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ΘΕΜΑ: 

        
Έγκριση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΆΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α) 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ / ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ 

ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την κωδική ονομασία 
«ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ» 
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και ισχύει σήμερα. 

2. Την αρ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762Β/26-02-21) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Κρήτης», όπως ισχύει. 

3. Τον Ν.4662/2020 (Α’27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 

αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 

εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» 

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

5. Τον Ν.4662/2020 (ΦΕΚ27Α/2020): Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 

Κινδύνων, … και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική 

ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» (ΑΔΑ: ΨΘ5046ΝΠΙΘ-55Ο) 

7. Το αρ. Α1841/05-10-22 έγγραφο ΓΓΠΠ «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των 

πλημμυρικών φαινομένων-Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων» 

(ΑΔΑ:6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567) 

8. Την 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική 

ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» (ΑΔΑ: Ρ7ΟΒ46ΝΠΙΘ-2ΟΘ) 

9. Το αρ. Α2712/09-12-22  έγγραφο ΓΓΠΠ «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» 
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10. Το αρ. Α2802/19-12-22 Χαρτογραφική απεικόνιση Αποχιονισμού Περιφέρειας Κρήτης χειμερινής 

περιόδου 2022-2023  

11. Του αρ. 80904/18-11-19 εγγράφου Υπ. Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας 

από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» (ΑΔΑ: ΩΕΕ7465ΦΥΟ-ΥΚΙ), 

12. Το αρ. Α2535/29-11-22 έγγραφο ΓΓΠΠ «κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ:Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ), 

13. Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) (4η Έκδοση ΑΔΑ: 6ΦΖΧ46ΝΠΙΘ-ΒΧΕ) 

και 

14. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), ΦΕΚ Β’ 4326/30.12.2016  

15. Το αρ. 8180/07-09-2021 έγγραφο ΓΓΠΠ «Χαρτογραφική απεικόνιση σταθμών μέτρησης αέριας 

ρύπανσης στην ελληνική επικράτεια» 

16. Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID 

(ΑΔΑ: ΩΒ5Ξ46ΜΤΛΒ-8ΣΒ) 

17. Τον Ν.4797/2021, ΦΕΚ Α΄ 66/2021 «Κρατική Αρωγή προς επιχειρήσεις ….» 

18. Τις νέες διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες επήλθαν κατά κύριο λόγο σε φορείς της 

Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. λειτουργία Μονάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (ΜΕΦ/Unit3-COMRES) 

του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ονομασία Υπουργείων, κ.ά. 

 
 

και για τον λόγο ότι οι σχετικές αλλαγές δεν τροποποιούν τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις κύριες 

δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Χειμερινών 

Καταστροφικών Φαινομένων,  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

την έγκριση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ / ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

με την κωδική ονομασία «ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ» 

Ο σκοπός του παρόντος Ειδικού Σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των 

εμπλεκόμενων Φορέων για α) την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής 

προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων και β) την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης. 
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Το ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ / 

ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την κωδική 

ονομασία «ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ» θα διαβιβαστεί στους εμπλεκόμενους φορείς αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (εξαιρουμένων των Παραρτημάτων που περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: 

https://www.crete.gov.gr/epixeirhsiaka-sxedia/  

 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένο: ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ 

χωρίς τα Παραρτήματα Ε & ΣΤ, τα οποία διαβιβάζονται μόνο στους εμπλεκόμενους φορείς  

ανά 6μηνο, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 

 
  

ΑΔΑ: 64Ο97ΛΚ-ΤΩΥ



 

 
 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  

Α) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ / ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

με την κωδική ονομασία:  

«ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ» 

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΑΔΑ: 64Ο97ΛΚ-ΤΩΥ



«ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ»: ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ & Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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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 α) Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων, β) Χιονοπτώσεων και Παγετού και γ)  άλλων Έντονων Καιρικών 

Φαινομένων (θυελλωδών ανέμων, ανεμοστρόβιλων, καταιγίδων, κατολισθήσεων) σε συμμόρφωση προς το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 

με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

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

1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (πλην των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε & ΣΤ που διαβιβάζονται μόνο στους εμπλεκόμενους 

φορείς, με αναθεώρηση ανά 6 μήνες ή όποτε επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές). 

1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

1.4. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Η έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου «ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ» ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης: 31-01-2023. 

1.5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται (και εφαρμόζεται) για τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση δράσεων:  

α) πρόληψης  

β) προπαρασκευαστικών ενεργειών 

γ) αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου 

δ) αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και  

ε) άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων.  

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 άλλων φορέων 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 δικό τους επιχειρησιακό σχεδιασμό. 
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ΜΕΡΟΣ 2 – ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
2.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Με το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χειμερινών 
Καταστροφικών Φαινομένων της Περιφέρειας Κρήτης επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Περιφερειακό 

και Τοπικό επίπεδο. Παράλληλα διατηρείται η διασύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακό, όσο και 

σε επίπεδο σχεδιασμού. Ειδικότερα στον σκοπό σύνταξης του παρόντος εντάσσονται: 
 Η υλοποίηση προληπτικών και προπαρασκευαστικών μέτρων & δράσεων Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ετοιμότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού και των μέσων.  

 Ο σχεδιασμός δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων και 

την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς 

και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. 
 
2.2. ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι του παρόντος είναι:  

 Η εναρμόνιση του σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης με:  

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

 τον Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ-102 Α): Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 τον Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ-27Α): Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 τη 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση 

Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» (ΨΘ5046ΝΠΙΘ-55Ο) 

 το αρ. Α1841/05-10-22 έγγραφο ΓΓΠΠ «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές 

δράσεις εμπλεκόμενων φορέων» (ΑΔΑ:6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567) 

 τη 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση 

Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» (Ρ7ΟΒ46ΝΠΙΘ-2ΟΘ) 

 το αρ. Α2712/09-12-22  έγγραφο ΓΓΠΠ «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» 

 την Χαρτογραφική απεικόνιση Σχεδίου Αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 

 το αρ. 80904/18-11-19 έγγραφο Υπ. Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» 

(ΑΔΑ: ΩΕΕ7465ΦΥΟ-ΥΚΙ) 

 το αρ. Α2535/29-11-22 έγγραφο ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας» (ΑΔΑ:Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ) 
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 το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) (4η Έκδοση ΑΔΑ: 6ΦΖΧ46ΝΠΙΘ-ΒΧΕ) 

 το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ, ΦΕΚ Β’ 4326/2016 )  

 την Χαρτογραφική απεικόνιση σταθμών μέτρησης αέριας ρύπανσης στην ελληνική επικράτεια 

 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 ….») 

 τις νέες διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες επήλθαν κατά κύριο λόγο σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. λειτουργία Μονάδας 

Εμπλεκόμενων Φορέων (ΜΕΦ/Unit3-COMRES) του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ονομασία Υπουργείων κ.ά.) και στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Κρήτης (αριθμ. 1218/26-02-21 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 762/2021) «Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης», όπως ισχύει).  

 Ο προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Περιφερειακό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του 

συστήματος Πολιτικής Προστασίας.  

 Η 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 Χειμερινών 

Καταστροφικών Φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Επισήμανση: Το παρόν Σχέδιο δεν υπεισέρχεται σε θέματα ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) 

για εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα επί μέρους ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ επεξεργάζονται τους κινδύνους από όλες τις φυσικές καταστροφές, 

σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη μελέτη ασφαλείας και το ΣΑΕΚ της εκάστοτε εγκατάστασης. Για τα εγκεκριμένα από την Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Κρήτης και όλη την ενδεδειγμένη πληροφόρηση επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: 

https://www.crete.gov.gr/seveso/. 

 

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

2.3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
2.3.1.1. Πλημμυρικά Φαινόμενα 
Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, βάσει των οποίων δρομολογούνται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με 

την (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) έχει θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιολόγησή τους με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους 

στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Χαρτών επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας. Επιπλέον, τα Εγκεκριμένα Σχέδια 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), όπως και οι αναθεωρήσεις αυτών, έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας:  http://floods.ypeka.gr/  και στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/. 
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2.3.1.2. Χιονοπτώσεις – Παγετός  

Προβλήματα από χιονοπτώσεις και παγετό παρατηρούνται στην Κρήτη συνήθως από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου ως και 

το τέλος Μαρτίου και η εμφάνισή τους συνδέεται κυρίως με το υψόμετρο και την απόσταση από τη θάλασσα και ως εκ τούτου εντοπίζονται 

κατά κύριο λόγο σε μεγάλα υψόμετρα στους τρεις ορεινούς όγκους του νησιού (Ψηλορείτης-Λευκά Όρη- Δίκτη), περιοχές χωρίς ανθρωπογενή 

δραστηριότητα και δευτερευόντως σε ημιορεινές περιοχές. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος από την εκδήλωση χιονοστιβάδων είναι σχεδόν 

μηδενικός. 

