και Βωλάδας
 Νήσος Κάσος
Ρέματα Φράχτη και Σκυλά, περιοχή ανάντη οικισμού Αρβανιτοχωριού
 Νήσος Κως
βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα, από Μαστιχιά έως την πόλη της Κω. Ρέμα Στένακα, ποταμός
Πλατύ (Ανατολική Κω).
 Νήσος Λέρος
Οι περιοχές Παρθενίου και Γούρνας.
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 Νήσος Νίσυρος
παράκτιες περιοχές.
 Νήσος Πάτμος
περιοχές Σκάλας, Πέτρας, Κάμπου, Λευκών, Ποθητού.
 Νήσος Σύμη
Σύμη και Πέδι.
Επίσης σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών
Φαινομένων της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου 2019-2020 ως περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων ή και κατολισθήσεων καταγράφονται από τις αρμόδιες Π.Υ. και
Π.Κ. οι εξής:
α) Π.Ε. Κυκλάδων.
 Π.Υ Ερμούπολης-Ν. Σύρος:
Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλησσά και Ερμούπολη (παλαιό ρέμα Λαλακιάς, περιοχή ΣτρατοπέδουΑθλητικού Κέντρου Δ. Βικέλας και στη στροφή προς αεροδρόμιο).
 Π.Κ. Πάρου-Ν. Πάρος
Περιοχές Παροικιάς και Νάουσας και οι περιοχές των ρεμάτων Κορμός, Ξηρό Ξύλο, Έλυτας και
Συρίγγος.
 Π.Κ. Άνδρου-Ν. Άνδρος.
Περιοχές Γαυρίου, Μπατσίου και Κορθίου
 Π.Κ. Νάξου-Νάξος.
Χώρα Νάξου, περιοχές Αεροδρομίου, Αγίου Προκοπίου, Αγίας Άννας, Πλάκας, δημοτικά
διαμερίσματα Γλινάδου, Γαλανάδου, Ποταμιάς, Φιλοτίου, Χαλκείου, Δαμαριώνα, Απειράνθου,
Κορωνίδας, Κορώνου και περιοχή Λυώνα.
 Π.Κ. Θήρας – Ν. Θήρα
Οδός Πύργου-Εμπορείου, οδός Εμπορείου-Αγ. Γεωργίου Περιβόλου, οδός ΒόθωναΑεροδρομίου, οδός Αεροδρομίου-Μονολίθου, οδός Καρτεράδου-Μονολίθου, νέα οδός
Αεροδρομίου-Οίας.
β) Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 Π.Υ Ρόδου-Ν. Ρόδος.
 Οικισμοί Παστίδας, Μαριτσών, Δαματριάς, Καλυθιών, Αφάντου, Ψίνθου, Αρχίπολης, Απόλλωνα,
Σάλακου, Λάρδου, Μαλώνας, Αρχάγγελου, Στεγνών και Άγιου Ισίδωρου. Επιπλέον οι περιοχές,
Ιαλυσού, Κρεμαστής, Θεολόγου, Σορωνής, Καλαβάρδας, Μανδρικού, Απολακκιάς, Χαράκι,
Στεγνά, Τσαμπίκας, Κολυμπίων, Φαληράκι, Αγία Μαρίνα και της πόλης της Ρόδου.
 Π.Υ Ρόδου-Ν. Κάρπαθος

Επαρχιακή οδός Πηγάδια-Απέρι, 2ο χιλ, θέση «Τηλέγραφος» και 3ο χιλ , θέση «Βρόντη»
 Π.Υ. Ρόδου-Ν. Σύμη
 Περιοχές ρεμάτων Καταράκτη και Κουλουντρή.
 Π.Υ. Κω-Ν. Κως
Οικισμός Καρδάμαινας και περιοχές Αγίας Μαρίνας, Λάμπης, Λαγκάδας, Μαρμαρωτού,
Φωκάλιων.
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2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού.
Κατάσταση:
Οι πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.
Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά αίτια και
δύναται να διακριθούν σε χερσαίες ή ποτάμιες και σε παράκτιες .
Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων-ισχυρών
καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω με
συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της απορροής των ποταμών, όπως επίσης και από αστοχία μεγάλων
υδραυλικών έργων.
Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες δύναται να διακριθούν περαιτέρω σε πλημμύρες που
παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη (πλημμύρες πεδίου) και σε πλημμύρες που παρουσιάζουν ταχεία
εξέλιξη (ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες).
Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό την ραγδαία εξέλιξή τους, είναι το
πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας της χώρας
μας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά λεκάνες
απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή
τους. Οι ξαφνικές πλημμύρες ή αιφνίδιες πλημμύρες έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες
καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο, κλπ), αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν
θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (παράσυρση πεζών και οχημάτων, κλπ).
Επίσης, η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές
ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.
Παραδοχές:
Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να προκαλέσει:
 Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.
 Καταστροφές στις υποδομές της χώρας
 Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον
πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα
ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στον τουρισμό εν γένει.
Προϋποθέσεις:
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων είναι οι
ακόλουθες:
 Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των
εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το παρόν
σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών
 Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων
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 Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
Παράμετροι Σχεδιασμού:
 Εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου με συνέπειες στις υποδομές, στις κατοικίες, καθώς και στην
υγεία των πολιτών.
 Εμπλοκή των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
 Αδυναμία άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο.

Σχήμα 2.: Κύρια αίτια και τύποι πλημμυρών.

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:
α] δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων
β] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων είναι η συνεργασία όλων
των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η συντονισμένη δράση
τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι οργανικές μονάδες
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης
Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση,
αποκατάσταση) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4ο Μέρος του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ 3ο
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 3ο.
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
3.1 Προληπτικά έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συμβάλλουν στην μείωση
του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με τα με αριθ. πρωτ. 7187/7-10-2019 και 7767/30-10-2019 έγγραφα της Δνσης
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., τα προληπτικά έργα των
Περιφερειών που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και
αναφέρονται αναλυτικά στα ανωτέρω έγγραφα, δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου.
Για λόγους πληρότητας των δράσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην συνολική διαχείριση των
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αναφέρονται συνοπτικά στο παρόν τα έργα
αυτά, που δρομολογούνται με εντολή Περιφερειάρχη και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω
ενότητες:
 Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας,
 Τον έλεγχο και τη συντήρηση του αντιπλημμυρικών έργων, αρμοδιότητας λειτουργίας και
συντήρησης της Περιφέρειας,
 Την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα,
εφόσον συντρέχουν λόγοι μετά από σχετικό έλεγχο,
 Τον έλεγχο και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρεια,
 Την παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης
εγγειοβελτιωτικών έργων από τους ΟΕΒ,
 Τον προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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3.2 Προπαρασκευαστικές δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην
ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, δρομολογούνται με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, προσδιορίζονται
θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων και
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων.
 Σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με
βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.1 του με αριθ. πρωτ. 8784/6-12-2019 εγγράφου
της Γ.Γ.Π.Π.
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου, βάσει των δράσεων που
προβλέπονται στο ανωτέρω Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας. Το
ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (παράγραφος 15.1 του με
αριθ. πρωτ. 8784/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π.)
 Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιμο για
λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση
του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, (§ 9.2 του με αριθ. πρωτ. 8784/6-12-2019 εγγράφου της
Γ.Γ.Π.Π.). Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την με αριθ. πρωτ. 69640/352/6-7-2017 Διακήρυξη
(ΑΔΑ 64ΥΘ7ΛΞ-Λ35) έχει προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών
καταστροφών και λοιπών έκτακτων αναγκών με Μηχανήματα Έργου ιδιωτικών φορέων, το οποίο
ισχύει έως 31-12-2021.
 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την έκδοση Δελτίων Τύπου σε όλα
τα Μ.Μ.Ε. του Νοτίου Αιγαίου.
 Εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών
που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε χώρους
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους.
 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και ευθύνη
των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 3.3 του με αριθ. πρωτ. 8784/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π.
 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (§13.2.1
του με αριθ. πρωτ. 8784/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π.).
Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του μηχανισμού
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου με
απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην
αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών της Περιφέρειας 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 της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 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 –
ΦΕΚ107/Α΄/2017).

3.3 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός των
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κρίνεται απαραίτητο με εντολή του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και ευθύνη των αρμοδίων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, να συγκαλούνται ετησίως πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, τα Συντονιστικά
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα σχετικά με:
 την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών ενοτήτων που
εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων,
ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)
 τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε
επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τις δράσεις που
αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο
Περιφέρειας (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης
των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ)
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες
καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας,
 τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες)
 τον προσδιορισμό δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης
απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, § 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της § 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του
άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 7ο Μέρος του παρόντος.
 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται
σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου) σε δράσεις για
την υποστήριξη του έργου των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,
καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που
προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ διευκρινίζονται και ζητήματα που αφορούν τον
καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δήμων του Νοτίου
Αιγαίου, σε έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων
Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργίας και
συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στις αστικές περιοχές.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν δραστηριοποιούνται Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
(ΟΕΒ), ώστε να κληθούν στις συνεδριάσεις των Σ.Ο.Π.Π. για να ενημερώσουν σχετικά με την καλή
λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί
τάφροι, αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ).
Μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι γραμματείς των Σ.Ο.Π.Π.
θα
κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και στους
εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς.

3.4 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις περιοχές
που προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές
βροχοπτώσεις – καταιγίδες).
Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το
άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που προβλέπεται από την Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων,
όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες κτλ, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης
Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ),
η αυξημένη ετοιμότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω
δράσεις:
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας για την άμεση αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων.
 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο με την έκδοση Δελτίων Τύπου, βάσει των οδηγιών
αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων
καιρικών φαινομένων και πλημμυρών.


Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για
την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα
Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αυτά διαβιβάζονται από το
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του
άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. Τα Έκτακτα
Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών
Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου με e-mail, σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στους Δήμους και στις Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας. Επίσης ταυτόχρονα αποστέλλεται και sms προειδοποίησης προς τους ίδιους φορείς.
Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική αιτία
πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου εξαρτάται και από
ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά.
Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση ή όχι ενός πλημμυρικού φαινομένου
είναι:
 η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή
απορροή
 η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής
 ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις
 η φυτοκάλυψη του εδάφους
 οι χρήσεις γης, κλπ.
Με την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, όπως προσδιορίζεται στο προειδοποιητικό e-mail και sms
που στέλνεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

3.5 Δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αντιμετώπιση κινδύνων μετά την
εκδήλωση πλημμυρικών Φαινομένων.
Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, εκτιμώντας τις
επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με την εξέλιξη των
πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα δρομολογούν
αρχικά δράσεις που συνδέονται με:
 την κινητοποίηση, δια της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου
δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την
εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς,
 την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.,
Δήμοι, κλπ), με μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή δύναται να
εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς (Μητρώο Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών Π.Ν.Αι. ή και επιπλέον μέσα εάν απαιτηθεί),
 την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των
οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές
μονάδες, κλπ.,
 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν η εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στο 7ο Μέρος του παρόντος,
 τη συνδρομή στο έργο των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες,
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 την άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή
άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ).
 την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα
(βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά φαινόμενα με την έκδοση Δελτίων Τύπου και τη
δημοσίευση από τα Μ.Μ.Ε. του Νοτίου Αιγαίου,
 τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση των
πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής
προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών,
 την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών
φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους.
 την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού
φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις),
σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
 την υποβολή αιτήματος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα 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).
 τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση του
καταστροφικού φαινομένου.
 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα παροχής βοήθειας στους πληγέντες,
συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των
σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
Επίσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τις κατά τόπους
Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρθ. 186 §ΙΙ Η.5 του Ν. 3852/2010).

3.6 Δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην άμεση/βραχεία διαχείριση
συνεπειών.
Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνδέεται με δράσεις
που αφορούν:
 την συνδρομή των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των
πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε
συνεργασία με τους οικείους Δήμους.
 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή
διαμονή, σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους.
 την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας.
 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 συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός
της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς
τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της
λειτουργίας τους,
 την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο πλαίσιο συντονισμού
και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
 τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης πλημμύρας, πληγείσες περιοχές)
στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.»
 ‘Ο,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης, έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων
φορέων (Π.Σ., Δήμοι, κλπ) και τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου σε έργα και υποδομές
αρμοδιότητας Περιφέρειας, συγκροτούν κατάλληλα συνεργεία για:
 τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής
στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός λοιπών αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς
τους από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της
λειτουργικότητάς τους,
 την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση
φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής
κυκλοφορίας,
 τη μεταφορά των ανωτέρω φερτών υλικών στους χώρους που έχουν ήδη προσδιοριστεί σε
συνεργασία με τους οικείους Δήμους για την προσωρινή εναπόθεση φερτών υλικών μετά την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και τη δρομολόγηση δράσεων προσωρινής αποθήκευσης,
μεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχείρισης μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
 την αποκατάσταση λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά
καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που έχουν πληγεί από πλημμύρες.
 την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής,
συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά τοπική
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Σελίδα 26 από 134

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ιανουάριος 2020

κοινότητα από τον Δήμο και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (για κατοικίες και επιχειρήσεις
αντίστοιχα).
 Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, δεν
επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, δύναται να αιτηθεί μέσω
του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ).
Για τα πάσης φύσεως αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το έργο
της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας τους υποστηρίζεται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τα οποία με εντολή Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, συντονίζουν το έργο της διάθεσης δυναμικού και
μέσων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή.

3.7 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μετά την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων με
σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών
Ειδικότερα, στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου κρίνεται
σκόπιμο να εξετάζονται κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά:
 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται,
 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,
 με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τις
ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εφόσον
αποφασιστεί από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή τους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών
από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 7ο Μέρος του παρόντος,
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου στην
παροχή βοήθειας στους πληγέντες ,
 με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η
παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη,
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 με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται
στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας
 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων
Ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Σημείωση:
Στα όρια ευθύνης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, δεν λειτουργούν
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), ώστε να προσκληθούν στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ για
να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους
(αποστράγγιση του πλεονάζοντος αρδευτικού (επιφανειακού και εδαφικού) νερού, η παροχέτευση
πλημμυρικών ροών, αποκατάσταση βλαβών στο αγροτικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, κλπ).
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ΜΕΡΟΣ 4ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 4ο.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
4.1 Σκοπός.
Στο παρόν 4ο Μέρος, προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των
αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται ανά δράση
Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 3ο Μέρος του παρόντος Σχεδίου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει την
ευθύνη, κατά το μέρος που την αφορά, στο συντονισμού και την επίβλεψη, εντός των διοικητικών
της ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που μπορεί να προκύψουν από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα για την ΠΕ Κυκλάδων με έδρα επίσης τη Σύρο, το
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων έχει την ευθύνη, κατά το μέρος που το αφορά, εντός των
διοικητικών της ορίων της ΠΕ Κυκλάδων, του έργου της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12 Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α'/2002), ενώ για την ΠΕ Δωδεκανήσου με έδρα
τη Ρόδο το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου, έχει την ευθύνη, κατά το μέρος που το
αφορά, στο συντονισμού και την επίβλεψη, εντός των διοικητικών της ορίων της ΠΕ Δωδεκανήσου,
του έργου της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να
προκύψουν εξαιτίας
πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 Ν.
3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α'/2002).
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των φυσικών και άλλων καταστροφών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των φυσικών και άλλων καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και την
Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Περιφερειάρχη, άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
και τις υπ’ αριθ. 121211/9022/9-9-2019 (ΦΕΚ 3536Β/20-9-2019) ΠΝΑι/Γενική Δνση Εσωτερικής
Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Χωρικό
Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Λεονταρίτη Γεώργιο» και 121212/9023/09-09-2019 (ΦΕΚ 3536Β/2009-2019) ΠΝΑι/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Ευστρατίου Χρήστο».
Συγκεκριμένα, οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου συντονίζουν τη διάθεση του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων, όταν πρόκειται για τοπική καταστροφή μικρής έντασης, όπου για
την αντιμετώπιση της οποίας αρκούν το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο
υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες (άρθρο 29 ΠΔ 130/27-12-2010 ΦΕΚ 223 τ. Α’ «Οργανισμός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, άρθρο 40, υπ' αρ.
49947/10-8-2015, ΦΕΚ 1666/ Β/2015, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου»).
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της
περιφέρειας.
β) Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το
σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
γ) Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής
προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση
απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών
καταστροφών.
ε) Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές
καταστροφές μικρής έντασης.
στ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
ζ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού
δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και
την αποκατάσταση των ζημιών.
η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και
ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α/2007) και του ΝΔ
17/1974 (ΦΕΚ Α/236/1974), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με το άρθρο 1 του ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015). Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε
περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή
επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλήθηκε από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
θ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο
σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
ι) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών
ια) Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο
πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
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Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο και τοπική αρμοδιότητα στη Π.Ε. Κυκλάδων και το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Δωδεκανήσου με τοπική αρμοδιότητα στη Π.Ε. Δωδεκανήσου. Στις Περιφερειακές
Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου λειτουργούν Γραφεία Πολιτικής Προστασίας. Τα Μνημόνια
Ενεργειών Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου αποτελούν παραρτήματα του Μνημονίου
Ενεργειών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
Τα προληπτικά έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου
εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αναφέρονται στην § 3.1 του παρόντος. Οι αρμοδιότητες των
υπηρεσιών και των φορέων καθορίζονται με το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και με τις εγκυκλίους που
εκδίδει κάθε χρόνο η Γ.Γ.Π.Π. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανήκουν οι αρμοδιότητες μελέτης,
κατασκευής και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων όπως και η αρμοδιότητα καθαρισμού και
αστυνόμευσης των ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, καθώς σύμφωνα
με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/2018), καταργήθηκαν οι εξαιρέσεις του άρθρου 4
§2θ του Ν. 4071/2012. Όπως δε προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.4258/2014, σε συνδυασμό με το
άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 και το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ
ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων και η αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού
αυτών και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, εντός
και έκτος των ορίων των οικισμών των Δήμων, ασκείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Στο σχέδιο «Ξενοκράτης» ορίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων (όσες εμπλέκονται
σε δράσεις πολιτικής προστασίας) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου με τα Μνημόνια Ενεργειών
τους σχεδιάζουν και οργανώνουν τις δράσεις και τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων. Οι οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι. που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αυτών των
μνημονίων πρέπει να ενημερώνουν τα ΣΟΠΠ ΠΕ Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου για τις
προληπτικές ενέργειες τους και να τις αποστέλλουν στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι.
Οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής
προστασίας είναι οι παρακάτω:
1.

