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ΜΔΡΟ Η. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1. Ηζηοπικό, Ομάδα ζύνηαξηρ και ημεπομηνία ςποβολήρ ζσεδίος 

 

Σν παξφλ ζρέδην ζπληάρζεθε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Τ.Α.1299/7- 4 -2003-ΦΔΚ 

423/Β΄/2003 «Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», ηνπ 

Ν3013/2002- ΦΔΚ 102/Α΄/2002 θαη ηνπ N.3852/2010 κε ηνλ νπνίν γηα πξψηε θνξά 

ππεηζέξρεηαη ε έλλνηα ησλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ (άξζ. 

63). 

Αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ εκθάληζεο θπκάησλ 

θαχζσλα θαη ζηνρεχεη ζηελ άκεζε θαη ζπληνληζκέλε απφθξηζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, θαζνξίζηεθε βάζεη ηνπ  Δγρεηξηδίνπ ζχληαμεο θαη 

ελαξκφληζεο ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο αλά θαηαζηξνθή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (αξηζ.7753/5-11-2009 έγγξαθν ηεο Γελ. Γξακ. 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). 

 

1.1 Ηζηοπικό ύνηαξηρ  

 

Σν 2011 ε Γ/λζε  Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ειιείςεη 

γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (επηβεβιεκέλν απφ ην Ν.3013/2002 άξζ. 13),  

ζπλέηαμε ην ζρέδην ελεξγεηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθά 

δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ιφγσ θαχζσλα. Σν ζρέδην εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 299/2011 ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο (αξ.πξση.59570/15-9-

2011). 

Σν 2013, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ πνπ φξηζε ν Ν.3852/2010 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, βάζε ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Οξγαληζκνχ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο  (ΦΔΚ 1629/10-5-
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2012), ην ηκήκα πξνρψξεζε ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ θαη εμέδσζε ηε 2ε έθδνζή ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ. Ζ 4
ε
 

αλαζεψξεζή ηνπ ζρεδίνπ απνηειεί απφξξνηα ηεο απνθηεζείζαο εκπεηξίαο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο απαξαίηεηεο 

αλαηξνθνδφηεζήο ηνπ.  

 

1.2 Ομάδα ζύνηαξηρ  

Γηα ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ νξίζηεθε ε νκάδα ζχληαμεο κε 

ηελ ππ’ αξ.262/2011 απφθαζε Γεκάξρνπ  

 

ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΖ 

 
 

ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ  

 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ΚΡΖΣΗΚΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ 

 

 

ΦΤΗΚΟ Msc 

 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ Γ/ΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 262/2011 ΓΗΑ ΣΖ  ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΟΜΑΓΑ 

ΤΝΣΑΞΖ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΛΟΓΧ ΚΑΤΧΝΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΡΥΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΥΔΓΗΟΤ : 13/7/2012 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΛΔ ΣΟ ΥΔΓΗΟ: Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 
 
 

2. Ιστορικό αναθεωρήσεων  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ 
α/α Αλαζεψξεζεο Σκήκαηα θαη 

ειίδεο πνπ 

επεξεάζηεθαλ 

Ζκεξνκελία  

Αλαζεψξεζεο 
Παξαηεξήζεηο 

1   6
νο

 2012  

2   6
νο

 2013  

3   6
νο

 2018  

 

 

3. Υαπακηηπιζμόρ βαθμού αζθαλείαρ: 

 

Ο βαζκφο αζθαιείαο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ νξίδεηαη φηη είλαη 

ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ 
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4. Πίνακαρ διανομήρ 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΧΝ 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΗ 

 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
 

 
 

5.Οδηγίερ για ηην ενεπγοποίηζη ηος ζσεδίος 

 

Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαχζσλα ελεξγνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ζην ζηάδην 

επηρεηξήζεσλ «απμεκέλε εηνηκφηεηα (ΦΑΖ 2)» ιακβάλνληαο ππ’ φςε 

πξνεηδνπνηεηηθφ έγγξαθν ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 
 

ΜΔΡΟ ΗΗ. ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ 

1.κοπόρ 

Όπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3013/2002, ε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ θαχζσλα ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, 

έρεη ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ εππαζψλ θπξίσο νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη γεληθά ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ, ζε πεξίπησζε 

θαχζσλα. 

