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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.: 2450/09.04.12 (Α∆Α: Β4ΩΗΙ–ΤΞ3) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση σεισµικών 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
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Φάση 1η: Πρόληψης-Ετοιµότητας (Προσεισµικά)

Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
• Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια πρωτοβάθµιου προσεισµικού
ελέγχου κτιρίων αρµοδιότητας Α.∆.Α. µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από σεισµό.
• Εντολή, για την εκπόνηση Σχεδίων Εκκένωσης για τα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες της
Α.∆.Α.
• Εντολή, για την κατάρτιση επικαιροποιηµένου καταλόγου µηχανικών για τον άµεσο έλεγχο
κτιρίων-υποδοµών, καθώς και για τη συνδροµή στο έργο της ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆.Α.Ε.Φ.Κ.) του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι εάν κριθεί αναγκαίο. Για τον
λόγο αυτό ορίζονται οι Μηχανικοί του αυτοτελούς Τµήµατος Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων ΤΑΣ Αχαρνών- λόγω εµπειρίας.
• Έγκριση του παρόντος Μνηµονίου και του Παραρτήµατος του µε το ανθρώπινο δυναµικό και
πόρους της Α.∆.Α. που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση σχετικών δράσεων Πολιτικής
Προστασίας, που έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί µε ευθύνη της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας.

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
• Σύνταξη ή επικαιροποίηση µνηµονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προέρχονται από σεισµό στο οποίο να καταγράφονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν
όλες οι αρµόδιες οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την υλοποίηση
των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν µνηµόνιο
• Καταγραφή και επικαιροποίηση των επιχειρησιακά έτοιµων µέσων που διαθέτει η
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµού.
• Κοινοποίηση του επικαιροποιηµένου µνηµονίου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, στην
Περιφερειακή ∆ιοίκηση του Πυροσβεστικού Σώµατος και στην Ελληνική Αστυνοµία, για λόγους
άµεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενηµέρωσής τους.
• Επικοινωνία µε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και
των λοιπών εµπλεκοµένων φορέων σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το παρόν
µνηµόνιο.
• ∆ιανοµή των εγκυκλίων και των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ προς τους ΟΤΑ.
• Συµµετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των ∆ήµων.
• Προσδιορισµός των κρίσιµων υποδοµών που θα λειτουργήσουν σε περίπτωση σεισµού
συνεργασία µε όλες τις οργανικές µονάδες της Α.∆.Α. Ως βασική υποδοµή έχει οριστεί το κεντρικό
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κτίριο της Α.∆.Α., Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25 στο οποίο έχει πραγµατοποιηθεί προσεισµικός
έλεγχος.
• Ορισµός χώρων καταφυγής.
• Προγραµµατισµός για την ενηµέρωση των υπαλλήλων της Α.∆.Α. σχετικά µε τα µέτρα
αυτοπροστασίας και την εκκένωση των κτιρίων, από κινδύνους που προέρχονται από σεισµό, µε
βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση
(ΟΑΣΠ - ΓΓΠΠ), σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους τους και διανοµή σχετικών φυλλαδίων και
αφισών.
• Προγραµµατισµός διεξαγωγής Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµού.
• Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιηµένου καταλόγου (µητρώου) κατάλληλων µηχανικών (ΤΑΣ
Αχαρνών) για τον άµεσο έλεγχο:
α) κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της Α.∆.Α. καθώς και
β) για τον άµεσο οπτικό έλεγχο υποδοµών αρµοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης της Α∆Α ή
γ) για τη συνδροµή στο έργο της ∆.Α.Ε.Φ.Κ. του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. για το έλεγχο των κτιρίων.

Φάση 2η: Άµεση απόκριση
Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
• Κατέχει συντονιστικό ρόλο για τη διάθεση µέσων και δυναµικού εντός των διοικητικών του
ορίων, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν από σεισµούς ή
επαγόµενα εξαιτίας αυτών φαινόµενα (φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, τσουνάµι,
κατολισθήσεις, καταστροφή φράγµατος, διάρρηξη δεξαµενών και διαρροή επικίνδυνων υλικών
κλπ)
• Εντολή, για άµεση κινητοποίηση των αρµόδιων υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
διασφάλιση της λειτουργίας τους και εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους
φορείς.
• Εντολή, για την οργάνωση Συντονιστικού Κέντρου το οποίο θα λειτουργεί σε ασφαλή χώρο µε
ευθύνη της ∆/νσης ΠΠ. (κεντρικό κτίριο Α.∆.Α. Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25 στο οποίο έχει
πραγµατοποιηθεί προσεισµικός έλεγχος).
• Εισήγηση προς τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης χαρακτηρισµού της
καταστροφής και την αντίστοιχη απόφαση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
• Πρόσκληση επιστηµονικών ή και ιδιωτικών φορέων (αν κριθεί αναγκαίο) για τη συµµετοχή τους
στο Συντονιστικό Κέντρο.
• Συνεχής ενηµέρωση από τη ∆/νση ΠΠ της Α.∆.Α., εκτίµηση των επιπτώσεων µε στόχο την
ιεράρχηση των δράσεων Π.Π.
• Υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκοµένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.,
Περιφέρεια, ∆ήµοι κτλ.) όταν αυτό απαιτηθεί
• Συνεχής ενηµέρωση του Κ.Ε.ΠΠ της Γ.Γ.Π.Π.
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• Κινητοποίηση δια µέσου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας, του ήδη ευρισκόµενου σε
ετοιµότητα δυναµικού και µέσων και συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους µηχανικούς όλων
των υπηρεσιών της Α.∆.Α. προκειµένου να προβούν στη διαπίστωση τυχόν ζηµιών και εκτίµηση
του δυναµικού και µέσων για την αποκατάστασή τους.
• Άµεσος οπτικός έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων και εξέταση εναλλακτικών λύσεων.
• Έλεγχος των τεχνικών έργων και άλλων έργων υποδοµής αρµοδιότητας συντήρησης της Α.∆.Α.
που αφορούν στην λειτουργία της.
• Εντολή για διάθεση προσωπικού στην επιτροπή πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου ελέγχου
κτιρίων (εάν κριθεί αναγκαίο), µετά το σεισµό, για τις διενεργούµενες αυτοψίες την καταγραφή των
πληγέντων κτιρίων και την άρση των διαπιστωµένων επικινδυνοτήτων.
• Σε περιπτώσεις τοπικών και περιφερειακών καταστροφών µεγάλης έντασης δύναται να
αναλαµβάνει, εντός της χωρικής του αρµοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισµό
διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας.
• Εντολή για συνδροµή προσωπικού και µέσων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στις οικείες
Περιφέρειες και στους οικείους ∆ήµους, µετά από σχετική συνεννόηση µε τα αρµόδια Όργανα
Πολιτικής Προστασίας και προς υποβοήθηση του έργου τους.

