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ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται με την μορφή Χιονόπτωσης- Χιονοθύελλας, 

Παγετού και Δριμέως Ψύχους είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών και δύναται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των 

κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. Οι κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να 

προκληθούν από τα παραπάνω φαινόμενα σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 

1299/7-4-2003 - ΦΕΚ 423Β/2003) είναι επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, επιπτώσεις σε 

γεωργία και κτηνοτροφία, διακοπή συγκοινωνιών, αποκλεισμοί περιοχών, εγκλωβισμός ατόμων, 

υλικές ζημιές, τραυματισμός και θάνατος πολιτών.  Είναι σαφές ότι η διακοπή της κυκλοφορίας των 

οχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας αποτελεί την κύρια, κατά κανόνα, δυσμενή επίπτωση η 

οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως εγκλωβισμός ατόμων, 

αδυναμία αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ., χωρίς να 

υποβαθμίζονται ανάλογα προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της 

χώρας, ή άλλες υποδομές. 

 

1.1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των 

σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και 

περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-

4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).  

Το σχέδιο συντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης 

Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) σε εφαρμογή   της 2ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού όπως εγκρίθηκε από την Γ.Γ.Π.Π. με το υπ. Αριθμ. 

Α2614/02-12-2022 (ΑΔΑ: Ρ7ΟΒ46ΝΠΙΘ-2ΟΘ) .  

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασία και 

συμμετείχαν στην έκδοση του παρόντος οι εξής: 

• Πολύζος Ζώης, Διευθυντής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε. 

• Κωνσταντίνος Γίγας, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευβοίας. 

• Μάριος Κακοσαίος, Προϊστάμενος του  Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας.   

Αλέξανδρος Μεταξάς, Υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας. 

• Κωνσταντίνος Κοντοπάνος, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ευρυτανίας. 

             Δήμητρα Χατζηγιάννη, Υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας. 

• Αλεξάνδρα Κουτσού, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας. 
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1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:  

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

1.3 Πίνακας Διανομής  

Παρατίθεται Παράρτημα  Ζ .  

1.4  Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου  

 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής του από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού 

ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄), σε εφαρμογή 

της 1ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού και των οδηγιών 

σχεδίασης για  τη σύνταξη σχεδίων των Περιφερειών σε εναρμόνιση με το Γενικό Σχέδιο , στο 

πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 174 του Ν.3852/2010. 

 

1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου  

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται για την λήψη μέτρων και την υλοποίηση 

δράσεων:  

• αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 

παγετού  

• αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από 

την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής 

του παρόντος σχεδίου.  

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως Σώματα 

Ασφαλείας που διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, η κινητοποίηση και 

μετακίνηση δυνάμεων στο πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους 

σχεδιασμό και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας τους και δεν συνδέεται με αποφάσεις 

χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3013/2002.  

Το αυτό ισχύει και για τον τομέα υγείας (υγειονομικές μονάδες, ΕΚΑΒ, κλπ), ο οποίος 

κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας με βάση τον σχεδιασμό του και ανεξαρτήτως των 

αποφάσεων χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης πολιτικής προστασίας.  

Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ 

των διαφόρων οργανικών μονάδων μιας υπηρεσίας ή ενός φορέα ή μιας δομής διοίκησης, καθώς 

και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής 
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προστασίας για την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.  

Οι ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα 

Μέρη ΙV, V, VI και VII του Γενικού Σχεδίου. Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Π.Στ.Ε.  και το 

ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, καθορίζονται από την 

οργανωτική της  δομή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τις κανονιστικές πράξεις της 

διοίκησής της.  

Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων 

οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις 

διαχείρισης του καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι 

περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

2.1 Σκοπός  

Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη 

απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.  

• για την υλοποίηση 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 

χιονοπτώσεων και παγετού  

• για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων 

και παγετού και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην 

προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας  

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η 

διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.  

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι  

• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, 

Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής 

Προστασίας.  

• Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που 

συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση 

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

χιονοπτώσεων και παγετού  
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• Συντονισμός δράσεων των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.  

• Εναρμόνιση του σχεδιασμού όλων των εμπλεκομένων φορέων με το Γενικό σχέδιο.  

 

2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι 

Σχεδιασμού  

2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου  

Προβλήματα από χιονοπτώσεις και παγετό παρατηρούνται στη χώρα μας συνήθως από το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου ως και τις αρχές Απριλίου και η εμφάνισή τους 

συνδέεται κυρίως:  

• με το υψόμετρο (πιο συχνή σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές)  

• το γεωγραφικό πλάτος (πιο συχνή σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα) και  

• την απόσταση από τη θάλασσα (πιο συχνή στις ηπειρωτικές περιοχές)  

και ως εκ τούτου εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις βορειότερες περιοχές της χώρας και σε 

μεγάλα υψόμετρα.  

O κίνδυνος από την εκδήλωση χιονοστιβάδων, θεωρείται μικρός στην χώρα μας, δεδομένου ότι 

στις περιοχές που δύναται να εκδηλωθούν,  δεν έχουμε κατά κανόνα ανθρωπογενή δραστηριότητα  

 

2.3.2 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού  

Κατάσταση:  

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται με την μορφή Χιονόπτωσης- Χιονοθύελλας, 

Παγετού και Δριμέως Ψύχους είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών και δύναται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των 

κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. Οι κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να 

προκληθούν από τα παραπάνω φαινόμενα σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 

1299/7-4-2003 - ΦΕΚ 423Β/2003) είναι επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, επιπτώσεις σε 

γεωργία και κτηνοτροφία, διακοπή συγκοινωνιών, αποκλεισμοί περιοχών, εγκλωβισμός ατόμων, 

υλικές ζημιές, τραυματισμός και θάνατος πολιτών.  

Παρά το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας η εκδήλωση των φαινομένων 

αυτών συνήθως διαρκεί από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες, έχουν παρατηρηθεί έντονες 

χιονοπτώσεις και φαινόμενα παγετού που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή 

των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρμόδιοι 

φορείς για την αποκατάστασή της.  

Είναι σαφές ότι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας αποτελεί 

την κύρια, κατά κανόνα, δυσμενή επίπτωση η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, όπως εγκλωβισμός ατόμων, αδυναμία αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα παροχής 
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ηλεκτρικής ενέργειας κλπ., χωρίς να υποβαθμίζονται ανάλογα προβλήματα που ενδέχεται να 

προκληθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ή άλλες υποδομές.  

 

 

Παραδοχές:  

Η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού δύναται να προκαλέσει:  

• εγκλωβισμούς ατόμων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, όπως για παράδειγμα κτηνοτρόφων, 

εκδρομέων, κυνηγών, κλπ.  

• εγκλωβισμούς οδηγών και επιβατών στο οδικό δίκτυο  

• εγκλωβισμούς επιβατών και εργαζομένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας  

• ανάγκη αντιμετώπισης περιστατικών υγείας σε περιοχές όπου διαπιστωμένα έχει διακοπεί η 

κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  

• διακοπές δικτύων κοινής ωφέλειας, με κυριότερες α) τη διακοπή στο δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος με πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινή διαβίωση (θέρμανση οικιών), στις 

επιχειρήσεις, στην παροχή υπηρεσιών, κλπ και β) τη διακοπή υδροδότησης  

• αποκλεισμό οικισμών λόγω διακοπής κυκλοφορίας από την εκδήλωση εκτεταμένων 

χιονοπτώσεων και παγετού  

• άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον 

πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), και σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα 

ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.) από πτώσεις δέντρων κλπ.  

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού είναι 

οι ακόλουθες:  

• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής 

προστασίας ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των 

εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο  και σύνταξη ή επικαιροποίηση των 

αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών. 

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

Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.  

• 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.  
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Νοείται ότι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της χώρας, 

προϋπόθεση είναι ο προγραμματισμός και εκτέλεση προγραμμάτων χειμερινής συντήρησης 

από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου.  

 

Παράμετροι Σχεδιασμού:  

• Εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με συνέπειες στην λειτουργία των υποδομών της 

χώρας (οδικό δίκτυο, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κλπ), 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 Ιδέα Επιχειρήσεων  

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:  

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

χιονοπτώσεων και παγετού  

Β] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών 

από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  

Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου βασιζόμενο στο Γενικό Σχέδιο  Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και 

Παγετού είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η συντονισμένη δράση τους, 

όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε 

κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη 

ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ΜΕΡΟΣ Χ του Γενικού Σχεδίου.  

 

 

ΜΕΡΟΣ III. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ  

 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010, όπως 

αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας  έχει αρμοδιότητες που συνδέονται 

με τον:  

⚫ προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητάς της  (πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο), με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία 

και τον περιορισμό στο ελάχιστο των καθυστερήσεων και των ατυχημάτων,  

⚫  σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
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διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.     

Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού στην φάση αυτή του 

Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας και συμπληρωματικά με τα όσα αναφέρονται στο 

Παράρτημα A του Γενικού Σχεδίου σχετικά με τη χειμερινή συντήρηση αρμοδιότητας Περιφερειών 

στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης/Συντονιστής Π.Π./Χωρικοί 

Αντιπεριφερειάρχες  , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για το σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 

χιονοπτώσεων και παγετού, δρομολογούν δράσεις που αφορούν:  

⚫ Την ενημέρωση των κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων με βάση τα δελτία πρόγνωσης καιρού 

της ΕΜΥ και την παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους 

κινδύνους που συνδέονται με την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  

⚫  Την ενεργοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 

Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας  για την διάθεση επιπλέον πόρων στις αρμόδιες 

υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας σε περίπτωση που 

τα διαθέσιμα μέσα και τα υλικά του προγράμματος χειμερινής συντήρησης δεν επαρκούν  για 

την άμεση αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας.  

⚫ Την κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης της Περιφέρειας για τον 

κατά προτεραιότητα αποχιονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας, κατόπιν σχετικού αιτήματος για την υποστήριξη φορέων 

(ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ που επιχειρούν για διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή 

ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση βλαβών, κλπ., 

⚫  Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., 

Δήμοι ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) , κατόπιν σχετικού αιτήματος με τη διάθεση ίδιων μέσων ή μέσων που 

δύναται να εξασφαλίσει δια του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας σε περίπτωση που τα  άμεσα διαθέσιμα μέσα της 

Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας δεν επαρκούν , δια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας και των Τμημάτων αυτής.  

⚫  Την άρση εμποδίων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 

της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των 

σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή τις νοσοκομειακές μονάδες κλπ.,  

⚫  Την υποβολή εισήγησης για την κήρυξη των πληγέντων περιοχών από χιονοπτώσεις και 

παγετό σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δια της Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων αυτής.  
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⚫  Τη λήψη απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών, σε συνεργασία με τους 

οικείους Δημάρχους και τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ανάλογα την έκταση των φαινομένων. 

 

Διευκρινίζεται ότι τα έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης στο οδικό δίκτυο της 

χώρας, που αφορούν στις απαιτούμενες εργασίες για την αντιμετώπιση του πάγου και την 

απομάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωμα του οδικού δικτύου, δεν εμπίπτουν στην 

κατηγορία των έργων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο η ένταση και η έκταση 

των φαινομένων και η δυσκολία συντονισμού των φορέων στην από κοινού αντιμετώπιση 

προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερη 

αναφορά στα έργα και δράσεις που υλοποιούνται από τους φορείς χειμερινής συντήρησης 

του οδικού δικτύου της χώρας, στις αρμοδιότητές τους, καθώς και στον αντίστοιχο 

σχεδιασμό τους, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α του Γενικού Σχεδίου. 

 

3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην 

ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Περιφέρειες για την 

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

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, δρομολογούνται με εντολή του Περιφερειάρχη/Συντονιστή 

Π.Π. ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης/συντονιστής Π.Π. , προσδιορίζονται θεματικά στις 

παρακάτω ενότητες:  

⚫ Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της  Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας   που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση βραχεία διαχείριση 

των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.  

⚫ Σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού της Περιφέρειας με βάση τις οδηγίες 

σχεδίασης από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.   

⚫  Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και την άμεση βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 

παγετού από τη Αυτ/λη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας βάσει των 

δράσεων που προβλέπονται στο Γενικό σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων  Αναγκών και 

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού 

της Περιφέρειας . 
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Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και  

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού της 

Περιφέρειας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.  