Σα θχκαηα θαχζσλα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηα πην θνληθά θπζηθά θαηλφκελα ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα, δηφηη πιήηηνπλ ηηο απξνεηνίκαζηεο θαη πην επαίζζεηεο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ην θχκα θαχζσλα ζηελ Αηηηθή ην 

1987 κε 1.000 λεθξνχο θαη ζην Παξίζη ην 2003 κε 1854 ζχκαηα. Ο θαχζσλαο ηνπ 

2003 έπιεμε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ θαη πξνθάιεζε πάλσ απφ 

100.000 ζχκαηα ζε φιεο ηηο ρψξεο. 
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Γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο θαχζσλαο, ζεσξείηαη κηα πεξίνδνο 

ηνπιάρηζηνλ 3 εκεξψλ, φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο μεπεξλνχλ ηνπο 37°C, ε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία είλαη ηνπιάρηζηνλ 31°C 

θαη έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο , δειαδή ε ζεξκνθξαζία δε κεηψλεηαη αξθεηά 

θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο -δελ πέθηεη θάησ απφ ηνπο 25-26°C (ΓΓΠΠ, 2014). 

χκθσλα κε ηελ ΔΜΤ γηα λα νξηζηεί κηα πεξίνδνο σο πεξίνδνο θαχζσλα ζηελ 

Διιάδα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

a) Ζ κέγηζηε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ 

Αζελψλ (ΔΑΑ), ζην Θεζείν, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 37°C 

b) Ζ κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 31°C, ζηνλ ίδην ζηαζκφ 

c) Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ζην ζηαζκφ Λαξίζεο (θεληξηθήο Διιάδαο) πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 38°C ηελ ίδηα εκέξα (Μαπξάθεο Α. et al. 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο κηα πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαχζσλαο φηαλ ε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία είλαη αλψηεξε ησλ 31°C θαη έρεη 

δηάξθεηα πάλσ απφ ηξεηο εκέξεο (World Health Organization, 2003). 

Οη επηπηψζεηο ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα είλαη απφ 

απιή δπζθνξία, ζεξκηθή εμάληιεζε σο θαη ζεξκνπιεμία ε νπνία ρξεηάδεηαη άκεζε 

ηαηξηθή βνήζεηα. H ζπλδπαζηηθή δξάζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο-πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ επηβαξχλεη ηδηαίηεξα ηηο επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. (παηδηά, 

ειηθησκέλνη, πάζρνληεο απφ ρξφληεο παζήζεηο). 

χκθσλα κε ηα κνληέια θαη ηηο πξνβιέςεηο ηα θαηξηθά θαηλφκελα ελδέρεηαη λα 

γίλνπλ πην ηζρπξά, πην ζαλαηεθφξα, κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο (Amengual et al., 2013). ε Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηηο 

«πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ζηελ Διιάδα», αλαθέξεηαη φηη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επεηζνδίσλ θαχζσλα, ζα 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ εηεζίσο θαηά 2200 ζε επίπεδν επηθξάηεηαο κε ηνπο 

1.450 απφ απηνχο ζηελ Αηηηθή (Δπηηξνπή Μειέηεο Δπηπηψζεσλ Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, 2011).  
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε πνιηηεία θαη εηδηθφηεξα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, σο ν 

εγγχηεξνο ζηνλ πνιίηε βαζκφο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα αληηκεησπίδεη 

ηα θαηλφκελα αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην δπλαηφ νη 

επηπηψζεηο ηνπο.  

2. Ανηικειμενικοί ζηόσοι ηος ζσεδίος 

 Λήςε κέηξσλ πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο  

 πληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

 Tαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ απφθξηζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο  

 

 Oξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κε ηελ απνζαθήληζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ξφισλ θαη 

αξκνδηνηήησλ 

 

 Έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλε ζηελ άκεζε επνπηεία φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ  

 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ κε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ψζηε λα πηνζεηεί 

ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο 

 

 Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ απνηίκεζε 

ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ζρεδίνπ   

 

 

3. Ανάλςζη ενεπγειών   

 

Ζ αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ απνζθνπεί ζηελ απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε αθξαίσλ 

ζεξκνθξαζηψλ. 