Π.Ν.Αι./Γρ. Περιφερειάρχη

2.

Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου

3.

Π.Ν.Αι./Δνση Πολιτικής Προστασίας, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων
Δωδεκανήσου, Γραφεία Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου

4.

Π.Ν.Αι./ Έπαρχοι Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

5.

Π.Ν.Αι./Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

6.

Π.Ν.Αι./Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου/Τμ. Τεχνικών Έργων

7.

Π.Ν.Αι./Δνση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δνση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου

8.

Π.Ν.Αι./Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

9.

Π.Ν.Αι./Δνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου

και

10. Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων και Δνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
11. Π.Ν.Αι./Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δωδεκανήσου
12. Π.Ν.Αι./Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου
13. Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Κυκλάδων και Δνση Διοίκησης Κυκλάδων Δωδεκανήσου
14. Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Κυκλάδων και Δνση Οικονομικού Κυκλάδων Δωδεκανήσου
15. Π.Ν.Αι./Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Κυκλάδων και Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Δωδεκανήσου
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Οι αρμοδιότητες ανά οργανική μονάδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ανά δράση
μνημονεύονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Σχεδίου.

4.2 Κύριες δράσεις
4.2.1. Προπαρασκευαστικές δράσεις (Συνήθης Ετοιμότητα – Φάση 1)
4.2.1.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος),
2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.1.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.1.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, email: anper.dod@pnai.gov.gr
4.2.1.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361226, 61227, fax: 2282361229, email: pea@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283351219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361426, 2285361427, fax: 2285024199,
2285023278, 2285023278, e-mail: pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286350115, 2286028979, fax: 2286022100,
e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 2287361317, fax: 2287021007,
e-mail: pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: τηλ.: 2241360575, 2241360689, fax: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4, fax: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.1.5. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

fax:

2281084124,

e-mail:

4.2.1.6. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, fax:
2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr,
4.2.1.7. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, fax: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.1.8. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.2

Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων (Αυξημένη Ετοιμότητα – Φάση 2).

4.2.2.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος),
2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.2.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, email: anper.dod@pnai.gov.gr,
4.2.2.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361226, 61227, fax: 2282361229, email: pea@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283351219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361426, 2285361427, fax: 2285024199,
2285023278, 2285023278, e-mail: pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286350115, 2286028979, fax: 2286022100,
e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 2287361317, fax: 2287021007,
e-mail: pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: τηλ.: 2241360575, 2241360689, fax: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4, fax: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.2.5.Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.6. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.7.Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518, FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.8. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.9. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.10. Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail:dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.11. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

FAX:

2281084124,

e-mail:

4.2.2.12. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135,
2241363101,
2241363143, 2241363163,
2241363169,
FAX:
2241363139,
2241363151,
e-mail:
di.techdod@pnai.gov.gr,
gramm.techdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.13. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448,
2241364442, 2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
4.2.2.14. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, email: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.15. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.16. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364402, FAX: 2241364430, e-mail: di.pubhel@pnai.gov.gr,
4.2.2.17. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.2.18. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910 FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr, gramm.gdagrotkti@pnai.gov.gr,
4.2.2.19. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281098823, 2281098828,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

fax:

228109809,

e-mail:

4.2.2.20. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
4.2.2.21. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
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4.2.2.22. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr

2281085755,

2281082898,

FAX:

2281084208,

e-mail:

4.2.2.23. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.24. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης:
Τηλ.: 2241055753,
p.veneris@rho.pnai.gov.gr

ΦΑΞ:

2241055744,

email:

gd.anaptixis@pnai.gov.gr,

4.2.2.25. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
dak@1730.syzefxis.gov.gr,

Τηλ.: 2281087768, 2281080102, ΦΑΞ: 22810 77151, email:

4.2.2.26. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 2241364865, ΦΑΞ: 2241364718, e-mail: di.viomenerg@pnai.gov.gr,
4.2.3

Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (Άμεση Κινητοποίηση / Επέμβαση - Φάση 3)

4.2.3.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος),
2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.3.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, mail: anper.dod@pnai.gov.gr,
4.2.3.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361226, 61227, fax: 2282361229, email: pea@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283351219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361426, 2285361427, fax: 2285024199,
2285023278, 2285023278, e-mail: pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286350115, 2286028979, fax: 2286022100,
e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 2287361317, fax: 2287021007,
e-mail: pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: τηλ.: 2241360575, 2241360689, fax: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4, fax: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.3.5.Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.6. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.7.Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518, FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.8. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.3.9. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.3.10. Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail:dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.11. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

FAX:

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455, FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX:
2284024751, email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX:
2286022100, email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
4.2.3.12. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135,
2241363101,
2241363143, 2241363163,
2241363169,
FAX:
2241363139,
2241363151,
e-mail:
di.techdod@pnai.gov.gr,
gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150,
email: tm.tech@kos.pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422,
2243028210 FAX: 2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Τηλ.: 2245361202, FAX: 2245022950, e-mail:
tm.tech@kar.pnai.gov
4.2.3.13. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ:
2281098801,
FAX:
2281098804,
dpxs@1730.syzefxis.gov.gr,

email:

4.2.3.14. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 22413-63110,FAX: 22413-63183, e-mail: di.perivalon@pnai.gov.gr,
4.2.3.15. ΠΝΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448,
2241364442, 2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
4.2.3.16. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.17. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.18. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364402, FAX: 2241364430, e-mail: di.pubhel@pnai.gov.gr,
4.2.3.19. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.3.20. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910 FAX: 2241055859, email: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr, gramm.gdagrotkti@pnai.gov.gr,
4.2.3.21. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281098823, 2281098828,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

fax:

228109809,

email:

4.2.2.22. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
4.2.3.23. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντης: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.24. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr

2281085755,

2281082898,

FAX:

2281084208,

email:

4.2.3.25. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr
4.2.3.26. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
4.2.3.27. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
dak@1730.syzefxis.gov.gr,

Τηλ.: 2281087768, 2281080102, ΦΑΞ: 22810 77151, email:

4.2.3.28. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
ΤΗΛ.:
2241364865,
di.viomenerg@pnai.gov.gr,

ΦΑΞ:

2241364718,

e-mail:

4.2.3.29. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ..: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.3.30. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλ.: 2281082630,
2241360506,
FAX:
gtds@1730.syzefxis.gov.gr, press@pnai.gov.gr
4.2.4

2281085090,

2241360609,

e-mail:

Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (Αποκατάσταση – Αρωγή - Φάση 4η).

4.2.4.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος),
2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.4.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, email: anper.dod@pnai.gov.gr,
4.2.4.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361226, 61227, fax: 2282361229, email: pea@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283351219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361426, 2285361427, fax: 2285024199,
2285023278, 2285023278, e-mail: pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286350115, 2286028979, fax: 2286022100,
e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 2287361317, fax: 2287021007,
e-mail: pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr,
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: τηλ.: 2241360575, 2241360689, fax: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4, fax: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.4.5.Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.6. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
dhmhtrhs.doyris@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.4.7.Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
ΤΗΛ:
2281361518,
do@1730.syzefxis.gov.gr,

FAX:

2281088877,

e-mail:

4.2.4.8. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.4.9. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.4.10. Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Αναπλ. Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail:
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.11. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail:
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455, FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX:
2284024751, email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX:
2286022100, email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
4.2.4.12. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135,
2241363101,
2241363143, 2241363163,
2241363169,
FAX:
2241363139,
2241363151,
e-mail:
di.techdod@pnai.gov.gr,
gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150,
email: tm.tech@kos.pnai.gov.gr,

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422,
2243028210 FAX: 2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Τηλ.: 2245361202, FAX: 2245022950, e-mail:
tm.tech@kar.pnai.gov
4.2.4.13. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ:
2281098801,
FAX:
2281098804,
dpxs@1730.syzefxis.gov.gr,

email:

4.2.4.14. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
di.perivalon@pnai.gov.gr,

Τηλ.:

22413-63110,

FAX:

22413-63183,

e-mail:

4.2.4.15. ΠΝΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448,
2241364442, 2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
4.2.4.16. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.17. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.18. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364402, FAX: 2241364430, e-mail: di.pubhel@pnai.gov.gr,
4.2.4.19. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.4.20. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910 FAX: 2241055859, email: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr, gramm.gdagrotkti@pnai.gov.gr,
4.2.4.21. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281098823, 2281098828,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

fax:

228109809,

email:

4.2.4.22. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
4.2.4.23. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντης: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.24. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr

2281085755,

2281082898,

FAX:

2281084208,

email:

4.2.4.25. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr
4.2.4.26. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744,1 email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
4.2.4.27. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
dak@1730.syzefxis.gov.gr,

Τηλ.: 2281087768, 2281080102, ΦΑΞ: 22810 77151, email:

4.2.4.28. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
ΤΗΛ.: 2241364865,
di.viomenerg@pnai.gov.gr,

ΦΑΞ:

2241364718,

e-mail:

4.2.4.29. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ..: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.4.30. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλ.: 2281082630,
2241360506,
FAX:
gtds@1730.syzefxis.gov.gr, press@pnai.gov.gr

2281085090,

2241360609,

e-mail:

Αναλυτική κατάσταση των μέσων της Π.Ν.Αι. καθώς ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων,
μνημονεύεται στο Παράρτημα Β §2 του παρόντος Σχεδίου.

4.3 Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών & Έκτακτων Αναγκών
Με τις υπ’ αριθ. 356/2016 (ΩΓΔΜ7ΛΞ-ΘΩΖ), 696/2016 (ΑΔΑ: 6Ν3Φ7ΛΞ-Θ9Π) και 251/2017 (ΑΔΑ
ΩΟΓΛ7ΛΞ-ΟΜΤ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Ν. Αιγαίου και την υπ’ αριθ. 69640/352/77-2019 (ΑΔΑ 64ΥΘ7ΛΞ-Λ35) Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκηρύχθηκε η
ένταξη Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
από την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (πλημμυρών, χιονοπτώσεων κ.λπ.), φυσικών,
τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, πυρκαγιών ή οποιοδήποτε έκτακτο φαινόμενο καθώς και
επειγουσών εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε όλη
την επικράτειά της (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου). Η ισχύς του Μητρώου παρατάθηκε έως
31-12-2021 και προβλέπεται η περαιτέρω παράτασή του. Η ένταξη στο Μητρώο είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί με την υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών που
προβλέπονται στις §1 ως και §5 της ανωτέρω Διακήρυξης.
Οι εργολήπτες οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο της Π.Ν.Αι. μνημονεύονται στο
Παράρτημα Δ του Παρόντος Σχεδίου.

4.4 Οικονομική Ενίσχυση πληγέντων
Η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές
καταστροφές αναφέρεται στην ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019). Σύμφωνα με την ανωτέρω
ΚΥΑ προβλέπεται:
α) Η χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση
ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών
β] Η χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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αντικατάσταση οικοσκευής
γ] Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω
Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου τριμελής Επιτροπή, η οποία έχει ως
αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων
ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος πρώτων
βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών
επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους.
Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες
κύριες κατοικίες, προκειμένου α) να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα,
στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και β) να ορίσει το βαθμό ζημίας της
κύριας κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και
οικοσκευής. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Παράρτημα της ανωτέρω ΚΥΑ. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων της
παρούσας γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.
Στις
βιομηχανικές
και
βιοτεχνικές
μονάδες,
εμπορικά
καταστήματα,
αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς δύναται να
παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών (άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 ΦΕΚ
17/Α’/1997). Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι διαδικασίες για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την 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, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ
1927/Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως
αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, γίνεται από τις αρμόδιες
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές που συγκροτούνται κατά περίπτωση με απόφαση
του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
 Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες
επιτροπές, εντός τριμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους
των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην
αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας (τίτλοι ιδιοκτησίας, παραστατικά και στοιχεία λογιστηρίου,
στοιχεία νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης κ.α.). Στην περίπτωση μη ύπαρξης πρωτότυπων
δικαιολογητικών, εναλλακτικά αναζητούνται και υποβάλλονται στοιχεία και παραστατικά από τους
προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά
στοιχεία πέραν των αναφερομένων στην § 2 του άρθρου 1 της με αρ. 20725/8.979/10-5- 2011
εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο
 Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημία από την θεομηνία, η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης των
ζημιών συντάσσει πρακτικό εκτίμησης της ζημίας.
 Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να ασκούν νόμιμα την
δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας και
Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών
 Κατόπιν των παραπάνω και βάσει των πρακτικών εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται
συγκεντρωτική κατάσταση (εδάφιο β § 1 άρθρο 3 της ΥΑ 20725/Β.979/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1927/Β΄/2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών) εντός τριμήνου από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, προκειμένου να ολοκληρωθούν από την αρμόδια
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών οι διαδικασίες έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης
καθορισμού αποζημίωσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την §1 του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄/1997) δύναται να
παρέχεται επιχορήγηση και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής
Πολιτικής).
Για την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης αρμόδιο είναι το Τμήμα Ειδικών
Χρηματοδοτήσεων της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών
(10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής). Επισημαίνεται ότι προκειμένου
να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο περί αποκατάστασης των ζημιών σε βιομηχανικές και
βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από πλημμύρες, θα πρέπει προηγουμένως να
έχει οριοθετηθεί η περιοχή ως πληγείσα από πλημμύρα (πλημμυρόπληκτη), σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην § 12.3 του με αριθ. πρωτ. 8794/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ
ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011).
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή περεταίρω διευκρινήσεων που συνδέονται με τις ανωτέρω
επιχορηγήσεις είναι η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης.
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ΜΕΡΟΣ 5ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 5ο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει μέσα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα οποία
αναφέρονται ανά οργανική μονάδα της Π.Ν.Αι. στο 4ο Μέρος του παρόντος Σχεδίου.
Με βάση το υφιστάμενο σχεδιασμό και σχετικές αποφάσεις των Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε.
Δωδεκανήσου, χρησιμοποιείται το ασύρματο δίκτυο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων και
της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου για την παροχή ολοκληρωμένης ασύρματης
επικοινωνίας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
1.

Π.Ε. Κυκλάδων

1.1. Κέντρο Επιχειρήσεων Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων (ν. Σύρος)
Εγκατεστημένοι: (1) ένας πομποδέκτης HF, ( 5 ) πέντε πομποδέκτες VHF-UHF με δυνατότητα
ταυτόχρονης επικοινωνίας ακόμη και με πέντε διαφορετικούς φορείς- Υπηρεσίες και τα μέλη
της Ε.Ρ.Κ..
Επαρκής κάλυψη επικοινωνιών για τον συντονισμό μεταξύ των φορέων κατά περίπτωση
εκτάκτων αναγκών μετά από εντολή του Προϊστάμενου της ΔιεύΠολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αρμόδιες Αρχές όπως Πυροσβεστική –Αστυνομία –Λιμενικό
και λοιπές Υπηρεσίες σε επίπεδο νομού Κυκλάδων και νομού Δωδεκανήσου αλλά και με τον
πομποδέκτη HF ανά την Ελληνική Επικράτεια και για Ευρωπαϊκή τουλάχιστον αλλά και
παγκόσμια επικοινωνία ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ.
Κύριος επαναλήπτης R5B με συχνότητα 145.7375 ο οποίος μέσω του εγκατεστημένου
δικτύου VHF-UHF α) στη ν. Αμοργό με συχνότητα 430.325 MHZ, β) στη νήσο Σαντορίνη με
συχνότητα 430.125 MHZ, και γ) στο Δίδυμο Αργολίδος με συχνότητα 430.225 MHZ
καλύπτουν πλήρως τα νησιά της Π.Ε. Κυκλάδων, με φορητό ή κινούμενο σταθμό αυτοκινήτου
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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με εμβέλεια από την ν. Αλόννησο (Β) μέχρι την Βόρεια Κρήτη (Ν), από την ν. Κάλυμνο (Α)
έως όλο το παράκτιο τμήμα της Ανατολικής Πελοποννήσου, τα νησιά του Σαρωνικού, την
Εθνική οδό από το ύψος των Μεγάρων μέχρι και την Αθήνα, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά, το
Μυρτώο Πέλαγος και τις ν. Κύθηρα και Αντικύθηρα (Δ).

1.2. Λοιπά νησιά Π.Ε. Κυκλάδων.
Μέσω των μελών της Ε.Ρ.Κ. στις ν. Σύρο, Τήνο ,Μύκονο, Πάρο Νάξο, Αμοργό, Ίο και
Σαντορίνη και Πομποδεκτών HF –VHF-UHF φορητών ή κινητών εγκατεστημένων σε όχημα ή
βάση.
2.