⚫ Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, για λόγους άμεσης 

κινητοποίησης κοινοποιείται  στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

⚫ Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών 

(εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για την 

εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού το 

οποίο δύναται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε απαιτηθεί για την κάλυψη των 

αναγκών . 

⚫ Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού . 

⚫ Προμήθεια κουβερτών (πχ θερμικές κουβέρτες επιβίωσης μιας χρήσης) από τη Αυτοτελή Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα αυτής , για διάθεσή τους από το Π.Σ. σε περιπτώσεις 

ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, όταν αυτό 

επιβάλλεται.  

Προσδιορισμός και σύνταξη καταλόγου κατάλληλων κλειστών θερμαινόμενων χώρων για την 

προσωρινή ολιγόωρη παραμονή οδηγών και επιβατών οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί/διασωθεί 

προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο) λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού. 

Οι χώροι αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, θα πρέπει να επιλεγούν κατά προτίμηση:   

⚫ με βάση την διαθεσιμότητά τους κατά τους χειμερινούς μήνες και κατόπιν σχετικής συνεννόησης 

και αποδοχής από τους ιδιοκτήτες/υπευθύνους λειτουργίας για την διαθεσιμότητα των χώρων 

αυτών όταν συντρέξουν λόγοι υλοποίησης της ανωτέρω δράσης,  

⚫ την ευκολία πρόσβασης σε αυτούς, ει δυνατόν επί του ίδιου οδικού δικτύου, καθώς και  

⚫ την εγγύτητά τους στα σημεία του οδικού δικτύου όπου κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί 

αποκλεισμοί του οδικού δικτύου λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.  

Νοείται ότι η δράση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τα τμήματα του οδικού δικτύου εντός 

πολεοδομικών συγκροτημάτων  

Η σύνταξη του ανωτέρω καταλόγου θα γίνει με ευθύνη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπεύθυνες υπηρεσίες χειμερινής 

συντήρησης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, κλπ) και τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.   
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 Επισυνάπτεται κατάλογος με τα διαθέσιμα  για τον σκοπό καταλύματα σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία που μας χορηγήθηκαν  ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί, συμπληρωθεί οποτεδήποτε 

απαιτηθεί.  

⚫ Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, με εντολή του Περιφερειάρχη/Συντονιστή Π.Π.  και ευθύνη των χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών  

⚫ Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 

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

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ. 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του μηχανισμού 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 

των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού και αποτυπώνονται στο διάγραμμα 

1.  

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους ο Περιφερειάρχης με 

απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν 

στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και συνοδεύεται από την πρόβλεψη 

για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 

4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α΄/2017), θα καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας της  Αυτοτελούς  Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε., ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν 

από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες 

ημέρες του έτους, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – 

ΦΕΚ 107/Α΄/2017)  
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Διάγραμμα 1 :  Προπαρασκευαστικές δράσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φάση 1) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Χιονοπτώσεων - Παγετού  

2. Σύνταξη Μνημονίου Αντιμετώπισης Χιονοπτώσεων - Παγετού  

3. Διαβίβαση των (1) και (2) στην ΠΕ.ΠΥ.Δ.  και ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς 

Ελλάδας 

4. Κατάρτιση μητρώου Εργοληπτών (εταιριών - 

φυσ.προσώπων)σε συνεργασία με τις Δ.Τ.Ε. 

5.Ενημέρωση κοινού για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας  

6. Προμήθεια κουβερτών και διάθεση αυτών  προς το Π.Σ. σε 

περίπτωση ακινητοποίησης οχημάτων. 

7.Προσδιορισμός και σύνταξη καταλόγου κατάλληλων χώρων για 

προσωρινή παραμονή οδηγών και επιβατών από απεγκλωβισμό 

και διάσωση (σε συνεργασία με Δ.Τ.Ε., ΕΛ.ΑΣ και Δήμων) 

8.Σύγκλιση Σ.Ο.Π.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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1. Έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ή και άλλων 

κατάλληλων υλικών (ψηφίδα, κτλ.), όπως επίσης και την 

προληπτική συντήρηση μηχανημάτων αποχιονισμού και 

διασποράς άλατος. 

2.Ολοκλήρωση του σχεδιασμού έργων και δράσεων χειμερινής 

συντήρησης του οδικού δικτύου. 

3. Ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένων 

μισθώσεων ιδιωτικών μέσων κλπ., όπου αυτό απαιτείται, με βάση 

το σχεδιασμό τους. 

4. Κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού ανά θέση - εργοτάξιο 

αποχιονισμού και στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής και 

βαρδιών των υπαλλήλων τους , μέριμνα για πρόσληψη επιπλέον  

οδηγών-χειριστών ανάλογα τον σχεδιασμό τους. 

5. Ορισμό υπευθύνων ανά οδικό άξονα και περιοχή ευθύνης, 

καθώς και υπευθύνων οργάνωσης και  λειτουργίας των 

απαραίτητων εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ) 

για το έργο του αποχιονισμού. 

6.  Έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση των προβλεπομένων 

δράσεων και την ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης και 

μέσων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία, με βάση 

τις κατευθυντήριες οδηγίες . 

7. Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση 

σε περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης 

προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού. 

8. Ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης 

γερανοφόρων ρυμουλκών μηχανημάτων, ή άλλων μηχανημάτων 

που κρίνονται καταλληλότερα, όπου και εάν αυτό απαιτείται, για 

την απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας 

χιονόπτωσης ή παγετού, που εμποδίζουν το έργο του 

αποχιονισμού επί του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφέρειας. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ Π.ΣΤ.Ε. ΚΑΙ Π.Ε. 
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3.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 

(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από 

την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  

 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την 

ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό εντός των διοικητικών τους 

ορίων, ο Περιφερειάρχης/Συντονιστής Π.Π.  και ευθύνη των κατά τόπους αρμοδίων χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών συγκαλεί ετησίως πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, τα Συντονιστικά 

Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο 

συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό .  

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:  

⚫ την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών ενοτήτων που 

εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση 

και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)  

⚫ τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε 

επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών  

⚫ το συντονισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση κινδύνων από 

χιονοπτώσεις και παγετό  

⚫ την ενημέρωση της Αυτ/λους Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τις δράσεις 

που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο 

Περιφέρειας (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των 

συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  

⚫ το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, 

κλπ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.  

⚫ τον προσδιορισμό μέτρων ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση 

έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού)  

⚫ Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 

δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του χωρικού 

Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται 

απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 

παγετού.  

Δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ) που 

εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και των οικείων οργανικών μονάδων 
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Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας) που εμπλέκονται στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, 

στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, εξετάζονται και θέματα χειμερινής συντήρησης, όπως:  

⚫ σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης, συνέργειες με άλλους φορείς για την από κοινού 

αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων της 

Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας. 

⚫ συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας με άλλους φορείς (Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, 

κλπ)  

⚫ ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας που οδηγούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά 

συγκροτήματα, κλπ,.  

Νοείται ότι επειδή από  Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας μας  διέρχονται τμήματα 

αυτοκινητοδρόμων, καλούνται στο ΣΟΠΠ και οι υπεύθυνοι χειμερινής συντήρησης των τμημάτων 

αυτών, προκειμένου να ενημερώσουν τους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό τους  

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω επισημάνουμε ότι η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας/Τμήματα Π.Π. των Π.Ε., που λαμβάνει από το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ τα ιδιαίτερα 

προειδοποιητικά σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα 

Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από 

την ΕΜΥ,  άμεσα ενημερώνει τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Π.Ε. , ώστε οι  επικεφαλής 

υπεύθυνοι χειμερινής συντήρησης αυτών,  να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, στην 

οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά μέσα που τελούν υπό καθεστώς 

προγραμματισμένης μίσθωσης είτε μέσω διαγωνισμού είτε μέσω της διάθεσής τους από την 

Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων αυτής.   

Σημειώνεται ότι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από χιονοπτώσεις 

και παγετό, γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του χωρικού 

Αντιπεριφερειάρχη (σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο 

Περιφερειάρχης/Συντονιστής Π.Π.), όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρ. 12 του Ν. 

3013/2002.  

Μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, οι γραμματείς των ΣΟΠΠ θα κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά της 

συνεδρίασης στους χωρικούς  Αντιπεριφερειάρχες, στην  οικεία  Δ/νση  Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας , καθώς και στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς.  
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3.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας  για τις περιοχές που 

προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές 

χιονοπτώσεις - παγετού ). 

 

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το 

άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που προβλέπεται από την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, 

όπως έντονες χιονοπτώσεις και παγετός, κτλ, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού 

(ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η 

αυξημένη ετοιμότητα των Περιφερειών αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:  

⚫ Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας  για την άμεση 

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

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.  

⚫ Την ενημέρωση των κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων με βάση τα δελτία πρόγνωσης 

καιρού της Ε.Μ.Υ. και την παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους 

κινδύνους που συνδέονται με την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.  

Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα 

Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αυτά διαβιβάζονται από το 

ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ 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 

επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες χιονοπτώσεις παγετός κλπ.  

Τα  επίπεδα ετοιμότητας της Περιφέρειας  Στ. Ελλάδας/Περιφερειακών Ενοτήτων  ,  των Έκτακτων 

Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), οι συγκεκριμένες ενέργειες και η λήψη μέτρων καθορίζεται σε 

επισυναπτόμενο διάγραμμα 2.  
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Διάγραμμα 2 :  Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την 

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού (Αυξημένη Ετοιμότητα - Φάση 2) της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΕΚ ή 
ΕΔΕΚΦ από την ΕΜΥ 

 ΓΓΠΠ/ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ - 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΠΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚ. 
ΚΑΙΡ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ/ΤΑ  Π.Π. Π.Ε. : 

 
- ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ - 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ , ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΠ .  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,  ΔΤΕ, 
ΔΗΜΟΥΣ , ΔΑΟΚ , ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τ.Ο.Ε.Β.  

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΔΤΕ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΤΕ) 
 

- ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ  

- ΒΑΡΔΙΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑ 
ΠΕ 
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΔΝΣΗΣ Π.Π./ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΠ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΙΔΙΩΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. (Δ.Α.Ο.Κ.) : 

 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ 
ΜΕΣΟ , ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ , ΚΛΠ 
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3.4 Δράσεις των Περιφερειών στην αντιμετώπιση κινδύνων μετά την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού  

Ο Περιφερειάρχης/Συντονιστής Π.Π.  ή οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με 

τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν ο Περιφερειάρχης/Συντονιστής Π.Π, εκτιμώντας 

τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με την εξέλιξη των 

χιονοπτώσεων και του παγετού, στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα 

δρομολογούν αρχικά δράσεις που συνδέονται με:  

⚫ Την κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης της Περιφέρειας 

/Περιφερειακής Ενότητας/των για τον κατά προτεραιότητα αποχιονισμό τμημάτων του οδικού 

δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κατόπιν σχετικού αιτήματος για την υποστήριξη 

φορέων (Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που επιχειρούν για διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, 

παροχή ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση βλαβών, κλπ.,  

⚫ Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., 

Δήμοι, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), κατόπιν σχετικού αιτήματος, με τη διάθεση ίδιων μέσων ή μέσων που 

δύναται να εξασφαλίσει δια του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 

Περιφέρειας σε περίπτωση που τα άμεσα διαθέσιμα μέσα της Περιφέρειας δεν επαρκούν .  

⚫ Την ενεργοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 

Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας  για την διάθεση επιπλέον πόρων στις αρμόδιες 

υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας σε περίπτωση που 

τα διαθέσιμα μέσα και τα υλικά του προγράμματος χειμερινής συντήρησης δεν επαρκούν  για 

την άμεση αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας.  

⚫ Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενους φορείς  

⚫ Την διάθεση κουβερτών ή και πρόχειρου γεύματος στο Π.Σ. για την διανομή τους σε 

οδηγούς και επιβάτες σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού. 

⚫ Την διάθεση κατάλληλων κλειστών θερμαινόμενων χώρων για την προσωρινή ολιγόωρη 

παραμονή οδηγών και επιβατών οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί/διασωθεί προκειμένου να μην τεθεί 

σε κίνδυνο η ζωή τους από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού.  

⚫ Την μεταφορά από το ΠΣ των οδηγών και επιβατών οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί/διασωθεί 

προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), προς τους ανωτέρω 

κατάλληλους κλειστούς θερμαινόμενους χώρους που θα υποδείξει η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής 
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Προστασίας της Περιφέρειας . 