3.1 Φάζη 1 -ςνήθηρ Δηοιμόηηηα  

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηα κέηξα θαη ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηξνπή ηεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε αθξαίεο 

ζεξκνθξαζίεο θαχζσλα. 
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3.1.1 Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος 

 

Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

 πληάζζεη ην ζρέδην δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε θαχζσλα, ην ππνβάιιεη ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία εηζεγείηαη ηελ έγθξηζή ηνπ (Άξζ.63 ηνπ 

N.3852/2010 ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010). Σν ζρέδην αλαζεσξείηαη φπνηε πξνθχςεη 

θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή, ζεζκηθή ή νξγαλσηηθή θαη επηθαηξνπνηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο 

αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελε αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, 

πνπ δελ επεξεάδνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ ή ηελ ηδέα 

επηρεηξήζεσλ δει. αιιαγέο ζηα κέζα ή ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

αλαθέξεηαη σο εκπιεθφκελν ζηελ πινπνίεζή ηνπ ζρεδίνπ.  

 πγθεληξψλεη ηνπο επηθπξσπνηεκέλνπο θαηαιφγνπο κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο 

θαη ηνπο θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηίζεληαη ζην θνηλφ ζηελ 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

 Απνζηέιιεη ζην ηκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πεηξαηά θαη Νήζσλ (Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) 

ηελ θαηάζηαζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ ππνδνρή ηνπ θνηλνχ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ 

θαηάζηαζε απηή αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα  http://www.patt.gov.gr ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  

 Πξνσζεί ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

απηνπξνζηαζίαο απφ θαχζσλα 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Γιεύθςνζη Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ  

 

 Καζνξίδεη ηνλ/ ηνπο θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο, νη νπνίνη ζα είλαη δηαζέζηκνη 

γηα ηελ πξνζσξηλή θηινμελία ηνπ πιεζπζκνχ θαη πξνζβάζηκνη ζε 12σξε 

http://www.patt.gov.gr/


ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΛΟΓΧ ΚΑΤΧΝΑ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 

8 

βάζε (ή ηνπιάρηζηνλ ζε 12σξε βάζε θαηά ηηο ψξεο 08:00 π.κ έσο 20:00 κ.κ.), 

γηα ηηο εκέξεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο θαχζσλα. ε ζπλεξγαζία κε ην 

ηκήκα Γξακκαηείαο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

θχιαμε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε 

βάζε ην άξζ. 16 ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 

1629/10.2012,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε 

ηθαλνχ αξηζκνχ ππαιιήισλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

παξαπάλσ ρψξσλ νπνηεδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν.  

 Δλεκεξψλεη ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, 

ψζηε απηφ λα πξνβεί ζηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο γηα ηελ έγθαηξε αλάξηεζή 

ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

3.1.3 Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών 

Σμήμα Ζλεκηπομησανολογικού και ςγκοινωνιών  

 

 Πξαγκαηνπνηεί έιεγρν γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο ζηα 

δεκνηηθά θηίξηα θαη εηδηθά ζε απηά πνπ έρνπλ νξηζζεί σο θιηκαηηδφκελνη 

ρψξνη ππνδνρήο δεκνηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαχζσλα. ε πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο πξνβιήκαηνο ελεξγνπνηείηαη ην θαηάιιειν ζπλεξγείν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 Δλεκεξψλεη ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ψζηε λα πξνβεί ζε επηθαηξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηνπο δηαζέζηκνπο 

θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ θνηλνχ ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

 

3.2. Φάζη 2-Αςξημένη Δηοιμόηηηα  

3.2.1 Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος 

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 

Μεηά ηελ απνζηνιή ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ απφ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) γηα ηελ εθδήισζε επηθίλδπλσλ 

θαηλνκέλσλ θαχζσλα, νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη απφ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
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ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην ηκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πεηξαηά, εηδνπνηνχληαη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ ηνπ 

Γήκνπ λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκφηεηα. 