2.3.1.3. Έντονα χειμερινά καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι, ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες) 
Ισχυροί άνεμοι δημιουργούνται στη Μεσόγειο όπως επίσης τοπικά σε παραθαλάσσιες περιοχές ισχυροί άνεμοι (μπουρίνια).  

Οι ανεμοστρόβιλοι και οι Μεσογειακοί κυκλώνες είναι σπάνια μετεωρολογικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή μας και μπορούν 

να συμβούν μόνο υπό κάπως ασυνήθιστες περιστάσεις ασταθούς ατμόσφαιρας/μεγάλης διαφοράς ατμοσφαιρικής πίεσης.  

Οι καταιγίδες προϋποθέτουν μεγάλη ποσότητα υδρατμών στα κατώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας υπό συνθήκες ισχυρών ανοδικών ρευμάτων, 

λόγω ισχυρών διαφορών θερμοκρασίας και συνοδεύονται σχεδόν πάντα από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, αστραπές, κεραυνούς 

και μερικές φορές χαλάζι.  

2.3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
2.3.2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
Οι πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.  

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά αίτια και δύναται να διακριθούν σε χερσαίες ή ποτάμιες και 

σε παράκτιες. Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται λόγω ισχυρών καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, ή ακόμα και από 

συνδυασμό των παραπάνω, με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της απορροής των ποταμών, όπως επίσης και από αστοχία μεγάλων υδραυλικών 

έργων, όπως θραύσεις φραγμάτων. Οι ξαφνικές πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό τη ραγδαία εξέλιξή τους, είναι το πιο συνηθισμένο είδος 

πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας της χώρας μας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη ρεμάτων με έντονες κλίσεις 

αποστράγγισης. Οι ξαφνικές πλημμύρες  έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και έχουν αποβεί 

επανειλημμένως μοιραίες για την ανθρώπινη ζωή. Η εμφάνιση τέτοιων πλημμυρικών φαινομένων εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι: 

 η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων 

 η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή απορροή 

 η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής 

 ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις 

 η φυτοκάλυψη του εδάφους και οι χρήσεις γης  

 η δυνατότητα παροχέτευσης της ροής από υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα. 

Επίσης, ενδέχεται να προκληθεί πλημμύρα από υπόγεια ύδατα, από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, καθώς και από θαλάσσια κύματα 

βαρύτητας. Η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.  
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ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΣ 
Στην Κρήτη η εκδήλωση των φαινομένων αυτών συνήθως διαρκεί μερικές ώρες, μέχρι μερικές μέρες. Παρόλα αυτά, λόγω της μη εξοικείωσης 

του πληθυσμού με τις έντονες χιονοπτώσεις και τα φαινόμενα παγετού, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή 

των πολιτών. 

ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ, ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ) 
Θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούνται σε περιοχές όπου συνδυάζονται ένα σύστημα χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων κατά τη διέλευση μιας 

ύφεσης με σχετικά υψηλές πιέσεις στις γύρω περιοχές. Τοπικά ισχυροί άνεμοι (μπουρίνια) δημιουργούνται σε περιοχές που επηρεάζονται από 

καταιγίδες λόγω της ισχυρής αναστροφής της ατμοσφαιρικής πίεσης που δημιουργείται. 

Οι ανεμοστρόβιλοι ή σίφωνες αποτελούν το πιο βίαιο και καταστρεπτικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Ο ανεμοστρόβιλος είναι μια ισχυρή 

στροβιλιζόμενη στήλη αέρα, που προβάλει συνήθως από ένα καταιγιδοφόρο νέφος. Ο στροβιλισμός του αέρα στη στήλη του ανεμοστρόβιλου 

παρουσιάζει μικρή πίεση στο κέντρο και γίνεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού στο βόρειο ημισφαίριο και κατά την αντίθετη φορά 

στο νότιο ημισφαίριο. Οι σίφωνες διακρίνονται σε σίφωνες ξηράς και θάλασσας. 

Οι ανεμοστρόβιλοι ξηράς είναι μεγάλων διαστάσεων στρόβιλοι αέρα που εκτείνονται από τη βάση ενός καταιγιδοφόρου νέφους μέχρι την 

επιφάνεια του εδάφους και η δημιουργία τους οφείλεται στη μεγάλη ατμοσφαιρική αστάθεια. Η αστάθεια αυτή προκαλείται όταν ψυχρός και 

ξηρός αέρας κατά την κίνησή του βρεθεί πάνω από μια περιοχή με θερμό αέρα. Οι σίφωνες ξηράς μπορεί να συνοδεύονται από καταιγίδες, 

βροχές και χαλάζι. 

Οι ανεμοστρόβιλοι της θάλασσας είναι μικρότεροι από τους σίφωνες της ξηράς, δημιουργούνται κάτω από το καταιγιδοφόρο νέφος και μπορεί 

να φτάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Υπάρχουν όμως και σίφωνες που δημιουργούνται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς την 

ύπαρξη καταιγιδοφόρου νέφους. Οι συνθήκες για τη δημιουργία τους είναι ίδιες με εκείνες των σιφώνων ξηράς, η διάμετρος τους φθάνει και 

τα 150m και ο χρόνος ζωής τους 10'-30' λεπτά. 

Οι καταιγίδες είναι από τα πιο βίαια ατμοσφαιρικά φαινόμενα και συνοδεύονται από ραγδαίες βροχές, ισχυρούς ανέμους με μεταβλητή ένταση 

και διεύθυνση, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν τα 50 με 80km/h ή ακόμα και τα 100km/h, από ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις, δηλαδή κεραυνούς, 

και πολλές φορές από χαλάζι. 

Η διάρκεια μιας καταιγίδας είναι το πολύ δύο ώρες. Οι ραγδαίες βροχές των καταιγίδων είναι ικανές να προκαλέσουν πλημμύρες. 

Η καταιγίδα αναπτύσσεται όταν η ατμόσφαιρα είναι έντονα ασταθής (δηλαδή, ευνοούνται οι ανοδικές κινήσεις των αερίων μαζών) και υπάρχει 

μεγάλη ποσότητα υδρατμών στα κατώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο θερμός και υγρός αέρας κοντά στην 

επιφάνεια του εδάφους ανέρχεται γρήγορα και ψύχεται. Η υγρασία που υπάρχει στην ατμοσφαιρική μάζα συμπυκνώνεται σε παγοκρυστάλλους 

και υδροσταγονίδια, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ογκωδών νεφών. 

Κατολίσθηση είναι το φαινόμενο της διατάραξης της ισορροπίας μιας μάζας εδάφους ή βράχου. Οι κατολισθήσεις αποτελούν μέρος των 

φυσικών διεργασιών εξέλιξης του γήινου ανάγλυφου, ωστόσο μπορούν να προκληθούν και από εξωτερικές παρεμβάσεις με την έμμεση ή άμεση 

συμβολή του ανθρώπου. Η εκδήλωση μιας κατολίσθησης είναι συνήθως το αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης μορφολογικών, γεωλογικών,  

γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και ανθρώπινων παρεμβάσεων. Οι τελευταίες μπορούν κυρίως να επιταχύνουν την εκδήλωση 

του φαινομένου.  
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Αν η εδαφική ή βραχώδης μάζα κινηθεί μόνο προς την κατακόρυφη διεύθυνση, το φαινόμενο ονομάζεται καθίζηση, κατάρρευση ή κατάπτωση. 

Αν υπάρχει και κίνηση κατά την οριζόντια διεύθυνση, τότε χρησιμοποιείται ο γενικός όρος κατολίσθηση. 

2.3.2.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
Η εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων δύναται να προκαλέσει: 

 τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών 

 επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων 

 αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη 

 επιπτώσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία 

 διακοπή συγκοινωνιών (οδικών/θαλάσσιων/αεροπορικών) και δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότησης/υδροδότησης κ.ά.) 

 αποκλεισμούς περιοχών και εγκλωβισμούς ατόμων, όπως για παράδειγμα κτηνοτρόφων, εκδρομέων, κυνηγών κ.λπ. 

 καταστροφές στις υποδομές της χώρας (συγκοινωνιακά/υδραυλικά έργα) 

 άμεσες και έμμεσες απώλειες σε οικονομικές δραστηριότητες  

 συνέπειες στην πολιτιστική κληρονομιά και στον τουρισμό  

 επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές 

2.3.2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από 

την Εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων είναι οι ακόλουθες: 

 η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

 η επικαιροποίηση σχεδίων Πολιτικής Προστασίας των εμπλεκομένων φορέων και των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών 

 ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που δύναται να διατεθούν σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο 

 η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων 

 η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών 

2.3.2.4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 Εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου με συνέπειες στις υποδομές, στις κατοικίες, καθώς και στην υγεία των πολιτών. 

 Εμπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. 

 Αδυναμία άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο. 

2.4. ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: 

Α] δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων  

Β] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών  

Φαινομένων. 

Βασική αρχή εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η συντονισμένη δράση τους. 
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ΜΕΡΟΣ 3 – ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι κύριες δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης για: 

 την προετοιμασία (πρόληψη – προπαρασκευαστικές δράσεις – συντονισμό) 

 την αυξημένη ετοιμότητα για τις περιοχές που προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων καιρικών 

φαινόμενων, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες κ.τ.λ. 

 την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών 

Φαινομένων. 

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 των 

διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες (άρ. 26 του Ν. 4662/2020). 

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 του ΜΕΦ/UNIT3 του 

Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα σε φορείς που έχουν τα αιτούμενα προς συνδρομή μέσα, καθώς και την υποβολή αιτημάτων 

διεθνούς συνδρομής, όταν το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω Χειμερινών 

Καταστροφικών Φαινομένων σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν. 

 
3.1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων  

προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

3.1.1. Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 

3.1.2. Τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 

3.1.3. Την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

3.1.4. Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Αναλυτικά, τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αναφέρονται 

στο αρ. Α1841/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ «Έργα και μέτρα πρόληψης για την 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων» (ΑΔΑ: 6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567), όπου μεταξύ 
άλλων αποσαφηνίζεται ο ρόλος κάθε φορέα.  
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3.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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 Χειμερινών 

Καταστροφικών Φαινομένων, δρομολογούνται με εντολή του Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 
3.2.1. Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας που θα χρησιμοποιηθούν (μηχανήματα, οχήματα, αλατοδιανομείς, αλυσοπρίονα, αντλίες, 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συσκευές και άλλα μικροεργαλεία), καθώς και έγκαιρη προμήθεια απαιτούμενων υλικών (ασφαλτόμιγμα, αλάτι 

αποχιονισμού, πινακίδες οδικής σήμανσης, Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού, ισοθερμικές κουβέρτες μιας χρήσης, εξοπλισμός 

αποθηκευτικού κέντρου Κρήτης, καύσιμα, άλλα αναλώσιμα, κ.λπ.) 

3.2.2. Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών και στοιχείων επικοινωνίας σε επίπεδο Περιφέρειας. 

3.2.3. Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον μέσων προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας. 

3.2.4. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους. 

3.2.5. Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

3.2.6. Διενέργεια/Συμμετοχή σε ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας επί χάρτου και στο πεδίο. 
3.2.7. Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση καταστροφικών 

φαινομένων σε χώρους αρμοδιότητας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 

3.2.8. Απόφαση Περιφερειάρχη για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. 

3.2.9. Απόφαση Περιφερειάρχη για τον ορισμό Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής (Ν.4797/2021 όπως ισχύει) σε κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

3.2.10. Συγκρότηση Επιτροπών Κρατικής Αρωγής σε κάθε Π.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης. 

3.2.11. Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινή ή κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) από 

υπαλλήλους των Υπηρεσιών, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού τους, σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 

26 του Ν. 4662/2020, ΦΕΚ 27Α,  σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4915/22, ΦΕΚ 63Α). 
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3.3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Κρίνεται απαραίτητο οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν ετησίως τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων τους. Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 

3.3.1. την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

3.3.2. τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή 

πληροφοριών 

3.3.3. την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς  

3.3.4. το συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κ.λπ.) για την αντιμετώπιση κινδύνων  

3.3.5. την κατάσταση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και των 

αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας 

3.3.6. τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς 

και τον προσδιορισμό δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

3.3.7. την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Π.Ε. σε δράσεις για την υποστήριξη 

του έργου του Αντιπεριφερειάρχη 

3.3.8. τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων σε έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών  έργων, καθώς και ζητήματα 

που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου όμβριων υδάτων στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στις αστικές περιοχές. 

 
3.4.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

Η κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου για τις περιοχές, όπου 

προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία 

Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις: 

3.4.1. Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 

των συνεπειών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων. 

3.4.2. Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από την ΓΓΠΠ, για τη 

λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων/παγετού και πλημμυρών. 

3.4.3. Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τα αναμενόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα. 
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3.5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

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

την εξέλιξη των Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων, στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου, κατά κανόνα δρομολογούν αρχικά δράσεις που 

συνδέονται με: 

3.5.1. την κινητοποίηση του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και την εξασφάλιση της 

επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς 

3.5.2. την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), με μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η 

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

3.5.3. την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων 

ή πληγέντων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ. 

3.5.4. τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από 

έναν Δήμο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

3.5.5. τη συνδρομή στο έργο των Δήμων για παροχή βοήθειας στους πληγέντες 

3.5.6. την άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας για τη διαπίστωση ζημιών που 

προκλήθηκαν από πλημμύρες, χιονοπτώσεις ή άλλα καταστροφικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις φραγμάτων κ.λπ.) 

3.5.7. την ενημέρωση του κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από χειμερινά καταστροφικά φαινόμενα 

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

3.5.9. την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και τις επιπτώσεις τους 

3.5.10. 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) 

3.5.11. την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγεισών από θεομηνίες περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

3.5.12. τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου 

3.5.13. την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας σε συνεργασία με την οικεία 

Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές 

3.5.14. την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευση κολύμβησης μέχρι, κατόπιν σχετικών μετρήσεων, να διαπιστωθεί η καταλληλόλητα της 

θάλασσας για κολύμβηση, εάν κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού επικίνδυνα διαφυγόντα υγρά κινούνται προς τη θάλασσα  
3.5.15. την έκδοση οδηγιών σχετικά με την αλιεία και την κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού επικίνδυνα διαφυγόντα υγρά κινούνται προς τη θάλασσα. 

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, παροχής βοήθειας στους πληγέντες, όπως 

και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 
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3.6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  

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

3.6.1. τη συνδρομή 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 (*) 
3.6.2. τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και 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 

3.6.3. την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις 

στο έργο της Περιφέρειας 

3.6.4. 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 

3.6.5. τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου, πληγείσες περιοχές) στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του 

ΥΠΟΜΕΔΙ 

3.6.6. τη διαχείριση και την αποκατάσταση του χώρου σε περίπτωση ρύπανσης των πληγεισών περιοχών από επικίνδυνα απόβλητα (& τα 

υγειονομικά). 

 

Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων 

φορέων (Π.Σ., Δήμων κ.λπ.) και τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου, συγκροτούν κατάλληλα συνεργεία για: 

 
3.6.7. τον καθαρισμό και την αποκατάσταση λειτουργίας αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους 

3.6.8. την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους 

3.6.9. την εκκίνηση της διαδικασίας Κρατικής Αρωγής για τους δικαιούχους που έχουν πληγεί από πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους ή άλλες 

θεομηνίες 

3.6.10. την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από α) τους 

Δήμους για τις πληγείσες οικίες και β) τον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής για τις πληγείσες επιχειρήσεις 

3.6.11. τον άμεσο υγειονομικό έλεγχο των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 

 
(*) 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 πλημμυρών, δύναται να αιτηθεί μέσω του ΜΕΦ/UNIT3 του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. συνδρομή 

από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις κ.λπ.) 
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3.7. ΣΥΓΚΛΗΣΗ Σ.Ο.Π.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
Μετά την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων οι κατά τόπους αρμόδιοι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, δύνανται 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. 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω Έκτακτα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά: 
3.7.1. με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, καθώς και 

για τις συνέπειές του, κατά το μέρος  που τους αφορά και εμπλέκονται 

3.7.2. με την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των 

δράσεων και των μέτρων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

3.7.3. με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ 

3.7.4. με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ, 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 

Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

3.7.5. με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες 

3.7.6. με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών όταν η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη 

3.7.7. με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις 

στο έργο της Περιφέρειας 

3.7.8. με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών 

Φαινομένων  

3.7.9. με εγγειοβελτιωτικά έργα, οπότε στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι σκόπιμο να κληθούν και εκπρόσωποι των αρμόδιων 

για την λειτουργία και συντήρησή τους Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία 

των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους. 
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ΜΕΡΟΣ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
4.1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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4.2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.) 
 
 

 

 

 Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. & 2.) για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως 

αναλυτικά προσδιορίζονται ανωτέρω στα σημεία 3.1.1. έως 3.7.9., καταγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 4.3. 

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

 Αναλυτική ονομαστική κατάσταση υπευθύνων και υπηρεσιακά εμπλεκόμενων λοιπών φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφεται επίσης στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

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

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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4.3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

ΔΡΑΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ή ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 
3.1.1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3.1.2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΕΒ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Ο.Α.Κ.  

