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ΜΕΡΟΣ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Το παρόν σχέδιο αποτελεί για την Περιφέρεια Κρήτης το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και του αντίστοιχου με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» 

(ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ). Η παρούσα έκδοση ΙΙ αποτελεί αναθεώρηση της αρχικής έκδοσης που είχε εγκριθεί με την αρ. 132-18 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 18/17-12-2020, με ΑΔΑ: 6ΗΖΜ7ΛΚ-ΚΣΤ). 

Συντάκτες είναι τα στελέχη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης 

Στοιχεία επικοινωνίας: Πλουμίδη Ελένη, 2813410201 & politiki.prostasia@crete.gov.gr. 
1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (πλην των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε & ΣΤ που διαβιβάζονται μόνο στους εμπλεκόμενους φορείς, με αναθεώρηση ανά 6 μήνες ή όποτε 

επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές) 
1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

1.4. ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. 

Ειδικότερα: 

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας συντάσσει το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

των Συνεπειών από την Σεισμών της Περιφέρειας σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας. Εν συνεχεία, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το 

ανωτέρω σχέδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει. Το παρόν σχέδιο θεωρείται άμεσα εκτελεστό και δεν χρήζει περαιτέρω 

εγκρίσεως. 
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1.5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται (και εφαρμόζεται) μετά την επίσημη ενημέρωση των Αποκεντρωμένων οργάνων Πολιτικής Προστασίας για τις 

επιπτώσεις από την εκδήλωση σεισμού τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της 

ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./ΓΓΠΠ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα 

κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση σεισμού.  

Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης, 

καθώς και μεταξύ της Περιφέρειας και φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση 

ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης. 

Διευκρινίζεται ότι για το Πυροσβεστικό Σώμα, την ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως Σώματα Ασφαλείας η κινητοποίηση και μετακίνηση δυνάμεων στο 

πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας τους. Το αυτό ισχύει 

και για τον τομέα υγείας (υγειονομικές μονάδες, ΕΚΑΒ, κ.λπ.), ο οποίος κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας με βάση τον σχεδιασμό του. 

 

Διευκρινίζεται επίσης ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση 

ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. 

 

Επισημαίνεται ότι το παρόν σχέδιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι οποίες δύνανται 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 2 -  ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
2.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Με το παρόν Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών της 
Περιφέρειας Κρήτης επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών 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 χώρας. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η 

διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Περιφερειακό επίπεδο.   

2.2. ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι του παρόντος είναι: 

  Η εναρμόνιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης με:  

 το Γενικό Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ Β’ 423/2003), 

 το Γενικό Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ), 

 το «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) 

 το «θεσμικό πλαίσιο για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ), 

 το «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ)» (ΑΔΑ: 6ΓΓ046ΜΤΛΒ-0ΞΕ) και 

 το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ, ΦΕΚ Β’ 4326/30.12.2016 )  

 το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID (ΑΔΑ: ΩΒ5Ξ46ΜΤΛΒ-8ΣΒ) 

 τον Ν.4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/2021 «Κρατική Αρωγή προς επιχειρήσεις ….») 

 την Λειτουργία Μονάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (ΜΕΦ/Unit3-COMRES) του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. 

 Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Περιφερειακό 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 σεισμών  

 Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση σεισμών.  

Επισήμανση: Το παρόν Σχέδιο δεν υπεισέρχεται σε θέματα ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ 

(Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα επί μέρους ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ επεξεργάζονται τους κινδύνους από σεισμό, 
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σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη μελέτη ασφαλείας της εκάστοτε εγκατάστασης. Για τα εγκεκριμένα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ της Περιφέρειας επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:  

https://www.crete.gov.gr/services/aytoteleis-ypiresies/dieythynsi-politikis-prostasias/seveso/  

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

2.3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
2.3.1.1. Σεισμοί 

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική 

διάρκεια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις υποδομές και στον δομικό πλούτο της χώρας με επακόλουθα, μεταξύ άλλων, 

τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Οι κύριες επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από σεισμό αναφέρονται στην παρ. 2.3.2.2. 

 

Τα αποτελέσματα και οι βλάβες που προκαλεί μία σεισμική δόνηση στις κατασκευές εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους όπως το μέγεθος 

του σεισμού, το βάθος της εστίας, τη θέση του επικέντρου, την απόσταση της εστίας από τον τόπο παρατήρησης, το μέσο διάδοσης των 

σεισμικών κυμάτων, το έδαφος θεμελίωσης αλλά και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τρωτότητα κατασκευής) και από τις ιδιότητες των ίδιων 

των κατασκευών (Ο.Α.Σ.Π. 2007).Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτιρίων, αλλά και των άλλων τεχνικών έργων, ώστε να αντιμετωπίζουν 

επαρκώς τον σεισμικό κίνδυνο παρέχοντας ασφάλεια στους χρήστες, αποτελεί τον πλέον σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα αντισεισμικής 

προστασίας. 

Για το σκοπό αυτό η Πολιτεία έχει θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο υποχρεωτικής εφαρμογής, με βάση το οποίο σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται τα κτίρια και τα άλλα έργα υποδομής. Σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο προεξέχοντα ρόλο έχει ο Εθνικός Αντισεισμικός 

Κανονισμός (ΕΑΚ), o «Κανονισμό Επεμβάσεων σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα - ΚΑΝ.ΕΠΕ.  
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Σύμφωνα με τον Εθνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 

οι σεισμικές παράμετροι σχεδιασμού των 

κατασκευών εξαρτώνται από τη σεισμική 

επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Η χώρα 

υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής 

Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με αντίστοιχες τιμές 

ενεργών εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού 

0,16 g για την πρώτη ζώνη, 0,24 g για την δεύτερη 

ζώνη και 0,36 g για την τρίτη ζώνη.  

Η Περιφέρεια Κρήτης ανήκει στην ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ με τιμή ενεργών 
εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού 0,24 g.   
 

Έχουν παρουσιαστεί σεισμικές διεγέρσεις 

μεγαλύτερες της ανωτέρω τιμής. 
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2.3.1.2. Τσουνάμι 
Τα τσουνάμι (θαλάσσια κύματα βαρύτητας) είναι φαινόμενα, που δημιουργούνται κατά την απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων νερού, 

σε ένα υδάτινο σχηματισμό. Η αρχική απότομη μετατόπιση του νερού, που προκαλεί τη γένεση ενός τσουνάμι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

σεισμού, κυρίως υποθαλάσσιου, που προκαλεί κατακόρυφη ανάταξη του βυθού, παραθαλάσσιας κατολίσθησης ή ηφαιστειακής έκρηξης. 

Δεδομένου ότι τα τσουνάμι αποτελούν δευτερογενή φαινόμενα με πρωτογενείς αιτίες κυρίως τους σεισμούς που δημιουργούνται στον 

υποθαλάσσιο ή παράκτιο χώρο και έχοντας υπόψη ότι μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα από την εκδήλωση του πρωτογενούς φαινομένου έως 

την άφιξη των τσουνάμι στις ακτές, υπάρχει η δυνατότητα (έστω ολιγόλεπτης) έγκαιρης προειδοποίησης για την πιθανή δημιουργία τους. 

Για την Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι είναι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το οποίο 

αποτελεί τον επίσημο εθνικό φορέα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, εκδίδει κωδικοποιημένα «Μηνύματα Προειδοποίησης Τσουνάμι» 

τα οποία αποστέλλει στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της ΓΓΠΠ (Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), τόσο για το 

ενδεχόμενο εκδήλωσης τσουνάμι και τις επηρεαζόμενες περιοχές, όσο και για τις ενόργανες μετρήσεις του επιπέδου της θάλασσας, τα οποία 

επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν την αρχική προειδοποίηση.  

Η Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. διαβιβάζει άμεσα όλα τα ανωτέρω μηνύματα προς τα εθνικά κέντρα επιχειρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, 

ΓΕΕΘΑ, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΥΠΕΞ) και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα η Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., για τις 

περιοχές που βάσει του περιεχομένου των μηνυμάτων αυτών αναμένεται να επηρεαστούν, ενημερώνει τα κατά τόπους αρμόδια 

Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δημάρχους, Περιφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης), στα πλαίσια των 

χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης του μηνύματος από τα κέντρα επιχειρήσεων των φορέων και της πιθανής άφιξης του τσουνάμι 
στις ακτές είναι περιορισμένο και κυμαίνεται από μερικά λεπτά έως και περίπου μιάμιση ώρα. 
Ειδικότερα, για τις διαδικασίες λήψης και διαχείρισης των «Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι» του Εθνικού Κέντρου Έγκαιρης 

Προειδοποίησης για Τσουνάμι, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με έγγραφό της (ΑΔΑ: ΩΡ22465ΦΘΕ-ΓΟΥ) 

εξέδωσε σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες ( https://www.civilprotection.gr/el/kateythyntiries-odigies-shetika-me-lipsi-kai-diaheirisi-minymaton-

proeidopoiisis-tsoynami-toy ), με στόχο την ενημέρωση του προσωπικού των Κέντρων Επιχειρήσεων για την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασιών 

που θα έχουν ως στόχο την άμεση ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων οργανικών τους μονάδων εν όψει απειλούμενου κινδύνου 

καταστροφών, στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι. 