 

3.2.2 Γιεύθςνζη Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ 

 

Οη ππεχζπλνη ησλ θιηκαηηδφκελσλ ρψξσλ ππνδνρήο θαηαξηίδνπλ πξφγξακκα, ψζηε 

απηνί λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφηε. 

 

Δλεκεξψλνπλ ην θνηλφ κε ηνηρνθφιιεζε ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ Γήκνπ (Δίζνδνη 

Γεκαξρηαθνχ κεγάξνπ, ΚΔΠ, ΚΑΠΖ, θηήξην θνηλσληθήο ππεξεζίαο) θαη κε 

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, γηα ηνλ επεξρφκελν θαχζσλα, ηνπο 

θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο ππνδνρήο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο 

απηνπξνζηαζίαο πνπ έρεη εθδψζεη ε ΓΓΠΠ.  

ην παξάξηεκα Η, ππάξρεη πξφηππν έληππν, ψζηε λα ζπκπιεξψλεηαη θάζε θνξά 

άκεζα θαη λα ελεκεξψλεηαη ην θνηλφ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζσ: 

 ηνηρνθφιιεζεο ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ Γήκνπ 

 αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 πιεξνθφξεζεο απφ ηε γξακκή 1567 ηνπ Γήκνπ 

Οη ρψξνη ππνδνρήο δεκνηψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη, θαίλνληαη ζην πίλαθα 1, ελψ θαηά 

ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, αμηνινγνχληαη νη αλάγθεο ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί 

αλαγθαίν, λα  ελεξγνπνηεζνχλ θαη άιινη. 
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3.3. Φάζη 3
-
Άμεζη ανηιμεηώπιζη - Δπέμβαζη  

 

 

 

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, ην ηκήκα 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί 

πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο, εθηηκά ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαχζσλα ζηελ πεξηνρή θαη 

ελεκεξψλεη ην Γήκαξρν/Αληηδήκαξρν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ 

θηλεηνπνηεί ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο. Αλ θξηζεί ζθφπηκν γίλεηαη 

ζχγθιηζε .Σ.Ο.  

ε πεξίπησζε καθξνρξφληαο παξακνλήο κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο ρψξνπο 

ππνδνρήο, πξέπεη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζίηηζεο νπφηε θηλεηνπνηείηαη ε αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο (ηει.210400-6860, -

7672,-6558, -9093). 
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3.4. Φάζη 4-Ανάλςζη ενεπγειών μεηά ηο θαινόμενο  

 

πιιέγνληαη ηα ζηνηρεία πξνζέιεπζεο ησλ δεκνηψλ ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, θαζψο 

θαη νη πηζαλέο αδπλακίεο ή πξνηάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζρέδην, ψζηε θαηά ηελ 

επηθαηξνπνίεζή ηνπ λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχζθεςε κε αληηθείκελν ηελ 

απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε ζχληαμε 

θαηαιφγνπ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη φπνηε πξνθχςνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο  (φπσο  

αιιαγέο ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηδέαο επηρεηξήζεσλ, 

ζηηο αξκνδηφηεηεο, θιπ) . 
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4. Υπήζιμα ηηλέθωνα  

 

 

Πίλαθαο απαξαίηεησλ ηειεθψλσλ 

 

 Φνξέαο Σειέθσλν 

1 Κέληξν άκεζεο βνήζεηαο 

 

166 

2 Ππξνζβεζηηθή 

 

199 

3 Άκεζε δξάζε αζηπλνκίαο 

 

100 

4 Δληαίνο Δπξσπατθφο Αξηζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

 

112 

5 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 210 - 3359 002-3 

 

6 Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πεηξαηάο  

2131618546 

 

 

Το 112 είναι ο αριθμός ποσ μπορείηε να καλείηε δωρεάν ζε περίπηωζη έκηακηης 

ανάγκης ζε όλες ηις τώρες ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης, από ζηαθερό ή κινηηό ηηλέθωνο 

 για να επικοινωνήζεηε με οποιαδήποηε σπηρεζία έκηακηης ανάγκης 

 ζε οποιαδήποηε τώρα ηης ΕΕ 

 από ζηαθερό ή κινηηό ηηλέθωνο ή και από ηηλεθωνικό θάλαμο 

 δωρεάν 

 Καλέζηε ηο 112 ζε όλες ηις περιπηώζεις έκηακηης ανάγκης όηαν απαιηούνηαι 

σπηρεζίες πρώηων βοηθειών, πσροζβεζηικής ή αζησνομίας.  