3.1.3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ή ΔΗΜΟΙ κατόπιν προγραμματικής σύμβασης 

3.1.4. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΙ, ΟΑΚ, ΤΟΕΒ, Κ.ΛΠ.) 

3.2.1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3.2.2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.2.3. Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3.2.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CivilCreteTalos  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

3.2.5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.2.6. ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

3.2.7. TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ κατόπιν εισήγησης από ΔΗΜΟ 

3.2.8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.2.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.2.10. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.2.11. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3.3.1. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

3.3.2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.3.3. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΓΕΕΘΑ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, Κ.ΛΠ.) 

3.3.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΙ  

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

3.3.5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ / Φ.Λ.Φ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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3.3.6. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π.  

ΔΗΜΟΙ 

3.3.7. TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π. 

3.3.8. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ   

ΔΗΜΟΙ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π. 

3.4.1. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.4.2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CivilCreteTalos  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

Unit 5-112 

3.4.3. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.5.1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ για κινητοποίηση των Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.5.2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ για κινητοποίηση των Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

& με ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.5.3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

σε συνεργασία με  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.5.4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κατόπιν εισήγησης από Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε συνεργασία με τον ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ στο σημείο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή τον ΔΗΜΟ ή τη Δ/ΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ή ΑΛΛΗ ΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

3.5.5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

3.5.6. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3.5.7. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CivilCreteTalos  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

3.5.8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

3.5.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.5.10. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατόπιν εισήγησης από ΔΗΜΟ  

3.5.11. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κατόπιν εισήγησης από ΔΗΜΟ 

3.5.12. ΟΛΕΣ ΟΙ Δ/ΝΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΓΡΑΦΕΙΑ στην πληγείσα περιοχή 
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3.5.13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κατόπιν εισήγησης από ΔΗΜΟΥΣ 

3.5.14. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.5.15. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ  

3.6.1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ σε συνεργασία με ΔΗΜΟΥΣ 

3.6.2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ σε συνεργασία με ΔΗΜΟΥΣ 

 

3.6.3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε συνεργασία με ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

3.6.4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.6.5. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

3.6.6. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, διαφορετικά Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

3.6.7. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3.6.8. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3.6.9. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.6.10. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.6.11. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΩΝ   

3.7.1. 
έως 

3.7.8. 
ΜΕΛΗ Σ.Ο.Π.Π. 

3.7.9. ΤΟΕΒ ή άλλοι ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατά περίπτωση 
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ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

5.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Η επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 Σταθερά τηλέφωνα 

 Κινητά τηλέφωνα (κλήσεις/βιντεοκλήσεις & SMS) 

 Συχνότητες VHF/UHF 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

 Ταχυδρομείο/ΙΡΙΔΑ/Papyrus/άλλα πληροφοριακά συστήματα 

 Προφορικά (δια ζώσης ή τηλεδιάσκεψη) 

 Ιστοσελίδα Περιφέρειας https://www.crete.gov.gr/  

 Σελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Περιφέρειας  

 CivilCreteTalos (app σε iOS & android)  

 
5.2. ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 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 ΠΕ.Κ.Ε. 

 Σε μερικές περιπτώσεις έκτακτης κατάστασης (ειδικά όταν δεν χρήζει διάσωσης) η ροή της πληροφόρησης φτάνει απευθείας σε αρμόδια για το 

συμβάν Τεχνική Υπηρεσία (συνήθως δια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή της Περιφέρειας), η οποία επιλαμβάνεται με ίδια μέσα ή με 

ανάδοχους ή ιδιώτες με μνημόνια συνεργασίας.  

 Όταν δεν είναι άμεσα εφικτή η επίλυση του συμβάντος, τότε η χωρικά αρμόδια Υπηρεσία αναλαμβάνει άλλες δράσεις προστασίας έως την πλήρη 

αποκατάσταση (π.χ. κλείσιμο δρόμου, αποκλεισμό περιοχής, άρση κατάπτωσης, καθαρισμό τάφρου, κλαδοκοπή κ.λπ.), ζητώντας και τη συνδρομή 

της ΕΛ.ΑΣ., όπου κρίνεται αναγκαίο για την αστυνόμευση. 

 Σε κάθε περίπτωση, μετά την επίλυση του προβλήματος υπάρχει μια ανάδραση μεταξύ της πηγής της πληροφορίας και του επικεφαλής στο 

συμβάν, για να εξακριβωθεί η πλήρης αποκατάσταση. Ταυτόχρονα ενημερώνονται 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 
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ΜΕΡΟΣ 6 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

6.1. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  
Η αυξημένη ετοιμότητα των φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων βασίζεται στις 

καθημερινές προγνώσεις των καιρικών φαινομένων από τον θεσμικά επίσημο φορέα πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, που είναι η Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).  
Επίσης, η Ε.Μ.Υ. εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία 
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. 

Τα ΕΔΕΚ και τα ΕΔΠΕΚΦ αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΜΕΦ/UNIT3 του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και 

διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση 

ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης 

έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα επίπεδα ετοιμότητας βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων 

Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε 

επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων καθορίζεται από τον αντίστοιχο σχεδιασμό του. 

Στους αποδέκτες του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΜΕΦ/UNIT3 του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού 

(ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ, συμπεριλαμβάνονται και φορείς 

που εμπλέκονται σε δράσεις λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και φορείς παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών, λειτουργίας 

και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας κ.λπ., για λόγους ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους. 

 
6.1.1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΔΕΚ ΚΑΙ ΕΔΠΕΚΦ.  

Παρακάτω στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 απεικονίζεται η διανομή των ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Διανομή των ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ 
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6.1.2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΔΠΕΚΦ) ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Στην περίπτωση Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), πέραν της ειδοποίησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

ειδοποιείται από το ΜΕΦ/UNIT3 του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. και τηλεφωνικά – στο κινητό – ο υπεύθυνος/οι Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, 

προκειμένου να κινητοποιήσουν τους τοπικά αρμόδιους. Η περαιτέρω προώθηση του προειδοποιητικού σήματος γίνεται ως εξής: 

Α1) με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και  

Α2) με αποστολή SMS επίσης από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας προς: 

 Περιφερειάρχη 

 Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη/Ειδικούς Συμβούλους Πολιτικής Προστασίας 

 Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 

 Αυτοτελές Γραφείο Τύπου/Δημοσίων Σχέσεων (με συνημμένο δελτίο τύπου) 

 Γενική Δ/νση Υποδομών 

 Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 

 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

 Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

 Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού 

 Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

 Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΚ 

 Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚ 

 Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού ΠΚ 

 Γραφείο Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) ΠΚ 

 Γενική Δ/νση Πρωτογενή Τομέα 

 Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Τμήμα Αλιείας 

 Διεύθυνση Κτηνιατρικής 

 Γενική Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

 Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

 Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 
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Β1) με κατάλληλες αναρτήσεις για την ενημέρωση του κοινού στις υφιστάμενες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (fb, twitter κ.ά.) και  

Β2) στην εφαρμογή για κινητά CivilCreteTalos app Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εν λόγω εφαρμογή, ως εξής: 

Για λογισμικό Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete 

Για λογισμικό iOS: https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726 

Και στη συνέχεια: 

Γ) Τα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων με SMS προειδοποιούν Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, 

σύμφωνα με τον παρακάτω Κατάλογο: 

 

 Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι & Υπάλληλοι αρμόδιοι για θέματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

 Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περ. Ενότητας και Προϊστ. Τμήματος Συντήρησης Έργων & Τεχνικού Εξοπλισμού 

 Γραφείο κίνησης / Οδηγοί / Χειριστές Μηχανημάτων της Περ. Ενότητας 

 Δ/ντής της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περ. Ενότητας 

 Δ/ντής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας 

 Δ/ντής της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περ. Ενότητας 

 Προϊστ. Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περ. Ενότητας 

 Επικεφαλής Εθελοντικών Ομάδων της Περ. Ενότητας 

 Προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
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6.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών φαινομένων και τη διαχείριση των συνεπειών 

(συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, ο Έλεγχος και ο Συντονισμός 

των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστή Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης, Περιφερειάρχη/αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρχου), 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 και ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από τους επιχειρησιακά αρμόδιους φορείς: 



 Δράσεις έρευνας, διάσωσης και απεγκλωβισμού οδηγών και επιβατών στο οδικό δίκτυο της χώρας, εξαιτίας πλημμύρας, χιονόπτωσης ή παγετού, 

άντλησης υδάτων από κατακλυσμένα κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του Π.Σ., αναλαμβάνονται 

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

συμβάν. 

 Δράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό και 

παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Ν. 