Μετά την εκδήλωση τσουνάμι, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσή 

του δύναται να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ-ΒΟΡΕΑΣ-ΚΡΗΤΗ» 

 (https://www.crete.gov.gr/services/aytoteleis-ypiresies/dieythynsi-politikis-prostasias/epicheirisiakos-schediasmos-politikis/ ) 
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2.3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
2.3.2.1. Κατάσταση  

Οι σεισμοί είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. 

Εκδηλώνονται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορούν να αποτραπούν και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, μπορεί να 

προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην 
περίπτωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. Ωστόσο ανατρέξετε στο Μέρος 6.1.  

2.3.2.2. Παραδοχές: 
Οι σεισμοί δύναται να προκαλέσουν: 

 θάνατο τραυματισμό και εγκλωβισμό ατόμων 

 καταρρεύσεις και ζημίες κτιρίων, μνημείων και άλλων δομικών κατασκευών 

 αστοχίες σε δίκτυα παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας 

 αστοχίες σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κ.ά 

 διακοπή συγκοινωνιών, βαποκλεισμός περιοχών 

 κατολισθητικά ή πλημμυρικά φαινόμενα  

 θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) 

 πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα, διαρροή επικίνδυνων υλικών 

 συνέπειες στον τουρισμό 

 διατάραξη οικολογικής ισορροπίας 

 άμεσες και έμμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

2.3.2.3. Προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου είναι οι ακόλουθες: 

• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας ανά δράση 

• Η εναρμόνιση σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών 

• Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε Περιφερειακό επίπεδο  

• Η εξασφάλιση ετοιμότητας και η διασφάλιση της επικοινωνίας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Φορέα σε κάθε στάδιο 

επιχειρήσεων 
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2.3.2.4. Παράμετροι Σχεδιασμού: 

 Εκδήλωση σεισμού με συνέπειες στην υγεία των πολιτών, στις υποδομές, στις κατοικίες, καθώς και στην οικονομική δραστηριότητα 

 Εμπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο 

 Αδυναμία άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο 

 Αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού σε συνδυασμό με άλλες παράλληλες απειλές ή/και επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές, όπως για παράδειγμα: 

o επικρατούσα πανδημία  

o επακόλουθες αστικές ή δασικές πυρκαγιές 

o επακόλουθα πλημμυρικά φαινόμενα από αστοχίες σε αντιπλημμυρικά έργα 

o επακόλουθες κατολισθήσεις / καθιζήσεις 

o επακόλουθα (μικρά ή μεγάλα) τεχνολογικά ατυχήματα, με διαρροή επικίνδυνων ουσιών στην ατμόσφαιρα ή στα ύδατα 

o πρόκληση τσουνάμι 

 

2.4. ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: 

Α] δράσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και 

Β] δράσεις άμεσης/βραχείας διαχείριση των συνεπειών τους 

Βασική αρχή εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή 

καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (αυξημένη ετοιμότητα, άμεση 

κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 6 του παρόντος. 
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ΜΕΡΟΣ 3. - ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 

Αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι κύριες δράσεις και τα μέτρα που δρομολογούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης 

για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, βάσει του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου. Επίσης, αναφέρονται οι κύριες δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο την προετοιμασία της για την άμεση απόκριση 

του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμών.  

Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας θεωρείται η κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση 

της οποίας απαιτείται α) ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των 

φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και  β) κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του 

διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες (άρθ. 2 του Ν.3013/2002). 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής 

της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και συντονίζει το έργο και τις δράσεις 

όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους (Ν.3013/2002 όπως 

αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει).  

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) διατηρεί την ευθύνη για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, ενώ η ΓΓΠΠ έχει 

αφενός μεν την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του συντονισμού της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης και εξασφάλισης της 

ετοιμότητας της χώρας, για την αντιμετώπιση καταστροφών (από οποιαδήποτε αιτία και όχι μόνον από σεισμούς), περαιτέρω δε έχει την ευθύνη και 

αρμοδιότητα για την διάθεση των μέσων, το συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια της καταστροφής και το συντονισμό 

της διάθεσης της επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση καταστροφών.  Επίσης, η ΓΓΠΠ, ως προκείμενο όργανο 

συνεργάζεται με τους διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΣΠ, μετά την διεξαγωγή από αυτούς ερευνών, αξιοποιεί τα πορίσματα και τις 

προτάσεις των φορέων αυτών και τα ενσωματώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και περαιτέρω αναθέτει στους φορείς αυτούς 

επιμέρους θέματα και συντονίζει τη δράση τους κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του φαινομένου. Τέλος, η ΓΓΠΠ συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων 

αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς. 

Διευκρινίζεται ότι ο ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αφορά τη διαχείριση αιτημάτων για παροχή βοήθειας που 

σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, τα οποία υποβάλλονται από τους φορείς πολιτικής προστασίας στην ΓΓΠΠ δια της Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., 

προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα σε φορείς που έχουν τα αιτούμενα προς συνδρομή μέσα σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς 

και η υποβολή αιτημάτων διεθνούς συνδρομής όταν το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν. 
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3.1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που 

διαθέτει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, 

δρομολογούνται με εντολή του Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που 

τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 
3.1.1. Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων (ιδιοκτησίας / χρήσης) της Περιφέρειας, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π. 

3.1.2. Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών. 

3.1.3. Σύνταξη/Αναθεώρηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών 

της Περιφέρειας. 

3.1.4. Σύνταξη μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

σεισμών και κοινοποίηση τους στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Περιφέρειας 

3.1.5. Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου της στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών 

3.1.6. Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου υπαλλήλων της Περιφέρειας για συνδρομή στο έργο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. / ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

3.1.7. Ορισμός υπαλλήλων της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων  ως συνδέσμων με την ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

3.1.8. Προσδιορισμός / επανέλεγχος χώρων καταυλισμών, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 

3.1.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, συντήρηση και τήρηση καταλόγου του Αποθηκευτικού Κέντρου Κρήτης & Νήσων για την στέγαση πληγέντων 

3.1.10. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και  
τσουνάμι, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό της ΓΓΠΠ και του ΟΑΣΠ, με πρόγνωση και για μη γηγενή πληθυσμό. 

3.1.11. Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμών σε χώρους αρμοδιότητας 

της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 

3.1.12. Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και 

ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο Παράρτημα Η. 

3.1.13. Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας. 
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3.1.14. Ο Περιφερειάρχης με απόφασή του καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ως προς την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν, σε 24ωρη βάση, όπως και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους. 

3.1.15. Τη συγκρότηση επιτροπών για την εκτίμηση και καταγραφή ζημιών σε κάθε Π.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης για πληγείσες επιχειρήσεις και φορείς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πληγεί από σεισμό.  

 

3.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 

Κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη των κατά τόπους αρμοδίων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών να συγκαλούνται ετησίως τα Συντονιστικά Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο Παράρτημα Η. Στις συνεδριάσεις αυτές 

θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 

3.2.1. την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας  

3.2.2. τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών 

3.2.3. 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., ΕΚΑΒ, κ.λπ.)  

3.2.4. το συντονισμό δράσεων των λοιπών φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κ.λπ.) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών 

3.2.5. με ζητήματα που συνδέονται με την άμεση/προσωρινή στέγαση πληγέντων (τουριστικά καταλύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ..) 

3.2.6. με ζητήματα που συνδέονται με τον προσδιορισμό, την οργάνωση και λειτουργία των υπαίθριων καταυλισμών ικανών για την υποδοχή και 

διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό 

3.2.7. προσδιορισμό των δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ 7. 

3.2.8. την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις 

για την υποστήριξη του έργου του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

από την εκδήλωση σεισμών. 
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3.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 

Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με 

την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα δρομολογούν αρχικά δράσεις που συνδέονται 

με:  

3.3.1. την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της 

Περιφέρειας σε συνεργασία με τους κατά τόπους επιχειρησιακούς φορείς, για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση 

δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας. 

3.3.2. την δρομολόγηση δράσεων για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων σε 

ασφαλείς χώρους, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου. 

3.3.3. την κινητοποίηση, του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και την εξασφάλιση της 

επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

3.3.4. την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, κ.λπ.), με μέσα που έχει άμεσα 

διαθέσιμα η Περιφέρεια ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας ή άλλων τρόπων με ιδιωτικούς φορείς. 

3.3.5. 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, κ.λπ. 

3.3.6. 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 ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος. 

3.3.7. τη συνδρομή στο έργο των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες. 

3.3.8. την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού. 

3.3.9. την υποβολή αιτήματος συνδρομής στην Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού όταν η συνδρομή αφορά κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης 

(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κ.λπ.), ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Μηχανισμό Rescue EU 

3.3.10. την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο κτιρίων, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους 

3.3.11. την σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο Παράρτημα Η 
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3.3.12. την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους 

που προέρχονται από σεισμούς, με πρόγνωση και για μη γηγενή πληθυσμό. 

3.3.13. τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την 

εκδήλωση σεισμού, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

3.3.14. την ενημέρωση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους. 

3.3.15. 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) 

3.3.16. Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, δύναται να 

εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας. 