 

Μην κλείζεηε ηο ηηλέθωνο αν καλέζαηε καηά λάθορ ηο 112! Πείηε ζηελ 

ηειεθσλεηή φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ζηαιεί 

βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο επηηφπνπ γηα λα ην επηβεβαηψζεη. 
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5. Οδηγίερ αςηοπποζηαζίαρ από καύζωνα ηηρ ΓΓΠΠ 

 

Καηά ηη διάπκεια ηος καύζωνα 

 

• Απνθχγεηε ηελ ειηνζεξαπεία θαη παξακείλεηε ζε ζθηεξά θαη δξνζεξά κέξε καθξηά 

απφ ρψξνπο φπνπ επηθξαηεί ζπλσζηηζκφο. 

• Απνθχγεηε ηε βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο κε πςειή 

ζεξκνθξαζία, άπλνηα θαη κεγάιε πγξαζία. 

• Απνθχγεηε ην βάδηζκα γηα πνιχ ψξα ή ην ηξέμηκν θάησ απφ ηνλ ήιην. 

• Πξνηηκήζηε ηα ειαθξά, άλεηα θαη αλνηρηφρξσκα ξνχρα απφ θπζηθφ πιηθφ γηα λα 

δηεπθνιχλεηαη ν αεξηζκφο ηνπ ζψκαηνο θαη ε εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα. Δπηιέμηε έλα 

θαπέιν πνπ εμαζθαιίδεη θαιφ αεξηζκφ ηνπ θεθαιηνχ. Φνξέζηε καχξα ή 

ζθνπξφρξσκα γπαιηά κε εηδηθή επίζηξσζε πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ αληαλάθιαζε 

ηνπ ήιηνπ. 

• Φξνληίζηε ε δηαηξνθή ζαο λα απνηειείηαη απφ ειαθξά θαη κηθξά γεχκαηα, κε 

έκθαζε ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. Πεξηνξίζηε ηα ιηπαξά. 

• Πίλεηε άθζνλα πγξά (λεξφ θαη ρπκνχο θξνχησλ). Αλ ηδξψλεηε πνιχ, πξνζζέζηε 

αιάηη ζην θαγεηφ ζαο Απνθχγεηε ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 

• Κάληε ριηαξά ληνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θη αλ ρξεηαζηεί ηνπνζεηείζηε πγξά 

θαιχκκαηα ζην θεθάιη θαη ζην ιαηκφ. 

• Μεξηκλήζηε γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα 

(αλαπλεπζηηθά, θαξδηαγγεηαθά, θ.ιπ.). πκβνπιεπηείηε ην ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπο γηα 

ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ νδεγηψλ θαη γηα φζνπο ιακβάλνπλ θάξκαθα, αλ πξέπεη λα ηα 

ζπλερίζνπλ θαη ζε πνηα δνζνινγία, θαζψο νξηζκέλα απμάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζψκαηνο. 

• Απνθχγεηε ηα πνιχσξα ηαμίδηα κε ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο φηαλ ε δέζηε είλαη ζε 

πνιχ πςειά 
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Aν έσεηε νεογνά βπέθη 

 

• Νηχζηε ηα φζν γίλεηαη πην ειαθξά. Φξνληίζηε ψζηε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο λα 

είλαη ειεχζεξα θαη λα κελ ηπιίγνληαη ζε πάλεο. 

• Φξνληίζηε λα κελ κέλνπλ ζηνλ ήιην κεηά ην κπάλην ζηε ζάιαζζα θαη λα θνξνχλ 

πάληα θαπέιν. 

• Δθηφο απφ γάια ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε θαη άιισλ πγξψλ φπσο ρακνκήιη, λεξφ 

θ.ιπ. 

