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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

 

 

Αθήνα, 27  Σεπτεµβρίου 2016 
Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 894  

Ταχ. ∆/νση: Κατεχάκη 56  

Τ.Κ.: 115 25, ΑΘΗΝΑ  

Πληροφορίες: Ε. Παντζαρτζή  

Τηλέφωνο: 2132035698  

Φαξ:               2132035757  

  

e-mail :     civilprotection@attica.gr    
 

Έχοντας υπόψη: 

(1) Το N.3852/2010 (ΦΕΚ A 87 – 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
(2) Το Π.∆.135/2010 (ΦΕΚ A 228 – 27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής». 
(3) Το Ν.3013/2002 (ΦΕΚ A 102 – 01.05.2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές 
διατάξεις». 
(4) Την Παράγραφο 7 του Άρθρου 16 του Ν4164/2013 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Συµπλήρωση των διατάξεων 
περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις». 
(5) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασµό µε το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α/2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».  
(6) Το µε αρ. πρωτ.: 8184/24.11.15 (Α∆Α: ΨΩΙΣ465ΦΘΕ-ΥΚ4) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων». 

 
 

Το παρόν Μνηµόνιο συντάχθηκε υπό την εποπτεία του Τµήµατος Σχεδιασµού και Πρόληψης 
 της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 

 
 

Συντονιστής:  Ελένη Παντζαρτζή,  
Προϊσταµένη Τµήµατος Σχεδιασµού και Πρόληψης  

 
Συντακτική Οµάδα:  

Βασίλειος Μώκος, ∆ηµήτρης Στέλλιου, ∆ηµήτρης Αδάµ 
 

ΑΔΑ: 6ΟΚΗΟΡ1Κ-ΒΜΕ



                                                                                                                                                                      3 

ΦΑΣΗ 1η: Φάση Πρόληψης-Ετοιµότητας 
 
 

Τα µέτρα και οι δράσεις που αφορούν στην έγκαιρη προετοιµασία για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων από εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, µε ιδιαίτερη έµφαση στους χειµερινούς µήνες, 
επικεντρώνονται σε καταστροφές που έχουν προκληθεί κατά το παρελθόν σε κατοικηµένες περιοχές, 
σε τεχνικά έργα και αγροτικές εκµεταλλεύσεις και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. 
Στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιµασίας, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, µε ευθύνη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης λόγω αρµοδιότητας, προχωρούν 
σε µέτρα και δράσεις πρόληψης και ετοιµότητας, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 
 
 

Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

 
  Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στα πλαίσια του συντονιστικού του ρόλου, για την διάθεση του 
απαραίτητου δυναµικού και µέσων εντός των διοικητικών του ορίων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
που µπορεί να προκύψουν δροµολογεί άµεσα δράσεις που συνδέονται µε την Έγκριση του σχεδίου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που έχει συνταχθεί από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

 
 

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας 

 
•  Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιηµένου καταλόγου προσωπικού και των επιχειρησιακά 
έτοιµων µέσων και υπεύθυνων χειριστών που διαθέτουν οι υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής (µηχανήµατα έργων, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, κλπ), καθώς και λοιπών διαθέσιµων 
πόρων ιδιωτικών φορέων που δύναται να συνεισφέρουν σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.  

• Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιηµένου καταλόγου των επιχειρησιακά εµπλεκόµενων αρµόδιων 
υπηρεσιών (προσωπικού και µέσων) της Περιφέρειας, των ΟΤΑ και των λοιπών εµπλεκοµένων 
Φορέων. 
• Σύνταξη και επικαιροποίηση του µνηµονίου ενεργειών και υποβολή για έγκριση στον Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
•  Κοινοποίηση του επικυρωµένου µνηµονίου ενεργειών και του µητρώου προσωπικού και µέσων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στους εµπλεκόµενους Φορείς 

• ∆ιανοµή της εγκυκλίου και των κατευθυντήριων οδηγιών της Γ.Γ.Π.Π. προς τους Ο.Τ.Α.  
• ∆ιαβίβαση των δελτίων πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων και των έκτακτων δελτίων πρόγνωσης 
επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων προς τους Ο.Τ.Α.. 
• Συµµετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των 
∆ήµων. 
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ΦΑΣΗ 2η: Φάση Αυξηµένης ετοιµότητας 

 

Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
 
Θέτει τις επιχειρησιακά εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε ετοιµότητα 
λαµβάνοντας υπόψη την πρόγνωση καιρικών φαινοµένων που εκδίδεται από την ΕΜΥ και 
κοινοποιείται από την ΓΓΠΠ. 