Π.Ε. Δωδεκανήσου

2.1. Κύριο δίκτυο
Πομποδέκτης VHF με επαναλήπτη ( R2 ) όρος Αττάβυρος Ρόδου σε υψόμετρο 1210 μ.
Εμβέλεια: ως τη ν. Καστελόριζο και Ανατολική Κρήτη, τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες.
2.2. Αναμεταδότες και επαναλήπτες
Συνδεδεμένοι αναμεταδότες VHF/UHF στα ν. Καστελόριζο, Σύμη, Κάλυμνο όπως και σε δύο
σημεία της Ρόδου, στην πόλη και Λίνδο (θέση Γκίνας).
Αναμεταδότης στο όρος Αττάβυρος Ρόδου συνδεδεμένος με επαναλήπτη στη ν. Νάξο με με
κάλυψη στο μεγαλύτερο τμήμα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.
Αναμεταδότης στο όρος Πρ. Ηλία της Ρόδου και σε υψόμετρο 750 μ. και εναλλακτικό δίκτυο
με επαναλήπτη στην μπάντα VHF (R1 ) και αναμεταδότης στη Νότια Ρόδο με κάλυψή του
από ν. Καστελόριζο έως ν. Κάσο Κάρπαθο και Νότιες Κυκλάδες.
Επαναλήπτης UHF στο όρος Πρ. Ηλία Ρόδου υπάρχει με κάλυψη την Περιφερειακή Ενότητα
Δωδεκανήσου.
Αναμεταδότης στο όρος Πρ. Ηλία Ρόδου σε σύνδεση με τον κύριο επαναλήπτη στην μπάντα
VHF και κάλυψη έως τη ν. Κρήτη.
Επαναλήπτης VHF στην πόλη της Ρόδου με κάλυψη την πόλη της Ρόδου και τις ν. Σύμη,
Χάλκη, Τήλο, Νίσυρο.
3. Ασύρματοι Π.Ν.Αι.
3.1. Π.Ε. Κυκλάδων
Φορητές συσκευές Mοtorolla στις Π.Ε. Κυκλάδων
3.2. Π.Ε. Δωδεκανήσου
Ρόδος: Μπαταρίες MOTOROLA GP – 340 6 Τεμάχια
Μικρόφωνο YAESU 1 Τεμάχιο
Βάση Ασυρμάτου
Φορητοί Ασύρματοι MOTOROLA 5 Τεμάχια
Φορτιστές 5 Τεμάχια
Κως: 10 Συσκευές VHF και φορητές συσκευές Walkie-Talkie
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ΔΡ1: Διάγραμμα ροής αποστολής Έκτακτων Δελτίων Ε.Μ.Υ. και ιδιαίτερου προειδοποιητικού
σήματος ΚΕΠΠ-ΕΣΚΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ/ ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ

ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ/ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΔΗΜΑΡΧΟΙ/
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΠΕ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΔΗΜΑΡΧΟΙ/
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΕΠΑΡΧΟΙ/
ΓΡ. ΠΟΛ/ΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΕΘΕΛ.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ
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ΔΡ2: Διάγραμμα ροής πληροφοριών (Συνήθης Ετοιμότητα – Φάση 1)
ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(e-mail & sms)
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΙ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΑΡΧΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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ΔΡ3: Διάγραμμα Ροής πληροφοριών (Αυξημένη Ετοιμότητα-Φάση 2).

ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(e-mail & sms)

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ.
ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔ.

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΙ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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ΔΡ4: Διάγραμμα Ροής πληροφοριών (Άμεση κινητοποίηση-Επέμβαση-Φάση 3).
ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(e-mail & sms)

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ.
ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔ.

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΙ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡ. ΣΧΕΔ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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ΔΡ5: Διάγραμμα Ροής πληροφοριών (Αποκατάσταση-Αρωγή-Φάση 4).

ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(e-mail & sms)

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ.
ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔ.

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΙ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡ. ΣΧΕΔ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡ. ΣΧ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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ΜΕΡΟΣ 6ο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 6ο.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μετά την εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις 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
είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Στο παρόν 6ο Μέρος δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση ενιαίας και
συγχρονισμένης δράσης.

6.1 Αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων
Η αυξημένη ετοιμότητα των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να βασίζεται
στις καθημερινές προγνώσεις των καιρικών φαινομένων. Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική
κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική αιτία πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η
εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου εξαρτάται και από ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι
οποίοι μπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά.
Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση ή όχι ενός πλημμυρικού
φαινομένου είναι:
 η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή
 απορροή
 η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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 ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις
 η φυτοκάλυψη του εδάφους
 οι χρήσεις γης, κλπ.
Θεσμικά, ο επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως έντονων βροχοπτώσεων,
ισχυρών καταιγίδων κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ
142/Α΄/1997). Τονίζεται ότι μετεωρολογικά προϊόντα (αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, άλλες
ειδικές προγνώσεις καιρού, κλπ) που παράγουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα ερευνητικά κέντρα
και ινστιτούτα, έχουν ερευνητικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
θεσμικά από την πολιτεία για την τεκμηρίωση κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω
έντονων καιρικών φαινομένων, που γίνεται μόνο κατόπιν των σχετικών επίσημων προγνώσεων της
Ε.Μ.Υ.
Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων και
δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων ενημερώνονται σε
καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αυτές παρέχονται καθημερινά από την Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εκτός από των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού η ΕΜΥ εκδίδει
και Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων
Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των
καιρικών φαινομένων (υπ’ αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ). Σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ, τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης εκδήλωσης ή
αιφνίδιας εκδήλωσης ενός η περισσότερων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ενώ τα Έκτακτα
Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης επιδείνωσης ή μεταβολής
του καιρού
Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ (ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ) αποτελούν πληροφορία με
βαρύνουσα σημασία για την ετοιμότητα των φορέων. Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού
(ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που
εκδίδονται από την ΕΜΥ και αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής
προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω πρόβλεψης έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Τα επίπεδα ετοιμότητας βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των
Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), οι συγκεκριμένες ενέργειες του
κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων
καθορίζεται από τον αντίστοιχο σχεδιασμό του.
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μετά την παραλαβή των
σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών
φαινόμενων βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων Δελτίων
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), κοινοποιεί με e-mail και sms την
ανωτέρω προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας, καθώς
επίσης και προς τους Δήμους (Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας). Η δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος
από το ΕΠΠ/ΕΣΚΕ παρουσιάζεται αναλυτικά στο Διάγραμμα 1 του 4ου Μέρους του παρόντος
Σχεδίου.
Στις περιπτώσεις όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Έκτακτα Δελτία
Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
(ΕΔΠΕΚΦ), η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλονται σε όλα
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τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Περιφέρειας και αναρτάται στον δικτυακό της χώρο, με στόχο την
ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την
παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους
που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα. Σχετικές πληροφορίες αναρτώνται και στο δικτυακό
χώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

6.2 Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και τη
διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και τη
άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί
ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) οι οποίοι ανάλογα με την
κλιμάκωση υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας,
ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από
τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας. Αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνουν οι λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς:
 Πυροσβεστικό Σώμα: επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, άντλησης υδάτων από κατακλυσμένα
κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα ,
αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού
Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή του συμβάντος.
 Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή: Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική
αρμοδιότητα του (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται
από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 Ελληνική Αστυνομία: Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας
πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της
Ελληνικής Αστυνομίας (περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από τον
εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος).
 Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ: Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής
τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα
υγείας, κλπ).

6.3 Αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με
καταστροφικές συνέπειες
Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την εκδήλωση
πλημμύρας, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους αρμόδιους προς
τούτο φορείς.
Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμύρας έχει στόχο την άμεση συλλογή πληροφοριών
μετά την εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες
περιοχές, καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών,
τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης
ενημέρωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης
τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη
βάση και κατά κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την
επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή (Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας «Ξενοκράτης», Υ.Α. 1299/10-04-2003, ΦΕΚ 423/Β΄/2003). Ομοίως ενημέρωση
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παρέχουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ, οι οποίες επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη
βάση.
Με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας στην
πληγείσα περιοχή για την άμεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους
πληγέντες. Σχετική πληροφόρηση παρέχεται και στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του
για την εκδήλωση πλημμύρας, κυρίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199
ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
προκειμένου να συλλεχθούν περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν και
ενημερωθεί ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί
(Υ.Α. 1299/10-04-2003, ΦΕΚ 423/Α΄/2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν
πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πλημμύρα (ζημιές, θύματα, κτλ.),
ενημερώνουν άμεσα τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Στο σημείο αυτό να
διευκρινιστεί ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα
του οδικού δικτύου από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους
υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων
τύπου και ανακοινώσεων, με την μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων, καθώς και μέσω
της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr).
Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να
λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή
περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε
έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με
την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014).

6.4 Επικοινωνίες
Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, γίνονται με
τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.
Για την ενδοεπικοινωνία τους οι εμπλεκόμενοι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
χρησιμοποιούν τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Επίσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
και δίκτυο ασύρματων επικοινωνιών, όπως προβλέπεται με τη συμβολή της Ένωσης
Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τα Κέντρα των οποίων τίθενται στη διάθεση των
υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω
τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή και
e-mail όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.