3.3.17. Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης (π.χ. προκαταρκτικός/οπτικός έλεγχος κτιρίων των 

Υπηρεσιών, κ.ά). 

 

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 για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών 
συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κ.λπ.. 
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3.4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις Περιφέρειες συνδέεται με δράσεις που αφορούν: 

3.4.1. 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 

3.4.2. τη δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση καταυλισμών, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, και έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων 

υποδομής τους, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους 

3.4.3. τη λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους υπευθύνους 

ύδρευσης (ΔΕΥΑ, κ.λπ.), (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού, κ.λπ.), σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο 

ύδρευσης και μετά από υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές 

3.4.4. την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία 

τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή 

διαμονή, σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους, με πρόγνωση και για μη γηγενείς 

3.4.5. την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις  

3.4.6. την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση μπαζών ή ερειπίων από το οδόστρωμα και 

αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας 

3.4.7. τη συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους Αρμόδιων Υπηρεσιών 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 σεισμών  

και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους 

3.4.8. την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 

3.4.9. 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 το σεισμό. 

3.4.10. την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

3.4.11. σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια, ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω συνεργασίας με 

ιδιωτικούς φορείς, δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, δύναται να αιτηθεί μέσω της Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. 

συνδρομή από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κ.λπ.). 

3.4.12. Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης, με την επιφύλαξη του Παραρτήματος Η 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  20 | 123 

 

 

3.5. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
Μετά την εκδήλωση σεισμού  οι κατά τόπους αρμόδιοι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που 

τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, 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 Π.Ε. σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, με την επιφύλαξη του Παραρτήματος Η 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Ο.Π.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά: 

 
3.5.1. 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 

3.5.2. 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, 

3.5.3. 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 Σ.Ο.Π.Π. 

3.5.4. με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Ο.Π.Π., εφόσον αποφασιστεί από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη η 

εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή από την εκδήλωση 

σεισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

3.5.5. με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Ο.Π.Π. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες 

3.5.6. με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 

αδύνατη 

3.5.7. με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο 

έργο της Περιφέρειας 

3.5.8. με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων  

3.5.9. ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

σεισμών. 
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ΜΕΡΟΣ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
4.1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.) 
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4.2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.) 
 

 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. 

 Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ανωτέρω στα 

σημεία 3.1.1. έως 3.5.9.  στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. & 2.) καταγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ παρ. 4.3. 

 Αναλυτική ονομαστική κατάσταση υπευθύνων και υπηρεσιακά εμπλεκόμενων στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

 Αναλυτική ονομαστική κατάσταση λοιπών φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφεται επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

 Αναλυτική κατάσταση επιχειρησιακά τεχνικών μέσων, καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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4.3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
*Σημείωση για τις συντομεύσεις* Π.Κ.: Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε.: Περιφερειακής Ενότητας, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 

 

Α/Α ΔΡΑΣΗ  ΘΕΣΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1 3.1.1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

2 3.1.2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Κ.  

3 3.1.3. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

4 3.1.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

5 3.1.5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

6 3.1.6. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Π.Κ. 

7 3.1.7. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Π.Κ. 

8 3.1.8. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & ΔΗΜΟΙ 

9 3.1.9. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Κ.  

10 3.1.10. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

11 3.1.11. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & ΔΗΜΟΙ 

12 3.1.12. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. 

13 3.1.13. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. συνδυαστικά με λοιπούς φορείς 

14 3.1.14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ. 

15 3.1.15. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Π.Ε. 

16 3.2.1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ & ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1 ΚΑΙ 4.2 

17 3.2.2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ. & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

18 3.2.3.  ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΚΑΒ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ) 

19 3.2.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

& ΔΗΜΟΙ & ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
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20 3.2.5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Κ. & ΔΗΜΟΙ 

21 3.2.6. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & ΔΗΜΟΙ 

22 3.2.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Π.Ε. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΗΜΟΙ & ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

23 3.2.8. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π. 

24 3.3.1. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

& ΔΗΜΟΙ 

25 3.3.2. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σε συνεργασία με τη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

26 3.3.3. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. 

27 3.3.4. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Κ. 

28 3.3.5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

29 3.3.6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ για περιοχή ευθύνης τους, κατόπιν εισήγησης από Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ Π.Κ. / Π.Ε. / ΔΗΜΟΥ  

30 3.3.7. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Κ. & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

31 3.3.8. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. & ΔΗΜΟΙ 

32 3.3.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  

33 3.3.10. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. σε συνεργασία με τους ΔΗΜΟΥΣ 

34 3.3.11. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. 

35 3.3.12. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

36 3.3.13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

37 3.3.14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

38 3.3.15 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

39 3.3.16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κατόπιν εισήγησης από ΔΗΜΟΥΣ ή ΑΛΛΗ ΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
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40 3.3.17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

41 3.4.1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Κ. & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ σε συνεργασία με τους ΔΗΜΟΥΣ 

42 3.4.2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. & Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ σε συνεργασία με τους ΔΗΜΟΥΣ 

43 3.4.3. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. σε συνεργασία με Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΩΝ 

44 3.4.4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

& ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ σε συνεργασία με τους ΔΗΜΟΥΣ 

45 3.4.5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. 

46 3.4.6. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

47 3.4.7. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. & Ο.Α.Κ. 

48 3.4.8. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατόπιν αιτήματος ΔΗΜΟΥ 

49 3.4.9. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Π.Ε.  

50 3.4.10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

51 3.4.11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

52 3.4.12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

53 3.5.1. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

54 3.5.2. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

55 3.5.3. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

56 3.5.4. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

57 3.5.5. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

58 3.5.6. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

59 3.5.7. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

60 3.5.8. ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. μη περιοριστικά 

61 3.5.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

5.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Η επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

5.1.1. Σταθερά τηλέφωνα 

5.1.2. Κινητά τηλέφωνα (κλήσεις και SMS) 

5.1.3. Σύστημα TETRA (κλειστό ανεξάρτητο ασύρματο ραδιοδίκτυο ομαδικής επικοινωνίας στην Περιφέρεια Κρήτης), στο δίκτυο του οποίου 

συμμετέχουν: 

 ο Δ/ντής του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,  

 ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες,  

 ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας,  

 η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων,  

 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Συντονιστής και Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 

 οι Δήμοι του νησιού,  

 η Γενική Αστυνομική Δ/νση Κρήτης και οι Αστυνομικές Δ/νσεις Κρήτης,  

 η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης, το ΠΕΚΕ Κρήτης και οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της Κρήτης,  

 η Λιμενική Διοίκηση και  ο Ναύσταθμος Κρήτης.  

Πλεονέκτημα του συστήματος TETRA είναι η ταυτόχρονη πληροφόρηση εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

ως άνωθεν στην Περιφέρεια και επιπλέον διασφαλίζει την επικοινωνία όταν υπερφορτίζονται τα λοιπά δίκτυα, γεγονός πολύ σύνηθες μετά 

από ένα καταστροφικό συμβάν. 

Μειονέκτημα αυτού είναι η περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη του δικτύου σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο και το υψηλό κόστος 

λειτουργίας του. 

5.1.4. Ασύρματη επικοινωνία UHF (Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα 

Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις συχνότητες των Σωμάτων Ασφαλείας και δικές τους, όπου είναι διαθέσιμες) 
5.1.5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

5.1.6. Σύστημα PAPYROS, COMIDOR & IRIDA (ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων).  

5.1.7. Άλλα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων/πολυμέσων για μη διαβαθμισμένες πληροφορίες (Messenger/Instagram/Viber/Twitter, κ.λπ.)  

5.1.8. Ταχυδρομείο/Έντυπη αλληλογραφία 
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5.2. ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
5.2.1. Σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης η ροή της πληροφόρησης συνήθως φτάνει στα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία στις περισσότερες των 

περιπτώσεων επιλαμβάνονται του συμβάντος σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. Όταν απαιτηθεί συνδρομή αρμόδιας Υπηρεσίας 

με τεχνικά ή άλλα μέσα, αυτή προσφέρεται κατόπιν προφορικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού ή του ΠΕΚΕ Κρήτης προς το Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

5.2.2. Σε κάποιες περιπτώσεις έκτακτης κατάστασης (ειδικά όταν δε χρήζει διάσωσης) η ροή της πληροφόρησης φτάνει απευθείας σε αρμόδια για το 

συμβάν Τεχνική Υπηρεσία, (συνήθως δια της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου ή και των Δημοτικών Κοινοτήτων), η οποία 

επιλαμβάνεται με ιδία μέσα, ιδιώτες από το μητρώο εργοληπτών ή με ανάδοχους.  

5.2.2. Όταν δεν είναι άμεσα εφικτή η επίλυση του συμβάντος τότε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία αναλαμβάνει άλλες δράσεις προστασίας έως την πλήρη 

αποκατάσταση (π.χ. κλείσιμο δρόμου, αποκλεισμός περιοχής, άρση κατάπτωσης, άλλη άρση επικινδυνότητας) ζητώντας και τη συνδρομή της 

Αστυνομίας/Τροχαίας, όπου κρίνεται αναγκαίο για την αστυνόμευση. 