4150/2013 (Α΄ 35), όπως ισχύει. Κάθε άλλη αρμοδιότητα αστυνόμευσης στον αιγιαλό και την παραλία ασκείται από την ΕΛ.ΑΣ. 

 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 Επικεφαλής 

Αξιωματικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 Δράσεις παροχής βοήθειας (φαρμακευτικό υλικό, καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης) σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί, λόγω 

πολυήμερης διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, συντονίζονται από τους κατά τόπους αρμόδιους 

Δημάρχους. 

 Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών/ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομείων, κέντρων 

υγείας κ.λπ.) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).  
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6.3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμύρας ή άλλων έντονων καιρικών φαινομένων, όπως χιονοπτώσεων, παγετού, ανεμοστρόβιλου κ.λπ., 

τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, έχει στόχο την άμεση συλλογή πληροφοριών μετά την εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την 

επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών. 
 Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης του ΜΕΦ/UNIT3 του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. και των 

εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους, μετά από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών 

Φαινομένων, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες 

για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή. 

 Τη δράση μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ., οι οποίες επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι 

ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις διοικητικά ανώτερες δομές τους, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη και Δήμαρχο), καθώς και το ΜΕΦ/UNIT3 του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. 

 Με εντολή του Περιφερειάρχη 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. 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., δια των αρμόδιων οργάνων τους, συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει 

προκαλέσει το καταστροφικό φαινόμενο (ζημιές, θύματα κ.τ.λ.) και ενημερώνουν άμεσα: 

τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.) για συμβάντα αρμοδιότητάς τους, 

τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχο, Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειάρχη), 

το ΜΕΦ/UNIT3 του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., τηλεφωνικώς και γραπτώς, όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη αναφορά: ΥΑ 1299 10-04-2003 - ΦΕΚ 

423/Α΄/2003). 

 Η ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων 

υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με τη μορφή προφορικών 

δηλώσεων και συνεντεύξεων, καθώς και μέσω της www.astynomia.gr. 

 Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 

προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες 

περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 

57/Α΄/1999, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014). 

 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 της πλημμύρας 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. 

 
6.4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ως ανωτέρω 5.1. 
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6.5. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς, υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών 

Φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση, καθώς και τα 

πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την 
υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών της 

καταστροφής, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και των μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί 

βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται: 

η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων 

η έκταση της καταστροφής 

το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής) 

 
6.5.1. ΕΛ.ΑΣ. 

 Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο σχεδιασμό τους, κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης 

των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.), καθώς και την επιτήρηση και τη διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα σημεία στα οποία το οδικό 

δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων. 

 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. 

 Τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται, όταν τμήμα του οδοστρώματος του οδικού 

δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί προσωρινά από πλημμυρικά ύδατα, χιονόπτωση/παγετό ή έχουν σημειωθεί φθορές ή ζημιές σε αυτό και 

προκύπτει άμεσος κίνδυνος από τη διέλευση οχημάτων ή πεζών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. 

ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού, προκειμένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήμανση, μέχρι την 

οριστική άρση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων λειτουργίας και συντήρησης της 

οδού (εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας ή δια μέσου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου.  

 Επιπλέον, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνες για την επιτήρηση και την πρόσκαιρη και έγκαιρη διακοπή της 

κυκλοφορίας των οχημάτων, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε σημεία που παρουσιάζουν δυσκολίες διέλευσης, έτσι ώστε να διενεργείται αποχιονισμός 

και ρίψη αλατιού με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες.  
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 Σε περιπτώσεις επιβολής περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας, οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων επί ή πλησίον του οδικού άξονα θα πρέπει 

να καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τους κατά τόπους επικεφαλής συντονιστές, υπεύθυνους για την εκτέλεση έργων χειμερινής συντήρησης, 

ώστε να διευκολύνεται το έργο τους. 

 Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, θα 

πρέπει να εξετάζεται η ακινητοποίησή τους σε ικανή απόσταση από τα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων που παρουσιάζουν προβλήματα χιονόπτωσης 

και παγετού, ώστε να μην δυσχεραίνεται το έργο του αποχιονισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους από τα σταθμευμένα στο οδόστρωμα 

οχήματα. Επίσης, από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη και ασφαλή διοχέτευση ή και αναστροφή των 

οχημάτων στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας. Τα σημεία αυτά να επιλέγονται κατά το δυνατόν πλησίον κατοικημένων περιοχών ή σταθμών 

ανεφοδιασμού κ.λπ., προς αποφυγή αποκλεισμού οδηγών και επιβατών σε ερημικές τοποθεσίες. 

 Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και αν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων 

τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για 

τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και των συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και για την προστασία της ζωής και της περιουσίας 

των πολιτών.  

 Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές δύναται να συνδράμουν στο έργο της μεταφοράς 

τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες. 

 Ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται από την έκταση και την ένταση των φαινομένων, πραγματοποιείται 

από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.  
6.5.2. Λ/Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Οι ανωτέρω δράσεις (6.5.1.) στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελούν αρμοδιότητα των τοπικών 

Λιμενικών Αρχών. Υλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας για τους χώρους αρμοδιότητάς τους και συμβάλλουν στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών 

υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας λιμένων.  

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

εμπλεκομένων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, στελεχών πολιτικής προστασίας, 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 ναυλωθέντα πλοία.  

 Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό και παραλία, ως τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. 

6.5.3. Π/Σ 

 Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όταν ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους (απεγκλωβισμό και διάσωση επιβατών και 

εργαζομένων στο οδικό δίκτυο, μεταφορά και διανομή κουβερτών και πρόχειρου γεύματος, σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων λόγω 

χιονοπτώσεων ή παγετού), 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, αιτούνται μέσω του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους, καθώς και την υποστήριξη 

άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., Ε.Κ.Α.Β., Δήμων κ.λπ.) για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων. 

ΑΔΑ: 64Ο97ΛΚ-ΤΩΥ



«ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ»: ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ & Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

 

Σ ε λ ί δ α  32 

 

 
6.5.4. Ε.Κ.Α.Β. 

 Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς 

και ιδιώτες, 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. και της ΕΛ.ΑΣ. 

 Επίσης το Ε.Κ.Α.Β., μετά την εκδήλωση πλημμυρών, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την 

υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, 

παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

πλημμυρών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε 

φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ., ελέγχους Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ κ.λπ. 

 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 Ε.Κ.Α.Β., σχετικά με τον 

αριθμό των περιστατικών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους. 

6.5.5. 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 δράσεις, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους 

σχεδιασμό. 

6.5.6. 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 Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις, 

όπως αυτές αναφέρονται εκτενώς στις παραγράφους 3.5., 3.6. και 3.7. του παρόντος. 

6.5.7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κινητοποιεί την οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εκτιμήσει το εύρος των 

συνεπειών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων και, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να συμβάλει με το προσωπικό και τα μέσα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

6.5.8. ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. 
 Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων. 
 Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, μετά την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων, εφαρμόζουν κατά την 

κρίση τους τα δικά τους Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. Δύνανται επίσης να αιτηθούν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών (6.5.1. έως 6.5.7.). 
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 Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης Φραγμάτων (Φ.Λ.Φ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης 

σε άμεσο έλεγχό τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (έκτακτη επιθεώρηση). Προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και 

ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους Δημάρχους, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη 

και τον Περιφερειάρχη. Εννοείται ότι, εάν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΑΕΚ, αυτό ενεργοποιείται και εφαρμόζεται αυτόματα.  

 Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Εταιρείες Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας, Εταιρείες 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους. Επίσης, 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.) και εκδίδουν, κατά την κρίση τους, ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, 

ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ). Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται εκτεταμένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, δίνεται 

προτεραιότητα στην αποκατάσταση του δικτύου που εξυπηρετεί δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια. 

 Οι Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο 

των λιμενικών έργων αρμοδιότητάς τους και δρομολογούν δράσεις αποκατάστασης των λιμενικών έργων. 

 Οι Διοικήσεις Αερολιμένων της χώρας προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των αερολιμενικών υποδομών και, εφόσον συντρέχουν λόγοι, δρομολογούν τα 

κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, των πληρωμάτων, των αεροσκαφών, των εργαζομένων στον αερολιμένα και του κοινού 

που διακινείται σε αυτό, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΣΑΕΚ.  

 Οι Φορείς Συντήρησης και Λειτουργίας σε τμήματα Αυτοκινητοδρόμων κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο του έργου 

παραχώρησης και, εφόσον συντρέχουν λόγοι, δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία 

με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 

(Ε.Κ.Α.Β., Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, προς και από τον τόπο της καταστροφής.  