⚫ την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των 

οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές 

μονάδες, κλπ.,  

⚫ τη συνδρομή στο έργο των Δήμων για την παροχή 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, κατόπιν σχετικού αιτήματος 

από τους αρμόδιους Δημάρχους. 

⚫ τη συνδρομή στο έργο των Δήμων για την προσωρινή φιλοξενία των πολιτών σε 

στεγασμένους θερμαινόμενους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλπ) που λόγω χιονοπτώσεων και 

παγετού η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, ιδίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος από τους αρμόδιους Δημάρχους  

⚫ την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και τη 

λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση χιονοπτώσεων 

και παγετού,  

⚫ τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη/Συντονιστή Π.Π.  ή του χωρικού 

Αντιπεριφερειάρχη με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής 

προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών,  

⚫ την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 

καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους.  

⚫ τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού.  

⚫ Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους  

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα παροχής βοήθειας στους πληγέντες, 

συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας για τη διευκόλυνση της κίνησης των 

οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές 

μονάδες, κλπ.  

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας , ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών 

προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση εν 

εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, 
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δύναται να αιτηθεί μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ συνδρομή από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, 

κλπ).  

Τα αιτήματα των αρμόδιων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης της Περιφέρειας /Περιφερειακών 

Ενοτήτων (Διευθύνουσες Υπηρεσίες), για την πέρα των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό τους 

κάλυψη αναγκών σε υλικά και μέσα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού στο οδικό 

δίκτυο αρμοδιότητάς τους, απευθύνονται πρωτίστως στις οριζόμενες «Προϊστάμενες Αρχές» ή 

«Εποπτεύουσες Αρχές» σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση δημοσίων έργων.  

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, που τα διαθέσιμα μέσα και τα υλικά του προγράμματος 

χειμερινής συντήρησης δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο 

οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας/Περιφερειακών Ενοτήτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες 

χειμερινής συντήρησης των Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων δύναται να αιτηθούν από 

την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας/Τμήματα Π.Π των Π.Ε.  την ενεργοποίηση του Μητρώου 

Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας για την διάθεση επιπλέον 

πόρων.  

Τέλος, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής 

μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας ανάλογα την 

έκταση του φαινομένου. Οι ανωτέρω δράσεις αποτυπώνονται στο διάγραμμα 3. 
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Διάγραμμα 3 : Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης 

των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού (Άμεση Κινητοποίηση / 

Επέμβαση - Φάση 3)  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ Π.Π./ ΧΩΡΙΚΟΣ/ΟΙ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΕΣ 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., 
Ε.Κ.Α.Β., ΔΗΜΟ, ΔΕΔΔΗΕ ΚΛΠ , 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

- ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ . 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

- ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Π.Π. 
ΜΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΕΣ. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π.Π. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. 

- ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 

- ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ    ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., 
ΔΗΜΟ, ΔΕΔΔΗΕ ΚΛΠ ,  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 
ΑΥΤ/ΛΗ Δ/ΝΣΗ Π.Π./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ. 
- ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΥΤ/ΛΗ Δ/ΝΣΗ 
Π.Π./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ   
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΤΕ 
- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ  Ή ΚΑΙ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ Π.Σ. ΓΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ  
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΟΠΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ , Π.Σ. 
-  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΩΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  
ΚΑΤΟΠΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ , Π.Σ. 
-  ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
(ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΛΠ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Π. 
Π.ΣΤ.Ε./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ,ΚΡΙΣΙΜΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 ΠΛΗΝ ΟΔΙΚΩΝ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ, 
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΛΠ) ΜΕ ΚΑΘΕ  ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ 
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3.5 Δράσεις των Περιφερειών στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών  

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

⚫ την συνδρομή των Δήμων στην παροχή 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  

⚫ την συνδρομή των Δήμων στην προσωρινή φιλοξενία των πολιτών σε στεγασμένους 

θερμαινόμενους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλπ) που λόγω χιονοπτώσεων και παγετού η 

διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, ιδίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές,  

⚫ την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται 

στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας  

⚫ την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (Α2535/29-11-

2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Συνονισμού/Δ/νσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ). 

⚫ τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης χιονοστιβάδας, πληγείσες 

περιοχές) στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.» 

⚫ Την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της 

ΠΣΤΕ 

⚫ Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους  

Οι ανωτέρω δράσεις αποτυπώνονται στο διάγραμμα 4. 
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Διάγραμμα 4 : Δράσεις της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας  στην άμεση/βραχεία διαχείριση 

συνεπειών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Π.Π./ ΧΩΡΙΚΟΣ/ΟΙ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΕΣ 

- ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΠ)  ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

- ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΓΕΤΟΥ. 

- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε. 
- ΣΥΓΚΛΙΣΗ Σ.Ο.Π.Π. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Π. 
Π.ΣΤ.Ε./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΣΤΕ/ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
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3.6 Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών 

Ενοτήτων μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών  

Μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού οι κατά τόπους αρμόδιοι χωρικοί 

Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν 

ο Περιφερειάρχης/συντονιστής Π.Π. , δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα 

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων με 

σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών  

Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται 

κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά  

⚫ με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία 

εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους 

αφορά και εμπλέκονται  

⚫ με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που 

εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών  

⚫ με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τις 

ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ  

⚫ με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας στους 

πληγέντες  

⚫ με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή 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  

⚫ με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή φιλοξενία των πολιτών σε στεγασμένους 

θερμαινόμενους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλπ) που λόγω χιονοπτώσεων και παγετού η 

διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, ιδίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές  

⚫ με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα  για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο 

της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας. 

⚫ με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων  

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

Στις Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχονται τμήματα αυτοκινητοδρόμων, θα πρέπει κατά 

περίπτωση να κληθούν στο ΣΟΠΠ και οι υπεύθυνοι χειμερινής συντήρησης των τμημάτων αυτών, 

στο πλαίσιο του συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.  

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ  ΙV.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

  

Οι οργανικές μονάδες , οι υπεύθυνοι των οργανικών μονάδων, το προσωπικό και τα μέσα των 

Περιφερειών που εμπλέκονται ανά δράση Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται 

αναλυτικά στο Μέρος 3 του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας εμφανίζονται στο παρακάτω Διάγραμμα 5 . Αναλυτική ονομαστική κατάσταση 

υπευθύνων, καθώς και επιχειρησιακά έτοιμων μέσων, προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β του 

σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από 

την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας που αποτελεί αναπόστατο 

μέρος του παρόντος.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  Π.Π./  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ/ΩΝ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΩΝ/ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤ/ΡΧΗ 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., 
Ε.Κ.Α.Β., ΔΗΜΟ, ΔΕΔΔΗΕ ΚΛΠ 
, ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

- ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ . 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

- ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Π.Π. 
ΜΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΕΣ / ΑΥΤ/ΛΗ Δ/ΝΣΗ Π.Π. ΚΑΙ Δ.Τ.Ε. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π.Π. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. 

- ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 

- ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ    ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., 
ΔΗΜΟ, ΔΕΔΔΗΕ ΚΛΠ ,  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 
ΑΥΤ/ΛΗ Δ/ΝΣΗ Π.Π./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ. 
- ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΥΤ/ΛΗ Δ/ΝΣΗ 

Π.Π./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΤΕ 
- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ  Ή ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ Π.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ 
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ  ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΟΠΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 
ΕΛ.ΑΣ , Π.Σ. 
-  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 
ΟΛΙΓΟΩΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  
ΚΑΤΟΠΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ , Π.Σ. 
-  ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΛΠ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Π. 
Π.ΣΤ.Ε./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , ΜΕ ΚΑΘΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ , ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ , ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ & ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. (Δ.Α.Ο.Κ.)  
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ΜΕΡΟΣ V. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων - παγετού γίνονται κατά κανόνα με τη 

χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων. 

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Π.Ε. χρησιμοποιούν και δίκτυα 

ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. 

Αναλυτικότερα στην Π.Ε. Φθιώτιδας υπάρχουν δύο σταθμοί βάσεις , ένας στο γραφείο της Αυτ/λους 

Δ/νσης Π.Π στο κτίριο της Πλ. Ελευθερίας 13 και ένας στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 

Μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. στην είσοδο Λαμίας. Υπάρχουν τρείς ασύρματες συσκευές οι 

οποίες έχουν δοθεί στην:   

• Αυτοτελή Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (1) συσκευή. 

• Τμήμα Μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. (2) συσκευές.  

Στην Π.Ε. Ευρυτανίας υπάρχουν δέκα σταθμοί βάσεις, ένας στο γραφείο του Τμήματος Π.Π. στο 

κτίριο της Καραϊσκάκη 1, ένας στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολογικού εξοπλισμού της 

Δ.Τ.Ε. πλησίον Πειραϊκής Πατραϊκής, και οκτώ σε οχήματα του Τμήματος Μηχανολογικού 

εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Υπάρχουν δεκατέσσερις ασύρματες συσκευές οι οποίες έχουν δοθεί ως εξής: 

• Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας: (4) συσκευές. 

• Τμήμα Μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε.: (7) συσκευές. 

• Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας: (1) συσκευή. 

• Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας: (1) συσκευή. 

• Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας: (1) 

συσκευή  

Στην Π.Ε Βοιωτίας υπάρχουν : 

• Τρεις σταθμοί βάσης κινητοί - σε οχήματα. 

• Τρεις ασύρματες συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους του 

Τμήματος Π.Π. 

 Στην Π.Ε. Εύβοιας υπάρχουν : (2) ασύρματες συσκευές : (1)  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. και (1) στον 

Προϊστάμενο του Τμήματος .Π της Π.Ε Εύβοιας. 

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λειτουργία τοπικού κέντρου επιχειρήσεων της κάθε Π.Ε. . 

είτε κινητή μονάδα - όχημα τύπου VAN με τον κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (οθόνες , 

Η/Υ, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης κλπ , είτε χώρος αναφοράς)  θα υλοποιούνται όλες οι δράσεις που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών και μέσω 

αυτού θα διενεργείται η ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων κάθε 

Π.Ε. (Αυτ/λης Δ/νση Π.Π./Τμήματα Π.Π. Π.Ε. , Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Μηχανολογικού 
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Εξοπλισμού  , Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας κλπ) ,των 

οργάνων αυτής (Περιφερειάρχης/Περιφερειακός Συντονιστής Π.Π. , Εκτελεστικός Γραμματέας , 

Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης , θεματικός Αντιπεριφερειάρχης μέλη Σ.Ο.Π.Π.) καθώς λοιπών 

εμπλεκομένων φορέων (ΕΛ.ΑΣ. Π.Σ., Δήμοι κα) και φορείς όπως (Εθελοντικές Οργανώσεις , 

Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων , ιδιώτες κλπ).  

Η  ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων και οργάνων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο αλληλοενημέρωσης (ποιος ενημερώνει ποιόν), τόσο για 

δράσεις αναγγελίας συμβάντος που εμπλέκεται η Περιφέρεια, όσο και για την υλοποίηση δράσεων 

που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών 

αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα 6,7,8 : 
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Διάγραμμα 6. Διάγραμμα ροής αποστολής των Έκτακτων Δελτίων της ΕΜΥ και ιδιαίτερου 
προειδοποιητικού σήματος από το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ: 

 
Συμπλήρωση στο Διάγραμμα 6 : Περαιτέρω αποστολή των ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ και των 
προειδοποιητικών σημάτων από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας/Τμήματα 
Π.Π των Π.Ε. υλοποιείται προς το γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τον 
Περιφερειακό Συντονιστή Π.Π. 
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Διάγραμμα 7 : Ροή πληροφοριών για την  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών των συνεπειών 

από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ Π.Π./ ΧΩΡΙΚΟΣ/ΟΙ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΕΣ 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., 
Ε.Κ.Α.Β., ΔΗΜΟ, ΔΕΔΔΗΕ ΚΛΠ , 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

- ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ . 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

- ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Π.Π. 
ΜΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΕΣ. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π.Π. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. 

- ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 

- ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ    ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., 
ΔΗΜΟ, ΔΕΔΔΗΕ ΚΛΠ ,  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 
ΑΥΤ/ΛΗ Δ/ΝΣΗ Π.Π./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ. 
- ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΥΤ/ΛΗ Δ/ΝΣΗ 
Π.Π./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ   
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΤΕ 
- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ  Ή ΚΑΙ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ Π.Σ. ΓΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ  
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΟΠΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ , Π.Σ. 
-  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΩΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  
ΚΑΤΟΠΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ , Π.Σ. 
-  ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
(ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΛΠ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Π. 
Π.ΣΤ.Ε./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ,ΚΡΙΣΙΜΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 ΠΛΗΝ ΟΔΙΚΩΝ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ, 
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΛΠ) ΜΕ ΚΑΘΕ  ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ 
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Διάγραμμα 8 : Δράσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην άμεση/βραχεία διαχείριση 

συνεπειών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Π.Π./ ΧΩΡΙΚΟΣ/ΟΙ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΕΣ 

- ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΛΟΓΩ 
ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΓΕΤΟΥ. 

- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - 
Κ.Ε. 

- ΣΥΓΚΛΙΣΗ Σ.Ο.Π.Π. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Π. 
Π.ΣΤ.Ε./ΤΜΗΜΑ Π.Π. Π.Ε. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ/ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΛΠ)  ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΣΤΕ/ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
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Επίσης στα Τμήματα Π.Π. των  Π.Ε. Βοιωτίας , Π.Ε. Εύβοιας και της Π.Ε. Φθιώτιδας της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ετ.Ε. έχει αναπτυχθεί εφαρμογή (CITIZEN 
FIRST)  και έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός προκειμένου να συντονίζει τον μηχανισμό αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών  
Η εφαρμογή  είναι μια πλατφόρμα διοίκησης και ελέγχου των διαδικασιών πολιτικής προστασίας 

στην Π.Στ.Ε. , προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες μορφολογικές και διοικητικές απαιτήσεις της 
Περιφέρειας μας. Θα παρέχει ένα σύνολο από λειτουργικότητες οι οποίες αποτελούν χρήσιμο 
εργαλείο στον  διαχειριστή πολιτικής προστασίας.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία της : 
Διαδραστικός χάρτης πάνω στον οποίο μπορούν να αποτυπωθούν: 
⚫ Περιοχές εξέλιξης έκτακτων φαινομένων (Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Χιονοπτώσεις κ.α) στα οποία 

μπορεί εξαρχής να οριστεί υπεύθυνη αρχή που θα αναλάβει την αντιμετώπιση τους. 
⚫ Σημεία ενδιαφέροντος εντός ή εκτός των παραπάνω περιοχών (Επικίνδυνα Σημεία, Σημεία 

Υδροληψίας κ.α) 
⚫ Περιοχές πιθανής εξέλιξης φαινομένων. 
⚫ Γραμμές ή περιοχές επέμβασης για την αντιμετώπιση ή αποτροπή επιπτώσεων του εκάστοτε 

φαινομένου. 
⚫ Ζωντανή παρακολούθηση της θέσης του εκάστοτε μηχανήματος ή οχήματος της υπηρεσίας. 
⚫ Δυνατότητα ανάθεσης εργασιών πάνω σε εξελισσόμενο ή προσεχές φαινόμενο σε ένα ή 

περισσότερα οχήματα μηχανήματα. 
⚫ Δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών από τα σημεία ενδιαφέροντος πάνω στο χάρτη. 
 
Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα έγκυρης πρόβλεψης καιρικών φαινομένων για τις περιοχές 

ενδιαφέροντος τόσο με την μορφή προγνωστικών δεδομένων όσο και με την μορφή εύχρηστων 
μετεωρολογικών χαρτών. 
Τα δεδομένα πρόγνωσης βασίζονται στο Global Forecasting System του National Oceanic and 

Atmospheric Administration των ΗΠΑ αλλά και από εγχώρια  μοντέλα πρόγνωσης. 
 
Συγκεκριμένα παρέχονται: 

Χάρτης Καιρού με δυνατότητα zoom στην περιοχή ενδιαφέροντος, όπου σχηματικά 
απεικονίζονται: 
⚫ νεφοκάλυψη 
⚫ ατμοσφαιρική πίεση 
⚫ θερμοκρασία 
⚫ βροχή 
⚫ χιόνι. 

 
Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 12 ώρες ανά 3 ώρες με κέντρο την περιοχή ενδιαφέροντος 

σε επίπεδο  Δήμου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : 
⚫ θερμοκρασία 
⚫ ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου 
⚫ νεφοκάλυψη 
⚫ πιθανότητα βροχής, χιονιού και πάγου 
⚫ υετό 
 
Επιπρόσθετα η εφαρμογή παρέχει δυνατότητες καταχώρησης και διαχείρισης όλων των μέσων, 

υπηρεσιών,  συνεργατών και οχημάτων και Μ.Ε. που διαθέτει μια υπηρεσία και οι συνεργαζόμενοι 
φορείς σε ένα κεντρικό σημείο ώστε η πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιμη  οποιαδήποτε στιγμή. 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης συγκέντρωσης, ομαδοποίησης, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και κοστολόγησης των δεδομένων / ωρών εργασίας ανά συνεργαζόμενη εταιρεία, ανά 
μηχάνημα και ανά φαινόμενο. Συνεπώς, καθίσταται πιο εύκολη και αποτελεσματική την διαχείριση 
και τον έλεγχο όλων των μέσων και του προσωπικού της εκάστοτε αρχής. 
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ΜΕΡΟΣ VΙ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΕΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Οι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός είναι φαινόμενα που εκδηλώνονται στη Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας μας κατά την χειμερινή περίοδο και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συντονισμένα 
από τις κατά τόπους Υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν 3013/2002 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 282 και 283 του Ν.3852/2010.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται:  
  • Ενημέρωση κοινού και παροχή οδηγιών για ενδεχόμενους κινδύνους από χιονοπτώσεις και 
παγετό.  

• Έρευνα και διάσωση ατόμων που η ζωή τους έχει περιέλθει σε κίνδυνο από την εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού  

• Αντιμετώπιση περιστατικών υγείας σε περιοχές όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό 
δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού  

•  Συντονισμός φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 
στο οδικό δίκτυο της χώρας. 

•  Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού  

•  Παροχή 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 

•  Διακοπή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 
 

Οι ανωτέρω δράσεις αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των 
πολιτών και προϋπόθεση για την υλοποίησή τους είναι η συνέργεια η συνεργασία και η 
διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης  
 
Στο παρόν Μέρος VI  δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 
για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 
και την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης με τους άλλους Φορείς και Υπηρεσίες..  

 

6.1 Αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων 

και παγετού  

Η αυξημένη ετοιμότητα της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την 

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού θα πρέπει να βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των 

καιρικών φαινομένων.  

Θεσμικά, ο επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως έντονων 

χιονοπτώσεων και παγετού, κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (ΠΔ 

161/1997, ΦΕΚ 142/Α΄/1997).  

Τονίζεται ότι μετεωρολογικά προϊόντα (αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, άλλες ειδικές 

προγνώσεις καιρού, κλπ) που παράγουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα, έχουν ερευνητικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν θεσμικά  από την πολιτεία για την τεκμηρίωση κατάστασης ετοιμότητας 
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πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, που γίνεται μόνο κατόπιν των σχετικών 

επίσημων προγνώσεων της Ε.Μ.Υ.  

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού της Π.Στ.Ε. (ΔΤΕ, ΠΠ , ΔΑΟΚ κα) οφείλουν να 

ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις 

επίσημες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αυτές παρέχονται 

καθημερινά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.  

Επίσης, η ΕΜΥ 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 (υπ’ 

αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ). Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ 

(ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ) αποτελούν πληροφορία με βαρύνουσα σημασία για την ετοιμότητα των 

φορέων.  

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων 

Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και αποστέλλονται στο Κέντρο 

Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ) 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 ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ, 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 

κλπ, προκειμένου να δρομολογούν δράσεις που συνδέονται με την ετοιμότητά τους βάσει του 

αντίστοιχου σχεδιασμού τους.  

Με βάση τα παραπάνω, το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ οφείλει μετά από σχετική αλληλογραφία, να διαθέτει 

επικαιροποιημένο κατάλογο με αριθμούς FAX όλων των εμπλεκόμενων φορέων στους οποίους θα 

αποστέλλονται οι επίσημες προγνώσεις της ΕΜΥ και οι προειδοποιήσεις, προκειμένου να 

ενημερώνονται.  

Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ προς τις 
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Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων 

καιρικών φαινόμενων βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων 

Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η περαιτέρω κοινοποίησή 

τους, μέσω email, προς τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Δήμων θα γίνεται με ευθύνη 

των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

H Αυτ/λης Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π.ΣΤ.Ε. και τα Τμήματα αυτής που λαμβάνουν από 

το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

(ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ θα πρέπει άμεσα να ενημερώνουν τους επικεφαλής 

υπεύθυνους χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας (Δ.Τ.Ε.) , 

προκειμένου να τεθούν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό 

δίκτυο αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το σχεδιασμό χειμερινής συντήρησης.  

Σημειώνεται ότι ο υψομετρικός προσδιορισμός που χρησιμοποιείται στα δελτία της ΕΜΥ (πεδινές, 

ημιορεινές περιοχές, κλπ) είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις υψομετρικές κλάσεις που 

χρησιμοποιούνται από τη ΓΓΠΠ για τη χαρτογραφική απεικόνιση των σχεδίων αποχιονισμού 

(Παράρτημα Α3.4 του παρόντος - σχετικό έγγραφο της ΕΜΥ Φ970/ΑΔ7753/Σ.1863/22-11-2012).  

Η δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το 

ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ παρουσιάζεται αναλυτικά στο Διάγραμμα 6.  

Στις περιπτώσεις όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

(ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα οποία 

αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στον δικτυακό της χώρο, με 

στόχο την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών 

φαινομένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από 

ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό (www.civilprotection.gr).  

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας και για την εφαρμογή των ανωτέρω θα προβεί στις παρακάτω 

ενέργειες για την αυξημένη ετοιμότητά της για την αντιμετώπιση κινδύνων από την ειδοποίηση για 

ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ : 

⚫ Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας  για την άμεση 

αντιμετώπιση  

εκτάκτων αναγκών και την άμεση βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση  

πλημμυρικών φαινομένων. Η ανωτέρω ενέργεια θα υλοποιείται με μέριμνα και ενέργειες  του/των 

χωρικού/ών Αντιπεριφερειάρχη/ρχών και του/των προϊσταμένου/νων της/των Διευθύνσεων και 

του/των τμημάτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Δ.Τ.Ε. , Δ.Α.Ο.Κ. Δ.Υ.Π.Κ.Μ. κα) της Π.Στ.Ε., 

όπου αναμένεται η εκδήλωση των έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων κατόπιν 

σχετικής ενημέρωσης από την Αυτ/λη Δ/νση ή το Τμήμα Π.Π. της Π.Ε. με αποστολή email .  
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⚫ Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των 

δελτίων τύπου  

που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και 

πλημμυρών. Η ανωτέρω ενέργεια θα υλοποιείται με μέριμνα της Αυτ/λους Δ/νσης Π.Π. της Π.Στ.Ε. ή 

του/των Τμήματος/των Π.Π. των Π.Ε. (ανάλογα την περιοχή που αναμένεται να εκδηλωθούν)  με 

την έκδοση δελτίου τύπου το οποίο θα διανέμεται με μέριμνα των γραφείων τύπου των χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών στα Μ.Μ.Ε. της χωρικής τους αρμοδιότητας ,στην/ις  ΔΤΕ, στην/ις ΔΑΟΚ , 

στους Δήμους , στις Εθελοντικές Οργανώσεις , στους Τ.Ο.Ε.Β.  , ανάλογα την περιοχή εκδήλωσης 

των έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών  φαινόμενων,  που ορίζεται στο σχετικό δελτίο πρόγνωσης 

(ΕΔΕΚ , ΕΔΠΕΚΦ) της Ε.Μ.Υ. και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. www.pste.gov.gr με 

μέριμνα της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Τμημάτων Π.Ε. 

αυτής.  Η ανωτέρω ενέργεια αποτυπώνεται στο διάγραμμα 9. 

 

Διάγραμμα 9 : Αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος απο την Ε.Μ.Υ. από τους 

εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας για ετοιμότητα και ενημέρωση πολιτών. 
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ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AYΞHMENH 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

http://www.pste.gov.gr/
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6.2 Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων  

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού και τη 

διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η 

Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής 

Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

Περιφερειάρχης /Περιφερειακός Συντονιστής Π.Π. /χωρικός Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα 

οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής 

προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.  

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται 

από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.  