6.5 Κινητοποίηση
Στο στάδιο αυτό, όλες οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη
την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση
καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, 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
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συνεπειών της καταστροφής, βάσει το σχεδιασμό που προβλέπεται από το Μνημόνιο Ενεργειών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Παράρτημα Β του παρόντος).
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)
6.5.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο.
Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν τους
διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση
της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και την επιτήρηση και τη
διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους
χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να
λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή
περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε
έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με
την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014).
Σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή
περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται όταν τμήμα του οδοστρώματος του οδικού
δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί προσωρινά από πλημμυρικά ύδατα ή έχουν σημειωθεί φθορές
ή ζημιές σε αυτό λόγω έντονων βροχοπτώσεων και προκύπτει άμεσος κίνδυνος από τη διέλευση
οχημάτων ή πεζών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της
ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού
προκειμένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήμανση, μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου και την
αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων λειτουργίας και
συντήρησης της οδού (εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί να πραγματοποιηθεί
απευθείας ή δια μέσου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή
του Δήμου.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης,
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 της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασία της Π.Ν.Αι., το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο
δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν
δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 3.5 και 3.6 του παρόντος.
Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και
απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου (επαρχιακό οδικό δίκτυο) για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών
συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
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6.5.2 Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδομών στην περιοχή που
εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.
Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης
τεχνικών έργων και έργων υποδομής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου, στην περιοχή που αυτά
εκδηλώθηκαν προβαίνουν αυτεπάγγελτα, σε άμεσο έλεγχο αυτών με σκοπό τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας τους.
Ειδικότερα ελέγχεται το επαρχιακό οδικό δίκτυο και δρομολογούνται κατάλληλα μέτρα για την
ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων έκτακτης
ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, Π.Σ.) προς και από τον τόπο της καταστροφής. Επίσης οι υπεύθυνοι
λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και με βάση τον κανονισμό
λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχό τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων (έκτακτη επιθεώρηση). Στην περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα στη
συμπεριφορά ενός 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 τον Δήμαρχο του νησιού και τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων ή Δωδεκανήσου
αντίστοιχα και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
6.5.3 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τα
πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν και επικοινωνεί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
σχετικά με τις επιπτώσεις τους και τις δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό
επίπεδο και ενημερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αναλόγως της πορείας εξέλιξης του
καταστροφικού φαινομένου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας συνεργάζεται με τον
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (κατά
περίπτωση) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των
φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των
συνεπειών.
Με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, με εντολή των πολιτικά
προϊσταμένων τους μεταβαίνουν άμεσα στην πληγείσα περιοχή με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό
όλων των υπηρεσιών και φορέων και τη δρομολόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Στο ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο
δύναται να μετέχουν και άλλοι Γενικοί Γραμματείς όταν ανακύπτουν άμεσα θέματα συντονισμού
αρμοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραμματείς υποστηρίζουν το έργο των οικείων Υπουργών,
όταν αυτοί μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή. Το ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο συνεργάζεται με
τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (κατά
περίπτωση) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των
φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των
συνεπειών.
Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους
φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των
πλημμυρικών φαινομένων σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας δρομολογεί την υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς
ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών. Επίσης εάν απαιτηθεί από την εξέλιξη του φαινομένου,
οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων, είναι δυνατόν να υποστηριχθούν και από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
Το ΚΕΠΠ-ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι. και
υποστηρίζει το έργο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου επικοινωνεί και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) σχετικά με την εκτίμηση των
συνεπειών σε κτίρια προκειμένου να κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και να
αποσταλούν εάν απαιτείται κλιμάκια της για έλεγχο και καταγραφή των ζημιών.
6.6 Επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που
αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω πλημμυρικών υδάτων, διακοπών ηλεκτρικού
ρεύματος ή λόγω κατολισθητικών φαινομένων κλπ, διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (βλ. §10.6 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της
Γ.Γ.Π.Π. με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»). Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων
των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με
εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο
χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 64
του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/2014).
6.7 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγομένων φαινομένων.
Η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή
τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον εκδηλωθούν επαγόμενες των πλημμυρών καταστροφές,
αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, μετά από σχετική
ενημέρωσή τους.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω έντονων βροχοπτώσεων ή πλημμυρικών φαινομένων
προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ενημερώνονται (από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ. ή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου που έχει πληγεί) η Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων ή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου αντίστοιχα, για τη διενέργεια
αυτοψίας και πρώτης εκτίμησης των επιπτώσεων και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 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
της εξέλιξης των έντονων βροχοπτώσεων ή των πλημμυρικών φαινομένων. Για την εκτίμηση της
επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής
Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/1976), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.
4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α΄/2019).
Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η άρση καταπτώσεων σε οδικούς άξονες,
από και προς την πληγείσα από πλημμύρες περιοχή. Νοείται ότι η ανωτέρω ενέργεια έχει σαν
άμεσο στόχο τη μερική άρση των καταπτώσεων για την προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας
οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) και όχι κατ’ ανάγκη την
πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών στην πληγείσα από
πλημμύρες περιοχή (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λιμάνια, γέφυρες,
σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα
και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους
μετά από πλημμύρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.
Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, 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 τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (κατά περίπτωση).
Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα
τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (κατά
περίπτωση) και τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., σε περιπτώσεις εκφόρτισης της
πλημμυρικής εισροής από τους υπερχειλιστές των εγκαταστάσεών τους.
6.8 Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων.
Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με
βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους
με την συνδρομή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της
κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του
καταστροφικού φαινομένου.
Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται
πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει
πληγεί από το πλημμυρικό φαινόμενο και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και με την
μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί
από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή,
για την προστασία της ζωής και της υγείας τους, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του
Ν.3613/2007.
Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των
Δήμων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δνσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου) που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων που άμεσα διαθέτουν.
6.9 Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Π.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει
επαγόμενες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως αρμόδιος φορέας για τη βασική έρευνα της γεωλογικής
δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας, καθώς και μεταξύ των άλλων για την
αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων (άρθρο 26 του Ν. 4602/2019 – ΦΕΚ
45/Α΄/2019), προχώρησαν στις 16-06-2016 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου μέσω της «Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης» της ΕΑΓΜΕ αμέσως
μετά από σοβαρά Καταστροφικά Φαινόμενα γεωλογικής αιτιολογίας ή κατά την διάρκεια εν εξελίξει
σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές
υποχωρήσεις, καθιζήσεις), το οποίο έχει επηρεάσει νόμιμα υφιστάμενα πολεοδομικά συγκροτήματα
και οικισμούς, καθώς και υποδομές αρμοδιότητος του αιτούντος φορέα (οδικό δίκτυο και συνωδά
έργα, κ.τ.λ.).
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Ειδικότερα, στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων οι οποίες συνοδεύονται από
κατολισθητικά φαινόμενα κλπ., ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και οι Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μπορούν υποβάλουν αίτημα προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας για την αποστολή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ στο πλαίσιο
υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα προβαίνει σε τεχνικογεωλογική αναγνώριση
με σκοπό την καταγραφή των φαινομένων και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της
επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).
Νοείται ότι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μέσω της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της
ΕΑΓΜΕ, δεν αφορά τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης επαπειλούμενων κινδύνων
γεωλογικής αιτιολογίας (ευστάθεια πρανών, έλεγχους αποκόλλησης μεμονωμένων βράχων κ.τ.λ.),
καθώς και τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης ή/και εξέτασης γεωλογικών φαινομένων
βραδείας εξέλιξης (καθιζήσεις βραδείας εξέλιξης, εδαφικούς ερπυσμούς βραδείας εξέλιξης, κ.τ.λ.).
Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο ειδικής γεωτεχνικής μελέτης, η οποία πραγματοποιείται
ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας με ή χωρίς την συμμετοχή του
ΕΑΓΜΕ, με την ευθύνη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ή της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου που έχει εκδηλωθεί το φαινόμενο και σύμφωνα
με τα όσα προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.
Επίσης διευκρινίζεται ότι η έκθεση που συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου
Συνεργασίας, δεν αποτελεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία υλοποιείται ανεξάρτητα από
τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υ.Α.
οικ. 37691/12-9-2007 (ΦΕΚ 1902Β/2007). Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνημονίου
Συνεργασίας και η πραγματοποίηση των τεχνικογεωλογικών αναγνωρίσεων από την Ομάδα Άμεσης
Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ, παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ΟΤΑ. Οι κατευθυντήριες
οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της
ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής
αιτιολογίας έχουν δοθεί με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού
& Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
6.10 Αποκλιμάκωση.
Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν:
 την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
 την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων,
ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου οι οποίοι
έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιοι για να αποφασίσουν την
αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων που διαθέτουν ή έχουν ενεργοποιήσει.
6.11 Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση),
αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή κατόπιν εντολής του, των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων Δωδεκανήσου, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που
προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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για τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών,
θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου Υγείας.
Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν την έρευνα και διάσωση σε
χερσαίο χώρο στην πληγείσα περιοχή, καθώς και την άντληση υδάτων από κατακλυσμένα κτήρια
και κτηριακές εγκαταστάσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο πλαίσιο παροχής
βοήθειας στους πληγέντες, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.
Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και
διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος
χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ.,
ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών,
καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.
Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ.,
ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.
Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών ή
των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται
από το ΥΠ.ΕΞ.
6.12. Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την
Δ1δ/ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας
μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.» (ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), όπως και το
Δ1δ/ΓΠ οικ.16330/28-02-2019 έγγραφο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες»
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου
νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού,
σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα, και άλλων
συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων
ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και
αποχέτευσης. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε
διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κ.λπ.) που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα
υγιεινότητας του πόσιμου νερού.
Επίσης δίνονται οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο
δίκτυο ύδρευσης, καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης
(δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης,
υγειονομική αναγνώριση, κλπ).
6.13 Συνεργασία των φορέων συντήρησης του οδικού δικτυού με τους φορείς αποκατάστασης
βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας.
Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή
λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με δυσμενή αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των
κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ).
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Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων
κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κλπ) να
εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω πλημμυρικών
φαινομένων.
Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη, σε περιοχές που σημειώνονται
πλημμυρικά φαινόμενα, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας, κατά
κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου ν
ενημερωθούν σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου προς τα
σημεία των βλαβών.
Εν συνεχεία και εφόσον τα μέσα που διαθέτουν ή μισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και
συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σημείο της
βλάβης, δύναται να ζητήσουν την συνδρομή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου (κατά περίπτωση) που έχουν την ευθύνη συντήρησης του επαρχιακού οδικού
δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις
βλάβες στο δίκτυό τους.
6.14 Ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ).
Ως συμβάν με πολλούς θανόντες ορίζεται κάθε συμβάν κατά το οποίο προκαλούνται πολυάριθμοι
θάνατοι, εστιασμένοι χρονικά ή/και χωρικά, και η διαχείρισή του υπερβαίνει τις δυνατότητες της
καθημερινής λειτουργίας των κατά 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 συνέργεια
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 3η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων
Απωλειών εγκρίθηκε από τον Γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την 18η Δεκεμβρίου 2019 και
έχει αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9052/18-12-2019 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 7ΞΘΑ46ΓΓ046ΜΤΛΒ-0ΞΕ). 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) και αναθεωρήθηκε με βάση τις νεότερες θεσμικές αλλαγές.
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).
Ο ρόλος των Περιφερειών περιγράφεται στη § 5.11.1 Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας – Περιφέρειες του ανωτέρω Σχεδίου και πιο συγκεκριμένα:
 σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να μεταβεί
στον τόπο διαχείρισης συμβάντος και αφού επικοινωνήσει με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
και μετά από σχετική συνεννόηση, παρέχεται η εξουσιοδότηση για το συντονισμό έως την
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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ανάληψή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στη περίπτωση αυτή ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αρμόδια προανακριτική
αρχή (ΕΛΑΣ, ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, ΠΣ, ΑΠΑ) και την τοπική ιατροδικαστική αρχή και τους εμπλεκόμενους
φορείς για την διασύνδεση των επιμέρους δράσεων εφ’ όσον απαιτείται, η οποία και
δρομολογείται μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.
 Στη περίπτωση που ο συντονισμός γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο
ρόλος της Περιφέρειας είναι υποστηρικτικός και αφορά τη συνδρομή σε μέσα και υποδομές εφ’
όσον συντρέχουν λόγοι.
Ο ρόλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις είναι η υποστήριξη του έργου του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Συντονιστής Α.Δ.Α. ή Γ.Γ.Π.Π.) που έχει αναλάβει το συντονισμό
και βρίσκονται σε επικοινωνία, εφόσον συντρέχουν λόγοι, με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή
παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία καταστροφής.
Αντίγραφο της 3ης έκδοσης του ΣΔΑΑ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ
(www.civilprotection.gr).
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ΜΕΡΟΣ 7ο
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 7ο.
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται
και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές
καταστροφές. Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας
των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
Στο πλαίσιο αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη
διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών
από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των
ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 η οποία ενσωματώνει
τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:
 Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των
κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο,
 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η
απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει
σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη,
 Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και
δ' του ν. 3013/2002 (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.
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Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των
πλημμυρικών φαινομένων, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:
 Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται
ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, αποτελεί δράση πολιτικής προστασίας
η οποία δρομολογείται για την προστασία της ζωής και της υγείας τους.
 Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που
πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε
τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που
αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος
παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι
μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν
κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο. Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες
που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις
προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου
απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις
υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις πλημμυρών δεν διαφοροποιούνται
από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και
δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες.
 Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική
προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για
τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει
ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης,
 Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και
επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη
περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής
που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής
της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του χώρου που
εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και
διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν
απώλειες.
 Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως
η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν υπάρχουν αιτήματα πολιτών για
παροχή βοήθειας σε περιοχές που έχουν ήδη κατακλυστεί ή θεωρούν ότι από την εξέλιξη του
φαινομένου η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο, η άμεση μετακίνηση ή
μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο αποτελεί έργο διάσωσης και δρομολογείται άμεσα από τις κατά
τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι θεσμικά αρμόδιες για την έρευνα και
διάσωση στο χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 64 του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/2014 ) (παρ. 10.6 του παρόντος).
Επίσης, σε περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν διαπιστωθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. που επιχειρούν στο χώρο του συμβάντος ότι η προσωπική
ασφάλεια των πολιτών σε μια περιοχή που εξελίσσεται το φαινόμενο διατρέχει άμεσο και διαρκή
κίνδυνο από τη ραγδαία εξέλιξή του και η άμεση μετακίνηση ή μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο
είναι επιτακτική ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, η δράση αυτή διενεργείται ως έργο διάσωσης που
συντονίζεται από τον επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος στο συμβάν και
ενημερώνεται ο οικείος Δήμαρχος προκειμένου να υποστηρίξει το έργο διάσωσης προσδιορίζοντας
στον επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ. στο συμβάν ασφαλείς χώρους προσωρινής παραμονής και
φροντίδας των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί.
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Στις περιπτώσεις επικείμενης καταστροφής ή όταν η εξέλιξη του φαινομένου δεν είναι ραγδαία και
επιτρέπει την λήψη μέτρων για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για
λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από την κατάκλυση κατοικημένων περιοχών από
πλημμυρικά ύδατα, ή από τη διαρροή επικινδύνων ουσιών οι οποίοι παρασύρθηκαν στα
πλημμυρικά ύδατα ή από λοιμογόνους παράγοντες επικίνδυνους για την δημόσια υγεία οι οποίοι
αναπτύχθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα, ή από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα, η δράση αυτή
δρομολογείται ως ακολούθως:
 Στις περιπτώσεις επικείμενης κατάκλυσης κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα τα
οποία δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθούν από τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα ή υποδομές
(αναχώματα, φράγματα, θυροφράγματα, κλπ) και η εξέλιξη του φαινομένου επιτρέπει
 την λήψη του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου/Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση
πολιτών, είναι οι κατά τόπους υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω έργων και
υποδομών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, Τεχνική Υπηρεσία του οικείου
Δήμου, Τεχνικοί Ασφαλείας Φραγμάτων, κλπ).
 Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές αρμόδιοι να εισηγηθούν
στα
Όργανα
Πολιτικής
Προστασίας
(Δήμαρχος,
Περιφερειάρχης
Νοτίου
Αιγαίου/Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) τη λήψη της απόφασης για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού
φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/1976, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.4602/2019 –
ΦΕΚ 45/Α΄/2019.
 Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες που
αναπτύχθηκαν ή παρασύρθηκαν από πλημμυρικά ύδατα, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα
Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου/Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι και
οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου .
 Στις περιπτώσεις διαρροών επικινδύνων ουσιών, αρμόδιος να εισηγηθεί στα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου/Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών είναι ο
εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική ενημέρωση
από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε η
διαρροή.
Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και κατολισθητικών
φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη, δεδομένου του
προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.
Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας
των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή
κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους λόγους που
αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Δομές Προσωρινής
Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά καταλύματα, κλπ). Στην
περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και
λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση από τους φορείς που ορίζονται εκ του θεσμικού τους
ρόλου κατά περίπτωση και έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω
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υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και
στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων ή τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου αντίστοιχα, για λόγους
πληρέστερης ενημέρωσης τους για τις δράσεις που δρομολογούνται από άλλους φορείς.
Προς υποβοήθηση του έργου τους στη λήψη και υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη
απομάκρυνση των πολιτών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι
Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μπορούν άμεσα να
συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
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). Στο πλαίσιο αυτό, 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 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.
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).
Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με τη διαδικασία της
επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο αρθ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες - Σχέδιο δράσης
Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη
περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, καθορίζει άμεσα, σημείο
συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των
φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό
δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να
εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα
κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή
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σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για
οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.
Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που εμπλέκονται,
πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:
 Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή
άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην
περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο,
ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης
ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).
 Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να
απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της
δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης
αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει
να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από
καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.
 Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα
Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο (παράγραφος
9.2 του παρόντος - μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου
εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών).
Στα πλαίσια αυτά, το Τμήμα ή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει 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.
Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται
αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους
Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ
13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή
για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων.
 Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία
οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της
περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και
ειδοποίησής τους (πόρτα–πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).
 Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που
έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου από τον φορέα
που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της
καταστροφής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.
Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής
μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες
που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.
Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν
πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ. ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).
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 Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση
της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών
σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου.
 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους
συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή μέχρι να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους
πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.
 Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή
προσωρινά στην περιοχή.
Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας/συνεργασίας και άλλων φορέων (ΕΛΑΣ,
ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι
περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η
εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς
υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά
κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την
οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών
περιγράφονται ως εξής:
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
Νοτίου Αιγαίου, Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) 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 Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ή των
Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) 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.
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 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
Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος
αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, ο Δήμαρχος ή ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου αντίστοιχα) και κατ’ επέκταση έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών
που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

7.2 Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης
απομάκρυνσης πολιτών λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα Τμήματα ή τα
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τους χάρτες επικινδυνότητας
πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους που έχουν
εκδοθεί σε εφαρμογή της ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010), πρέπει να
προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης
απομάκρυνσης πολιτών λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, όπως ονομαστική κατάσταση
των υπευθύνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που
διαθέτει ο φορέας, μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων,
κατάσταση τουριστικών καταλυμάτων προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας πληγέντων κλπ., για τις
δράσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες και το σχέδιο δράσης.
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ΜΕΡΟΣ 8ο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 8ο.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
8.1 Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε
δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που
διοργανώνονται από τον ίδιο το φορέα, με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ και κατόπιν σχετικού
αιτήματος.

8.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις
Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τις εμπλεκόμενες οργανικές
μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που
συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

8.3 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο
ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε
δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Στο πλαίσιο αυτό μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της
Περιφέρειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, η
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα προγραμματίζει σε ετήσια
βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
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διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, βάσει του ανωτέρω
σχεδίου.
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και
συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού
τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην
άσκηση των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σκοπό τη βελτίωση του
σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και
υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).
Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί
εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα (διυπηρεσιακή άσκηση),
στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που
συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

8.4 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών
Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και
γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:
 νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο
Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται
 ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
 νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
 νέα ανάλυση κινδύνου,
 αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.
Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή
συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή
την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται
είναι:
 Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
 Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο
 Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
 Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)

8.5 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

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Σελίδα 71 από 134

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ιανουάριος 2020

απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων
σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, όλες οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την
αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής
προστασίας, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Με βάσει τα ανωτέρω η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα
συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις
περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων για να τα υποβάλλει 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 9ο
ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 9ο.
ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική
περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να
χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς
παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν
κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.
Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής
Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας
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Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας
Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής
Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ. Για τους εργαζόμενους στις οργανικές
μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν
και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους
ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια
τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ),
σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019).
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ΜΕΡΟΣ 10ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 10ο.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.
Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα Σχέδια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παύουν να
ισχύουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύρος 27 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 25/2020 (ΑΔΑ Ψ84Α7ΛΞ-796)

Η Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Αναστασία Δεληγιάννη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-1
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ
1.
Το Ν. 998/1973 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»
(ΦΕΚ 289/Α΄/1973).
2.
Το Ν 272/1976 «Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.)» (ΦΕΚ 50/Α΄/1976).
3.
Το Ν. 776/1978 (ΦΕΚ 68/Α΄/1978) «Βοηθήματα αστέγων οικογενειών Ν. Αττικής εκ θεομηνιών
1977-1978».
4.
Το Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α΄/1980) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως –
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης».
5.
Το Ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α΄/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».
6.
Το Ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α΄/1985).
7.
Το Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/1994).
8.
Το Ν. 2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α΄/1996) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης,
Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης, και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας
– Σταυρού – Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση
συναφών θεμάτων και άλλων διατάξεων».
9.
Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) για την Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της
Περιφέρειας.
10. Το Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄/1997) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες
διατάξεις».
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.

Το Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄/1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνική
Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α΄/1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της
κατασκευής δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
Το N. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/A΄/1999) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Το Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση Μονιμοποιήσεις
Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 180/Α΄/1999)
Το Ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)»,
σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού
Κεφαλαίου ΤΑΠ. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ-Ο.Τ.Ε. ΑΕ.)» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 273/Α΄/1999).
Το Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α΄/2000) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α΄/2001) «Τροποποίηση…, ρυθμίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις».
Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε.
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις».
Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/A΄/2002) «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις».
Το Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄/2003) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 /Α΄/2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
Το Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και λοιπές διατάξεις».
To N. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α΄/2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό
Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α΄/2006) «Αναδιοργάνωση Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση
της αποστολής του και άλλες διατάξεις».
To N. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Κυκλοφορίας
(κωδ. Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999)
Το Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/2007)
Το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων
αρμοδιότητας
Υπουργείου
Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης.»(ΦΕΚ 42/Α΄/2007).
Το Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007).
Το Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87, τευχ Α΄)
To Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α΄/2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών»
Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. «(ΦΕΚ 85/Α΄/2012).
Το Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
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41.
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45.
46.
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49.
50.

51.
52.
53.
54.
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56.

57.

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)
Το Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α΄/2014)
Το Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα −
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α΄/2014).
Το Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α΄/2015)
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α΄2016)
Το Ν.4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
24/Α΄/2017).
Το Ν. 4257/2017 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. «(ΦΕΚ
93/Α΄/2014).
Το 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).
Το Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α΄/1973) «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των
οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων».
Το Ν.Δ. 17/1974 (ΦΕΚ 236/Α΄/1974) «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης».
Το Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99/Α΄/1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του
κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
Το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 39/Α΄/1993) «Διατηρούμενες αρμοδιότητες Υπουργού Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
Το Π.Δ.161/1997 (ΦΕΚ 142/Α΄/1997) «Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
Το Π.Δ. 22/2006 (ΦΕΚ 18/Α΄/2006) «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)».
Το Π.Δ. 30/2007 (ΦΕΚ 28/Α΄/2007) «Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική
Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και
επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης».
Το Π.Δ. 4/2008 (ΦΕΚ 13/Α΄/2008) «Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών
– Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης».
Το Π.Δ. 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α΄/2008) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996
(Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των
Π.Δ. 69/1988 και 91/1991».
Το ΠΔ 99/2009 (ΦΕΚ 125/Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής
Αστυνομίας»
Το Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
Το Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ
151/Α΄/2017)
Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ
1389/Α΄?2017)
Την Κ.Υ.Α. Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994 (ΦΕΚ 846/Β΄/1994) «Ίδρυση Εταιρίας έργων
υποδομής με την επωνυμία Εγνατία οδός Ανώνυμη Εταιρία».
Την Υ.Α. 2025/19-01-1998 (ΦΕΚ 12/Β΄/1998) «Έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών του από
30.12.1997 Γενικού Σχεδίου πολιτικής προστασίας, με την συνθηματική λέξη
"ΞΕΝΟΚΡAΤΗΣ"».
Την Κ.Υ.Α. 2673Π2/οικ.2673/29-8-2001 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2001) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας».
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Την ΚΥΑ Π2α/οικ. 2673/29-8-2011 «Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών
Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 1185/Β΄/2001).
Την Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) «Αξιολόγηση και
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/
ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007»».
Την ΚΥΑ Δ28/9570/694/24-4-2014 «Τροποποίηση της αριθ. Π2/οικ.2673/29−8−2001 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1185/τ. B΄/11−9−2001).» (ΦΕΚ1317/Β΄/2014)
Την ΚΥΑ 619/146296/2016 « Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΦΕΚ
4562/Β΄/2016)
Την 1299/7-4-2003 (ΦΕΚ 423/Β΄/2003) έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
Την Υ.Α. 3384/28-06-2006 (ΦΕΚ 776/Β΄/2006) «Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Απωλειών».
Την Υ.Α. 20725/Β.979/10-5-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997.» (ΦΕΚ 1207/Β΄/2011)
Την Υ.Α. Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398/Β΄/2007) «Καθορισμός των οδών του Ν.
Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους
ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ».
Την Υ.Α. Δ17α/06/19/ΦΝ443/06-02-2009 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ
299/Β΄/2009)
Το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
Την ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ 2492/Β΄/2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
Την Υ.Α. 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» ΦΕΚ 21/Β΄/2012)
Την Υ.Α.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).» (ΦΕΚ 985/Β΄/2012)
Την από 18-4-2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 9702/2007.
Την Υ.Α. 157501/2011 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)− Ν.Π.Ι.Δ.» του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1669/Β΄/2011).
Την Υ.Α. 7791/Α314/14/8-10-2014 «Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου
Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από
Φυσικές Καταστροφές» (ΦΕΚ 2658/Β΄/2014)
Την Υ.Α 5423/Α314/3-6-2014 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων
Την Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/οικ.3645/Δ.Β10/28-8-2015 «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών
απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από
πλημμύρες και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.»(ΦΕΚ 1894/Β΄/2015)
ΥΑ 3252/99092/22-09-2017«Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα
εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων
για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών
Έργων» (ΦΕΚ 3452/Β΄/2017).
Τη 4422/E.O./06-09-2007 (ΦΕΚ 1787/Β΄/2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής που η συντήρηση τους ανήκει στην
αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά,
Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής».
Την 33/3147/12-10-1998 εγκύκλιο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Την 938/ΑΖ11/15-04-1998 εγκύκλιο του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά την
αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Σελίδα 79 από 134

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ιανουάριος 2020

80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.