 
6.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα, μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων 

διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή την ΕΛ.ΑΣ., λόγω πλημμυρικών υδάτων, έντονων χιονοπτώσεων/παγετού, άλλων 

έντονων καιρικών φαινομένων. 

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 αυτών και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα από όμορες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες του Π.Σ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος. Αν η κατάσταση το απαιτεί, κινητοποιείται η ΕΜΑΚ.  

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής, όταν τούτο απαιτείται για την ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως 

επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα και περιμετρικά της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των συνεργείων 

βοήθειας, αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 
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Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω των πλημμυρών ή άλλων έντονων καιρικών φαινομένων σε υγειονομικά 

κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. Το παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. 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 στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες 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. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του Ε.Κ.Α.Β. και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα 

Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) 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 αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα 

του Ε.Κ.Α.Β. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός του Π.Σ., 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, φορτηγών, αλατοδιανομέων 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 Ε.Κ.Α.Β., 

 τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (Δ.Ε.ΥΑ.), ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) τη διακοπή των δικτύων τους στην περιοχή 

επιχειρήσεων προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός των ανωτέρω φορέων δύναται να βρίσκεται στο 

σημείο του συμβάντος για τεχνική υποστήριξη βάσει των αρμοδιοτήτων του, 

 το τοπικό παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα, 

 τους αρμοδίους για τη λειτουργία και τη συντήρηση του οδικού δικτύου φορείς, τη διανομή κουβερτών και πρόχειρων γευμάτων, σε 

περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού δικτύου για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των οδηγών και επιβατών, με 

μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 
Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν, κατά προτεραιότητα, οι αρμόδιοι. 
Τέλος, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό 
και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του Λ/Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
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6.7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 Εάν προκληθούν επαγόμενες τεχνολογικές καταστροφές, όπως διαρροή επικίνδυνων υλικών από βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, σε αυτές 

τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος αξιολογείται και αντιμετωπίζεται από τους κατά περίπτωση ως το παρόν αρμόδιους φορείς, μετά από σχετική 

ενημέρωση από πλευράς του υπεύθυνου λειτουργίας της εκάστοτε εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, ενεργοποιούνται άμεσα Ειδικά Σχέδια 

Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (π.χ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ, ΣΑΕΚ Φραγμάτων κ.λπ.). 

 Στην περίπτωση που προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ενημερώνονται το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή οι Υπηρεσίες Τεχνικών 

Έργων της οικείας Περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψίας και πρώτης εκτίμησης των επιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

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

περιοχές, εξαιτίας της εξέλιξης των έντονων βροχοπτώσεων ή των πλημμυρικών φαινομένων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού 

φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου 

μέσω της «Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης». 
 
6.8. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα, μετά την εκδήλωση φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες, είναι δράσεις 

Πολιτικής Προστασίας με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά, σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους με τη συνδρομή των  

Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων 

υπηρεσιών τους, και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την 

εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου. 

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής 

διαμονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει πληγεί από το φαινόμενο και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και με τη μεταφορά και 

κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας τους. 

Οι δράσεις αυτές, κατά κύριο λόγο, απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας που εμπλέκονται, βάσει 

του προσωπικού και των μέσων που άμεσα διαθέτουν. 

 
6.9. ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν: 

 την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων, 

συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης  πολιτών, 

 την άμεση/βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν 
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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. 

 
6.10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ  

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού: 

 για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση) αποτελεί 

ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου 

Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από την εκδήλωση 

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

αποτελεί ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β. σε συνεργασία με τη Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του 

Υπουργείου Υγείας.  

 για θέματα που αφορούν την έρευνα και διάσωση σε χερσαίο χώρο στην πληγείσα περιοχή, καθώς και την άντληση υδάτων από κατακλυσμένα 

κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο πλαίσιο παροχής βοήθειας στους πληγέντες αποτελεί 

αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ. 

 σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

(θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό και παραλία) αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Λ/Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

και πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με τη μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων, 

καθώς και μέσω της: www.astynomia.gr. 
 για την ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β.  

 για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, τον αριθμό και τις ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται αποτελεί ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β. 

 για την ταυτοποίηση θανόντων πολιτών αποτελεί αρμοδιότητα του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. 

 σε περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, αποτελεί ευθύνη του ΥΠ.ΕΞ. προς τις Πρεσβείες των 

αλλοδαπών πολιτών. 
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6.11. 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 τη 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.λπ.) που μπορεί να 

δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. 

Επίσης, δίνονται οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες, σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο  δίκτυο ύδρευσης, καθώς και για την παρακολούθηση 

της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης (δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, 

υγειονομική αναγνώριση κ.λπ.). 

Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται στο έγγραφο του Υπ. Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα» (ΑΔΑ: ΩΕΕ7465ΦΥΟ-ΥΚΙ). 

6.12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
Η εκδήλωση χειμερινών καταστροφικών φαινομένων δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με 

δυσμενή αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση 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 λόγω τέτοιων 

φαινομένων. 

Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη,  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, δύνανται να ζητήσουν τη 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. 

6.13. 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 τόπους αρμόδιων Ιατροδικαστικών Αρχών και των λοιπών 

εμπλεκομένων φορέων. 

Σε ένα τέτοιο συμβάν, ανάλογα με την ένταση και την έκτασή του, θα απαιτηθεί η χρήση πόρων, πέραν των κατά τόπους υφιστάμενων, γεγονός που 

αυξάνει τις απαιτήσεις συντονισμένης συνέργειας όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

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

εμπλεκόμενους φορείς, το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης  Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ, ΑΔΑ: 6ΓΓ046ΜΤΛΒ-0ΞΕ). 
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ΜΕΡΟΣ 7 – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν 4662/2020 «η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί προληπτικό 

μέτρο πολιτικής προστασίας και οργανώνεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι, 

απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός». 

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. 

Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το  

συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο, 

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη 

Κρήτης, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, 

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από μία Περιφέρεια, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο Αναπληρωτή του στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 

Προστασίας, τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους  

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

της καταστροφής. 

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. 
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Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον αν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση και ασφαλής υλοποίησή της. 
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν υπάρχουν αιτήματα πολιτών για παροχή βοήθειας σε περιοχές που έχουν ήδη 

κατακλυστεί ή θεωρούν ότι από την εξέλιξη του φαινομένου η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο, η άμεση μετακίνηση ή 

μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο αποτελεί έργο διάσωσης και δρομολογείται άμεσα από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι 

οποίες είναι θεσμικά αρμόδιες για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (παρ. 6.6. του παρόντος). 

Επίσης, σε περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν διαπιστωθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. που επιχειρούν στο 

χώρο του συμβάντος ότι η προσωπική ασφάλεια των πολιτών σε μια περιοχή που εξελίσσεται το φαινόμενο διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο από 

τη ραγδαία εξέλιξή του και η άμεση μετακίνηση ή μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο είναι επιτακτική ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, η δράση αυτή 

διενεργείται ως έργο διάσωσης που συντονίζεται από  τον επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος στο συμβάν και ενημερώνεται ο 

οικείος Δήμαρχος προκειμένου να υποστηρίξει το έργο διάσωσης προσδιορίζοντας στον επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ. στο συμβάν ασφαλείς χώρους 

προσωρινής παραμονής και φροντίδας των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί. 

Στις περιπτώσεις επικείμενης καταστροφής ή όταν η εξέλιξη του φαινομένου δεν είναι ραγδαία και επιτρέπει την λήψη μέτρων για την οργανωμένη 

απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για  λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από την κατάκλυση κατοικημένων περιοχών από 

πλημμυρικά ύδατα, ή από τη διαρροή επικινδύνων ουσιών οι οποίες παρασύρθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα ή από λοιμογόνους παράγοντες 

επικίνδυνους για την δημόσια υγεία οι οποίοι αναπτύχθηκαν  στα πλημμυρικά ύδατα, ή από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα, η δράση αυτή 

δρομολογείται ως ακολούθως: 

Στις περιπτώσεις επικείμενης κατάκλυσης κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα τα ποία δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθούν από τα 

υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα ή  υποδομές (αναχώματα, φράγματα, θυροφράγματα, κ.λπ.) και η εξέλιξη του φαινομένου επιτρέπει την λήψη 

του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους υπεύθυνοι 
λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω έργων και υποδομών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, Τεχνικοί Ασφαλείας Φραγμάτων, κ.λπ.). 

Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές αρμόδιοι να  εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 

Περιφερειάρχης/ Αντιπεριφερειάρχης, κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής 

προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η 

συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου. 

Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες που αναπτύχθηκαν ή παρασύρθηκαν από πλημμυρικά 

ύδατα, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης 
για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας. 
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Στις περιπτώσεις διαρροών επικινδύνων ουσιών, αρμόδιος να εισηγηθεί στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική ενημέρωση από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της εγκατάστασης από 

την οποία προήλθε η διαρροή και ενεργοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και κατολισθητικών  φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να 

λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη, δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.  

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας  των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών 

ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά καταλύματα, 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 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 (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας. 

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

από φορείς του ιδιωτικού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κ.λπ.). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή η Αυτοτελής 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. 
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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 επικεφαλής 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.  

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). 

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  
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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: 
 Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη 

της καταστροφής 

 Άμεσος καθορισμός από το αρμόδιο Αποκεντρωμένο όργανο Π.Π. (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης / Αντιπεριφερειάρχης) σημείου συγκέντρωσης 

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

 Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από το αρμόδιο Αποκεντρωμένο όργανο Π.Π. 

 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. 
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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. 

Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης 

ανακοίνωσης για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν 

να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα. 

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

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

Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της 

ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε 

μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο 

που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες 

πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους 

Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπάλληλους. 

Προς υποβοήθηση της ανωτέρω δράσης της ενημέρωσης των πολιτών, δύναται με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να εκδοθεί 

γεωστοχευμένη προειδοποίηση πολιτών μέσω μηνύματος «112» από τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού έκτακτης Ανάγκης (Unit 5-112)» του 

Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Η έκδοση γεωστοχευμένης προειδοποίησης πολιτών μέσω μηνύματος «112» είναι επικουρική 

των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και εξετάζεται κατόπιν σχετικού αιτήματος 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.  

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. 
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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. ΕΛΕΓΧΟΣ 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 χειμερινών καταστροφικών  

φαινομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της 

επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

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. 

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, χωρίς 

την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ). 

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας (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 καταστροφικών φαινομένων. 

 
8.3. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 του Ν.4662/2020, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις 

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. 
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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. 

Τα επιχειρησιακά μπουφάν/γιλέκα Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

  
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), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019). 

 

ΜΕΡΟΣ 10 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Η ισχύς του παρόντος Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση 

Χειμερινών Καταστροφικών Φαινομένων, αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ηράκλειο, 31-01-2023 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 64Ο97ΛΚ-ΤΩΥ



«ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ»: ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ & Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

 

Σ ε λ ί δ α  46 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  -  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

 https://www.civilprotection.gr/  
 https://www.crete.gov.gr/chartes-politikis-prostasias/  
 https://gis.crete.gov.gr/ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) 

 Αρ. YΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335/(ΦΕΚ 2687 Β /2018) απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπως 

αναθεωρήθηκε με την υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΕΓΥ/52135/348/19 (ΦΕΚ 2286 Β/11-6-2019) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 

Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010  σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/60/ΕΚ 

 Για την ανωτέρω 1η αναθεώρηση ανατρέξετε: https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1113&Itemid=1154  
 Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13), έχει έκταση 8.345 km2. Ο πληθυσμός του, με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2021 είναι 617.360 κάτοικοι.   

 Το ανάγλυφο του νησιού είναι έντονο με μεγάλους ορεινούς όγκους. Τα κυριότερα ορεινά συγκροτήματα είναι στα δυτικά τα Λευκά Όρη ή Μαδάρες 

(μέγιστο υψόμετρο 2 453m), στο κέντρο του νησιού ο Ψηλορείτης ή Ίδη με υψηλότερη κορυφή τον Τίμιο Σταυρό (υψόμετρο 2 456m), στα βόρεια ο 

Κουλούκωνας (μέγιστο υψόμετρο 1 .083m), στα νότια τα Αστερούσια (μέγιστο υψόμετρο 1.231m), στο ανατολικό τμήμα η Δίκτη (υψόμετρο 2.148m) 

και ανατολικότερα τα Λασιθιώτικα Όρη ή Όρη της Σητείας (υψόμετρο 1.476m).  

 Εντός των μεγάλων ορεινών όγκων υπάρχουν σημαντικά οροπέδια όπως του Ομαλού και της Ασκυφού στα Λευκά Όρη και το Οροπέδιο Λασιθίου στη 

Δίκτη. Στους πρόποδες των ορεινών όγκων αναπτύσσονται τα πιο εύφορα πεδινά τμήματα όπως η εκτεταμένη πεδιάδα από την περιοχή του Καστελίου 

Κισσάμου μέχρι την περιοχή της Άξου, η κοιλάδα της Μεσσαράς, και η Κοιλάδα Ηρακλείου - Μαλλίων, η πεδιάδα της Ιεράπετρας και η πεδιάδα του 

Αγ Νικολάου.  

 Το κλίμα του Yδατικού Διαμερίσματος Κρήτης χαρακτηρίζεται εύκρατο έως μεσογειακό θερμό-ημιυγρό. Στις ορεινές περιοχές ειδικά του δυτικού 

τμήματος εμφανίζεται και το ορεινό κλίμα. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στο σύνολο του Διαμερίσματος είναι περίπου 930 mm. Στο δυτικό τμήμα 

(Λευκά Όρη), το ύψος βροχής είναι πολύ μεγαλύτερο (1.700 mm), σε σχέση με το ανατολικό.  

 Το ισχυρό ανάγλυφο του ΥΔ, οι μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, η έκταση του νησιού και η πολύπλοκη υδρογεωλογική δομή 

του δημιουργούν ποικιλία στη διακίνηση του νερού, τόσο του επιφανειακού όσο και του υπόγειου. Αποτέλεσμα αυτών είναι η ανάπτυξη πολλών 

μικρών υδρολογικών λεκανών, που η έκταση τους δεν ξεπερνά τα 600 km2. Οι ορεινοί όγκοι δομούνται από ανθρακικά πετρώματα με σημαντικό βαθμό 

καρστικοποίησης, περιμετρικά των οποίων εμφανίζονται πηγές με σημαντικές παροχές, με χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών που βρίσκονται στην 

ανατολική Κρήτη να είναι υφάλμυρες λόγω ανάμιξης με νερό της θάλασσας από φυσικές διεργασίες. Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους 

χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση των παροχών του. Λίγα είναι τα ρέματα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (Γεροπόταμος, 

Πλατανιάς Χανίων και Κουρταλιώτης Ρεθύμνης) και τροφοδοτούνται κυρίως από πηγαία νερά. 

 Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Κρήτης είναι οι: Γεροπόταμος, Αναποδάρης, Γιόφυρος, Αποσελέμης, Ξεροπόταμος, Γαζανός, Καρτερός, Πρασανός, 

Φοδελιανός, Αλμυρός, Κερατοκαμπίτης, Άρβης, Ταυρωνίτης, Κερίτης, Καλαμαυκιανός, Μπραμιανός, Παντέλης, Μάγειρας, Σπηλιανός, Πυργιανός, 

Καμαριανός, Σφακόρυακο, Σπήλιος, Κλαδισσός, Κοιλιάρης, Μπούτακας, Δελφίνος, Μουσελάς, Καλλικράτης, Μπριτομάρτις, Αράδενας, Σαμαριάς, 

Σούγιας, Κανδανιώτης, Σαρακινιώτης, Ρίχτης, Βαθύς, Σκαφιδαράς, Σαρακίνας, Κουρταλιώτης, Κοτσυφός, Πλατανιανός, Γεροπόταμος Ρεθύμνου, 

Πηγιανός, Σταυρωμένος. 

 

Παραθέτουμε μερικά σημαντικά έργα στην Περιφέρεια Κρήτης ως αντιπλημμυρικά, αρδευτικά ή έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. 