 Δράσεις έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβισμού και διάσωσης οδηγών και επιβατών στο 

οδικό δίκτυο της χώρας απεγκλωβισμού και διάσωσης επιβατών και εργαζομένων στο 

σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, καθώς κα ιενίσχυσης σε 

προσωπικό και μέσα του ΠΣ, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής 

Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην 

περιοχή του συμβάντος  

 Δράσεις ασφάλειας μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών 

αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος από τον εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.  

 Δράσεις ιατρικής υποστήριξης διακομιδής τραυματιών -ασθενών και ενεργοποίησης των 

κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ.αναλαμβάνονται και συντονίζονται 

από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).  

 Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος- 

Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος αιγιαλός και παραλία αναλαμβάνονται και συντονίζονται 

από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

 Δράσεις παροχή 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  
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6.3 Αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  

Αρχική αναγγελία/ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τις 

επιπτώσεις από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων όπως χιονοπτώσεις και παγετός, 

τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς.  

Η αρχική αναγγελία/ειδοποίηση έχει στόχο την άμεση συλλογή πληροφοριών κατά την 

εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σχετικών με την επικρατούσα 

κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων 

φορέων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο.  

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η πρώτη εκτίμηση για την επικρατούσα κατάσταση και τις 

επηρεαζόμενες περιοχές που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την περαιτέρω κινητοποίηση του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας.  

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης 

ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων καθώς και του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ, για την επικρατούσα 

κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων 

όπως χιονοπτώσεις και παγετός, 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 (Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 

1299 10-04-2003 ΦΕΚ 423/ Β΄/2003). Σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ 

δυσχέρειες κυκλοφορίας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού και ιδιαίτερα διακοπή της κυκλοφορίας 

στα ολοκληρωμένα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και στο εθνικό οδικό δίκτυο, το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ 

ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.  

Την δράση αυτή 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 ανώτερες διοικητικές δομές τους καθώς και τα 

Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος 

Αντιπεριφερειάρχης).  

Με εντολή των Δημάρχων κινητοποιούνται τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στην 

περιοχή των οποίων έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Τα 

Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων κατ’ εφαρμογή των μνημονίων ενεργειών που έχουν 

καταρτίσει, επικοινωνούν με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, 

προκειμένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην 

περιοχή ευθύνης τους και να ενημερώσουν τον Δήμαρχο, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της 
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οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ. 

Ομοίως, με εντολή του Περιφερειάρχη/Περιφερειεακού Συντονιστή Π.Π.  κινητοποιούνται η 

Αυτ/λης Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες καθώς και τα 

Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στην περιοχή των οποίων 

έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

Κατ’ εφαρμογή των μνημονίων ενεργειών που έχουμε καταρτίσει, οι ανωτέρω επικοινωνούν με 

τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, καθώς και τα Γραφεία 

Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους και να ενημερώσουν τον 

Περιφερειάρχη/Περιφερειακό ΣυντονιστήΠ.Π. /χωρικό Αντιπεριφερειάρχη  καθώς και το 

ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ.  

Η άμεση ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δια του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ 

αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων, που ορίζονται υπεύθυνοι σε επιχειρησιακό επίπεδο από 

τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3013/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 του Ν. 4249/14, 

ΦΕΚ-73Α/24-3-14 και ισχύει, για επιμέρους δράσεις πολιτικής προστασίας, προκειμένου να υπάρχει 

καλύτερος συντονισμός και οργάνωση των φορέων στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων 

αναγκών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, (Παράρτημα Γ, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 

Ξενοκράτης, ΥΑ 1299 10-04-2003 ΦΕΚ 423/ Β΄/2003).  

Το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για τις επιπτώσεις από την εκδήλωση 

έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων όπως χιονοπτώσεις και παγετός, κυρίως από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ, επικοινωνεί με τα κατά τόπους Γραφεία 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές 

που επηρεάστηκαν και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη Δ/νση 

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.  

Επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας 

σχετικά με τις επιπτώσεις από την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως 

χιονοπτώσεις και παγετός, στο οδικό δίκτυο είναι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της 

ΕΛ.ΑΣ.  

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).  

Η αρχική ειδοποίηση-αναγγελία σχετικά με τις επιπτώσεις από την εκδήλωση έντονων καιρικών 
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φαινομένων όπως χιονοπτώσεις και παγετός σε δίκτυα και υποδομές που υπάγονται σε άλλους 

φορείς αποτελεί αρμοδιότητα των ίδιων των φορέων.  

Στη συνέχεια οι παραλήπτες της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τις 

αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα τους.  

Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό 

αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων 

επιπέδων.  

 

6.4 Επικοινωνίες  

Οι επικοινωνίες  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των 

δικτύων σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ασύρματης  σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων και 

αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος IV σύμφωνα με τα διάγραμμα 7.  

6.5 Κινητοποίηση  

Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, 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, βάσει του 

αντίστοιχου σχεδιασμού τους.  

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων 

δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που 

αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:  

⚫ η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω   

ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων 

⚫ η έκταση της καταστροφής 

⚫ το μέγεθος των απωλειών  ή ζημιών (ένταση της καταστροφής  

 

Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη 

γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η 

οποία ορίζεται στο Ν3013/2002, αρθ 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο 

όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.  
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6.5.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο  

Ο Περιφερειάρχης/Περιφερειακός Συντονιστής Π.Π. ή οι χωρικού Αντιπεριφερειάρχες που 

ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν ο 

Περιφερειάρχης/Περιφερειακός Συντονιστής Π.Π. , εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές 

διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που 

ακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής 

Προστασίας/Τμήματα Π.Π. των Π.Ε. , το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής 

προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται 

στις παραγράφους 6.4 και 6.5 του παρόντος και στα διαγράμματα 3 και 4.  

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και 

απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δήμων και των 

Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και 

από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.  

 

6.5.2 Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδομών στην 

περιοχή που εκδηλώθηκαν χιονοπτώσεις και παγετός  

Μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης 

τεχνικών έργων και έργων υποδομής (οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, 

μονάδες παραγωγής ενέργειας, γέφυρες, σήραγγες, κλπ) στην περιοχή που αυτά εκδηλώθηκαν, 

εφόσον συντρέχουν λόγοι, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και 

συντήρησης του εκάστοτε φορέα, σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους για τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας τους.  

Ειδικότερα:  

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, 

ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ) 

κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο 

δίκτυο αρμοδιότητάς τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι.  

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, κλπ) και εκδίδουν κατά την κρίση τους ανακοινώσεις για την 

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

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταμένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάστασή του δικτύου που εξυπηρετεί δημόσια και 

κοινωφελούς χρήσης κτίρια (νοσοκομεία, υπηρεσίες, κτλ).  

Η ανωτέρω δράση , εντός  των διοικητικών ορίων  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

πραγματοποιείται από τους υπεύθυνους φορείς σύμφωνα με την διοικητικής τους δομή.  



ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σχέδιο – Μνημόνιο Ενεργειών  

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

                                                                                   ~ 42 ~ 
 

 

6.6 Επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης  

Η έρευνα και διάσωση ατόμων που η ζωή τους έχει περιέλθει σε κίνδυνο από την 

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, όπως για παράδειγμα κτηνοτρόφοι, εκδρομείς, 

κυνηγοί κ.τ.λ., είναι αρμοδιότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.210/1992 - ΦΕΚ 

99/Α΄/1992, Π.Δ. 397/1998 – ΦΕΚ 276/ Α΄/1998, Ν 3511/2006 – ΦΕΚ 258Α/2006 Ν. 4249/2014-

ΦΕΚ 73Α/2014)  

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες, 

που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, διαβιβαστούν στις 

κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση 

όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές 

με εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του 

Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για την έρευνα και διάσωση στο 

χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 64 του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/2014 ).  

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τίθεται επικεφαλής των επιχειρήσεων 

αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος 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 των φαινομένων, ενισχύονται 

σε προσωπικό και μέσα από όμορες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Π.Σ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99/Α΄/1992, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει). Αν η κατάσταση το απαιτεί κινητοποιούνται οι ΕΜΑΚ. (ΠΔ 96/1987, ΦΕΚ 

58/Α΄/1987 – ΠΔ 329/1993, ΦΕΚ 140/Α΄/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - Έγγραφο 

Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004).  

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογώντας την 

κατάσταση δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων Πολιτικής Προστασίας και 

υπηρεσιών προς υποβοήθηση του έργου του. Τα αιτήματα προς συνδρομή του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.  

Οι εν συνεχεία δράσεις προνοσοκομειακής περίθαλψης ή διακομιδής των διασωθέντων ατόμων 

σε υγειονομικές μονάδες, όταν συντρέχουν λόγοι, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον 

εκάστοτε υπεύθυνο του ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ). Επίσης το ΕΚΑΒ 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.  
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Σημειώνεται ότι στις δράσεις έρευνας και διάσωσης συμπεριλαμβάνονται ο 

απεγκλωβισμός και η διάσωση οδηγών και επιβατών στο οδικό δίκτυο της χώρας, όπως 

επίσης ο απεγκλωβισμός και η διάσωση επιβατών και εργαζομένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της 

χώρας.  

Οι δράσεις που αφορούν τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση οδηγών και επιβατών στο οδικό 

δίκτυο της χώρας αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην παράγραφο που ακολουθεί (παράγραφος 

6.7 του παρόντος).  

Ομοίως, οι δράσεις που αφορούν τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση επιβατών και εργαζομένων 

στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην παράγραφο 6.8 του 

παρόντος.  

 

6.7 Απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών στο οδικό δίκτυο λόγω 

χιονοπτώσεων ή παγετού  

Ο απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών που η ζωή τους έχει τεθεί σε 

κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού 

είναι αρμοδιότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.210/1992 - ΦΕΚ 99/Α΄/1992, Π.Δ. 

397/1998 – ΦΕΚ 276/ Α΄/1998, Ν. 4249/2014-ΦΕΚ 73Α/2014).  

Για τις ανωτέρω δράσεις που συνδέονται με τον απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών και 

επιβατών στο οδικό δίκτυο και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, θεωρείται απαραίτητη η 

συνεργασία των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με τις 

υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του αρμόδιου φορέα χειμερινής συντήρησης, καθώς και των κατά 

περίπτωση αρμόδιων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 

(Περιφερειάρχης/Περιφερειακός Συντονιστής Π.Π. χωρικός  Αντιπεριφερειάρχης και 

Δήμαρχος), προς υποβοήθηση του έργου του Π.Σ.  

Η μεταφορά των επιβατών και οδηγών που έχουν απεγκλωβιστεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε 

Υγειονομικές Μονάδες είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν1579/1985 - ΦΕΚ 217/Α΄/1985, Ν. 

2071/1992 – ΦΕΚ 123/Α΄/1992, Ν. 2194/1994 – ΦΕΚ 34/Α΄/1994). Ο συντονισμός των 

Υγειονομικών Μονάδων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού που 

αφορούν την παροχή ιατρικής βοηθείας είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 

(ΕΚΑΒ) του Υπουργείου Υγείας (Ν.1579/1985, ΠΔ376/1988 & ΠΔ 348/1996, Ν. 4633/2019 - ΦΕΚ 

161/Α΄/2019).  

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν λόγοι οι επιβάτες και οδηγοί να μεταβούν σε Υγειονομικές 

Μονάδες, οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου (Δ.Τ.Ε. ) θα 

πρέπει να διαθέσουν κατάλληλο κλειστό θερμαινόμενο χώρο για την προσωρινή ολιγόωρη 

παραμονή οδηγών και επιβατών οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί/διασωθεί προκειμένου να μην τεθεί 

σε κίνδυνο η ζωή τους από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους λόγω 
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χιονοπτώσεων ή παγετού.  