• Δηδηθά γηα ηα βξέθε θαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά, θξνληίζηε λα ηξψλε πεξηζζφηεξα 

ρνξηαξηθά θαη θξνχηα θαη ιηγφηεξα ιίπε. 

 

Aν έσεηε ηλικιωμένοςρ 

 

• Μεηαθηλείζηε ηνπο ζε δξνζεξφηεξνπο ρψξνπο ή πεξηνρέο (παξαζαιάζζηα ή ζε 

βνπλφ). Δλαιιαθηηθά θξνληίζηε λα παξακέλνπλ ζηα θαηψηεξα δηακεξίζκαηα 

πνιπψξνθσλ ζπηηηψλ. 

• Αλνίμηε ην ζπίηη ηε λχρηα γηα λα δξνζίδεη θαη θξαηάηε ην εξκεηηθά θιεηζηφ ηηο 

δεζηέο ψξεο ηεο εκέξαο. 

• Μελ εγθαηαιείπεηε ηα ειηθησκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κφλα ηνπο ζε πεξηπηψζεηο 

ζεξηλψλ δηαθνπψλ ή πνιπήκεξεο απνπζίαο ζαο απφ ην ζπίηη. Γηαθνξεηηθά 

εμαζθαιίζηε έλα άηνκν γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο θξνληίδα.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/odigies/fenomena/kafsonas.csp 
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6. Θεπμοπληξία  

Σα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο ζεξκνπιεμίαο : 

 δπλαηφο πνλνθέθαινο,  

 αηνλία,  

 αίζζεκα θαηαβνιήο δπλάκεσλ  

 ηάζε γηα ιηπνζπκία,  

 πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο,  

 λαπηία,  

 εκεηνί  

 ηαρπθαξδία.  

 

Πξψηεο Βνήζεηεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα πξνζθέξεη ζε θάπνηνλ πνιίηε πνπ εκθαλίδεη 

ζπκπηψκαηα ζεξκνπιεμίαο 

 

 Μεηαθέξεηε ην ζεξκφπιεθην ρσξίο ρξνλνηξηβή ζε κέξνο δξνζεξφ, επάεξν θαη 

ζθηεξφ ή θάησ απφ δέληξα αλ ππάξρνπλ.  

 

 Aθαηξείηε ηα βαξηά ξνχρα γηα λα αεξίδεηαη ην ζψκα θαη κε νπνηνδήπνηε 

πξφρεηξν κέζν.  

 

 Βξέρεηε ην πξφζσπν, ην ιαηκφ ην ζηήζνο θαη γεληθά ην ζψκα ηνπ κε θξχν 

λεξφ.  

 

 Σνπνζεηείηε ςπρξά επηζέκαηα ζην πξφζσπν θαη ην θεθάιη.  

 

 Κάλεηε εληξηβέο ζηα άθξα κε θαηεχζπλζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ.  

 

 Αλ κπνξεί λα πηεη, ηνπ δίλεηε άθζνλα πγξά θαη κηθξέο πνζφηεηεο αιαηηνχ, γηα 

λα αλαπιεξψζεη απηφ πνπ έραζε ν νξγαληζκφο ηνπ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

εθίδξσζεο.  

 

 Καιείηε ην ΔΚΑΒ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε Ννζνθνκείν θαη πεξαηηέξσ 

αληηκεηψπηζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

Ππόηςπο ένηςπο ηοισοκόλληζηρ ηων σώπων ςποδοσήρ δημοηών για ηην 

ανηιμεηώπιζη  καύζωνα
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ΚΛΗΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΚΑΣΑΦΤΓΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ 

 

 

Α ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ ΟΣΗ  ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΈΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΠΡΟΓΝΧΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ 

ΣΑΓΗΑΚΖ ΑΝΟΓΟ ΘΑ ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΖΜΔΡΔ. Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ ΣΖ ΘΑ ΦΘΑΔΗ ΣΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΖ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΥΧΡΑ ΣΟΤ…………. 