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
Μόλις η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρµόδια Υπηρεσία (ΕΛ.ΑΣ.) ή τις ∆/νσεις
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, ή τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων
∆ήµων την ενηµέρωση για την εκδήλωση σεισµού ή επαγόµενου εξαιτίας αυτού φαινοµένου,
προβαίνει στα εξής:
• Επικοινωνία µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, που έχει πληγεί από το σεισµό,
καθώς και µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, στα πλαίσια ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικών µε το συµβάν.
• Άµεση ενηµέρωση του Συντονιστή της Α.∆.Α.
• Παράλληλη ενηµέρωση ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
• Ενεργοποίηση του παρόντος µνηµονίου ενεργειών.
• Άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που
εµπλέκονται, για λόγους άµεσης κινητοποίησής τους µετά από σχετική εντολή του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Ενεργοποίηση µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων
για την ενίσχυση του έργου αντιµετώπισης και αποκατάστασης, σε περίπτωση που ζητηθεί από
τους εµπλεκόµενους φορείς.
• Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη των επιχειρήσεων καθώς και των συνεπειών που
προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από τους αρµόδιους εµπλεκόµενους φορείς και
ενηµέρωση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
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• Άµεση επικοινωνία µε τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων ∆ήµων, τη ∆/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, και το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ, για λόγους αµοιβαίας
ενηµέρωσης και συντονισµού στη διαχείριση πόρων.
• Αίτηµα, µετά από σχετική εντολή, για συνδροµή µε υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών
λόγω σεισµικών φαινοµένων, από όµορες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.
• ∆ιάθεση της κατάστασης µε τα διατιθέµενα µέσα και προσωπικό που µε ευθύνη του Συντονιστή
της Α.∆.Α. έχουν εµπλακεί προς υποβοήθηση του έργου των εµπλεκοµένων φορέων για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµικών
φαινοµένων.
• Κινητοποίηση κατόπιν εντολής του Συντονιστή της Α∆Α, του ήδη ευρισκοµένου σε ετοιµότητα,
δυναµικού και µέσων και συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους µηχανικούς όλων των
υπηρεσιών της Α∆Κ ,από τον κατάλογο των µηχανικών, για τη διαπίστωση των ζηµιών που έχουν
προκληθεί και εκτίµηση του δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των
ζηµιών αρµοδιότητάς τους
• Εγκατάσταση και λειτουργία του ΚΕΠΠ στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κρίσεων υπό τον Γενικό
Γραµµατέα της Α∆Α ή στον ίδιο χώρο που θα εγκατασταθούν οι κρίσιµες υπηρεσίες, µε συµµετοχή
των προϊσταµένων των ∆/νσεων της Α∆Α.
• Ενηµέρωση του Γενικού Γραµµατέα της Α.∆.Α. σχετικά µε όλα τα παραπάνω
• Ενηµέρωση του ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ σχετικά µε όλα τα παραπάνω

Φάση 3η: Αποκλιµάκωση-Αποτίµηση-Σύνταξη Φακέλου Καταστροφής
Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
• Απόφαση για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών λόγω σεισµού σε περιπτώσεις
περιφερειακής καταστροφής µικρής έντασης ή σε τοπικές καταστροφές µικρής έντασης.
• Απόφαση για την αποκλιµάκωση του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διατέθηκαν για
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων.

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
Στις περιπτώσεις περιφερειακών ή τοπικών µεγάλης έντασης καταστροφών, συγκεντρώνει από
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και διαβιβάζει στη Γ.Γ.Π.Π. όλα τα στοιχεία που συνδέονται µε
το φάκελο της καταστροφής.
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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.

Β. ∆ελτίο Προσεισµικού Ελέγχου (πραγµατοποιήθηκε στις 19/09/2016).
Κεντρικό κτίριο Κατεχάκη 56, Αθήνα. Τ.Κ. 115 25.

Γ. Σχέδιο Εκκένωσης σε Περίπτωση Σεισµού.
Κεντρικό κτίριο Κατεχάκη 56, Αθήνα. Τ.Κ. 115 25.
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