 
 

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας 

 
• ∆ιαβίβαση, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, του δελτίου πρόγνωσης καιρού και του έκτακτου 
δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων όπως αυτό εκδίδεται από την Ε.Μ.Υ και αποστέλλεται από 
την ΓΓΠΠ, στους ΟΤΑ ώστε να τεθούν σε κατάσταση αυξηµένης ετοιµότητας  
•  Ειδοποίηση των υπευθύνων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για 
ετοιµότητα εφαρµογής των σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, κατόπιν 
εντολής του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
• Κινητοποίηση του επιχειρησιακά εµπλεκόµενου δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ετοιµότητα, κατόπιν εντολής του Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 

ΦΑΣΗ 3η: Φάση Αντιµετώπισης 

 
Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
 

Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών που µπορεί να προκύψουν µετά από πληµµυρικά φαινόµενα, γίνεται από τον Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής εντός των διοικητικών του ορίων και από τους Περιφερειάρχες 
και ∆ηµάρχους στα αντίστοιχα διοικητικά τους όρια και αφορά, 
• Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µετά την εκδήλωση του 
καταστροφικού φαινοµένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς επιχειρησιακά 
εµπλεκόµενους φορείς, 
• Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίµηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω 
πληµµυρών, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων 
πολιτικής προστασίας, 
• Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκοµένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., 
Περιφέρειες, ∆ήµοι, κλπ),  
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• Το συντονισµό διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή, σε περιπτώσεις τοπικών και 
περιφερειακών καταστροφών µεγάλης έντασης κατόπιν σχετικής συνεννόησης του µε τον Γενικό 
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, 

• Την ενηµέρωση του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, 
• Την εισήγηση, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης µιας περιοχής, στο Γενικό Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας  σε περίπτωση  τοπικών καταστροφών. 

•  Εντολή για αίτηµα συνδροµής µε υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών 
λόγω πληµµυρών, από όµορες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ή το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ  
 

Β. ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
 

• Επικοινωνία µε τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των εµπλεκόµενων στο συµβάν ∆ήµων και µε 
την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 
µε το συµβάν, 

• Ενεργοποίηση του Μνηµονίου Ενεργειών εκτάκτων αναγκών που προβλέπεται για τις πληµµύρες. 
• Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη των επιχειρήσεων από τις αρµόδιες Αρχές, καθώς και 
των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους 
αρµόδιους εµπλεκόµενους φορείς και ενηµέρωση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
• Αποδοχή αιτηµάτων συνδροµής για υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών και 
των ∆ήµων για την αντιµετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

• Υποβολή αιτηµάτων συνδροµής µετά από σχετική εντολή υλικών και µέσων προς ενίσχυση του 
έργου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών, εν εξελίξει 
καταστροφών και διαχείριση των συνεπειών λόγο πληµµυρών, από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ όταν καταστεί 
ανάγκη, 
• Ενηµέρωση του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγο πληµµύρας. 
 

ΦΑΣΗ 4η:Αποκατάστασης 

 

Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
 
Λαµβάνει την απόφαση για την παραµονή, µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση του 
απαραίτητου δυναµικού και µέσων που έχουν διατεθεί µε ευθύνη του, για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών των πληµµυρικών φαινοµένων. 
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Β . ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
 

Σύνταξη ειδικού φακέλου καταστροφής σε περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή 
τοπικών καταστροφών µεγάλης έντασης και υποβολή στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. 

 
 
 

Έναρξη ισχύος παρόντος Μνηµονίου 
 
Η ισχύς του παρόντος Μνηµονίου αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισης του από την Ασκούσα 
Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

 
 
 
 

       Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα    
     Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

  
 
 
 
 
 

Κ. ΚΑΡ∆ΑΜΗΤΣΗ 
         Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

       Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
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Παράρτηµα 
 
 
 
 
Α. Μητρώο Προσωπικού Α.∆.Α 

 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής µπορούν να αναζητηθούν στην Ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής http://www.apdattikis.gov.gr/, Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, ο οποίος και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  
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