5.2.3. Σε κάθε περίπτωση, μετά την επίλυση του προβλήματος υπάρχει μια ανάδραση μεταξύ της πηγής της πληροφορίας και του επιλαμβάνοντος το 

συμβάν για να εξακριβωθεί η πλήρης αποκατάσταση. Ταυτόχρονα από την Αυτοτελή Δ/νση / Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Ενότητας 

ενημερώνονται άμεσα ο Περιφερειάρχης / αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ανάλογα και με την κρισιμότητα του συμβάντος. 

 

Παρακάτω στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 απεικονίζεται η ροή πληροφόρησης σχηματικά.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ 6 –ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

6.1. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ  
Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην 

περίπτωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. 

Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε κατάσταση ετοιμότητας 

πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις – πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής 

Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις: 

 οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου, 

ελέγχουν άμεσα την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων. Στις ανωτέρω περιοχές, οι Δήμαρχοι και οι αρμόδιοι 

Αντιπεριφερειάρχες (που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες), δύναται κατά την κρίση 

τους να συγκαλέσουν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχα για υποβοήθηση του έργου τους στον συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις ετοιμότητας 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.  

 οι λοιποί αρμόδιοι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς: 

α) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο και τυχόν επικαιροποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

σεισμού, 

β) δύναται να προχωρήσουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους στις ανωτέρω περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση 

ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου και  

γ) συμμετέχουν στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) των Δήμων και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Σε περίπτωση που υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τους ειδικούς επιστήμονες ότι του σεισμού αναμένονται ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις ή 
ακόμη και ένας μεγαλύτερος (κύριος) σεισμός, κινητοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, θέτοντας 
σε αυξημένη ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά του μέσα. 
Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που εκδοθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Τσουνάμι (TSPs) για τα Προκαθορισμένα Σημεία Πρόγνωσης 
Μήνυμα Παρακολούθησης (Tsunami Watch). Βλέπε Μέρος 6.6.10. ΤΣΟΥΝΑΜΙ. 
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6.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης 

απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης - βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των 

οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος 

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης 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 τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς. 

Δράσεις έρευνας και διάσωσης, ελέγχου και καταστολής των αστικών πυρκαγιών, καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του ΠΣ 

αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του 

έργου στην περιοχή του συμβάντος. 

Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής 

Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

Λιμενικού Σώματος. 

Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, 

κ.λπ.).αναλαμβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ. 

Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και 

παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
 

6.3. ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Η επίσημη ανακοίνωση του σεισμού, κατά κύριο λόγο για σεισμούς μεγέθους άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Richter, που αφορά στα εγγενή στοιχεία 

του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος, χαρακτηρισμός) δίδεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί τον συντονιστή φορέα του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου (Ε.Ε.Σ.Δ.). 

Εν συνεχεία αποστέλλει την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στον Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. 

για την περαιτέρω κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών, 

όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Επίσης, στον δικτυακό τόπο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ( https://www.gein.noa.gr/ ), σχεδόν σε πραγματικό 

χρόνο μετά την εκδήλωση σεισμού, παρέχεται προκαταρκτική αυτόματη λύση (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος) από το αυτόματο 

υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. 
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6.4. ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, τις επηρεαζόμενες περιοχές και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, σε συνδυασμό με την 

επίσημη ανακοίνωση του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν βαρύνουσα σημασία για την ορθή 

εκτίμηση της κατάστασης και την εν συνεχεία άμεση κινητοποίηση και κλιμάκωση των δράσεων πολιτικής προστασίας. 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., δια των αρμόδιων οργάνων τους, αλλά και οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωμένο 
επίπεδο συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο σεισμός (ζημιές, θύματα, καταρρεύσεις, εγκλωβισμοί, κ.λπ.), 

ενημερώνουν άμεσα: 

τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους τοπικούς φορείς (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κ.λπ.) για συμβάντα αρμοδιότητάς τους, 

τον οικείο Δήμαρχο, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη 

την Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./ΓΓΠΠ, τηλεφωνικώς και γραπτώς, όταν αυτό είναι εφικτό. 

Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου, αποτελεί αρμοδιότητα 

των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Η ανωτέρω ενημέρωση 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). 

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην 

πληγείσα περιοχή για την άμεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. 

Η Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. μετά τη λήψη της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 

επικοινωνεί άμεσα με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας 

των Περιφερειακών Ενοτήτων, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

καθώς και με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση φορείς της κεντρικής διοίκησης (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, ΕΚΑΒ, 199 ΣΕΚΥΠΣ, κ.λπ.), 

ενημερώνεται για τις ευρύτερες επιπτώσεις του σεισμού και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

Ο Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π., εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του σεισμού και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών ενημερώνει τον Υπουργό Υποδομών & 

Μεταφορών, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

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. 
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Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες 

περιοχές για την από αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την επικρατούσα κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και 

πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την 

αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισμούς. 

6.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Ως ανωτέρω 5.1. 
Στις περιπτώσεις που, κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού, παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοινωνίες – ΕΦΌΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΊ 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ή VHF/UHF- και μέχρι την αποκατάστασή τους οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή οι Υπηρεσίες του 

Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Περιφερειαρχών, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, που αφορά 

τις μεταξύ τους επικοινωνίες, με την διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και 

είναι εφικτό. 

Εναλλακτικά, στο έργο της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Δημάρχων, των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειαρχών, όταν παρουσιάζονται 

δυσχέρειες στις επικοινωνίες, δύναται να συμβάλλουν άμεσα ραδιοερασιτέχνες μέλη εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην 

πληγείσα περιοχή. 

 

6.6. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Στο στάδιο αυτό, χωρίς να συγχέεται η κινητοποίηση με τη γενικότερη κλιμάκωση κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, 

όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση σεισμού, 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 συνεπειών της καταστροφής, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 

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) 
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6.6.1. ΕΛΑΣ 
Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για την διευκόλυνση της κίνησης 

των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., κ.λπ.), καθώς και για την διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς ασφαλείς υπαίθριους χώρους 

(χώροι καταφυγής). 

Επίσης, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., στους χώρους που έχουν καταφύγει οι 

πολίτες (χώροι  καταφυγής), καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για την διευκόλυνση του έργου των 

σωστικών συνεργείων, και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ 

και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες. 

6.6.2. Π/Σ 
Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση σεισμού ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους στο τηλεφωνικό κέντρο 

199, από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους 

σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως 

της φύσης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους (αστική έρευνα και διάσωση, κατάσβεση πυρκαγιών, κτλ.) αιτούνται μέσω του 

ΕΣΚΕΔΙΚ την ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό και μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων 

από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, Ο.Τ.Α. Α’ & Β’, κ.λπ.). 

6.6.3. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ (πρόεδρος, περιφερειακές μονάδες) στις πληγείσες περιοχές, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών 

μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ. 

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εκδηλώνονται καταστροφικά φαινόμενα βρίσκονται σε ετοιμότητα ενεργοποίησης 

των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ») σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, σχετικά με τον 

αριθμό των περιστατικών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους. 

6.6.4. Λ/Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 
Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές υλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας για τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 

Ακτοφυλακής και συμβάλουν στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας λιμένων. 

Επίσης, δρομολογούν δράσεις, μετά από σχετική ειδοποίηση, που συνδέονται με την απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές ενόψει 

απειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης τσουνάμι, στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
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για τσουνάμι, του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και 

του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο.  

Παράλληλα, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του Π.Σ., καθώς και άλλων επιχειρησιακά 

εμπλεκομένων φορέων (ΕΚΑΒ, Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., κ.λπ.), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την από θαλάσσης μεταφορά προσωπικού, υλικών 

και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων με υπηρεσιακά ή ναυλωμένα πλοία. 

6.6.5. ΔΗΜΟΙ 
Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που 

ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν σχετικές δράσεις. 

6.6.6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Ο Περιφερειάρχης / οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, 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 Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας και των Τμημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της 

Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται εκτενώς στις παραγράφους 3.3. και 3.4. του παρόντος. 

6.6.7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κινητοποιεί τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσει το εύρος των 

συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού και εφόσον συντρέχουν λόγοι να συμβάλει με το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών. 

6.6.8. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/θμιας και Β/θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές 

μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τα σχολικά κτίρια αρμοδιότητάς τους βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από τον Ο.Α.Σ.Π. και κατευθύνουν τους μαθητές και το προσωπικό προς τους προσδιορισμένους εκ των 

προτέρων ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισμού και εν συνεχεία θέτουν σε εφαρμογή τον λοιπό σχεδιασμό τους. 

6.6.9. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ 
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, 

εκκενώνουν άμεσα τις κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους. Σε περιπτώσεις που 

προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται 

να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών. 
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6.6.10. ΤΣΟΥΝΑΜΙ 
Όταν μετά την εκδήλωση σεισμού αναμένεται να εκδηλωθεί ΤΣΟΥΝΑΜΙ, εκδίδεται κωδικοποιημένο μήνυμα προειδοποίησης από το Εθνικό 

Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προς την Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. και εν 

συνεχεία διαβιβάζεται στο:  

 ΚΕΠΙΧ (Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής) 

 ΕΣΚΕΔΙΚ (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) 

 199 ΣΕΚΥΠΣ  

 ΕΘΚΕΠΙΧ (ΓΕΕΘΑ) 

 Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ (Υπουργείο Υγείας) 

 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΕΠΥ (Υπουργείο Υγείας) 
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Στις περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθεί ΤΣΟΥΝΑΜΙ, 
σύμφωνα με το περιεχόμενο των μηνυμάτων, οι 
Λιμενικές Αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 
οφείλουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτουν, 
να δρομολογούν δράσεις που συνδέονται με την 
απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές. 
Την δράση αυτή, δύναται να συνδράμουν και οι λοιποί 

τοπικοί φορείς πρώτης απόκρισης (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.) κατόπιν 

σχετικής ενημέρωσής τους από τις Λιμενικές Αρχές. 