88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.

Το Δ7γ/1607/Φ.Ε33/14-9-2005 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Το 12815/08-09-2006 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και
Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το 5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α.
Το 4096/12-07-2006 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το 1764/12-03-2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά
εγχειρίδιο Πολιτικής Ασκήσεων με τίτλο «Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμηση Ασκήσεων
Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”».
Την 109259/28-08-2007 Εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών»
Το Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο της Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης
του ΥΥΚΑ «Σχετικά με προγράμματα κοινωνικής προστασίας»
Το Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής
Περιβάλλοντος του ΥΥΚΑ «Εγκύκλιος σχετικά με λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών»
Το Δ7γ/1220/Φ.Εγκ. 33/29-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της
ΓΓΔΕ «Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων»
Το 4524/A42/26-08-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) της
ΓΓΔΕ «Διαδικασία αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από καταστροφές μετά
την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»».
Δ7γ/1220/Φ.Εγκ.33/29-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ
Δ7γ/1202/Φ.Εγκ.33/1998/30-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της
ΓΓΔΕ,
Το με αριθ. πρωτ.8284/3-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Το με αριθ. πρωτ.34021/16-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του
ΥΠ.ΕΣ.
Την ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-6-2014 «Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014)
Το 6372/9-10-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Ν.Δ. 3881/58 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» ( ΦΕΚ 181/Α΄/1958)
Την ΒΥΕ/35081/6-4-1983 κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Δημοσίων Έργων και Γεωργίας
Την 33/3147/12-10-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Το 130938/2294/22-5-2013 έγγραφο της Δ/σης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της
Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το Δ17/81/4/Φ2,2,1/24-5-2007 έγγραφο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Το 160596/4511/30-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΑΔΑ 7ΑΑ4653Π8-ΠΞΛ).
Το 1348/140676/7-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών έργων και
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Την ΔΑΕΕ/οικ2287/22-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ
4420/Β΄/2016)
Το 1484/20-02-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Το 4526/22-06-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Το 6748/09-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Υ.Α. 7575/18-10-2016 «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο
12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.» (ΦΕΚ 3591/Β΄/4-112016).
Το 8332/21-11-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το 2110/17-04-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το 9032/14-12-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας
αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α΄/2014).
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112. Το 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗΨΟ2)
113. Η Υ.Α. 57654/23-5-2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β΄/2017)
114. Το Π.Δ. 376/1988 «Ογανισμός Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)» (ΦΕΚ 169/Α΄/1988
115. Τα 4927/5-7-2016 και 6044/25-8-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας
116. Την Γ1δ/Γ.Π.οικ.59565/4-8-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «λήψη μέτρων διασφάλισης
της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών» (ΑΔΑ: 6ΜΑΥ465ΦΥΟ-Φ25).
117. Το Ν.Δ. 17/1971 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης.» (ΦΕΚ 236/Α΄/1974).
118. Το 3854/10-6-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
119. Το 2300/29-3-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
120. Την 8149/16-12-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΘ0ΨΙΛΧΦ).
121. Την Εγκύκλιο Αρ. 10 Α.Π. 7207/7-3-2017 του υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ74Ε8).
122. Το 17939/30-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).
123. Τα 6776/5-10-2015 και 7026/14-10-2015 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
124. Το Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας
125. Το 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).
126. Την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ1972/Β΄/2017)
127. Το 10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/σης Βιομηχανικής Πολιτικής.
128. Το Ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της
Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός
διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 45/Α΄/2019).
129. Την ΚΥΑ 33862/2019 «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται
από φυσικές καταστροφές» (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019).
130. Το Ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα
προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ
161/Α΄/2019).
131. Το N. 4607/2019 «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και
Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ.
Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της
Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
65/Α΄/2019).
132. Το 7187/2019 έγγραφο ΓΓΠΠ «Διευκρινίσεις αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, την
οριοθέτηση υδατορεμάτων, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση υδατορεμάτων και την
δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά
φαινόμενα»
133. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 133 19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
134. Το Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα −
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α΄/2014).
135. Το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», (ΦΕΚ 147 Α΄/2016).
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136. Το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α'/2001).
137. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/203913/19-12-2012 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα». (ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89).
138. Το υπ. αριθμ. 6712/27-09-2018 έγγραφό της ΓΓΠΠ με θέμα «Άσκηση της αρμοδιότητας
καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων μετά και την εφαρμογή του άρθρου 224 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 133, 19-07-2018)».
139. Το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας &
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
140. Το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/67360/1313/02-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας
και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
141. Το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/65267/1472 από 25-10-2018 έγγραφο της Ε.Γ.Υ. του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
142. Το υπ. αριθμ. Δ19/1064/Φ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών.
143. Το υπ. αριθμ. Δ19/2361/Φ.Γενικά από 12-10-2018 έγγραφό της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών.
144. Το υπ. άριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25778/1645 από 03-04-2019 έγγραφό της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ.) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
145. Το υπ. αριθμ. 175112/2304 από 08-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Δασοτεχνικής
Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Δ/νσης Δασικών Έργων &
Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
146. Το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/48348/669 από 01-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης
Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού &
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
147. Το υπ. αριθμ. 65963 από 20-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.
της Γενικής Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
148. Το υπ.αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/66240/606 από 08/10/2018 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογής
Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού
Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
149. Το υπ. αριθμ. 130938/2294/22-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής
Υδρονομίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών και νυν Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
150. Το υπ. αριθμ. 6748/ 09-10-2017 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα « Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη
διαδικασία δαπανών πολιτικής προστασίας μετά τη δημοσίευση του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ.Α΄/
147) σε επίπεδο ΟΤΑ.
151. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ134/Α) 09.08.2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
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152. Το ΠΔ 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την υπ' αρ. 49947/10-8-2015, ΦΕΚ
1666/Β/2015, Απόφαση του ασκούντα χρέη Γ.Γ. Α.Δ.Αι.
153. Την υπ’ αριθ. 103/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. (ΑΔΑ
ΩΝ4Β7ΛΞ-ΚΧ6).
154. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 121211/9022/9-9-2019 (ΦΕΚ3536Β/20-9-2019)
ΠΝΑ/Γενική Δνση
Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού
απόφαση
«Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Λεονταρίτη Γεώργιο».
155. Η υπ’ αριθ. 121212/9023/09-09-2019 (ΦΕΚ3536Β/20-09-2019) ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής
Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Ευστρατίου Χρήστο».
156. Η με αριθ. πρωτ. 141452/1024/25-10-2019 Απόφαση έγκρισης του «Κανονισμού λειτουργίας
Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων» και του «Κανονισμού λειτουργίας Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δωδεκανήσου».
(ΑΔΑ Ω8Φ77ΛΞ-ΚΨΜ)
157. Η υπ’ αριθ. 136954/987/9-10-2019 Απόφαση Συγκρότησης Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων (ΑΔΑ ΩΙ3Ρ7ΛΞ-ΩΛΗ).
158. Η υπ’ αριθ. 137148/988/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΠ27ΛΞ-Ψ4Ψ) Απόφαση Συγκρότησης
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Π.Ε. Δωδεκανήσου.
159. Η με αριθ. πρωτ. 76410/1970/10-6-2019 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων για την
αστυνόμευση και τον καθαρισμό ρεμάτων Π.Ε. Κυκλάδων». (ΑΔΑ 6ΡΤΙ7ΛΞ-ΥΑΚ)
160. Η με αριθ. πρωτ. 74339/1925/5-6-2019 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων για τη
βελτίωση, συντήρηση, σήμανση και διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Κυκλάδων». (ΑΔΑ 6Π237ΛΞ-ΒΩΒ.)
161. Η με αριθ. πρωτ. 3887/15-10-2018 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων για την
αστυνόμευση και τον καθαρισμό ρεμάτων Π.Ε. Δωδεκανήσου». (ΑΔΑ ΩΜΧΩ7ΛΞ-3ΔΝ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-2
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Ακρωνύμια
199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροσβεστικού Σώματος
Copernicus/ EMS Copernicus/Emergency Management System
E.R.C.C Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
J.R.C Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε.
Α.Δ.ΜΗ.Ε Α.Ε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
Γ.Γ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γ.Γ.Π.Π Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ - Δ.Α.Ε.Φ.Κ Γενική Διεύθυνση και Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών
Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης/ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων
Γ.Λ.Κ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αεριού Α.Ε
Δ.Ε.Υ.Α Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Δ.Π.Π./Π.Ν.Αι. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
E.A.Γ.Μ.Ε. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.
Ε.Κ.Α.Β Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας
Ε.Κ.Α.Β/Ο.ΔΙ.Κ Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας /Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ε.Κ.ΑΒ/ Ε.Τ.Ι.Κ. Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας/ Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών
Ε.Κ.Κ.Α Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ε.Μ.Α.Κ Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Ε.Ο.Δ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Κ.Ε Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Ε.ΣΥ.Δ.Υ Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας
Ε.Υ.Δ.Ε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
ΕΛ.ΑΣ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Ελληνική Αστυνομία/ Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και
Διαχείρισης Κρίσεων
ΕΛ.Γ.Α Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Κ.Ε.Π.Π/Ε.Σ.ΚΕ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Επιχειρήσεων
Κ.Σ.Ο.Π.Π Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο πολιτικής Προστασίας
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικό Σώμα/Ελληνικη Ακτοφυλακή
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού &
Εγγυήσεων
Ο.Σ.Ε Α.Ε Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Ο.Τ.Α Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΕ.ΠΥ.Δ./ ΠΕ.Κ.Ε. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση/ Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων
Σ.Δ.Α.Α Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
Σ.ΟΠ.Π Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων
Σ.Τ.Ο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο των Δήμων.
ΥΠ.Ε.Ξ/ΜΔΚ Υπουργείο Εξωτερικών/ Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
ΥΠ.ΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-3
ΟΡΙΣΜΟΙ
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Σύμφωνα με το Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000:


«Ποταμός είναι σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το μεγαλύτερο μέρος του,
στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει
και υπογείως».



«Λεκάνη απορροής ποταμού είναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το
σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και, πιθανώς, λιμνών και
παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα».



«Υπολεκάνη είναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής
μέσω σειράς ρευμάτων, ποταμών και, πιθανώς, λιμνών σε συγκεκριμένο σημείο υδάτινου
ρεύματος (συνήθως λίμνης ή συμβολής ποταμών)».



«Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού αντιστοιχεί στη θαλάσσια και χερσαία έκταση, που
αποτελείται από μια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με τα συναφή
υπόγεια και παράκτια ύδατα και αποτελεί τη βασική μονάδα με βάση την οποία γίνεται η
διαχείριση και η προστασία των λεκανών απορροής ποταμού όπως ορίζεται στο άρθρο 5».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ. αριθμ.. H.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β΄1108 21-07-2010), ως:


“Πλημμύρα” ορίζεται «Η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το οποίο, υπό
κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από
ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και
πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει
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πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και
φραγμάτων».


“Κίνδυνος πλημμύρας” ορίζεται ο «συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα
και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την
πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ` αυτή την
πλημμύρα».



“Επικινδυνότητα πλημμύρας” ορίζεται «η δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας σε
συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή
άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη
πιθανότητα υπέρβασης».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 94 14-04-2014)



«Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί χείμαρροι, ρέματα και
ρυάκια είναι οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι
κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή
τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του
υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και
αποστραγγιστικές τάφροι».



«Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής) είναι οι επιφανειακές πτυχώσεις
του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση
λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1,0 τχ, όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή
σχεδίων πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή
σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται κάθε
σημείο της βαθιάς γραμμής της επιφανειακής πτύχωσης».



«Κοίτη είναι η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή
περιοδικά το νερό του υδατορέματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές
μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων».



«Όχθη (οχθιογραμμή) είναι η γραμμή που ενώνει τα άνω άκρα κάθε πρανούς της κοίτης
(φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του
υδατορέματος».



«Βαθιά γραμμή ή άξονας είναι η γραμμή που ενώνει, τα βαθύτερα σημεία της κοίτης του
υδατορέματος. Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βαθιά γραμμή νοείται ο
άξονας του τεχνικού έργου».



«Ζώνη πλημμύρας είναι η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά
για συγκεκριμένη κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από τις γραμμές
πλημμύρας».



«Οριογραμμές υδατορέματος είναι οι πολυγωνικές γραμμές και από τις δύο πλευρές της
βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του
υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και
χρήζει προστασίας».



«Οριοθέτηση είναι η διαδικασία και η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του
υδατορέματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, με στόχο την εξασφάλιση της
απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του
υδατορέματος».



«Ζώνη υδατορέματος είναι η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του
υδατορέματος».
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«Διευθέτηση υδατορέματος είναι η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των
αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από
πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα
αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορέματος, καθώς και η υποκατάστασή του με
κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση».

Αναφορικά με την έννοια του υδατορέματος σημειώνεται ότι, στην έννοια του υδατορέματος
περιλαμβάνονται: οι ποταμοί στο σύνολο της έκτασής τους, καθώς και οι παραπόταμοι των
ποταμών αυτών, τα ρέματα, τα ρυάκια, οι χείμαρροι, καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι των ποταμών και
ρεμάτων εάν αυτοί αποτελούν μέρος του φυσικού υδρογραφικού δικτύου και δεν αποτελούν
εγγειοβελτιωτικό έργο ως μέρος αρδευτικού δικτύου (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές
τάφροι18.
Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται οι πλεύσιμοι ποταμοί για την οριοθέτηση των
οποίων εφαρμόζεται ο Ν.2971/2001 (ΦΕΚ τ. Α' 285/19.12.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τόσο ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/2014), όσο και ο Ν.2971/2001 αναφέρονται σε «πλεύσιμους
ποταμούς», πλην όμως, επειδή ένας ποταμός δεν δύναται να είναι πλεύσιμος καθ' όλο το μήκος του
(από τις πηγές έως και την εκβολή), είναι αυτονόητο ότι και οι δύο νόμοι αναφέρονται ουσιαστικά σε
πλεύσιμα τμήματα ποταμών.
Επισημαίνεται ότι τόσο ο Ν.4258/2014 όσο και ο Ν.2971/2001 δεν παρέχουν ορισμό, ή
καθορίζουν αναγνωριστικά στοιχεία της «πλευσιμότητας» ούτε περιγράφονται σε αυτούς
συγκεκριμένα τμήματα ποταμών ως πλεύσιμα.
Ο Ν.4258/2014 δεν διαφοροποιεί τα υδατορέματα σε συνεχούς ή διαλείπουσας ροής, καθώς
ουσιαστικά η πρόβλεψη του νομοθέτη για την εφαρμογή του νόμου συμπεριλαμβάνει όλους τους
κλάδους του υδρογραφικού δικτύου. Συνεπώς, στην έννοια του υδατορέματος περιλαμβάνονται και
εκείνα τα ρέματα, χείμαρροι ή ρυάκια περιοδικής απορροής.
Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/2017), άρθρο 7, «Σε περίπτωση αμφιβολίας περί
του χαρακτήρα τμήματος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέματος, καθώς και για τα
χαρακτηριστικά αυτού, αποφαίνεται σχετικώς η αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης». Στην περίπτωση που το ερώτημα αναφέρεται στη πλευσιμότητα ή μη
ποταμού/τμήματος ποταμού, δεδομένου ότι αρμοδιότητα για την εφαρμογή του Ν.2971/2001 έχουν
τα κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Κτηματικές Υπηρεσίες), κρίνεται ότι θα
πρέπει να ερωτώνται και οι εν λόγω υπηρεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-4
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται για λόγους προεπισκόπησης η χαρτογραφική αποτύπωση
αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε διάσταση εκτύπωσης
Α4
Οι χάρτες αυτοί βρίσκονται αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ και ειδικότερα στην
ενότητα «Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας», σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) και
σε διαστάσεις εκτύπωσης από Α1 έως Α0.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-5
ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΗΡΥΧΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ Π.Π. ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται για λόγους προεπισκόπησης οι χάρτες των περιοχών που
έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Π.Π. λόγω πλημμυρών, σε παράθεση με τις ζώνες
επικινδυνότητας πλημμυράς, σε διάσταση εκτύπωσης Α4.
Οι χάρτες αυτοί βρίσκονται αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ και ειδικότερα στην
ενότητα «Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας», σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) και
σε διαστάσεις εκτύπωσης από Α1 έως Α0.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.
Οι οργανικές μονάδας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι οποίες εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής
προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την
επικρατούσα κατάσταση, καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, εφαρμόζουν τα
προβλεπόμενα στο παρόν μνημόνιο ενεργειών και κλιμακώνουν την επιχειρησιακή τους δράση βάσει των
αναγκών για την υλοποίηση των κύριων και υποστηρικτικών δράσεων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των
συνεπειών της καταστροφής.
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει
της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου.
Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:
 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας
διατιθέμενων πόρων,
 η έκταση της καταστροφής, και
 το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).
Οι κύριες δράσεις χωρίζονται στις παρακάτω τέσσερις φάσεις:


Συνήθης Ετοιμότητα - Φάση 1η



Αυξημένη Ετοιμότητα - Φάση 2η



Άμεση Κινητοποίηση - Επέμβαση - Φάση 3η



Αποκατάσταση – Αρωγή - Φάση 4η

Οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας
είναι οι παρακάτω:
1.