Η μεταφορά των οδηγών και επιβατών, οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί/διασωθεί, προς τους 

ανωτέρω κλειστούς θερμαινόμενους χώρους που θα υποδείξει ο κατά τόπο αρμόδιος φορέας 

χειμερινής συντήρησης, θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΠΣ.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς χειμερινής συντήρησης θα πρέπει εκ των προτέρων να έχουν 

προσδιορίσει κλειστούς θερμαινόμενους χώρους για την προσωρινή ολιγόωρη παραμονή οδηγών 

και επιβατών οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί/διασωθεί προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή 

τους από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους λόγω χιονοπτώσεων ή 

παγετού. Οι χώροι αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να επιλεγούν κατά προτίμηση   

⚫ με βάση την διαθεσιμότητά τους κατά τους χειμερινούς μήνες και κατόπιν σχετικής 

συνεννόησης και αποδοχής από τους ιδιοκτήτες/υπευθύνους λειτουργίας για την διαθεσιμότητα των 

χώρων αυτών όταν συντρέξουν λόγοι υλοποίηση της ανωτέρω δράσης,  

⚫  την ευκολία πρόσβασης σε αυτούς, ει δυνατόν επί του ίδιου οδικού δικτύου καθώς και 

⚫  την εγγύτητά τους στα σημεία του οδικού δικτύου όπου κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί 

αποκλεισμοί του οδικού δικτύου λόγω χιονοπτώσεων και παγετού  

Νοείται ότι η δράση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τα τμήματα του οδικού δικτύου εντός 

πολεοδομικών συγκροτημάτων. 

 Για την δράση αυτή έχει συνταχθεί και επισυναφθεί σχετικό παράρτημα στο μνημόνιο ενεργειών 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Θέματα που αφορούν την παροχή βοήθειας, όπως η διανομή κουβερτών και πρόχειρων 

γευμάτων, όταν αυτό επιβάλλεται17 σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού 

δικτύου λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην παρ. 6.12 του 

παρόντος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μεταφορά και διανομή των κουβερτών και του πρόχειρου 

γεύματος, όπου αυτό απαιτείται, θα πραγματοποιείται με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος 

(69061Φ.702.16/29-11-2012 έγγραφο Αρχηγείου Π.Σ.) Το έργο της διανομής κουβερτών ή/και 

πρόχειρου γεύματος δύναται να συνδράμουν και οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε περίπτωση που αυτό 

ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Π.Σ. και όταν διαθέτουν κατάλληλο όχημα για το σκοπό αυτό 

(2501/14/40-α/20-11-2012 έγγραφο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.).  

Νοείται ότι δράσεις παροχής βοήθειας, όπως η ανωτέρω, δύναται να πραγματοποιούνται 

παραλλήλως, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν, με δράσεις που συνδέονται με τον απεγκλωβισμό και 

διάσωση οδηγών και επιβατών. 
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6.8 Απεγκλωβισμός και διάσωση επιβατών και εργαζομένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο 

της χώρας εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού  

Η αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο σιδηροδρομικό δίκτυο της 

χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν ισχύ Γενικό Κανονισμό Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε, 

ο οποίος αποτελεί Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας19, καθώς και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

σχετικά στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο αποχιονισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής καθώς και η 

άρση αποκλεισμού τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 

αποτελεί αρμοδιότητα της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε. Οι δράσεις αυτές δύναται να επικουρούνται με 

προσωπικό και μέσα της εταιρίας ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. Η εταιρία ΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιεί τις ανωτέρω 

δράσεις σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Κίνησης (άρθρα 134 & 

135).  

Σε περίπτωση αποκλεισμού αμαξοστοιχίας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού και αδυναμία 

αποκατάστασης της κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός ενημερώνει των αρμόδιο Σταθμάρχη ο οποίος 

στην συνέχεια ενημερώνει την διοίκηση της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε η οποία οφείλει να μεταφέρει 

τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό είτε με την χρήση άλλης αμαξοστοιχίας είτε με άλλα μέσα 

(Λεωφορεία, κ.τ.λ.).  

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των μέσων αυτών στην αποκλεισμένη αμαξοστοιχία και 

εφόσον τεθούν ζητήματα προστασίας της ζωής των επιβατών και των εργαζομένων λόγω 

παρατεταμένης παραμονής τους σε συνθήκες ψύχους, η διοίκηση της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε 

οφείλει να ενημερώσει το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ενεργήσει για τον απεγκλωβισμό και 

τη διάσωσή τους. Η εν συνεχεία μεταφορά των επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό είναι 

αρμοδιότητα της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  

Στις περιπτώσεις αυτές, μετά τον απεγκλωβισμό και την μεταφορά επιβατών και εργαζομένων 

σε ασφαλές σημείο από το Πυροσβεστικό Σώμα, η εν συνεχεία μεταφορά τους, εφόσον συντρέχουν 

λόγοι, σε Υγειονομικές Μονάδες είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν1579/1985 - ΦΕΚ 217/Α΄/1985, 

Ν. 2071/1992 – ΦΕΚ 123/Α΄/1992, Ν. 2194/1994 – ΦΕΚ 34/Α΄/1994).  

 

6.9 Αντιμετώπιση περιστατικών υγείας σε περιοχές όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία 

στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.  

Σε περιπτώσεις που το ΕΚΑΒ, ως αρμόδιος φορέας παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής 

ιατρικής φροντίδας και διακίνησης εκτάκτων περιστατικών υγείας, δεχθεί κλήση αντιμετώπισης 

περιστατικού υγείας σε περιοχή όπου διαπιστωμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο 

από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού και δεν είναι δυνατή η άμεση απόκρισή του με τα 

μέσα που διαθέτει, ενημερώνει το Π.Σ. προκειμένου να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει στην 
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μεταφορά του περιστατικού σε σημείο όπου είναι δυνατή η προσέγγιση των μέσων του ΕΚΑΒ. Τη 

δράση αυτή μπορούν να συνδράμουν και οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα 

μέσα.  

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που ζητηθεί η συνδρομή φορέων χειμερινής συντήρησης, το αίτημα 

του ΕΚΑΒ θα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι 

συνθήκες και τα μέσα που διαθέτουν το επιτρέπουν, τα αρμόδια αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Περιφερειάρχης/ Περιφερειακός Συντονιστής Π.Π./ χωρικός  Αντιπεριφερειάρχης και 

Δήμαρχος) δρομολογούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τη χειμερινή συντήρηση υπηρεσίες 

τους, την κατά προτεραιότητα αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα τμήματα του οδικού δικτύου 

αρμοδιότητάς τους που οδηγούν προς τα σημεία των περιστατικών υγείας για την άμεση 

προσέγγιση οχήματος του ΕΚΑΒ.  

 

 

6.10 Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας εξαιτίας χιονοπτώσεων και 

παγετού  

Oι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός δύναται να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ), τα οποία αν δεν 

αντιμετωπιστούν άμεσα δυσχεραίνουν την διαβίωση των πολιτών και δύναται να οδηγήσουν σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα δε σε περιοχές όπου παρουσιάζονται και διακοπές 

κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.  

Με βάση τα ανωτέρω οι εταιρείες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι οποίες σύμφωνα με το 

N.4001/2011 (ΦΕΚ: 179/Α/2011) είναι αρμόδιες για την λειτουργία και την συντήρηση των δικτύων 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα, οφείλουν να προχωρήσουν εγκαίρως 

στον απαραίτητο προγραμματισμό για την εξασφάλιση της άμεσης αποκατάστασης βλαβών σε 

δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού (διάθεση 

προσωπικού, υλικών και μέσων, κλπ)22, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.  

Ομοίως, οι Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.) και 

Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε), καθώς και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης 

(ΔΕΥΑ) οφείλουν να προχωρήσουν εγκαίρως στον απαραίτητο προγραμματισμό, εφόσον 

συντρέχουν λόγοι, για την εξασφάλιση της άμεσης αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης 

αρμοδιότητάς τους, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Επίσης στις 

περιπτώσεις χιονοπτώσεων και παγετού κρίνεται σκόπιμη η έγκαιρη έκδοση ειδικότερων οδηγιών 

και η ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα που αφορούν την λειτουργία και προστασία των 

οικιακών δικτύων ύδρευσης σε συνθήκες παγετού.  

Ζητήματα που αφορούν στην άμεση επίλυση προβλημάτων προσέγγισης των συνεργείων 

αποκατάστασης στα σημεία βλαβών, αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 του παρόντος. 
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6.11 Παροχή βοήθειας σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί λόγω πολυήμερης διακοπής 

της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού  

 

Η παροχή βοήθειας σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί λόγω πολυήμερης διακοπής 

της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού δρομολογούνται σε 

τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους κατά τόπους Δημάρχους.  

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας συνδέονται πρωτίστως με την εξασφάλιση και 

διανομή φαρμακευτικού υλικού, καυσίμων, τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, κλπ σε κατοίκους 

που έχουν αποκλειστεί λόγω πολυήμερης διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο και δεν 

συντρέχουν λόγοι για την άμεση απομάκρυνσή τους από τις οικίες τους.  

Η ανωτέρω δράση δρομολογείται από τους κατά τόπους αρμόδιους Δημάρχους, μετά από 

σχετική ενημέρωση από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων των περιοχών που έχουν 

αποκλειστεί, σχετικά με την έλλειψη των ανωτέρω αγαθών σε συγκεκριμένους οικισμούς και 

λαμβάνοντας υπόψη και την εκτίμηση από τους φορείς χειμερινής συντήρησης για τον χρόνο που 

θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο προς τους αποκλεισμένους 

κατοίκους.  

Το ανωτέρω έργο της παροχής βοήθειας δύναται να συνδράμουν οι υπηρεσίες του Π.Σ., που 

διαθέτουν κατάλληλα οχήματα να προσεγγίσουν τις αποκλεισμένες περιοχές, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του αρμόδιου Δημάρχου.  

Νοείται ότι στην περίπτωση αδυναμίας παροχής των ανωτέρω αγαθών, οι κάτοικοι των 

αποκλεισμένων περιοχών θεωρείται ότι διατρέχουν άμεσο και διαρκή κίνδυνο και απαιτείται η 

άμεση μετακίνησή τους σε ασφαλές μέρος ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, η οποία αποτελεί 

έργο διάσωσης, την αρμοδιότητα της οποίας στον χερσαίο χώρο έχει το Π.Σ. Η προσωρινή 

φιλοξενία των ανωτέρω πολιτών που μετακινήθηκαν από τις οικίες τους διότι η ζωή τους διέτρεχε 

άμεσο και διαρκή κίνδυνο δρομολογείται από τους οικείους Δημάρχους.  

 

6.12 Συντονισμός φορέων στην από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο της χώρας  

 

6.12.1 Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο 

οδικό δίκτυο εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού  

Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή 

απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά 

τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.7/2017, 

Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η γνωμοδότηση των Υπηρεσιών αυτών για την 

επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι βαρύνουσας σημασίας.  
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Η Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., με τα 1244/18/2471350/03-12-2018 και 

1244/19/2625469/08-12-2019 έγγραφα Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνει στις Διευθύνσεις Τροχαίας – 

Διευθύνσεις Αστυνομίας να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόσκαιρη και έγκαιρη διακοπή 

της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε σημεία που παρουσιάζουν 

δυσκολίες διέλευσης - ιδιαιτερότητες, έτσι, ώστε να διενεργείται αποχιονισμός και ρίψη αλατιού με 

τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες (απαγόρευση της 

κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 3,5 τόνους, κλπ) .  

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ακινητοποίηση των οχημάτων θα γίνεται σε ικανή απόσταση, 

προ του σημείου που εντοπίζονται τα προβλήματα και σε συνεννόηση με τους κατά τόπους 

επικεφαλής συντονιστές, υπεύθυνους για την εκτέλεση έργων αποχιονισμού, ώστε να 

διευκολύνεται το έργο τους και θα διαρκεί μέχρι την άρση των προβλημάτων στο οδικό 

δίκτυο.  

Επισημαίνεται ότι, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι 

Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, που 

έχουν κυρωθεί οι Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω 

έργο της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες 

αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των παραχωρησιούχων 

εταιρειών.  

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου 

παραχώρησης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, λήψη μέτρων 

ενημέρωσης των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ) πραγματοποιείται και με ευθύνη των 

παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με άμεση ενημέρωση των 

κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.  

Διευκρινίζεται ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από την ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη 

από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους 

και προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας.  

Τέλος, διατίθενται Αξιωματικοί Σύνδεσμοι της ΕΛ.ΑΣ. στα Κέντρα Επιχειρήσεων - 

Συντονιστικά Κέντρα και Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας των λοιπών εμπλεκόμενων 

Φορέων και Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που κοινοποιείται Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης 

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα 

φαινόμενα αυτά. 
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6.12.2 Παροχή βοήθειας σε οδηγούς και επιβάτες σε περιπτώσεις ακινητοποίησης 

οχημάτων στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού  

 

Στο πλαίσιο παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού 

δικτύου, όταν αυτό επιβάλλεται, θα πρέπει να διανέμονται κουβέρτες και πρόχειρα γεύματα τα 

οποία διατίθενται από τους αρμοδίους για την λειτουργία και την συντήρηση του οδικού 

δικτύου φορείς, για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των οδηγών και επιβατών.  