Ο υπολογισμός των παραμέτρων που αφορούν ένα 

ενδεχόμενο τσουνάμι (ύψος κύματος/επίπεδο 

συναγερμού, χρόνος άφιξης) πραγματοποιείται από τους 

Παρόχους Υπηρεσιών Τσουνάμι (TSPs) για συγκεκριμένα 

προκαθορισμένα σημεία τα οποία έχουν προκαθοριστεί 

από τους Παρόχους Υπηρεσιών Τσουνάμι σε συνεργασία 

με τα Εστιακά Σημεία Προειδοποίησης Τσουνάμι (TWFPs). 

Τα σημεία αυτά αποτελούν συνήθως σημαντικές 

παράκτιες πόλεις με τοποθετημένα όργανα μέτρησης 

στάθμης της θάλασσας (παλιρροιογράφοι). 

Τα Προκαθορισμένα Σημεία Πρόγνωσης (Forecast points) 

για την Ελλάδα παρουσιάζονται στον χάρτη. 

 

 

Οι παραλήπτες του μηνύματος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο προβλεπόμενος χρόνος άφιξης που αναφέρεται στα μηνύματα προειδοποίησης 

τσουνάμι υπολογίζονται κατά προσέγγιση. Αυτό οφείλεται στην εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης του κύματος από την μορφολογία του 

θαλάσσιου πυθμένα, ιδιαίτερα κοντά στην ακτή. 

Στις περιπτώσεις Μηνυμάτων Παρακολούθησης (Tsunami Watch) και Συμβουλευτικών Μηνυμάτων (Tsunami Advisory) η απειλή θα πρέπει να 

παρακολουθείται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Τσουνάμι (Tsunami Service Providers – TSPs) και να εκδίδεται μια ακολουθία μηνυμάτων μέχρι 
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την λήξη της εξέλιξης του φαινομένου ή μέχρι την ακύρωση του προειδοποιητικού σήματος, σύμφωνα με τις ενόργανες παρατηρήσεις του επιπέδου 

της στάθμης της θάλασσας. 

Το πρώτο μήνυμα προειδοποίησης τσουνάμι από μια ακολουθία μηνυμάτων που σχετίζεται με την ίδια απειλή τσουνάμι βασίζεται αποκλειστικά 

στα χαρακτηριστικά του σεισμού. Η πληροφορία αυτή, από μόνη της, δεν είναι επαρκής για να αποφασιστεί εάν ένα τσουνάμι πράγματι 

δημιουργήθηκε και έτσι η βεβαιότητα είναι χαμηλή. 

Τα επόμενα μηνύματα περιέχουν μια αξιολόγηση της απειλής τσουνάμι σύμφωνα με τις ενόργανες μετρήσεις της στάθμης της θάλασσας. Αυτά τα 

μηνύματα μπορεί να επιβεβαιώσουν την προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξουν το επίπεδο συναγερμού ή να ακυρώσουν την προειδοποίηση. Αν 

υπάρχει μια σημαντική αναθεώρηση των αρχικά εκτιμημένων παραμέτρων του σεισμού, όπως το μέγεθος, το επίκεντρο ή το εστιακό βάθος, που 

αλλάζουν την εκτιμώμενη απειλή για τσουνάμι, μπορεί να εκδοθεί ένα συμπληρωματικό προειδοποιητικό μήνυμα από τους Παρόχους Υπηρεσιών 

Τσουνάμι TSPs μεταφέροντας αυτές τις πληροφορίες. 

Η έκδοση της κάθε σειράς μηνυμάτων προειδοποίησης τσουνάμι τερματίζεται όταν ο Πάροχος Υπηρεσιών Τσουνάμι (TSPs) , που εκδίδει τα 

μηνύματα, εκτιμά ότι η απειλή τσουνάμι έχει τερματιστεί και δεν αναμένονται περισσότερα κύματα τσουνάμι και ότι τα αποτελέσματά αυτών που 

έχουν ήδη εκδηλωθεί βρίσκονται σε ύφεση. 

Υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές για ένα καταληκτικό μήνυμα μια σειράς μηνυμάτων προειδοποίησης τσουνάμι: 

 Ένα τσουνάμι όντως δημιουργήθηκε: το καταληκτικό μήνυμα σηματοδοτεί το τέλος των μηνυμάτων παρακολούθησης ή των συμβουλευτικών 

μηνυμάτων 

 Δεν δημιουργήθηκε τσουνάμι: το καταληκτικό μήνυμα ακυρώνει τα προηγούμενα μηνύματα παρακολούθησης ή συμβουλευτικά μηνύματα που 

είχαν εκδοθεί. 

Το καταληκτικό μήνυμα περιέχει μια τυποποιημένη δήλωση σχετικά με την ερμηνεία της ανακοίνωσης της λήξης της κατάστασης συναγερμού 

σύμφωνα με την οποία το μήνυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σαφές μήνυμα λήξης της κατάστασης συναγερμού και η έκδοση ενός τέτοιου 
μηνύματος εναπόκειται στις αρχές πολιτικής προστασίας της κάθε χώρας, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. 
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6.7. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 
Μετά την εκδήλωση σεισμού, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και έργων υποδομής (φράγματα, μονάδες παραγωγής 

ενέργειας, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κτλ.) στην περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισμός 

προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε φορέα, σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους 

για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. 

Επίσης, συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια 

του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κ.λπ.) και εκδίδουν κατά την κρίση τους ανακοινώσεις για την ενημέρωση του 

κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.). 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταμένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάστασή 

του δικτύου που εξυπηρετεί δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια (δομές υγείας, υπηρεσίες, κτλ).  

Στην Περιφέρεια Κρήτης τα ανωτέρω αφορούν σε φορείς όπως: 

 Δ.Ε.Η., ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (π.χ. Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας) 

 

6.8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω 

καταστροφών (μερικές ή ολικές καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόμενα, κ.λπ.) διαβιβαστούν στις κατά τόπους 

αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 

Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με 
καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το 
οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο. 
Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους 

διαθέσιμους πόρους του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των 

συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος. Αν η κατάσταση το απαιτεί, κινητοποιείται η ΕΜΑΚ.  
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Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει  για την ευχερή και άμεση επέμβαση των 

συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα στην ζώνη της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των 

οχημάτων των συνεργείων βοήθειας, αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω του σεισμού σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. Το 

παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες, συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής 

υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση 

και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και 

διακίνησης αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. Επίσης, διακινεί και διακομίζει σε μονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε 

έκτακτο περιστατικό καθώς και σε Νοσοκομεία άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. 

Η διακομιδή εκτάκτων περιστατικών από μία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων 

ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήματα του ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του ΕΚΑΒ και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν τούτα απαιτούνται. 

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται να υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές 

αρχές σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον 

τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του.  

Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί από: 

 τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων, τη 

διάθεση μηχανημάτων έργου για την άρση εμποδίων κ.λπ., 

  τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική απομόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας 

κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά 

τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ, 

 τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (Δ.Ε.ΥΑ.), ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) να συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού 

Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις 

έρευνας και διάσωσης, κ.λπ.) 

 την ΓΔΑΕΦΚ τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την εκτίμηση της στατικότητας του ερειπίου και για τεχνικές κατευθύνσεις κατά τις επιχειρήσεις 

έρευνας - διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, μετά από σεισμό, 
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  το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα. 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι. 
Τέλος, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός 
και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  

Σε περίπτωση γενικευμένων συμβάντων, όπου είναι κρίσιμος ο χρόνος απόκρισης, ειδικά στις διασώσεις ανθρώπων, οι Υπηρεσίες (π.χ. Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης/Περ. Ενότητας/Δήμου ή Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας Κρήτης/Περ. Ενότητας/Δήμου & ΟΑΚ) δρουν σε 
συνέργεια, χωρίς να αναλαμβάνεται δράση περιοριστικά λόγω αρμοδιότητας. 
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6.9. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 
Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση του σεισμού είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με 

βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους, Περιφερειάρχες /Αντιπεριφερειάρχες, στο 

πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και 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 κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των 

πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους καταφυγής, καθώς και με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής σε ασφαλή χώρο των πολιτών 

που η κατοικία τους έχει καταρρεύσει ή έχει υποστεί βλάβες και η παραμονή τους σε αυτές θεωρείται αδύνατη. 

Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων, της Περιφέρειας και της Κεντρικής Διοίκησης 

που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων που άμεσα διαθέτουν. 