Π.Ν.Αι./Γρ. Περιφερειάρχη

2.

Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
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3.

Π.Ν.Αι./Δνση Πολιτικής Προστασίας και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου

4.

Π.Ν.Αι./ Έπαρχοι Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου/

5.

Π.Ν.Αι./Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

6.

Π.Ν.Αι./Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου/Τμ. Τεχνικών Έργων

7.

Π.Ν.Αι./Δνση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δνση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου

8.

Π.Ν.Αι./Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

9.

Π.Ν.Αι./Δνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου

10. Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων και Δνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
11. Π.Ν.Αι./Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δωδεκανήσου

Κυκλάδων και Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών

12. Π.Ν.Αι./Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Δωδεκανήσου
13. Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Κυκλάδων και Δνση Διοίκησης Κυκλάδων Δωδεκανήσου
14. Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Κυκλάδων και Δνση Οικονομικού Κυκλάδων Δωδεκανήσου
15. Π.Ν.Αι./Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Κυκλάδων και Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Δωδεκανήσου
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Δωδεκανήσου, ενημερώνουν άμεσα όλες οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι., για το
ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας για τις περιοχές στις οποίες προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(Ε.Μ.Υ.), η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές
καταιγίδες κτλ, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ),
Θέτουν σε αυξημένη ετοιμότητα το προσωπικό τους κατ’ εφαρμογή του παρόντος.
Ενημερώνονται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και το
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου ότι: θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα εφαρμογής του
παρόντος Σχεδίου, καθώς και ελέγχου του διαθέσιμου προσωπικού πόρων για υλοποίηση των
προβλεπόμενων δράσεων, αν αυτό απαιτηθεί.
1. Κύριες Δράσεις
1. Προπαρασκευαστικές δράσεις (Συνήθης Ετοιμότητα – Φάση 1)
Τα προληπτικά μέτρα, 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 πλημμυρικών
φαινομένων, αναφέρονται στις § 3.1. και § 3.2 του παρόντος Σχεδίου.
 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
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- Εντολή σύγκλησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας και
συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
πλημμυρικών φαινομένων, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις
εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.
 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη
συγκροτούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής
Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου για την επίλυση ζητημάτων
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών
φαινομένων, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις Εθελοντικές
Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
- Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός των διοικητικών τους ορίων,
με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
συγκαλούνται ετησίως πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με σκοπό τον καλύτερο
συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων .
Στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα σχετικά με:
 την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων που εμπλέκονται σε
δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός
αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)
 τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο
Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις δράσεις που
αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Περιφέρειας (Π.Σ.,
ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού
υδατορεμάτων, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας,
 τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων
καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες)
 προσδιορισμός δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της
παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τα
ο
αναφερόμενα στο 7 Μέρος του παρόντος Σχεδίου.
 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 Επίσης, κρίνεται σκόπιμο στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ να διευκρινιστούν έγκαιρα, ζητήματα που
αφορούν τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δήμων σε
έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων,
καθώς και ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων
υδάτων στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στις αστικές περιοχές.
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: -
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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax: 2282361229, e-mail:
pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, e-mail:
pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.: 2286028979, email: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689, FAX: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421, 2243059422,
2243059423-4
FAX:
2243051607,
2243059648
e-mail:
tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538 εσωτ. 223,
202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος
Σχεδίου.
-Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από
πλημμυρικά φαινόμενα, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβεί η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν
σχέδιο.
-Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και μέσων) όλων των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι είναι
απαραίτητοι, βάσει του παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
-Εξασφάλιση επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκομένους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας,
σύμφωνα με το παρόν μνημόνιο.
-Επιλογή, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση
πληγέντων λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Σύνταξη σχετικής αναφοράς στην οποία να περιγράφονται
η θέση, τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές των ανωτέρω χώρων.
-Καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και που δύναται να υποστηρίξουν δράσεις της Περιφέρειας ή των
Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω αντικαθίστανται από τους Επάρχους των
αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων ή από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Τεχνικών Έργων.
- Οι ανωτέρω καλούνται, εφόσον προβλέπεται, να συμμετάσχουν στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου καθώς και
στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των δήμων αρμοδιότητάς τους.
- Έργο των οριζόμενων εκπροσώπων πολιτικής προστασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας
συντονισμού των δυνάμεων πολιτικής προστασίας στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες και η
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παροχή πληροφοριών σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών
της εδαφικής τους επικράτειας.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

2281362720,

FAX:

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr
 Ενέργειες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Ενεργούν για την υλοποίηση των προληπτικών έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συμβάλλουν
στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων καθώς και των συνεπειών τους, όπως έχει
περιγράφεται στην με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ),
δρομολογούνται με εντολή Περιφερειάρχη και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
- Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας
- Τον έλεγχο και τη συντήρηση του αντιπλημμυρικών έργων, αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης της
Περιφέρειας
- Την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, εφόσον
συντρέχουν λόγοι μετά από σχετικό έλεγχο
- Τον έλεγχο και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας
- Τον προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, email: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
- Προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού (σκηνές,
κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση πληγέντων.
- Επικοινωνούν με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Διεύθυνση, κλπ) για την διευκρίνηση ζητημάτων
σχετικών με την αποθήκευση και διάθεση υλικών (σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση
πληγέντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΒΔ 972 ΦΕΚ
265/Α/1966, άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012).
- Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για το έτοιμο προς διάθεση αποθηκευμένο υλικό (σκηνές,
κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση των πληγέντων.
Σημείωση: Στη Σύρο δεν υπάρχει αποθηκευτικό κέντρο με σκηνικό υλικό.
2. Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων (Αυξημένη Ετοιμότητα – Φάση 2).
Στην § 3.4 του παρόντος περιγράφονται οι δράσεις αυξημένης ετοιμότητας σε περίπτωση που προβλέπεται
από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες).
 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
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- Συντονίζουν και εποπτεύουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης, τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητάς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα, οι οποίες έχουν τεθεί με εντολή
Περιφερειάρχη σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας.
- Εντολή σύγκλησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και
ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητάς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
αντίστοιχα.
 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Με εντολή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και εφόσον συντρέχει λόγος,
συγκαλούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων
και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, στα οποία και προεδρεύουν, για τη λήψη επιπρόσθετων
μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της αντίστοιχης Περιφερειακής
Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689,
dod@pnai.gov.gr

FAX: 2241360578, e-mail:

tm.polpro-

 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
ενημερώνουν τις εμπλεκόμενες περιφερειακές υπηρεσίες ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες
βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κ.λπ. και σε ετοιμότητα εφαρμογής του παρόντος μνημονίου, καθώς και ελέγχου
των διαθέσιμων πόρων τους για υλοποίηση των προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν αυτό
απαιτηθεί.
- Μεριμνούν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, για τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
- Ενεργοποίηση, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των
σχετικών συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
- Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας εκδίδει Δελτία Τύπου στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την
ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από
τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών.
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax: 2282361229, e-mail:
pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, e-mail:
pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.: 2286028979, email: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421, 2243059422,
2243059423-4
FAX:
2243051607,
2243059648
e-mail:
tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538 εσωτ. 223,
202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος μνημονίου.
Λοιπές Υπηρεσίες Π.Ν.Αι.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518 Κιν.: , FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντής: Τηλ.: 2281362700, 2281362720 FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

2281362720,

FAX:

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, e-mail: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448, 2241364442,
2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
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 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, e-mail: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910
FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr,
agrotkti@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281098823,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

2281098828,

fax:

gramm.gd-

228109809,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281085755,
2281082898,
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr

FAX:

2281084208,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768,
dak@1730.syzefxis.gov.gr,

2281080102,

ΦΑΞ:

22810

77151,

email:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ.: 2241364865, ΦΑΞ: 2241364718, e-mail: di.viomenerg@pnai.gov.gr,
Οι ανωτέρω εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου:
- Ενημερώνονται άμεσα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά την έκδοση δελτίου
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ή έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού.
- Θέτουν σε αυξημένη ετοιμότητα το προσωπικό τους κατ’ εφαρμογή του παρόντος μνημονίου.
- Ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα εφαρμογής του παρόντος μνημονίου, καθώς
και ελέγχου των διαθέσιμων πόρων του για υλοποίηση των προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν
αυτό απαιτηθεί, οι Προϊστάμενοι των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών ή οι αναπληρωτές τους.
3. Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (Άμεση Κινητοποίηση / Επέμβαση - Φάση 3
Στην § 3.5 του παρόντος Σχεδίου περιγράφονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μετά την
εκδήλωση-εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων.
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 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως
αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με την εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων, στο
πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα δρομολογούν αρχικά δράσεις που συνδέονται με:
 την κινητοποίηση, δια της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου δυναμικού και
των μέσων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με
τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς,
 την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, κλπ),
με μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς (Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών
Π.Ν.Αι. ή και επιπλέον μέσα εάν απαιτηθεί),
 την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των
σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.,
 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη
ο
καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 7 Μέρος
του παρόντος,
 τη συνδρομή στο έργο των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες,(§ 6.8 του παρόντος Σχεδίου)
 την άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη
διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα
(κατολισθήσεις, κλπ).
 την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις,
καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά φαινόμενα με την έκδοση Δελτίων Τύπου και τη δημοσίευση από τα Μ.Μ.Ε.
του Νοτίου Αιγαίου,
 τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση των
πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,
 την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών
φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους.
 την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου
γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-072016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ.
 την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα σε Κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-032016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ:
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση του καταστροφικού
φαινομένου.
 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
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Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα παροχής βοήθειας στους πληγέντες, συνδρομής στο
έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των
Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την
πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με τις οικείες
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και
τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη
χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας (αρθ. 186 §ΙΙ Η.5 του Ν. 3852/2010).
Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης, κινητοποιούν με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής
προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, λαμβάνουν υπόψη τους ότι το επίπεδο
κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, με βάση την αξιολόγηση
νεότερων δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης
θεωρούνται α) η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω
ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων, β) η έκταση της καταστροφής και γ) το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών
(ένταση της καταστροφής).
Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, προς διευκόλυνση του έργου τους στη
διαχείριση των συνεπειών της πλημμύρας δύνανται να οργανώσουν ad hoc Συντονιστικό Κέντρο με σημείο
αρχικής συνάντησης το Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας σε Σύρο και Ρόδο αντίστοιχα, όπου θα λειτουργεί με
ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου αντίστοιχα και θα αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
1. Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και (εάν υπάρχει η δυνατότητα) εκπρόσωπους από τα Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας των Π.Ε. (ή αναπληρωτές τους),
2. Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές τους,
4. Γενικό Διευθυντή Αναπτ. Προγ. Περιβ. & Υποδομών
5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές
τους,
6. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χ.Σ. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους.
7. Γενικό Διευθυντή Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,
8. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές
τους,
9. Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους,
10. Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
11. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους,
12. Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης
13. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές τους,
14. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους,
- Στις περιπτώσεις που λόγοι συντονισμού των δράσεων πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών
επιβάλλουν την παρουσία συνδέσμων από άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Υ., Αστυνομική
Δνση, ΕΚΑΒ κλπ) οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου δύνανται να αιτηθούν τη διάθεσή
τους.
- Δίνεται επίσης εντολή για σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, προς υποβοήθηση του
έργου τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Είναι δε δυνατή η λειτουργία του και σε εικοσιτετράωρη βάση
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και της αποκατάστασης των ζημιών, με σκοπό το
συντονισμό των φορέων στη διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών.
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Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689,
dod@pnai.gov.gr

FAX: 2241360578, e-mail:

tm.polpro-

 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος
μνημονίου.
- Στις περιπτώσεις που λάβουν από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Αστυνομική
Αρχή την ενημέρωση για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων προχωρούν σε άμεση ενημέρωση του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
αντίστοιχα.
 Ενεργοποιούν και συντονίζουν τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου σύμφωνα με
τις εντολές του Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης. Επικοινωνούν
με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες/φορείς που εμπλέκονται και συλλέγουν πληροφορίες και εκτιμήσεις των
επιπτώσεων των καταστροφών λόγω πλημμύρων, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την
ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας, την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά
εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, κλπ),
 Ενημερώνουν
τον
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τον
Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Δνση Πολιτικής Προστασίας και
το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Εισηγούνται την ενεργοποίηση του Μητρώου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, εφόσον χρειαστεί για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, ή ζητά και τη συνδρομή με
επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών.
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, εξοπλισμό – μηχανικά μέσα, ιδιωτικών φορέων και Κρατικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται.
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (ενταγμένων στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.).
- Ενημερώνουν το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων που με εντολή του
Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, έχουν εμπλακεί για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου .
- Ενεργοποιούν τα ανάλογα μνημόνια ενεργειών και συντονίζει την διαχείριση των συνεπειών (κατολισθήσεις,
αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. )
- Εισηγούνται προς τον κ. Περιφερειάρχη ή τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
για την αποστολή αιτήματος κήρυξης της πληγείσας περιοχής σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- Εκδίδουν την αντίστοιχη απόφαση κήρυξης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή τους
Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου στην περίπτωση σχετικής εξουσιοδότησης από τον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- Ζητούν εάν απαιτηθεί, ενίσχυση σε μηχανήματα και Ανθρώπινο δυναμικό από φορείς και εθελοντές από
άλλες Περιφέρειες και συντονίζουν την υποδοχή των ενισχύσεων και τον σχεδιασμό ενσωμάτωσης τους
στα πεδία δράσης.
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax: 2282361229, e-mail:
pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, e-mail:
pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.: 2286028979, email: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421, 2243059422,
2243059423-4
FAX:
2243051607,
2243059648
e-mail:
tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538 εσωτ. 223,
202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος μνημονίου.
- Στις περιπτώσεις που ο εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας λάβει από την αρμόδια κατά τόπους
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Αστυνομική Αρχή την ενημέρωση για την εκδήλωση πλημμύρας προχωρά σε
άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
- Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης του φαινομένου από την
αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική ή Αστυνομική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή
ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας και ενημερώνουν τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
- Εισηγούνται στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου την ενεργοποίηση του Μητρώου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, εφόσον χρειαστεί για
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της αντιμετώπισης, που διενεργείται με
ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακή Ενότητας που έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

2281362720,

FAX:

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα, τις επιτροπές καταγραφής ζημιών
(Τεχνικών Έργων – Υποδομών) που συγκροτήθηκαν με Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή
των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα τα συνεργεία για την άμεση αποκατάσταση
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της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει επηρεαστεί η ομαλή
λειτουργία τους ή που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες, όπως:
 καθαρισμού εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς
αρμοδιότητάς της Περιφέρειας και καθαρισμού ρεμάτων και λοιπών αντιπλημμυρικών έργων
αρμοδιότητάς της από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων.
 αποκατάστασης βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με
την απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάστασης της
οδικής κυκλοφορίας.
- Εισηγούνται την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, αν τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι η περιοχή
αρμοδιότητάς της απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. Εκτιμά αν διατρέχουν κίνδυνο οι
πολίτες α) από την κατάκλιση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα (παράσυρση από
πλημμυρικά ύδατα, ατυχήματα, εγκλωβισμοί, καταρρεύσεις κτιρίων κ.λπ.), και β) από επαγόμενα
ο
κατολισθητικά φαινόμενα. (7 Μέρος του παρόντος Σχεδίου)
- Ενεργοποιούν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα τα μνημόνια Συνεργασίας μηχανικών μέσων Δημοσίου-Ιδιωτικού
τομέα.
 Ενέργειες των Τμημάτων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455, FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX:
2284024751, email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, κιν.:
6972669188, e-mail: tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX:
2286022100, email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, email:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422, 2243028210
FAX: 2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Τηλ.: 2245361202, FAX: 2245022950, e-mail:
tm.tech@kar.pnai.gov
 Ενεργούν όπως οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων
Λοιπές Υπηρεσίες Π.Ν.Αι.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Διοίκησης φροντίζει, ώστε τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της Π.Ν.Αι να μπορούν να κινούνται τις μη
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και ζώνης ευθύνης τους, για
την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518 Κιν.: , FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Η Δνση Διοίκησης φροντίζει, ώστε τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της Π.Ν.Αι να μπορούν να κινούνται τις μη
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και ζώνης ευθύνης τους, για
την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η μέριμνα και ο συντονισμός των μετακινήσεων των
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οχημάτων της Π.Ν.Αι. στην Π.Ε. Δωδεκανήσου, πραγματοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Δωδεκανήσου μέσω του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντής: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ: 2281098801, FAX: 2281098804, email: dpxs@1730.syzefxis.gov.gr,
- Ελέγχει τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από ρύπανση υδάτων, καταστροφή εγκαταστάσεων και
υποδομών..
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 22413-63110, FAX: 22413-63183, e-mail: di.perivalon@pnai.gov.gr,
- Ελέγχει τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από ρύπανση υδάτων, καταστροφή εγκαταστάσεων και
υποδομών..
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448, 2241364442,
2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας
και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία
των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ).
- Ο Προϊστάμενος της Δνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων μεριμνά για τη διάθεση υγειονομικού
προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική κάλυψη των
εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της και για την αποστολή και παραμονή στον τόπο της πυρκαγιάς
υγειονομικού προσωπικού και νοσοκομειακού οχήματος.
- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων εισηγείται στον
Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων τη λήψη απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση
ο
πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του παρόντος Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, e-mail: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Ο Προϊστάμενος της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη διάθεση
σκηνικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της πληγείσας περιοχής, κατόπιν συνεννόησης με το
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων.
Επειδή δεν υπάρχει αποθηκευτικό κέντρο υλικού στην Π.Ε. Κυκλάδων, εάν απαιτηθεί υποβάλλει σχετικό
αίτημα
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
- Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας
και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης
εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
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σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ).
- Ο Προϊστάμενος της Δνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου μεριμνά για τη διάθεση υγειονομικού
προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική κάλυψη των
εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της και για την αποστολή και παραμονή στον τόπο της πυρκαγιάς
υγειονομικού προσωπικού και νοσοκομειακού οχήματος.
- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων εισηγείται στον
Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου τη λήψη απόφασης για οργανωμένη
ο
απομάκρυνση πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του παρόντος
Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
- Ο Προϊστάμενος της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη διάθεση
σκηνικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της πληγείσας περιοχής, κατόπιν συνεννόησης με το
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων. Εάν
δεν επαρκεί το υλικό υποβάλλει σχετικό αίτημα.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910
FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr,
agrotkti@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281098823,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