Κάποια ήδη λειτουργούν, ή είναι υπό κατασκευή ή στη φάση ακόμα της μελέτης.  
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1. Φράγμα Αποσελέμη ποταμού, Δ. Χερσονήσου 

2. Φράγμα Ποταμών, Δ. Αμαρίου 

3. Φράγμα Μπραμιανών, Δ. Ιεράπετρας  

4. Φράγμα Φανερωμένης, Δ. Φαιστού 

5. Φράγμα Πλακιώτισσας, Δ. Αρχανών-Αστερουσίων 

6. Φράγμα Ινίου-Μαχαιράς, Δ. Μινώα Πεδιάδας 

7. Φράγμα Χαλαυριανού χειμάρρου Δ. Αρχανών-Αστερουσίων 

8. Φράγμα Μύρτου, Δ. Ιεράπετρας 

9. Φράγμα Πλατύ, Δ. Αγίου Βασιλείου 

10. Φράγμα Αλικιανού – Βαλσαμιώτη, Δ. Πλατανιά 

11. Φράγμα Δαφνών, Δ. Ηρακλείου 

12. Φράγμα Λαδούκου, Δ. Ηρακλείου 

13. Λιμνοδεξαμενή Ομαλού, Δ. Πλατανιά 

14. Λιμνοδεξαμενή Χαυγάς, Δ. Αγίου Νικολάου 

15. Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου, Δ. Οροπεδίου Λασιθίου 

16. Λιμνοδεξαμενή Παρτίρων, Δ. Μινώα Πεδιάδας 

17. Λιμνοδεξαμενή Δαμανίων, Δ. Μινώα Πεδιάδας 

18. Οριοθέτηση και Διευθέτηση στον ποταμό Ταυρωνίτη, Δ. Πλατανιά 

19. Οριοθέτηση και Διευθέτηση Γιόφυρου ποταμού, Δ. Ηρακλείου 

20. Οριοθέτηση και Διευθέτηση Κατσαμπαδιανού ρέματος , Δ. Ηρακλείου 

21. Οριοθέτηση και Διευθέτηση Γαζανού ρέματος, Δ. Μαλεβιζίου 

22. Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ξεροποτάμου, Δ. Ηρακλείου 

23. Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Χρυσοβαλάντου, Δ. Ηρακλείου  

24. Έργο αποστράγγισης οροπεδίου Λασιθίου προς το φράγμα Αποσελέμη 

Επίσης μελετούνται πολλαπλά άλλα μικρότερα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών.  
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Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ EL13 «Κρήτη» όπως προκύπτουν κατά την 1η
 Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας -και απεικονίζονται παρακάτω- είναι οι ακόλουθες: 

 

1. EL13APSFR001 Χαμηλές ζώνες λεκάνης απορροής Γεροποτάμου  
2. EL13APSFR002 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Γρα Λυγιάς-Ιεράπετρας  
3. EL13APSFR004 Χαμηλή ζώνη Περιοχής Αγ. Φωτιάς  
4. EL13APSFR008 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Οροπεδίου Λασιθίου  
5. EL13APSFR009 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου  
6. EL13APSFR010 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ΠΕ Χανίων  
7. EL13APSFR011 Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Ρεθύμνου  
8. EL13APSFR012 Χαμηλή ζώνη Αγ. Νικολάου  
 

Πλην όμως, στο πρόσφατο παρελθόν έχουν σημειωθεί ξαφνικές πλημμύρες λόγω ισχυρών καταιγίδων, όπως και από ξαφνικό λιώσιμο 

χιονιού/χαλαζιού, ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω και σε διαφορετικές τοποθεσίες από τις ανωτέρω αναφερόμενες, όπως: 

 Πλημμυρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019  

o στα βόρεια και νότια παράλια της Π.Ε. Ρεθύμνης 

o στα βόρεια και δυτικά παράλια της Π.Ε. Χανίων 

 Πλημμυρικά φαινόμενα (σε συνδυασμό με χαλαζόπτωση) Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020  

o στα βόρεια παράλια της Π.Ε. Ρεθύμνης 

o στα βόρεια παράλια της Π.Ε. Ηρακλείου 

 Πλημμυρικά φαινόμενα Οκτωβρίου 2022  

o στα βορειοδυτικά παράλια της Π.Ε. Ηρακλείου 

o στα βορειοανατολικά παράλια της Π.Ε. Λασιθίου 

Τα ανωτέρω καταστροφικά φαινόμενα είχαν τις εξής τραγικές συνέπειες: 

 πολλαπλούς θανάτους συνανθρώπων μας που κυρίως παρασύρθηκαν από τα ορμητικά ύδατα 

 κατάρρευση πλήθους δημόσιων υποδομών, με προϋπολογισμό των έργων αποκατάστασης της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ 

 ισχυρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων, κυρίως τουριστικών  

 υλικές ζημιές σε εκατοντάδες κατοικίες και άλλης χρήσης κτίρια, καθώς και 

 υλικές ζημίες σε αγροτικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένου και του έγγειου κεφαλαίου 
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Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Οκτώβριος 2019) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Χανίων  
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Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Ρεθύμνου 
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Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου 
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Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Λασιθίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – 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 Διευθύνσεις 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/Ο.ΔΙ.Κ Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας /Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

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

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

Κ.Ε.Π.Π/Ε.Σ.ΚΕ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 

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

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

ΜΕΦ/Unit3 Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων του ΕΣΚΕΔΙΚ 
Ο.Τ.Α. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΠΕ.ΠΥ.Δ./ ΠΕ.Κ.Ε. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση/ 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 

Τ.Ο.Ε.Β. Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων 

ΥΠ.Ε.Ξ/ΜΔΚ Υπουργείο Εξωτερικών/ Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

ΥΠ.ΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών 

Φ.Λ.Φ. Φορέας Λειτουργίας Φράγματος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πλήρες Σχέδιο με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ E & ΣΤ) 
Περιφέρεια Κρήτης 

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη  

2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου  

3. Γραφείο κ. Εντετ. Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας - ΠΑΜ-ΠΣΕΑ & Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων 

4. Γραφεία  κ. Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων 

5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 

6. Γραφείο  κ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 

7. Γραφεία κ. Ειδικών Συμβούλων Ασφαλείας Περιφέρειας Κρήτης 

8. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

I. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων   

II. Διαχειριστής CivilCreteTalos app 

III. Διαχειριστές Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης 

9. Αυτοτελές Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 

10. Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

I. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

II. Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

III. Διεύθυνση Οικονομικού 

IV. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων 

11. Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

I. Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας 

II. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

12. Γεν. Δ/νση Υποδομών 

I. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 

i. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

ii. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

iii. Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού 
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II. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου 

i. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Η. 

ii. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε.Η. 

iii. Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Π.Ε.Η. 

III. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου 

i. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Λ. 

ii. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε.Λ. 

iii. Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Π.Ε.Λ. 

IV. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου 

i. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Ρ. 

ii. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε.Ρ. 

iii. Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Π.Ε.Ρ. 

V. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων 

i. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Χ. 

ii. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε.Χ. 

iii. Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Π.Ε.Χ. 

13. Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

I. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

i. Τμήμα Περιβάλλοντος 

ii. Τμήμα Υδροοικονομίας 

iii. Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού 

iv. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου 

v. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου 

vi. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνης 

vii. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων 

viii. Γραφείο Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) 

II. Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων 
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14. Γεν. Δ/νση Πρωτογενή Τομέα 

I. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 

i. Τμήμα Αλιείας 

II. Διεύθυνση Κτηνιατρικής 

III. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου 

IV. Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων 

15. Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

I. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

II. Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 

III. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων 

16. Γεν. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 

I. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (πλήρες Σχέδιο με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ E & ΣΤ) 
 

1. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 
I. Γραφείο κ. Υπουργού 

II. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

III. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού  

IV. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

V. Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης  

VI. ΜΕΦ/unit3 – ΕΣΚΕΔΙΚ 

VII. unit5/112 - ΕΣΚΕΔΙΚ 

 
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  

I. Γραφείο κ. Συντονίστριας 

II. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

III. Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  

 
3. Γενική Αστυνομική Δ/νση Κρήτης 
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I. Αστυνομικές Διευθύνσεις Κρήτης (4) 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν το παρόν στις εποπτευόμενες οργανικές μονάδες τους) 

 

4. Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης 
5. Γενική Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης 

I. Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης (4) 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν το παρόν στις εποπτευόμενες οργανικές μονάδες τους) 

 
6. 7η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν το παρόν στις εποπτευόμενες οργανικές μονάδες τους) 

 
7. Στρατιωτικός Διοικητής Κρήτης  
 
8. 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Κρήτης) 

 
9. EKAB Παράρτημα Κρήτης 

 
10. ΠΕΔΥ Κρήτης 

 
11. ΔΕΔΔΗΕ  

 
12. ΑΔΜΗΕ  

 
13. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 

I. Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 
II. Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων 
III. Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων 
 

14. Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης  
I. Γραφεία κ. Δημάρχων 
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II. Γραφεία κ. Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας 

III. Γραφεία Πολιτικής Προστασίας  

 
15. Εθελοντικές Οργανώσεις Περιφέρειας Κρήτης 

ΑΔΑ: 64Ο97ΛΚ-ΤΩΥ



«ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΙΙ»: ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ Α) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Β) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ & Γ)  ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

 

Σ ε λ ί δ α  61 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ..…………………………………………………………………………………….. 
1.5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ …………………………………………………………………………………………. 

 
ΜΕΡΟΣ 2 – ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΙΔΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
2.1. ΣΚΟΠΟΣ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2. ΣΤΟΧΟΙ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ…………………………………….. 

2.3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.1.1. ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.3.1.2. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟΣ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.1.3. ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ, ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ) ………………………… 

2.3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ………………………………………………………………. 
2.3.2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3.2.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3.2.4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4. ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕΡΟΣ 3 – ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
3.1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ……………………………………………………………………………………………………………… 
3.3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Σ.Ο.Π.Π. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ……………………………………………………………… 
3.4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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