 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ), λόγω Covid-19: 
Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού, οι αναγκαίες δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αναλαμβάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, 

δύνανται να επιφέρουν δυσάρεστες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία εν καιρώ πανδημίας, όπως αυτήν του Covid-19. Παραθέτουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

πρότυπες διαδικασίες, κατά το μέρος που αφορά στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα 

με τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες του Τμήματος Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας. 

Ευνόητο είναι ότι οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών ανατρέχουν σε επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, κατά περίπτωση.  

 

6.9.1. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Αμέσως μετά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού και ειδικά σε περιοχές όπου αυτός έγινε έντονα αισθητός, οι πολίτες κατά κανόνα εγκαταλείπουν 

τους στεγασμένους χώρους στους οποίους βρίσκονται για να καταφύγουν στους προκαθορισμένους χώρους ή σε άλλους, κατά την κρίση τους, 

ασφαλείς υπαίθριους χώρους. 

Οι Δήμαρχοι, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συγκεντρωμένων 

πολιτών που έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους 

(επιπτώσεις σε κτίρια, έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, καιρικές συνθήκες, κ.λπ..) προχωρούν σε πρώτη εκτίμηση του χρόνου παραμονής των 

πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους αυτούς. 

Στην περίπτωση που αναμένεται πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι Δήμαρχοι, συνεκτιμώντας και τις λοιπές 

επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, δύνανται να δρομολογήσουν δράσεις για την 
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κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που παραμένουν σε αυτούς. Προς τούτο κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την 

ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των συγκεντρωμένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους, με στόχο την διάθεση πόσιμου ύδατος, σε επιλεγμένα 

σημεία που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Εν συνεχεία και εφόσον συντρέχουν λόγοι, που οφείλονται στην πολύωρη 

παραμονή, εξετάζεται η εγκατάσταση χημικών τουαλετών, καθώς και η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύματος. 

 
6.9.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΧΩΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί και παραμένουν 

σε υπαίθριους χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών, στην περιοχή ευθύνης τους, που έχουν 

καταρρεύσει ή έχουν υποστεί βλάβες και η παραμονή σε αυτές θεωρείται αδύνατη. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί 

ο αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστεί άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλή χώρο. 

Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα την δυνατότητα άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που 

έχουν πληγεί από σεισμό σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), καθώς και την 

μεταφορά τους στους χώρους αυτούς, εφόσον απαιτηθεί. 

Την δράση αυτή των Δήμων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24ωρα, δύναται να υποστηρίξει άμεσα και 

ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας από τις διαθέσιμες πιστώσεις της ΓΓΠΠ. 

Σε περίπτωση που εκτιμάται από τους Δημάρχους ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους 

χώρους, ή δεν επαρκούν για το σύνολο πολιτών που χρήζουν άμεσης προσωρινής διαμονής, ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον 

οικείο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσης προσωρινής διαμονής. 

Ο Περιφερειάρχης, προχωρά σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέσων, κ.λπ.) σε συνεργασία 

με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να υποστηριχτούν οι δράσεις αυτές σε κεντρικό επίπεδο αν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο.  

Στις περιπτώσεις που και οι ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις δεν είναι ικανές να εξασφαλίσουν την άμεση προσωρινή διαμονή για το σύνολο πολιτών 

που χρήζουν άμεσης προσωρινής διαμονής, και αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις σε συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση, 

ο Περιφερειάρχης κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διαχείριση υλικών οργάνωσης των 

χώρων καταυλισμού (σκηνές, κουβέρτες, κ.λπ.), με σκοπό να εξασφαλίσουν τα αναγκαία υλικά για την οργάνωση και την λειτουργία τους, με 

εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.  Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Ενοτήτων, αν τούτο απαιτηθεί, 

συντονίζουν το έργο της διάθεσης των υλικών αυτών και την οργάνωση του καταυλισμού. 
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Για τους πιθανούς χώρους καταυλισμού που έχουν προσδιοριστεί από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους πριν την εκδήλωση σεισμού 

στο στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών και έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό τους, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η καταλληλότητά τους 

μετά την εκδήλωση του σεισμού, καθώς και η εξασφάλιση εγκαταστάσεων υγιεινής, παροχής πόσιμου νερού, κ.λπ.., με βάση τον αριθμό των 

πολιτών που εκτιμάται να παραμείνουν προσωρινά σε αυτούς. 

Για την οργάνωση των καταυλισμών (εγκατάσταση σκηνών, κ.λπ.) οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να αιτηθούν την 

συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της ΜΕΦ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. ή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή και διαθέτουν ανάλογη εμπειρία. Σε περιπτώσεις που το διαθέσιμο σκηνικό υλικό δεν επαρκεί, δύνανται να αιτηθούν άμεσα επιπλέον 

σκηνικό υλικό από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ή μέσω της ΜΕΦ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. 

Η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις Περιφέρειες εκτός των περιπτώσεων  που ο αριθμός των 

φιλοξενούμενων πληγέντων είναι μικρός και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης υποστήριξης από τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία των καταυλισμών απαιτεί την στενή συνεργασία και 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών των Περιφερειών και των Δήμων για την αποτελεσματικότερη συνδρομή των πληγέντων, όπως 

αναφέρεται και στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», με την υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης όπου αυτό απαιτείται. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με βάση την ενημέρωση που έχει από τους αρμόδιους Δημάρχους και τον 

Περιφερειάρχη σχετικά με τον εκτιμώμενο αριθμό πολιτών για τους οποίους δεν δύναται να εξασφαλιστεί άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς 

στεγασμένους χώρους, συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών προκειμένου να ενημερωθεί ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών και 

να εξεταστεί η άμεση μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων, αν τούτο είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έπειτα από απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων σε οργανωμένους χώρους, 

σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και την Περιφέρεια. 

Η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών ως μέτρο έχει χαρακτήρα προσωρινό, μέχρι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες στέγασης 

των πληγέντων σε άλλους ασφαλείς στεγασμένους χώρους (επιδότηση ενοικίου, κ.λπ.). 
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6.10. ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, 

και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, λόγων έκτακτων 

συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει 

απόφαση διακοπής μαθημάτων, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,  λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας. 

6.11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
Η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, κυρίως στον αστικό χώρο, 

κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κ.λπ.. 

Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τον σεισμό καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και καταστολή τους, δύναται να 

προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού. 

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από το σεισμό καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και 

εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους όταν αυτό απαιτηθεί. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω σεισμών προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη 

μέτρων, όπως την απομάκρυνση πολιτών, με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας 

μετασεισμικών δονήσεων. 

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της πληγείσας 

περιοχής στα σημεία όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις οδοστρώματος, καταπτώσεις βράχων, κ.λπ., από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της 

ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου. Εν 

συνεχεία θα πρέπει να εξεταστεί και δρομολογηθεί κατά προτεραιότητα η άρση εμποδίων στο οδόστρωμα για την προσωρινή διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κ.λπ.) από και προς την πληγείσα περιοχή. 

Επισημαίνεται ότι η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε 

όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, οι οποίες δύναται να λαμβάνουν εντός 

και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους 

λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων. 
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Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω οι αρμόδιες Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων για την 

υποστήριξη του έργου τους στην αντιμετώπιση συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας, δύναται να 

ζητήσουν από την ΓΓΠΠ την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Ελληνικής 

Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) για την άμεση τεχνικογεωλογική αναγνώριση και την καταγραφή των φαινομένων και 

των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο κ.λπ.). 

Σε περίπτωση εκδήλωσης εκτεταμένων πυρκαγιών (δασικών ή μη) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωσή τους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» και το Ειδικό «ΙΟΛΑΟΣ-ΚΡΗΤΗ».  

Τονίζεται ότι η κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν λόγω του σεισμού, καθώς και η περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που 

καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της, αποτελούν 

αρμοδιότητες των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 

Τέλος, σε περιπτώσεις εκδήλωσης τσουνάμι λόγω σεισμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωσή του εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» και το Ειδικό «ΔΑΡΔΑΝΟΣ-ΒΟΡΕΑΣ-ΚΡΗΤΗ».  

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., 

Περιφέρειες, Δήμους, κ.λπ.), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης 

καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω του σεισμού. 
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6.12. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π. 
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 , 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.). 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων, κ.λπ.. λόγω σεισμού, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) 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). 

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. 

6.13. ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν: 

 την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης 

απομάκρυνσης  πολιτών, 

 την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση σεισμών, 

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος 

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την 

αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων. 
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6.14. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ / ΒΡΑΧΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 

 Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν σε στοιχεία εξέλιξης της σεισμικότητας και μέτρα αυτοπροστασίας – 

ενδεδειγμένες συμπεριφορές του κοινού σε μετασεισμικό περιβάλλον αποτελούν αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π. 
 Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών 

(αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, 

που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας.  

 Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση 

- βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου. 

 Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από την 

εκδήλωση σεισμών, καθώς και για  τις επιπτώσεις των φαινομένων στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κ.λπ.) αποτελούν 

ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Δ/νση Δ4 του Υπουργείου Υγείας.  

 Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν την έρευνα και διάσωση σε χερσαίο χώρο, καθώς και για την κατάσβεση 

πυρκαγιών στην πληγείσα περιοχή, 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 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 αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα) 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. 
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6.15. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

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 την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας 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.λ.π.) 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, κ.λπ.). 