2281098828,

fax:

gramm.gd-

228109809,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντρής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281085755,
2281082898,
FAX:
2281084208,
e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr
- Οι αιτήσεις των υπηρεσιών για τη διάθεση οχημάτων υποβάλλονται στη Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Κυκλάδων η οποία και παρακολουθεί την κίνηση και διάθεση των οχημάτων.
- Διαθέτει τα οχήματα που θα της ζητηθούν για τη μεταφορά τροφίμων στις πληγείσες περιοχές και τη
μεταφορά υλικών για την προσωρινή περίθαλψη των πληγέντων.
- Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων μεριμνά ώστε να είναι δυνατή η μίσθωση ιδιωτικών
οχημάτων όταν δοθεί η σχετική εντολή.
- Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων λαμβάνει μέτρα ώστε τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της
Π.Ν.Αι. δύνανται να κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους
περιφέρειας και ζώνης ευθύνης τους, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr,
- Διαθέτει τα οχήματα που θα της ζητηθούν για τη μεταφορά τροφίμων στις πληγείσες περιοχές και τη
μεταφορά υλικών για την προσωρινή περίθαλψη των πληγέντων.
- Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδεκανήσου μεριμνά ώστε να είναι δυνατή η μίσθωση ιδιωτικών
οχημάτων όταν δοθεί η σχετική εντολή. Η μέριμνα και ο συντονισμός των μετακινήσεων των οχημάτων της
Π.Ν.Αι. στην Π.Ε. Δωδεκανήσου, πραγματοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου
μέσω του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768, 2281080102, ΦΑΞ: 22810 77151, email:
dak@1730.syzefxis.gov.gr,
kostasmourselas@1730.syzefxis.gov.gr
- Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές (κυρίως
τεχνολογικές) σε βιομηχανικές μονάδες, διαρροή επικίνδυνων υλικών κ.λπ. Εφόσον οι επαγόμενες
καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα
ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους (εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης – Τοπικό ΣΑΤΑΜΕ κ.λπ.) όταν αυτό απαιτηθεί παράλληλα με τα
σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ.: 2241364865, ΦΑΞ: 2241364718, e-mail: di.viomenerg@pnai.gov.gr,
- Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές (κυρίως
τεχνολογικές) σε βιομηχανικές μονάδες, διαρροή επικίνδυνων υλικών κ.λπ. Εφόσον οι επαγόμενες
καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα
ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους (εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης – Τοπικό ΣΑΤΑΜΕ κ.λπ.) όταν αυτό απαιτηθεί παράλληλα με τα
σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
 Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ..: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλ.: 2281082630, 2241360506, FAX: 2281085090, 2241360609,
e-mail: gtds@1730.syzefxis.gov.gr,
press@pnai.gov.gr
- Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ή οι αναπληρωτές
του προς διευκόλυνση του έργου στη διαχείριση των συνεπειών της δασικής πυρκαγιάς δύνανται να
συμμετάσχουν σε ad hoc Συντονιστικό Κέντρο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σε ασφαλή χώρο, και
θα αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων.
- Πραγματοποιούν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για ενημέρωση του κοινού.
- Δίνουν στοιχεία στα Μέσα Ενημερώσεως για την εξέλιξη, τις συνέπειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για
την αντιμετώπιση της καταστροφής.
Οι ανωτέρω εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου:
- Λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας
για την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές.
- Κινητοποιούνται από την Δνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας, βάσει της εκτίμησης
των επιπτώσεων, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα εφαρμογής του παρόντος μνημονίου, καθώς και
ελέγχου των διαθέσιμων πόρων της για υλοποίηση των προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν
αυτό απαιτηθεί και δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη φάση της αυξημένης ετοιμότητας.
- Διαθέτουν, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικό και μέσα των αρμόδιων υπηρεσιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αντίστοιχα, προς συνδρομή του έργου των Δήμων και της
αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου ή οι αναπληρωτές τους
- Δύνανται να συμμετάσχουν - προς διευκόλυνση του έργου στη διαχείριση των συνεπειών του πλημμυρικού
φαινομένου - σε ad hoc Συντονιστικό Κέντρο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σε ασφαλή χώρο, και
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θα αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
- Μετέχουν στη Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου,
σε περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από
πλημμύρες,
σε
εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και της αποκατάστασης των
ζημιών.
4. Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (Αποκατάσταση – Αρωγή - Φάση 4η).
Στις § 3.6 και 3..7 του παρόντος Σχεδίου περιγράφονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών.
 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου βάσει των οδηγιών
και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160 του Ν.3852/2010) :
- Συντονίζουν τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων και της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών.
- Συνδράμουν τους οικείους Δήμους για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα πρώτα 24ωρα μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες (§ 6.8 του παρόντος
Σχεδίου)
- Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας πλημμυρών
υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών
Πρόνοιας των Δήμων. Βλέπε σχετικά την με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ
ο
ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ), Μέρος 10 «Διοικητική Μέριμνα πληγέντων/Άμεση – Βραχεία αποκατάσταση».
- Δίνουν εντολή για αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας με
την απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της
οδικής κυκλοφορίας
- Δίνουν εντολή για καθαρισμό ρεμάτων και αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας από
φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητας τους.
- Δίνουν εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τη συγκρότηση συνεργείων
καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις και συνδρομή, αν ζητηθεί, από τους εμπλεκόμενους Δήμους στις
επιτροπές για καταγραφή ζημιών στις κατοικίες, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για οριοθέτηση της περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την
αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες. Η υλοποίηση της αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που
προκλήθηκαν από πλημμύρες (όπως και από κάθε φυσική καταστροφή) γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση
Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. Για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, τη διαπίστωση της έκτασης των
ζημιών, χορήγησης δανείων κλπ. εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών και η διαδικασία οριοθέτησης διενεργείται από την Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. μετά από
αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος αναφέρονται στην
938/ΑΖ 11/15-04-1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο 4524/Α42/26-08-2011 έγγραφο της ΥΑΣ/ΓΓΔΕ και
στο με α.π. ΔΑΕΦΚ/οικ.2538/Α326/4-6-2015 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Υπ./Γεν.Δ/νση Τεχν. Υπ./Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
«Διαδικασία οριοθέτησης πληγεισών περιοχών μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής». Στις
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση των ζημιών (άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 ΦΕΚ 17/Α’/1997), όπως περιγράφεται
ο
αναλυτικά στο 4 Μέρος, §4.4 του παρόντος.
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- Δρομολογούνται όλες οι δράσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο 3 Μέρος, § 3.5 και §3.6 του παρόντος
Σχεδίου.
 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Με εντολή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και εφόσον συντρέχει λόγος για
υποβοήθηση του έργου τους, συγκαλούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, στα οποία και
ο
προεδρεύουν και στα οποία εξετάζονται τα θέματα όπως μνημονεύονται στο 3 Μέρος, §3.7 του παρόντος
Σχεδίου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575 FAX: 2241360578, e-mail: tm.polpro-dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος
μνημονίου.
- Κινητοποιούν με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα
Κυκλάδων και Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας
υποδομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, κ.λπ.), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή
διακόπηκε λόγω πλημμυρών.
- Μεριμνούν κατόπιν σχετικής εντολής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και τη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, για συγκρότηση συνεργείου αποκατάστασης βατότητας των
αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας της Π.Ν.Αι. (επαρχιακό οδικό δίκτυο) με την απομάκρυνση φερτών
υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.
- Μεριμνούν κατόπιν σχετικής εντολής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και τη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, για συγκρότηση συνεργείων καθαρισμού ρεμάτων και
αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας της Π.Ν.Αι. από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων,
προς αποκατάσταση της λειτουργικότητας τους.
- Μεριμνούν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τις
αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα
πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.(§ 6.8 του Παρόντος Σχεδίου)
- Μεριμνούν για τη συγκρότηση συνεργείων καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις και συνδρομή, αν ζητηθεί,
από τους εμπλεκόμενους Δήμους στις επιτροπές για καταγραφή ζημιών στις κατοικίες, προκειμένου να
υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τη Γενική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για οριοθέτηση της
πληγείσας περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες.
Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος αναφέρονται στην 938/ΑΖ 11/15-04-1998 εγκύκλιο του
ΥΠΕΧΩΔΕ, στο 4524/Α42/26-08-2011έγγραφο της ΥΑΣ/ΓΓΔΕ και στο με α.π. ΔΑΕΦΚ/οικ.2538/Α326/4-62015 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Υπ./Γεν.Δ/νση Τεχν. Υπ./Δ.Α.Ε.Φ.Κ. «Διαδικασία οριοθέτησης πληγεισών
περιοχών μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής».
- Μεριμνούν για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
- Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Απ. Διοικ. Αιγαίου και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά με την
εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της Περιφερειακής Ενότητας
Δωδεκανήσου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
- Συνεργάζονται με την Δνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και τη Δνση Αγροτικής Οικονομίας
Δωδεκανήσου, για το θέμα της διανομής ζωοτροφών (αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίμων), εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας περιοχής. Βλέπε
αναλυτικά την με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ), Μέρος
ο
10 «Διοικητική Μέριμνα πληγέντων/Άμεση – Βραχεία αποκατάσταση» § 10.8 .
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax: 2282361229, e-mail:
pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, e-mail:
pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.: 2286028979, email: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421, 2243059422,
2243059423-4
FAX:
2243051607,
2243059648
e-mail:
tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538 εσωτ. 223,
202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος μνημονίου.
- Συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου για την εξασφάλιση καταλυμάτων για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων έχουν
καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών τους Ενοτήτων.
- Μετέχουν στη συγκρότηση συνεργείων καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις.
- Μεριμνούν για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
- Ενημερώνουν τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
 Ενέργειες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
2281362720,
FAX:
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
-

2281084124,

e-mail:

Μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων μετέχουν σε μεικτές επιτροπές αποτίμησης
των ζημιών.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω
θεομηνιών, όπως οι πλημμύρες, μερινά για την προσφυγή στο άρθρο 32 §2(γ) του Ν. 4412/2016 (σε
συνεργασία με τη Δνση Οικονομικού Κυκλάδων).

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr
- Μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου μετέχουν σε μεικτές επιτροπές
αποτίμησης των ζημιών.
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-

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω
θεομηνιών, όπως οι πλημμύρες, μερινά για την προσφυγή στο άρθρο 32 §2(γ) του Ν. 4412/2016 (σε
συνεργασία με τη Δνση Οικονομικού Δωδεκανήσου).

 Ενέργειες των Τμημάτων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX: 2284024751,
email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX: 2286022100,
email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, email:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422, 2243028210 FAX:
2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 2245361202,
FAX: 2245022950, e-mail:
tm.tech@kar.pnai.gov , Ενεργούν όπως οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων
Λοιπές Υπηρεσίες Π.Ν.Αι.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
- Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518 Κιν.: , FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
- Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω
θεομηνιών, όπως οι πλημμύρες, μερινά για την προσφυγή στο άρθρο 32 §2(γ) του Ν. 4412/2016 (σε
συνεργασία με τη Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων).
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
- Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω
θεομηνιών, όπως οι πλημμύρες, μερινά για την προσφυγή στο άρθρο 32 §2(γ) του Ν. 4412/2016 (σε
συνεργασία με τη Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου).
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
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Γεν. Δντής: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ: 2281098801, FAX: 2281098804, email: dpxs@1730.syzefxis.gov.gr,
- Υπάλληλοι του Δνσης Περιβάλλοντος Κυκλάδων μετέχουν σε μεικτές επιτροπές αποτίμησης των
ζημιών στη περίπτωση που απαιτείται έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και
έργα.
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 22413-63110, FAX: 22413-63183, e-mail: di.perivalon@pnai.gov.gr,
- Υπάλληλοι του Δνσης Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου μετέχουν σε μεικτές επιτροπές αποτίμησης των
ζημιών στη περίπτωση που απαιτείται έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και
έργα.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448, 2241364442,
2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας
και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία
των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ), τη
διάθεση υγειονομικού προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική
κάλυψη των εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της.
- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων εισηγείται στον
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων τη λήψη απόφασης για οργανωμένη
ο
απομάκρυνση πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του Παρόντος
Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082366, FAX: 2281082626, e-mail: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Κοινωνικής Κυκλάδων μεριμνά για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες σε συνεργασία
με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι. και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Βλ. σχετ. την με αριθ.
πρωτ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιο § 8.8. (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ)
- Ενεργεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για εξασφάλιση καταλυμάτων, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων στην περιοχή ευθύνης τους.
- Μεριμνά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των
πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.(§ 6.8 του Παρόντος Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
- Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας
και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης
εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ), τη
διάθεση υγειονομικού προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική
κάλυψη των εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της.
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- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων εισηγείται στον
Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου τη λήψη απόφασης για οργανωμένη
ο
απομάκρυνση πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του Παρόντος
Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
- Η Δνση Κοινωνικής Δωδεκανήσου μεριμνά για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες σε
συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι. και υπηρεσίες. Βλ. σχετ. την με αριθ. πρωτ.
7767/30-10-2019 Εγκύκλιο § 8.8. (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ)
- Μεριμνά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Δωδεκανήσου και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης
των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.(§ 6.8 του Παρόντος
Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910
FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr,
agrotkti@pnai.gov.gr,

gramm.gd-

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281098823,
2281098828,
fax:
228109809,
e-mail:
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Μεριμνά, για το θέμα της διανομής ζωοτροφών (αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων), εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας περιοχής. Βλέπε αναλυτικά
ο
την με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ), Μέρος 10
«Διοικητική Μέριμνα πληγέντων/Άμεση – Βραχεία αποκατάσταση» § 10.8.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
- Μεριμνά, για το θέμα της διανομής ζωοτροφών (αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων), εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας περιοχής. Βλέπε αναλυτικά
ο
την με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ), Μέρος 10
«Διοικητική Μέριμνα πληγέντων/Άμεση – Βραχεία αποκατάσταση» § 10.8.
 Π Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281085755,
2281082898,
FAX:
2281084208,
e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr
 - Συνδράμει της Υπηρεσίες της Π.Ν.Αι. με τα οχήματα που διαθέτει για υλοποίηση των προβλεπόμενων
δράσεων.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr,
- Συνδράμει της Υπηρεσίες της Π.Ν.Αι. με τα οχήματα που διαθέτει για υλοποίηση των προβλεπόμενων
δράσεων.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281087768,
dak@1730.syzefxis.gov.gr,

2281080102,

ΦΑΞ:

22810

77151,

email:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ.: 2241364865, ΦΑΞ: 2241364718, e-mail: di.viomenerg@pnai.gov.gr,
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Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ..: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr



Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλ.: 2281082630, 2241360506, FAX: 2281085090, 2241360609, e-mail: gtds@1730.syzefxis.gov.gr,
press@pnai.gov.gr
- Πραγματοποιούν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για την ενημέρωση του κοινού.
- Δίνουν στοιχεία στα Μέσα Ενημερώσεως για τις συνέπειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της καταστροφής.
Οι ανωτέρω εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου:
- Λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες
περιοχές.
- Κινητοποιούνται από την Δνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, βάσει της εκτίμησης των επιπτώσεων, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα εφαρμογής
του παρόντος μνημονίου, καθώς και ελέγχου των διαθέσιμων πόρων της
για υλοποίηση των
προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν αυτό απαιτηθεί και δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη
φάση της αυξημένης ετοιμότητας.
- Διαθέτουν, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικό και μέσα των αρμόδιων υπηρεσιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αντίστοιχα, προς συνδρομή του έργου των Δήμων και της
αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου ή οι αναπληρωτές τους
- Δύνανται να συμμετάσχουν - προς διευκόλυνση του έργου στη διαχείριση των συνεπειών του πλημμυρικού
φαινομένου - σε ad hoc Συντονιστικό Κέντρο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σε ασφαλή χώρο, και
θα αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
- Μετέχουν στη Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου,
σε περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από
πλημμύρες,
σε
εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και της αποκατάστασης των
ζημιών.

2. Επιχειρησιακά μέσα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2.1. Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων (Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων)
1.

ΚΗΙ 9865

JEEP CHEROKEE

2.

KHI 2043

SUZUKI GRAND VITARA

3.

ΚΥ 8418

MITSUBISHI PAJERO PINIT

4.

ΚΗΙ 4816

DAIHATSU TERIOS

5.

ΚΗΙ 4837

JEEP CHEROKEE

Π.Ε. ΜΗΛΟΥ

6.

ΚΗΙ 4860

JEEP CHEROKEE

Π.Ε. ΠΑΡΟΥ

7.

ΚΗΙ 9853

JEEP CHEROKEE

Π..Ε. ΘΗΡΑΣ

8.