 

ΓΗΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΡΔ  8:00 π.κ -20:00 κ.κ., ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ –ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ,   

ΘΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΟΤΝ ΑΝΟΗΚΣΟΗ  ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΔ, ΟΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΚΛΗΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ : 

 

 

         
O Αληηδήκαξρνο  

 

 

 

                               

 Κιηκαηηδφκελνη ρψξνη Γηεχζπλζε Σει. 

1    

2    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Θεζμικό πλαίζιο και ζσεηικά έγγπαθα 

 

 

Ν.2344/1995 (ΦΔΚ Α 212/11-10-1995) «Οξγάλσζε ΠΠ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

ΤΑ 7701/1999 (485/28-4-1999)«Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο» 

 

Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ Α΄102/1-5-2002)  « Αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο » 

 

Τ.Α. 1299/2003 (ΦΔΚ 423 Β΄/10-4-2003) « Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε  « ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ » 

 

ΠΓ 33/2003(ΦΔΚ 292/18-12-2003 «χζηαζε Δπηζηεκνληθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 

Κέληξνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» 

 

Π.Γ. 151/2004 (ΦΔΚ Α΄107/3-6-2004) « Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο ΠΠ »  

    

Τ.Α. 3384/2006 (ΦΔΚ 776/28-6-06) πκπιήξσζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε ην Δηδηθφ ρέδην 

«Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ  

 

 

Ν.3463/2006 3463 (ΦΔΚ 114 /8-6-2006) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ. 

 

Ν.3613/2007 (ΦΔΚ 263/23-11-2007) Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  

Ν.3536/2007 (ΦΔΚΑ΄42/23-2-2007) Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.   

 

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 5εο Μαξηίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε 

ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (2007/162/ΔΚ) 

 

Π.Γ. 184/2009 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΚ 213/Α΄/2009) 

 

N.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010)  Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο  

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 
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Π2α/Γ.Π.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & 

Αιιειεγγχεο ηνπ ΤΤΚΑ «ρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» 

 

Ν.4249/2014 (ΦΔΚ Α΄ 73/24-3-2014) Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε θαη ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Ν.4325/2015(ΦΔΚ 47/11-5-2015) Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε 

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

 

ΚΤΑ 172058/2016 (ΦΔΚ 354Β’/17.02.2016): «Καζνξηζκφο θαλφλσλ, κέηξσλ θαη 

φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/18/ΔΔ». 

 

Δγθχθιηνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε αξ.πξση. 3983/ 1-6-2016 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηεο ΚΤΑ 172058/2016 κε ηελ νπνία ε 

ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ Οδεγία 2012/18/ΔΔ (SEVESO III) 

 

Δγθχθιηνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε αξ.πξση. 2300/ 29-3-2016 

Θεζκηθφ πιαίζην θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θήξπμε πεξηνρψλ ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

ΓΤΓ2/πνι.9283/28-1-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΦ0Θ-ΛΓΣ) «Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ» 

 

 ΓΤΓ2/νηθ42736/16-5-2014 Δγθ (ΑΓΑ: ΒΗΦ5Θ-1Υ8) «Παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο 

πφζηκνπ λεξνχ ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο» 

 

Γ1δ/Γ.Π. νηθ.59565/4-8-2015 (ΑΓΑ: 6ΜΑΤ465ΦΤΟ-Φ25) «Λήςε κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

(ππξθαγηέο, ζεηζκνί, πιεκκχξεο θ.α)» 

 

Γ1Γ/ΟΗΚ. 88321/18-11-2015 (ΑΓΑ: ΦΔΞΔ465ΦΤΟ-ΚΛ5) «Λήςε κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θ.α) 

 

ΓΓΠΠ 2015 (ΑΓΑ: 7ΗΓ1465ΦΘΔ-ΟΝ1) «Παξνρή Πφζηκνπ Ύδαηνο ζηηο 

θαηαζηξνθέο: Θεζκηθφ πιαίζην – Ρφινη θαη Αξκνδηφηεηεο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ – 

Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξνρήο πφζηκνπ χδαηνο» 

 

Τπνπξγείν Τγείαο «Πξφιεςε επηπηψζεσλ απφ ηελ εκθάληζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 

θαη θαχζσλα» (ΑΓΑ Φ6ΒΦ465ΦΤΟ-8ΧΦ) 