 
6.16. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Η εκδήλωση σεισμών 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, κ.λπ.). 

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς 

ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.) να εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν από σεισμούς. 

Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη στην πληγείσα από τον σεισμό περιοχή,  οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 

κοινής ωφέλειας, κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να 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 των φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης του οδικού 

δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους. 

 

6.17 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (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 τόπων αρμόδιων Ιατροδικαστικών Αρχών και των λοιπών 

εμπλεκομένων φορέων. 

Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε από την Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ης ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης  Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ, ΑΔΑ: 6ΓΓ046ΜΤΛΒ-0ΞΕ). 
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ΜΕΡΟΣ 7. – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 
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. 

Ο κίνδυνος που διατρέχουν άμεσα οι πολίτες μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού προέρχεται κατά βάση: 

α) από εκτεταμένες πυρκαγιές σε αστικό χώρο 

β) από διαρροές επικίνδυνων ουσιών, απόρροια εκδήλωσης τεχνολογικών ατυχημάτων, κ.λπ.. 

γ) από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα 

δ) από εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά την μετασεισμική περίοδο, 

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας σεισμών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους 

ανωτέρω κινδύνους. 

Η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση 

έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. 

Στις περιπτώσεις των σεισμών η ευθύνη περιορισμού των συνεπειών και κατά συνέπεια η αρμοδιότητα εισήγησης στα όργανα λήψης της απόφασης 

που ορίζονται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, ανήκει: 

i. στον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στις περιπτώσεις 

εκτεταμένων πυρκαγιών σε αστικό χώρο, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που συνδέονται με διαρροές επικινδύνων ουσιών, κ.λπ.. μετά από σχετική 

ενημέρωση από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή 

ii. στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή στις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών σε περιπτώσεις επαγόμενων 

κατολισθητικών φαινομένων.  

iii. στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων στις περιπτώσεις εκτεταμένων καταρρεύσεων κτιρίων ή στοιχείων τους που δύναται να καταρρεύσουν 

κατά την μετασεισμική περίοδο και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή αυτή. 

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 Περιφερειάρχη 
Κρήτης, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, 
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Η ανωτέρω απόφαση δύναται να ληφθεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους Δημάρχους,  

Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη 

της καταστροφής. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις καταστροφικών 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, κ.λπ., είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον 

κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο,  

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 ως δράση Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιείται μόνον αν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή 
οργάνωση και ασφαλής υλοποίησή της και υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό 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 
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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, κ.λπ.). 

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. 

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο 

οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, 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 σεισμών, 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 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής τους Ενότητας. 

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κ.λπ.), ή 

από φορείς του ιδιωτικού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κ.λπ.). 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. 

 

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. 

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 αρ. 41 του Ν. 3536/2007. 
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7.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
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 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, κ.λπ.). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, 

ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά ΜΕΡΟΣ αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κ.λπ.). 

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 ης 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. Στα πλαίσια αυτά, 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 Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με το 

Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων. 

Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία  οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται 

μεταφορά.  
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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, κ.λπ.). 

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, κ.λπ.)  

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, κ.λπ.) 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 / Αντιπεριφερειάρχης) του σημείου συγκέντρωσης 

φορέων που δύναται να υποστηρίξουν την δράση (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κ.λπ.). 

3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από το αρμόδιο Αποκεντρωμένο όργανο Π.Π. 
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4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει 

να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη/ Περιφερειάρχη όταν οι περιοχές από τις οποίες 

θα απομακρυνθούν οι πολίτες ανήκουν σε παραπάνω από ένα Δήμο. Η ανακοίνωση πρέπει  να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες : 

Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της. 

Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής ή των περιοχών μέσα από τις οποίες θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο 

που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτές. 

Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει 

κατά προτεραιότητα (άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κ.λπ.). 

Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά 

αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί  τους. 

Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού. 

Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με 

δικά τους μέσα. 

Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού. 

Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται. 

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η 

δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό. 

  



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  55 | 123 

 

 

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, Δήμαρχος ή  Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση έχει το γενικό 

συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της. 

 

7.2 ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό, προχωρούν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης  απομάκρυνσης πολιτών λόγω 

εκδήλωσης σεισμού, 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 κ.λπ., για τις δράσεις που προβλέπονται στις  ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες και το σχέδιο δράσης. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, λόγω Covid-19: 

Παραθέτουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η πρότυπες διαδικασίες, κατά το μέρος που αφορά στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, με σκοπό την αποφυγή 

εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες του Τμήματος Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας. 

Ευνόητο είναι ότι οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών ανατρέχουν σε επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, κατά περίπτωση.  
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ΜΕΡΟΣ 8 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
8.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση για το προσωπικό της Περιφέρειας που εμπλέκεται σε δράσεις πολιτικής προστασίας πραγματοποιείται διαμέσου του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Επίσης είναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου  

Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ με την 

συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η διαρκής επιμόρφωση μπορεί να ενέχει συμμετοχή σε σχετικές ενημερωτικές δράσεις. 

 
8.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται περιοδικά ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους Φορείς και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 

της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών 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 σεισμών. 

Στο πλαίσιο αυτό με εντολή των Περιφερειαρχών, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας καλείται  να προγραμματίζει σε ετήσια βάση μια 

άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών ή να 

συμμετάσχει σε ανάλογες άλλων φορέων. 
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της με στόχο την επαύξηση 

της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων της, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση σεισμών. 

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της 

Περιφέρειας, για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση σεισμών, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κ.λπ.). 

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας (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 σεισμών. 
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8.3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση σεισμών 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  

 Ενδεχόμενη ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης 

 Νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις ή οδηγίες  

 Νέα ανάλυση κινδύνου  

 Στοιχεία απορρέοντα από αποτιμήσεις διαλειτουργικών ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.  

 Αλλαγές στα μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο  

 Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων) 

 Ενδεχομένως μετά την ανάπτυξη ειδικών (Εξωτερικών) Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) 

για εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κρήτης, εφόσον αυτά κριθεί ότι επηρεάζουν την εφαρμογή του παρόντος 

* Σε κάθε περίπτωση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) 
υπόκειται σε διαρκή επικαιροποίηση και κοινοποιείται στους λοιπούς φορείς ανά εξάμηνο. 

  
8.4. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τοn Ν. 3013/2002, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, 

περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές. 

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση 

των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού 

δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων. 

Με βάσει τα ανωτέρω καλείται η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον 

φάκελο καταστροφής και να τα υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό.  
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ΜΕΡΟΣ 9 – 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 τη ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

  
Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν & γιλέκα Πολιτικής Προστασίας  
Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας, 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). 

 
ΜΕΡΟΣ 10. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η ισχύς του παρόντος Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, 

αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ηράκλειο, 24 -  02 - 2022 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Περιφέρεια Κρήτης 

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο κ. Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
3. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ & Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων 
4. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής 
5. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Οργάνωσης 
6. Γραφεία  κ. Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων 
7. Γραφείο κ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 
8. Αυτοτελής Δ-νση Πολιτικής Προστασίας 
9. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων   
10. Αυτοτελές Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων  
11. Γενική Δ/νση Υποδομών 
12. Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 
13. Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 
14. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  
15. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού 
16. Δ/νση Τουρισμού 
17. Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων 
18. Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα 
19. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
20. Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
21. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε.Η. & Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π. Ε. Λασιθίου, Ρεθύμνου & Χανίων 
22. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
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23. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
24. Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας  
25. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων 
26. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
27. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
28. Δ/νση Οικονομικού 
29. Εθελοντικές Οργανώσεις Περιφέρειας Κρήτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

1. Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας 
i. Γραφείο Υπουργού 

ii. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  

i. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
ii. Γενική Δ/νση Σχεδιασμού 

iii. Δ-νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
iv. Γραφείο κ. Δ/ντή ΜΕΦ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  
i. Γραφείο κ. Συντονίστριας 

ii. Δ-νση Πολιτικής Προστασίας 
4. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης 
5. Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης 
6. Γενική Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης 
7. 7η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος 
8. Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης  
9. ΕΚΑΒ Κρήτης 
10. ΕΑΓΜΕ 
11. Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης  

i. Γραφεία κ. Δημάρχων 
ii. Γραφεία Πολιτικής Προστασίας  

12. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
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 

Α.Δ.ΜΗ.Ε Α.Ε. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε 

Γ.Γ.Π.Π Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ - Δ.Α.Ε.Φ.Κ Γενική Δ/νση και Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε 

Δ.Ε.Υ.Α. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

E.A.Γ.Μ.Ε. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

Ε.Κ.Α.Β. Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας 

Ε.Κ.Α.Β/Ο.ΔΙ.Κ Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας /Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

Ε.Μ.Α.Κ. Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 

Μ.Ε.Φ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων (Unit3-COMRES) του ΕΣΚΕΔΙΚ 

Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων  
ΕΛ.ΑΣ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Ελληνική Αστυνομία/ Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων 

Κ.Σ.Ο.Π.Π Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο πολιτικής Προστασίας 

Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικό Σώμα/Ελληνικη Ακτοφυλακή 