ΚΗΙ 4161

KIA SPORTAGE

Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ

9.

ΚΗΙ 4903

SUZUKI JIMNY

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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10.

ΚΗΙ 4903

JEEP CHEROKEE

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ

11.

ΚΗΗ 4666

HYUNDAI Η-1 (ΒΑΝ 9 ΘΕΣΕΩΝ)

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ (ΕΔΡΑ)

2.1. Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων)
2.1.1. Μηχανήματα Έργου Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΚΥ 2760 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 135
105245 JCB ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 101
ΚΥ 2761 ΜΗΧΑΝ. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 181 (ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ)
ΚΥ 2762 ΜΗΧΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΝΑ Ρόδος
ΙΣΧΥΣ 180 (ΠΡΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ)
ΚΥ 2728 ΜΗΧΑΝ. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ Δήμος Ρόδου ΙΣΧΥΣ 108
ΚΥ 2730 ΜΗΧΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ Δήμος Ρόδου ΙΣΧΥΣ 108
ΚΗΗ 4708 ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 17
ΚΗΗ 3414 SCANIA ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 51
KHY 1332 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ISUZU ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 17
KHH 4667 MAN Φορτηγάκι ΠΝΑ Ρόδος
ΚΗΙ 9149 ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΝΑ Ρόδος
ΙΣΧΥΣ 44

12.
13.
14.

1 Φορτωτάκι
ΠΝΑ Ρόδος
1 Τσαπάκι Caterpillar
ΠΝΑ Ρόδος
1 ΜΗΧΑΝ. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
ΠΝΑ Ρόδος

1.
2.
3.
4.

2.1.2. Οχήματα (Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου)
1. ΚΗΥ 1333 HONDA ΠΕ Κω (Υπ. Αιγαίου)
2. ΚΥ

1432 MITSUBISHI φορτηγάκι Σφαγεία ΠΕ Ρόδου

3. ΚΥ 8864 ΚΙΑ ΠΕ Καρπάθου (Υπ. Αιγαίου)
4. ΤΟΜ 5488 Μηχανάκι Ρόδου

ΙΣΧΥΣ

14

5. ΚΥ 8863 ΚΙΑ
ΤΖΙΠ (Υπ. Αιγαίου) Αγρ. Ανάπτ. Ρόδου
6. ΚΗΗ 3402 HYUNDAI (Δωρεά Κυπριάδη) Δήμος Ρόδου

ΙΣΧΥΣ
ΙΣΧΥΣ

14
14

7. ΚΗΗ 3401 HYUNDAI Πυροσβεστικής (Δωρεά Κυπριάδη) ΠΥ Ρόδου
8. ΚΗΙ 9150 MITSUBISHI (προμήθεια) Ρόδου Δ.Τ.Ε. ΙΣΧΥΣ
13
9. ΚΗΙ 3971 SUZUKI ΤΖΙΠ Δ.Τ.Ε. Ρόδος ΙΣΧΥΣ
10. ΚΗΗ 5656 SUZUKI ΤΖΙΠ Κτηνιατρική Κω
11. ΚΗΙ 3973 SUZUKI ΤΖΙΠ Ρόδου ΙΣΧΥΣ

14

ΙΣΧΥΣ
14

14

12. ΚΗΙ 3974 SUZUKI ΤΖΙΠ Καλύμνου ΙΣΧΥΣ
14
13. ΚΗΗ 3411 JEEP PATRIOT Περιφερειάρχη (από δωρεά) Ρόδος ΙΣΧΥΣ
14. KHH 3434 FORD Φορτηγό Δ. Καλύμνου

14

15. ΚΗΗ 3430 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
16. ΚΗΗ 3431 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
17. ΚΗΗ 3432 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
18. ΚΗΗ 3433 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
19. ΚΗΗ 4704 ΥΓΕΙΑΣ
20. ΚΗΥ 1309
21. ΚΗΥ 1311

ΙΣΧΥΣ

11

Δ. Ρόδου

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Πάτμου
ΤΖΙΠ ΙΣΧΥΣ 17 Κυνηγητικός Σύλλογος

22. ΚΗΥ 1310
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Σύμης
23. ΚΗΙ 5777 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΙΣΧΥΣ 14 Διοικητήριο
24. ΚΥ 2760

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΙΣΧΥΣ

134 Δ.Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.
Οι Εθελοντικές Ομάδας Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση ένταξης τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των επικεφαλής τους
έχουν ως εξής:
1. Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.
α/α

Εθελοντική Ομάδα

Αριθ. Αποφ. ένταξης

Περιοχή ευθύνης

1.

Διασωστικό Σώμα Θήρας

16/2010

Δήμος Θήρας

2.

Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών
Άνδρου

22/2007

Δήμος Άνδρου

3.

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων

2/2006

ΠΕ Κυκλάδων

4.

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κυκλάδων

27/2003

ΠΕ Κυκλάδων

5.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

2/2017

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

6.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Ιητών

21/2017

Δήμος Ιητών

7.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Σίφνου

5/2019

Δήμος Σίφνου

8.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Σερίφου

13/2018

Δήμος Σερίφου

9.

Ε.Δ.Ο.Κ.-Παράρτημα Αμοργού

14/2009

Δήμος Αμοργού
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10.

Ο.Ε.Δ. Μήλου

8/2019

Δήμος Μήλου

11.

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Σύρου

10/2018

Π.Ε. Σύρου

12.

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νάξου

13/2014

Δήμος Νάξου & Μ.Κ.

13.

Λ.Εφ.Ε.Δ. - Παράρτημα Σύρου

21/2007

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

14.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Τήνου

21/2019

Δήμος Τήνου

15.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Νάξου & Μ.Κ.

12/2019

Δήμος Νάξου & Μ.Κ.

16.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Π.Ε.
Κυκλάδων

2. Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.
α/α

1.

2.
3.
4.

Εθελοντική Ομάδα

Αριθ. Αποφ. ένταξης

Περιοχή ευθύνης

Σώματος εθελοντών
Σαμαρειτών &
Διασωστών ΕΕΣ
Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου
Συλλόγου Ραδιοσυχνότητας
Πολιτών CB Δωδ/σου
Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών
Δωδ/σου
Δωδεκανησιακός Σύλλογος
Οδηγών Οχημάτων εκτός Δρόμου
Εθελοντική
Οργάνωση
Πολιτικής
Προστασίας Δ. Ρόδου
Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάκου

22/2001

Ρόδος

13/2009

Π.Ε. Δωδεκανήσου

5/2006

Π.Ε. Δωδεκανήσου

23/2007
12/2016

Ρόδος

14/2017

Ρόδος

12/2018

Π.Ε. Ρόδου

8.

Ομάδας Αντιμετώπισης
Καταστροφών
Ε.Ο.Δ. Βόρειας Δωδ/σου

10/2005

Β. Σύμπλεγμα Δωδεκανήσου

9.

Ε.Ο.Δ. Νότιας Δωδ/σου

6/2005

Ν. Σύμπλεγμα Δωδεκανήσου

10.

Λέσχη 4Χ4 Ρόδου

17/2001

Ρόδος

Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων Περιφερειακή
Εφορία Δωδ/σου
Εθελοντική Οργάνωση
Πολιτικής Προστασίας Δ. Κω
Λέσχη 4Χ4 Κω

21/2001

Π.Ε. Δωδεκανήσου

23/2019

Κως

8/2008

Κως

11/2010

Κως

15.

Λέσχη Ελλήνων
Καταδρομέων
νήσου Κω
Ελλήνων Διασωστών Κω

14/2006

Κως

16.

Ε.Ε.Σ. Σαμαρειτών - Κω

22/2001

Κως

5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.
Παρατίθενται οι Εργολήπτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών
και Έκτακτων Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 251/2017 (ΑΔΑ
ΩΟΓΛ7ΛΞ-ΟΜΤ), 635/2017 (ΑΔΑ 7ΣΦΟ7ΛΞ-Υ3Τ) και 20/2019 (ΑΔΑ ΨΘΛΕ7ΛΞ-ΗΞ6) Αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου και την με αριθ. πρωτ. 69640/352/6-7-2017 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 64ΥΘ7ΛΞ-Λ35).

α/α

Εταιρεία-Επωνυμία

Διεύθυνση

Περιοχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ
Α.Ε.

Ζ. Αλαβάνου & Ι. Βούλγαρη 1
Τήνος

Δήμος Τήνου

2.

Ναυπλιώτης Γ. & Υιοι
Ο.Ε.

Παπαβασιλείου, Χώρα Νάξος
84500

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

3.

Χωριανόπουλος Γιώργος

Νάξος

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

4.

ERGONIA S.A.

Παράσπορος, Μήλος 84800

Δήμος Μήλου
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5.

Δαβερώνας Ιωάννης

Νάουσα, Πάρος

Δήμος Πάρου

6.

Γεροντόπουλος Νικόλαος

Απολλωνία, Σίφνος

Δήμος Σίφνου

7.

Νικόλαος & Γεώργιος
Γεροντόπουλος Ο.Ε
Μαμάης Δημήτρης

Απολλωνία, Σίφνος

Δήμος Σίφνου

Μεσαριά, Άνδρος

Δήμος Άνδρου

Μπατσί, Άνδρος

Δήμος Άνδρου

10.

Τσιαμαλός Α. - Χαλάς Σ.
Ο.Ε.
Πέτσας Δημήτρης

Κυπρί, Άνδρου

Δήμος Άνδρου

11.

Η. & Ν. Ζιάκας Ο.Ε.

Γαύριο Άνδρος

Δήμος Άνδρου

12.

Ροσολλάτος Γεώργιος

Κάτω Μάννα, Σύρος 84100

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

13.

Γεροντάρης Φραζέσκος

Σέριφος

Δήμος Σερίφου

14.

Σαργολόγος Λούης

Σύρος

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

15.

Βακονδίου Φιλομένα

Σύρος

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
Υδροφόρα

16.
17.

Φυσιλάνη Γιακουμίνα
Γιγίνης Δημήτρης

Δήμος Πάρου
Δήμος Άνδρου

ΠΕ Πάρου - Δήμος Πάρου
Δ. Άνδρου

18.

Βαλμάς Α.Ε.

Δήμος Άνδρου

Δ. Άνδρου

19.

Βαλμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δήμος Άνδρου

Δ. Άνδρου

20.

Μ. Βαλμάς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δήμος Άνδρου

Δ. Άνδρου

21.

Χριστόφορος Γιώργος

Δήμος Πάρου

Δ. Πάρου

22.

Ντάφος Ιωάννης

Σύρος

23.

Ντάφος Χρήστος

Σύρος

24.

Γιάπρος Ιωάννης

Β. Βουλγαροκτόνου 55, Πεύκη,

25.

Χριστόφορος Γεώργιος

Πάρος

Δήμους Σύρου-Ερμ., Πάρου,
Αντιπάρου, Τήνου, Μυκόνου,
Κέα, Κύθνου, Ιητών.
Δήμους Σύρου-Ερμ., Πάρου,
Αντιπάρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέα,
Κύθνου, Ιητών.
Δήμους Σύρου-Ερμ., Πάρου,
Αντιπάρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέα,
Κύθνου, Ιητών.
ΠΕ Πάρου, Δήμος Πάρου

26.

Κυρίτσης Ιωάννης

Μήλος

ΠΕ Μήλου, Δήμος Μήλου

27.

Ρουγγέρης Ιωσήφ

Τήνος

ΠΕ Τηνου, Δήμος Τήνου

28.

Θήρα

ΠΕ Θήρα, Δήμος Θήρας

29.

ΚΟΣΜΟΣ
Κατασκευαστική Α.Ε.
Κολυδάς Γεώργιος

Άνδρος

Π.Ε Άνδρου, Δ. Άνδρου

30.

Γιαννακός Νικήτας

Χώρα Αμοργού

Π.Ε. Νάξου, Δήμος Αμοργού

8.
9.
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31.

Υιοί Δημητροκάλλη Ο.Ε.

Αγ. Αρσένιος Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

32.

Δαρζέντας Ανδρέας

Μεσσαριά Θήρας

Δήμος Θήρας, Π.Ε. Θήρας

33.

Ψημίτης Μανούσος

Καμπί Κέας

Δήμος Κέας, ΠΕ Κέας-Κύθνου

34.

Μουστάκη Μαρία

Φιλώτι Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

35.

Σιδερής Γιώργος

Κόρωνος Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

36.

Κορρές Νικόλαος

Σκαδό Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

37.

Μουστάκης Στέφανος

Φιλότι Νάξος

Π.Ε. Νάξου, Δήμος Νάξου & Μ.Κ. –
Δήμος Αμοργού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
α/α

Εταιρεία-Επωνυμία

Διεύθυνση

Περιοχή

1.

Καστής Κωνσταντίνος

Καμάρα, Λέρος

Δήμος Λέρου

2.

Καστής Στυλιανός

Καμάρα, Λέρος

Δήμος Λέρου

3.

Α. Νικολιάς Ο.Ε.

Αρίωνος 6, Μυτιλήνη

Δήμος Ρόδου

4.

3K TEXNIKH A.E.

ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω

5.

ΡΑΪΣΑΚΗΣ ΕΛΠ.&ΣΙΑ Ε.Ε.

Αγίας Λαύρας 86, Πατήσια
Αθήνα
Κάρπαθος

6.

Χηράκης Ανδρέας

Κάρπαθος

ΠΕ Καρπάθου - Ν. Κάρπαθος

7.

Λεντάκης Νικόλαος

Κάρπαθος

ΠΕ Καρπάθου - Ν. Κάρπαθος Τ.Κ. Ολύμπου

8.

Λαουδίκος Γεώργιος

Αφάντου, Ρόδος

9.

Λαουδίκος Χρύσανθος

Πειραιώς 1, Ρόδος

Π.Ε. Ρόδου, Π.Ε. Κω, και Δήμους
Πάτμου,
Καρπάθου,
Λέρου,
Καλύμνου
Π.Ε. Ρόδου, Π.Ε. Κω, και Δήμους
Πάτμου, Καρπάθου
ΠΕ Κω, Δήμος Κω

Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου

10. Πίτσης Βασίλειος

Κως

11. ΙΜΙΑ Τεχνική Α.Ε.

ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω

12. Ζαμπελάκης Γεώργιος

Αγίας Λαύρας 86, Πατήσια
Αθήνα
Έμπωνας-Ρόδος

13. Φουρτούνας Άγγελος

Φακλιά Αφάντου Ρόδος

Π.Ε. Ρόδου

14. Κορκίδας Ανδρέας

Δήμος Ρόδου

Π.Ε. Ρόδου, Δ. Ρόδου

Δήμος Ρόδου

15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1) Π.Ν.Αι./Γρ. Περιφερειάρχη
2) Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
3) Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
4) Π.Ν.Αι./Δ.Π.Π./Τμ. Πολ. Προστασίας και Γραφεία Π.Π. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
5) Π.Ν.Αι./Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Τ.Τ.Ε. Π.Ε. Κυκλάδων
6) Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων
7) Π.Ν.Αι./Δνση ΠΕΧΩΣ Κυκλάδων
8) Π.Ν.Αι./Δνση Υγείας Κυκλάδων
9) Π.Ν.Αι./Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων
10) Π.Ν.Αι./Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων
11) Π.Ν.Αι./Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων
12) Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Κυκλάδων
13) Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Κυκλάδων
14) Π.Ν.Αι./Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και Τ.Τ.Ε. Π.Ε. Δωδεκανήσου
15) Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
16) Π.Ν.Αι./Δνση ΠΕΧΩΣ Δωδεκανήσου
17) Π.Ν.Αι./Δνση Υγείας Δωδεκανήσου
18) Π.Ν.Αι./Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου
19) Π.Ν.Αι./Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδεκανήσου
20) Π.Ν.Αι./Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου
21) Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Δωδεκανήσου
22) Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Δωδεκανήσου
23) Π.Ν.Αι/Τμήμα ΠΣΕΑ Κυκλάδων
24) Π.Ν.Αι./Τμήμα ΠΣΕΑ Δωδεκανήσου
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1) Έπαρχοι Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου
2) Π.Ν.Αι./Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΣΟΠΠ ΠΕ Κυκλάδων
3) Π.Ν.Αι./ Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΣΟΠΠ ΠΕ Δωδεκανήσου
4) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Εσωτερ. Λειτουργίας
5) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Αναπτ. Προγ. Περιβ. & Υποδομών
6) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
7) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Ανάπτυξης
8) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
9) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
10) Γεν. Γραμ. Πολ. Προστασίας,
11) Α.Δ.Α. - Γρ. Συντονιστή
12) Α.Δ.Α.- Δ/νση Πολ. Προστασίας
13) Α.Δ.Α./Δ/νση Δασών Κυκλάδων
14) Α.Δ.Α./Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου
15) Α.Δ.Α./Δνση Υδάτων Ν. Αιγαίου
16) Δήμοι Π.Ν.Αι.
17) Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
18) Περιφ. Δ/ση Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου
19) Δνση Π.Υ. Ν. Κυκλάδων
20) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης
21) Δνση Π.Υ. Ν. Δωδεκανήσου
22) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου
23) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω
24) Περιφ. Αστυν. Διεύθυνση Νοτ. Αιγαίου
25) Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων
26) Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου
27) Β’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου
28) 6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-Ελλ. Ακτ.
29) Λιμεναρχεία Σύρου, Νάξου, Πάρου, Θήρας, Μήλου, Μυκόνου, Τήνου, Άνδρου
30) 8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-Ελλ. Ακτ.
31) Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου
32) Λιμεναρχεία Καλύμνου, Λέρου, Κω και Καρπάθου
33) 90 ΜΕ
34) ΤΕΘ Ερμούπολης
35) 95 ΑΔΤΕ
36) 80 ΑΔΤΕ
37) Ναυτική Βάση Σύρου
38) Δνση Α’ θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
39) Δνση Β’ θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
40) Δνση Α’ θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
41) Δνση Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
42) ΔΕΔΔΗΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
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