Νοείται ότι δράσεις παροχής βοήθειας, όπως η ανωτέρω, δύναται να πραγματοποιούνται 

παραλλήλως, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν, με δράσεις που συνδέονται με τον απεγκλωβισμό και 

διάσωση οδηγών και επιβατών.  

Για την αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων, τα οποία έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν κατά 

μήκος των αυτοκινητοδρόμων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης χιονοπτώσεων και παγετού, οι 

παραχωρησιούχοι έχουν αναλάβει, πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων, την προμήθεια 

και διάθεση κουβερτών καθώς και πρόχειρου γεύματος, όταν αυτό απαιτηθεί, για την κάλυψη των 

στοιχειωδών αναγκών κατ’ ελάχιστο 100 ατόμων επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους.  

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, οι καταλληλότερες 

κουβέρτες για την υλοποίηση της δράσης είναι οι θερμικές κουβέρτες επιβίωσης, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση χαμηλών θερμοκρασιών, έχουν πολύ χαμηλό κόστος 

προμήθειας, είναι αδιάβροχες και αντιανεμικές και κατά κανόνα δεν επιστρέφονται από τους 

χρήστες.  

Στο πλαίσιο αυτό  οι παραχωρησιούχοι (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ , 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ)οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες κατά τόπους 

υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και την Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και 

Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17) της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών για τις θέσεις αποθήκευσης των ανωτέρω υλικών.  

Σημειώνεται ότι η μεταφορά και διανομή των κουβερτών και του πρόχειρου γεύματος, όπου αυτό 

απαιτείται, θα πραγματοποιείται με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος (69061Φ.702.16/29-11-

2012, 71710/Φ.702.1/03-12-2015 έγγραφα Αρχηγείου Π.Σ.).  

Το ανωτέρω έργο της διανομής κουβερτών ή/και πρόχειρου γεύματος δύναται να συνδράμουν 

και οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Π.Σ. και όταν 

διαθέτουν κατάλληλο όχημα για το σκοπό αυτό (1244/18/2471350/03-12-2018 έγγραφο Αρχηγείου 

ΕΛ.ΑΣ.).  

Βαρύνουσα σημασία για την απόφαση υλοποίησης της δράσης της διάθεσης κουβερτών 

και πρόχειρου γεύματος σε οδηγούς και επιβάτες, σε περιπτώσεις ακινητοποίησης 

οχημάτων στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού, έχει τόσο ο προηγηθείς χρόνος 

παραμονής τους στα ακινητοποιημένα οχήματα, όσο και η εκτίμηση από τους φορείς 
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χειμερινής συντήρησης για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει τακτή ενημέρωση των κατά τόπους υπηρεσιών 

του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. από τους φορείς χειμερινής συντήρησης για τον χρόνο που θα απαιτηθεί 

για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να καλυφθούν οι 

στοιχειώδεις ανάγκες των οδηγών και επιβατών που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα 

ακινητοποιημένα οχήματά τους.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο η  Αυτ/λης Δ/νση  Πολιτικής Προστασίας / Τμήματα Π.Ε. σε συνεννόηση 

με τις  Δ/νσεις Τεχνικών Έργων θα  υλοποιούν τις αντίστοιχες δράσεις (διάθεση θερμικών 

κουβερτών και πρόχειρου γεύματος) για το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους (εθνικό και επαρχιακό 

οδικό δίκτυο), σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.  

Θέματα που αφορούν τον απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών και επιβατών που η ζωή τους 

έχει τεθεί σε κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή 

παγετού, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Π.Σ., αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην παρ. 

6.7 του παρόντος.  

 

6.12.3 Απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος έχει τις αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του 

πράγματος επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, σύμφωνα με την παρ.1 του αρθ.10 του 

Ν. 2696/23-4-99 - ΦΕΚ 57/Α΄/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας), υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από την δημόσια κυκλοφορία να μην 

δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών (υπ. αρθ. 2501/14/21-

γ / 12-12-2005 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τροχαίας του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ).  

Το άρθρο αυτό του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1,11,12,13 του Ν 

3013/2002, προκαλεί προφανώς υποχρέωση στον φορέα που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης 

ενός οδικού άξονα στον οποίο διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία (Δ.Τ.Ε.) , για την άμεση 

απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, εφόσον αυτή 

αποβλέπει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται 

κίνδυνος ή ζημία.  

Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα διάθεσης ή μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών οχημάτων με 

στόχο την άμεση απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή 

παγετού, υπάγεται στις υποχρεώσεις του φορέα που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης του.  

Η υποχρέωση του φορέα που έχει την ευθύνη διάθεσης ή μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών 

οχημάτων, δεν αποκλείει τη συνεργασία του με άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους και 

μπορούν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών να διαθέσουν γερανοφόρα οχήματα για λόγους 
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πολιτικής προστασίας. Είναι αυτονόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές, η διάθεση γερανοφόρων 

ρυμουλκών οχημάτων θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει συμφωνηθεί με τους άλλους φορείς.  

Στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για την υλοποίηση της ανωττέρω δράσης έχει συμπεριλάβει στο 

μητρώο ιδιωτών γερανοφόρα ιδιωτικά μηχανήματα τα οποία,  είτε θα τίθενται σε κατάσταση 

επιφυλακής  εκ των προτέρων λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. , είτε θα 

μισθώνονται στην διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα 

κατάσταση. 

6.12.4 Συνεργασία των φορέων χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου με τους 

φορείς αποκατάστασης βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας.  

 

Κατά την χειμερινή περίοδο οι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός δύναται να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με δυσμενή αποτελέσματα στην 

καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ).  

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 

κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κλπ) να 

εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω χιονοπτώσεων 

και παγετού.  

Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη, σε περιοχές που κατά τη χειμερινή 

περίοδο επικρατούν συνθήκες χιονόπτωσης ή παγετού, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης 

δικτύων κοινής ωφέλειας, κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας της 

ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του 

οδικού δικτύου προς τα σημεία των βλαβών.  

Εν συνεχεία και εφόσον τα μέσα που διαθέτουν ή μισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και 

συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σημείο της 

βλάβης, δύναται να ζητήσουν την συνδρομή των φορέων που έχουν την ευθύνη χειμερινής 

συντήρησης, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν 

ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους.  

Στις περιπτώσεις που ο φορέας χειμερινής συντήρησης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή ο 

Δήμος, κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα των φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής 

ωφέλειας, για λόγους καλύτερου συντονισμού, να απευθύνονται κατά αρχήν προς την Αυτοτελή  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας/Τμήματα Π.Π. Π.Ε.  ή τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, 

αντιστοίχως.  

Νοείται ότι αιτήματα για αποκατάσταση της κυκλοφορίας προς τα σημεία βλαβών δικτύων κοινής 

ωφέλειας θα πρέπει να εξετάζονται και να δρομολογούνται κατά προτεραιότητα από την Αυτ/λη 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας / Τμήματα Π.Π .των Π.Ε. σε συνεργασία με τις οικείες υπηρεσίες 

χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους.  
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6.12.5 Εξασφάλιση κατά προτεραιότητα της κυκλοφορίας προς εγκαταστάσεις παροχής 

υπηρεσιών υγείας και κοινής ωφέλειας  

 

Κατά την χειμερινή περίοδο οι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός δύναται να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην λειτουργία εγκαταστάσεων (νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, σιδηροδρομικοί 

σταθμοί, αεροδρόμια, εργοτάξια, αμαξοστάσια μέσων μαζικής μεταφοράς, κλπ.), τόσο λόγω 

δυσχερειών οδικής πρόσβασης σε αυτές, όσο και από την συσσώρευση χιονιού ή πάγου στους 

υπαίθριους χώρους εντός των ορίων των εγκαταστάσεων.  

Σε περιπτώσεις που η οδική πρόσβαση προς τις ανωτέρω εγκαταστάσεις παρουσιάζει 

δυσχέρειες ή έχει διακοπεί λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι φορείς χειμερινής συντήρησης, οι 

οποίοι είναι αρμόδιοι για το οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί την πρόσβαση στις ανωτέρω 

εγκαταστάσεις, οφείλουν να εξασφαλίζουν κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.  

Νοείται ότι η ανωτέρω δράση θα πρέπει να έχει ενταχθεί εκ των προτέρων στον σχεδιασμό των 

φορέων χειμερινής συντήρησης που το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους εξυπηρετεί τέτοιες 

εγκαταστάσεις.  

Τονίζεται ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στους υπαίθριους 

χώρους εντός των ορίων των εγκαταστάσεων αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει να υπάρχει σχετική προετοιμασία και σχεδιασμός για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Ιδιαίτερη μέριμνα θα 

πρέπει να δοθεί από τις διοικήσεις εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινής ωφέλειας, 

όπως νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, εργοτάξια, 

αμαξοστάσια, κλπ.  

 

6.13 Διακοπή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού  

 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010), η 

διακοπή μαθημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου εντός των 

διοικητικών του ορίων (αρθ. 94 του Ν.3852/2010). Ομοίως η διακοπή μαθημάτων λόγω 

χιονοπτώσεων και παγετού αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας εντός των διοικητικών της ορίων 

(αρθ. 186 του Ν.3852/2010).  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δράση διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω 

χιονοπτώσεων και παγετού, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων και της Περιφέρειας Στ. 

Ελλάδας , αν και δεν συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθεί στο παρόν δεδομένου ότι αποβλέπει στην προστασία των μαθητών από κινδύνους 

χιονοπτώσεων και παγετού.  
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Στο πλαίσιο αυτό και σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου 

της διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, θεωρείται 

σκόπιμη η εκ των προτέρων συνεργασία των αρμοδίων Δημάρχων με τον  Περιφερειάρχη και τη 

οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λήψη της απόφασης 

διακοπής μαθημάτων.  

Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά την διακοπή των μαθημάτων στα ιδιωτικά σχολεία λόγω εκτάκτων 

συνθηκών, σύμφωνα με το 176860/Ν1/22-10-2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τα οριζόμενα στην παράγραφο 

4.27 του άρθρου 94 και στην περίπτωση 5 της παραγράφου Η του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, 

λόγω της γενικής τους διατύπωσης, καταλαμβάνουν όλους τους φορείς που παρέχουν μαθήματα 

εντός των ορίων εκάστου Δήμου ή Περιφέρειας αντίστοιχα (σχετικό 8202/07-11-2018 έγγραφο 

ΓΓΠΠ).  

 

 

6.14 Αποκλιμάκωση  

 

Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν:  

⚫ την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού  

⚫ την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν από την 

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού,  

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/Περιφερειακός Συντονιστής Π.Π./χωρικός 

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας 

είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων.  

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού είναι 

υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει 

ενεργοποιήσει.  
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6.15 Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση 

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

χιονοπτώσεων και παγετού  

 

Η ενημέρωση του κοινού και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση 

των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του 

Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), 

εφόσον τούτο συγκληθεί, ή του Γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία 

αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του χωρικού 

Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής 

προστασίας στο επίπεδο της Περιφέρειας.  

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που 

προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, καθώς και 

για τις επιπτώσεις των χιονοπτώσεων, του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών στην υγεία των 

πολιτών αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 

Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου Υγείας.  

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν την έρευνα και διάσωση σε 

χερσαίο χώρο εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.  

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και 

διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος 

χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από την 

εκδήλωση χιονοστιβάδων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε 

συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο 

αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.  

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από την 

εκδήλωση χιονοστιβάδων ή άλλων ατυχημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, αποτελεί 

αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές 

Υπηρεσίες.  

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη των φαινομένων, μεταξύ των τραυματιών ή των θανόντων 

υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται από το 

ΥΠ.ΕΞ.  
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6.16. Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού  

 

Μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι 

υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού (ΔΕΥΑ, Υπηρεσίες ύδρευσης Δήμων κλπ) 

δρομολογούν δράσεις που συνδέονται με:  

⚫ Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους  

⚫ Την έκδοση ειδικότερων οδηγιών και την ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα που 

αφορούν την    

λειτουργία και προστασία των οικιακών δικτύων ύδρευσης σε συνθήκες παγετού 

⚫ Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση της(δελτία τύπου ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ 

κλπ.),  

σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που εν έχουν κίνδυνο για τους πολίτες.  