Ο.Α.Κ. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 

Ο.Τ.Α Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΠΕ.Κ.Ε. Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων 

ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Σ.Δ.Α.Α Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών 

Σ.Ο.Π.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 Γ –  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Δείτε όλες τους παρακάτω χάρτες GoogleMaps επικαιροποιημένους στον σύνδεσμο :  
https://www.crete.gov.gr/services/aytoteleis-ypiresies/dieythynsi-politikis-prostasias/chartes-politikis-prostasias/ 
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ΧΑΡΤΗΣ 1. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Κρήτης 
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ΧΑΡΤΗΣ 2. Όρια επιχειρησιακής ευθύνης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Σταθμών στην Κρήτη  
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ΧΑΡΤΗΣ 3. Περιοχές Ανάπτυξης Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας από το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΡΤΕΣ 4 – 52) 

  
ΧΑΡΤΗΣ 4. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Λασιθίου 
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Σ ε λ ί δ α  68 | 123 

 

 

 
 

 

ΧΑΡΤΗΣ 5. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ -ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  69 | 123 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 6. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  70 | 123 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 7. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  71 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 8. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  72 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 9. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  73 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 10. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  74 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 11. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  75 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 12. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  76 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 13. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  77 | 123 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 14. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  78 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 15. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  79 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 16. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΜΠΑΖΩΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  80 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 17. ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  81 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 18. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΒΕΖΟ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  82 | 123 

 

 

  
ΧΑΡΤΗΣ 19. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου 

 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  83 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 20. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  84 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 21. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  85 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 22. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  86 | 123 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 23. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  87 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 24. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  88 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 25. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  89 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 26. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  90 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 27. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΜΠΑΖΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  91 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 28. ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  92 | 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 29. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΒΕΖΟ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  93 | 123 

 

 

  
ΧΑΡΤΗΣ 30. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  94 | 123 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 31. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  95 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 32. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΗΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  96 | 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 33. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  97 | 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 34. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  98 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 35. ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  99 | 123 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 36. ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  100 | 123 

 

 

  
ΧΑΡΤΗΣ 37.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ   



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  101 | 123 

 

 

 
 

  

ΧΑΡΤΗΣ 38. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  102 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 39. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  103 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 40. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  104 | 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 41. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

 Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  105 | 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 42. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  106 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 43. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  107 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 44. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: 2022 
 

 

Σ ε λ ί δ α  108 | 123 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 45. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

Δ. ΓΑΥΔΟΥ  

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

 



«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΧΑΡΤΗΣ 46. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΧΑΡΤΗΣ 48. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΧΑΡΤΗΣ 49. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΧΑΡΤΗΣ 50. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ & CAMPING ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΧΑΡΤΗΣ 51. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΧΑΡΤΗΣ 52. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΒΕΖΟ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
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 Δείτε όλες τους ανωτέρω χάρτες GoogleMaps επικαιροποιημένους στον σύνδεσμο :  
https://www.crete.gov.gr/services/aytoteleis-ypiresies/dieythynsi-politikis-prostasias/chartes-politikis-prostasias/  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε– ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ –ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ  

Με την αρ. 1648/2021 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο32/01-12-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα 

νέα Μνημόνια Συνεργασίας με Ιδιώτες με σκοπό την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από 

την εκδήλωση Καταστροφικών Φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΔΑ: 6ΖΜ17ΛΚ-5Ε7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η– ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
 

Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού, οι αναγκαίες 

δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αναλαμβάνουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς, δύνανται να επιφέρουν επιπλέον 

δυσάρεστες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία εν καιρώ 

πανδημίας, όπως αυτήν του Covid-19. Παραθέτουμε στο παρόν 
πρότυπες διαδικασίες, κατά το μέρος που αφορά στη διαχείριση 
της πανδημίας Covid-19, με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του 

κορωνοϊού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 

Τμήματος Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας. 

 

Η1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) παραμένει σε 

εξέλιξη. Με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα η μετάδοση 

είναι πιθανό να είναι παρόμοια με τον SARS ή και άλλους 

αναπνευστικούς ιούς, που μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων, με 

άμεση ή έμμεση επαφή και αερογενώς σε μερικές περιπτώσεις, 

δεδομένης της παρουσίας του ιού τόσο στο κατώτερο όσο και στο 

ανώτερο αναπνευστικό καθώς και της παραμονής του στον αέρα 

έως και 3 ώρες. 

Τεκμηριωμένη είναι η χρήση μάσκας σε χώρους υψηλής 

μεταδοτικότητας, όπως σε πολυσύχναστους δημόσιους και 

ιδιωτικούς  εξωτερικούς χώρους, χώρους εργασίας, άλλους 

κλειστούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου αλλού 

δεν τηρούνται οι αποστάσεις. 
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Οπότε κρίνεται απαραίτητο να τηρούνται τα παρακάτω: 

 σωστή υγιεινή χεριών, 

 φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων) 

 χρήση προστατευτικής μάσκας, 

 καλό αερισμό κλειστών χώρων, 

 απολύμανση επιφανειών, 

 έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωση τόσο αυτών όσο και των επαφών τους. 

Εξειδικευμένες οδηγίες για ειδικές περιπτώσεις  είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  

Ενδείκνυται να αναρτώνται πληροφοριακές σημάνσεις και σε άλλες γλώσσες, πλην της Ελληνικής, για τους αλλοδαπούς επισκέπτες της Κρήτης. 
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Η2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 
Η2.1. Απαραίτητα έργα υποδομής για την υγιεινή διαβίωση 
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι χώροι οργανωμένης εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, που θα είναι επαρκές για την κάλυψη όλων των υδρευτικών αναγκών του πληθυσμού. Το πόσιμο νερό θα 

διανέμεται μέσω δικτύου ύδρευσης, εάν υπάρχει η δυνατότητα, είτε ως εμφιαλωμένου νερού, είτε με βυτία. Σε κάθε περίπτωση όμως η 

ποιότητα του νερού θα πληροί όλους τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Υγιεινό τρόπο διάθεσης λυμάτων και δυνατότητες ατομικής καθαριότητας κατά προτίμηση σε λουτρά και πλύσης ιματισμού 

 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

 Δοχεία συλλογής και μέσα αποκομιδής των στερεών απορριμμάτων. Η τοποθέτηση δοχείων συλλογής απορριμμάτων και η εξασφάλιση των 

μέσων αποκομιδής των στερεών απορριμμάτων είναι επιβεβλημένα για την αποφυγή κινδύνου ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος 

και των επιπτώσεων για τη Δημόσια Υγεία, που μπορεί να προκληθούν από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων 

Η2.2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης  

 Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων.  

 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού με σαπούνι και νερό, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που 

χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά-απολυμαντικά όπως :  

 διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.50 % που πωλούνται έτοιμα στο εμπόριο  

Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται με τη διάλυση οικιακής χλωρίνης μέσα σε νερό σε αναλογία 100ml οικιακή χλωρίνη σε 1 λίτρο νερό. 

Απαιτούμενος χρόνος παραμονής του διαλύματος στην επιφάνεια 10 λεπτά ή  

 αλκοολούχα διαλύματα περιεκτικότητας σε αιθανόλη 70% (πωλούνται έτοιμα στο εμπόριο), για επιφάνειες ευαίσθητες προς τη χλωρίνη 

Παραμονή του διαλύματος αυτού επί των προς απολύμανση επιφανειών 1 λεπτό.  

 Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε 

συμπτώματα κορονοϊού SARS-CοV-2 .  

 Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό, 

όταν καθαρίζει, θα πρέπει να φοράει γάντια και στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές 

σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και 

επαναχρησιμοποίησή τους.  

Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών. 
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Η2.3. Οδηγίες ατομικής υγιεινής: 
 

 Συνιστάται να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. 

 Συνιστάται να αποφεύγεται η κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων. 

 Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, συνιστάται να καλύπτονται η μύτη με το στόμα με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το 

χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση μέσα στους κάδους απορριμμάτων. 

 Συνιστάται το τακτικό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των 

χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. 

 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. 

Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής. 

 

 

 
Η2.4. Απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-CοV-2 σε χώρους καταυλισμού:  

Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των φιλοξενούμενων για ενδεχόμενα συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος πριν την εισαγωγή και 

διαμονή τους στο χώρο.  

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης) είναι αρμόδια για την εφαρμογή των ισχυουσών πρωτόκολλων διαχείρισης των 

καταυλισμών από υγειονομικής πλευράς. 

Σχετικές πληροφορίες: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  
Η2.5. Σύγκληση Συλλογικών/Συντονιστικών Οργάνων – Διενέργεια Ασκήσεων 

Νοείται ότι αναλόγως και του επιδημιολογικού φορτίου και των οδηγιών για τις συναθροίσεις, ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η συνεδρίαση των 

Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλες συσκέψεις και συναντήσεις εργασίας να 
εκτελούνται με τηλεδιάσκεψη, υβριδικής μορφής ή με φυσική παρουσία.  

Αντιστοίχως οι ασκήσεις πεδίου εκτελούνται κατάλληλα προσαρμοζόμενες στα ισχύοντα πρωτόκολλα ή αναβάλλονται.  
Διενεργούνται κανονικά οι ασκήσεις «επί χάρτου». 