⚫ Τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυό της. 

Ειδικότερα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων 

σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι χιονοπτώσεις και ο παγετός, το Υπουργείο Υγείας 

έχει εκδώσει την Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της 

Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.» (ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), 

όπως και το Δ1δ/ΓΠ οικ.16330/28-02-2019 έγγραφο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της 

ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες»  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα 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 τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να 

διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή 

υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης. Συγκεκριμένα θα πρέπει 

να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια 

στη ροή, κ.λ.π.) που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. Επίσης 

δίνονται οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο 

ύδρευσης, καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης 

(δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, 

υγειονομική αναγνώριση, κλπ).  
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6.17 Ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων - προστασία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.  

 

Για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, 

Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδουν δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων στα 

οποία περιλαμβάνονται οδηγίες αντιπαγετικής προστασίας καλλιεργειών (Π.Δ. 97/2017-ΦΕΚ 138 

Α/2017).  

Η οργάνωση των γεωργικών προειδοποιήσεων γίνεται σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες 

και φορείς μέσω της συλλογής και επεξεργασίας μετεωρολογικών, βιολογικών και φαινολογικών 

παρατηρήσεων για την έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας των καλλιεργούμενων φυτών και φυτικών 

προϊόντων.  

Οι οδηγίες έγκαιρης και επίκαιρης επέμβασης μέσω των Γεωργικών Προειδοποιήσεων 

δίδονται είτε με απευθείας ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς με αποστολή 

δελτίου γεωργικών προειδοποιήσεων είτε μέσω των Μ.Μ.Ε.  

Ειδικότερη ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

για την προστασία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών τους, με βάση τα Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

(ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, γίνεται από τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας της  Περιφέρειας  και Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν ενημέρωσης της 

από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας/Τμήματα Π.Π. Π.Ε. η οποία και αποστέλλει με μνμ 

ηλ. Ταχυδρομείου τα σχετικά δελτία .  

Για την προστασία των θηραμάτων και γενικά της άγριας ζωής με απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απαγορεύεται η θήρα όταν το έδαφος είναι καλυμμένο από χιόνι, μετά 

από σχετική εισήγηση των αρμοδίων δασικών αρχών (Ν.Δ. 86/1969 - Φ.Ε.Κ. 7/18-1-1969, Ν.Δ. 

996/1971 - Φ.Ε.Κ. 192/6-10-1971, Ν. 177/1975 - Φ.Ε.Κ. 205/27-9-1975, Π.Δ. 94/1993-ΦΕΚ 40 

Α΄/23-3-1993, Ν.2503/1997-ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997, Ν. 3852/2010-ΦΕΚ 87/Α'/2010).  
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ΜΕΡΟΣ VIΙ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

7.1 Εκπαίδευση  

Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις αρμόδιες 

Δ/νσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ λαμβάνοντας υπόψη τους 

κινδύνους από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Για τους υπόλοιπους Φορείς που 

εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών 

εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τους ίδιους φορείς με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ 

κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

 

7.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις  

Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους Φορείς 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που 

συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

Με σκοπό την υποβοήθηση των φορέων Πολιτικής Προστασίας στη διεξαγωγή ασκήσεων 

πολιτικής προστασίας, η ΓΓΠΠ το 2020 εξέδωσε σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες με το 532/23-01-

2020 έγγραφό της «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων 

Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95)  

 

7.2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών 

της χώρας  

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 

από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 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 χιονοπτώσεων και παγετού.  

Στο πλαίσιο αυτό μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και 

Παγετού της Περιφέρειας, με εντολή του Περιφερειάρχη/Περιφερειακού Συντονιστή Π.Π. , η Αυτ/λη 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε. καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια 

άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.  

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και 
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αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο την επαύξηση 

της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας  στο 

πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων 

και παγετού.  

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην 

άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας  για τη βελτίωση του 

σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, 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 ή Δήμου αντίστοιχα (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 χιονοπτώσεων και παγετού.  

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον 

σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 

Περιφέρειας και Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

 

7.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου  

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του μνημονίου αναφέρεται σε ουσιαστικές 

αλλαγές και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:  

• νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο 

Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται 

ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, 

• νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις, νέα ανάλυση κινδύνου, 

• αποτιμήσεις καταστροφών στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο, αποτιμήσεις 

ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο. 

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή 

συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή 

την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται 

είναι: 

• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης 

• Μνημόνια ενεργειών για την λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο Σχέδιο 

• Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων 

• Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων) 



ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σχέδιο – Μνημόνιο Ενεργειών  

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

                                                                                   ~ 59 ~ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

α/α  
Τμήματα & Σελίδες που 

επηρεάστηκαν 

Ημερομηνία 

έγκρισης 

αναθεώρησ

ης 

Παρατηρήσεις 
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➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  (επισυνάπτεται ως 

εξωτερικό τμήμα επί του 

σχεδίου «ΒΟΡΕΑΣ») 
 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΜΗΤΡΩΟ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ (σελ.: 80-167) 

 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Α2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

                (σελ. 168-170) 

 

 

 

 

 

   16/12/2021 

➢    Επικαιροποίηση Στοιχείων Επικοινωνίας- 

Χώρων Υγειονομικού ενδιαφέροντος παραμονής πολιτών: 

Παράρτημα Β επί του σχεδίου «ΒΟΡΕΑΣ»  

 

➢   ΕΚΚΡΕΜΕΙ η Επικαιροποίηση για Παράρτημα Δ-Ε 

(υπάρχει ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ σε κάθε Παράρτημα): 

         Σχέδιο/Χάρτες Αποχιονισμού για 2021-2022 

         Μητρώο Εργοληπτών/Στοιχεία Ιδιωτών και Μηχανημάτων για 

2021-2022 

 

 

    2 

 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΜΗΤΡΩΟ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ (σελ. 82-144) 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΧΑΡΤΕΣ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2022 (σελ. 168-171) 

 

 

 

   18/01/2022 

 

 

➢ Επικαιροποίηση Μητρώου Εργοληπτών για το 2022 

όλων των Π.Ε. της Π.Στ.Ε. 

 

➢ Επικαιροποίηση Χαρτών Αποχιονισμού για το 2022 

   

     

3 

 

 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

 

   09/03/2022 

➢ Επικαιροποίηση Στοιχείων Επικοινωνίας 

Υπευθύνων Περιφερειακής Πυροσβεστικής 

Διοίκησης & Διευθύνσεων Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών των Π.Ε. της Π.Στ.Ε. 

4 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Β-Γ-Δ-Ε 

 

➢ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ 2η ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΒΟΡΕΑΣ 2» 

 

 

  

 

 

 

 

13/01/2023 

➢ Επικαιροποίηση Στοιχείων Επικοινωνίας:  

Παραρτημάτων Β-Γ 

➢ Παράρτημα Δ: Έγκριση Μητρώου Εργοληπτών των Π.Ε. 

Π.ΣΤ.Ε. 2023 

➢ Παράρτημα Α & Ε: Χάρτες αποχιονισμού χειμερινής 

περιόδου 2022-2023 Π.Στ.Ε. 

➢ Ίδρυση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής 

Προστασίας 

➢ ο νόμος 4662/2022 για τον Εθνικό Μηχανισμό 

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων 

➢ η κατάργηση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής 

Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και αντικατάστασή του με την 

Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων (Unit-3 - ΜΕΦ/ΕΣΚΕΔΙΚ 

του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, κλπ) εντός του 

σχεδίου. 
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7.4  Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής  

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002 

(ΦΕΚ 102/Α΄/2002), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή 

τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού 

Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο 

και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των 

φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις 

απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων 

σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.  

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να 

καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά 

περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την βελτίωση 

του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον 

μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.  

Με βάσει τα ανωτέρω Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησες 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον 

φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών 

μεγάλης έντασης από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού και να τα υποβάλλουν στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η 

συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται 

με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.  

ΜΕΡΟΣ VIII. ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.ΣΤ.Ε. ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική 

περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο 

να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς 

παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν 

κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. 

Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής 

Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 
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και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας: 

 

 
 

 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής 

Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ. 

Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και 

Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, 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). 
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ΜΕΡΟΣ XIV. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΗΣ Π.Στ.Ε. 

 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής του από το 

περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αφού προηγηθεί η εισήγησή της 

Εκτελεστική Επιτροπή  του ανωτέρω σχέδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει 

σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 163 του Ν.3852/2010 .  

Με την έκδοση του παρόντος, παλαιότερα Σχέδια παύουν να ισχύουν. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

       (σύμφωνα με την 13/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Στ.Ε.) 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

 

                                ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

                        Α1:  «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»      

              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΡΟΙ - ΜΕΣΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ)  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ    

ΑΝΑΓΚΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Στ.Ε. 

Α2 :   «ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Α1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

Α.1.1 Κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου  

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης των ολοκληρωμένων τμημάτων των 

αυτοκινητοδρόμων βασίστηκε στις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που εκδόθηκαν σε 

εφαρμογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006) και επικαιροποιήθηκε με βάση τις χαράξεις των 

νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάστηκαν από τις παραχωρησιούχες εταιρίες του 

προγράμματος «Δρόμοι ανάπτυξης». Αντίστοιχα η κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του 

Εθνικού και Επαρχιακού οδικού βασίστηκε στις αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Κρατικών 

Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006) και 

παρατίθενται στο σχετικό παράρτημα Β του παρόντος και επικυρώθηκε από τις Δ/νσεις Τεχνικών 

Έργων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).  

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι 

αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο), 

περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον Ν. 3852/10 και ασκούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).  

Η αρμοδιότητα συντήρησης των τμημάτων του οδικού δικτύου που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό 

ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο και διέρχεται μέσα από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, χωρίς 

εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24.4.1985 

Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/1985), ανήκει κατά περίπτωση στις Περιφέρειες ή τους οικείους Δήμους ανάλογα 

με τα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών 

Περιφερειών ή των Περιφερειαρχών μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»37.  

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω αποφάσεις, ανήκει στην 

αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων εκάστου.  

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι 

αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο), 

περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον Ν. 3852/10 και ασκούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).  

Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ του Γενικού Σχεδίου  παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
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οργανικές μονάδες των Περιφερειών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ) που έχουν αρμοδιότητες 

συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, σύμφωνα με τις κανονιστικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό και έχουν κοινοποιηθεί στην ΓΓΠΠ μετά από σχετική 

αλληλογραφία (6194/17-9-2012 έγγραφο της ΓΓΠΠ).  

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων και άλλων έργων όπως κυρώθηκε 

και ισχύει με τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/2008), Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή 

είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή 

του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, ενώ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα 

κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της 

κατασκευής του έργου.  

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την απόφαση 62240/698/25-8-2011 (ΦΕΚ 2190Β/30-9-

2011), του  Περιφερειάρχη, η συντήρηση των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα 

τόσο της πρώην κρατικής Περιφέρειας όσο και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, δίνεται στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων 

της Περιφέρειας για τα τμήματα του οδικού δικτύου που βρίσκονται στα διοικητικά όρια εκάστης. Σε 

περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, η ευθύνη κατανέμεται 

για κάθε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια 

της διοικητικής της ευθύνης.  

Διευθύνουσες Υπηρεσίες για τα έργα και τις δράσεις χειμερινής συντήρησης είναι τα Τμήματα 

Συγκοινωνιακών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων ενώ Προϊστάμενες Αρχές είναι οι αντίστοιχες 

Δ/νσεις Τεχνικών Έργων (376/29-10-2012, έγγραφο της Δ/νσης Πολ. Προστ. Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας).  

 

Α.1.2 Κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης στα ολοκληρωμένα τμήματα 

αυτοκινητοδρόμων  

Οι αρμοδιότητες των φορέων συντήρησης στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, 

όπως επίσης και των φορέων παρακολούθησης και επίβλεψης των συμβάσεων παραχώρησης 

περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ του Γενικού Σχεδίου. Επίσης στους 

χάρτες που παρατίθενται στο παράρτημα Γ του Γενικού Σχεδίου ς, απεικονίζεται η χωρική κατανομή 

των αρμοδιοτήτων συντήρησης των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων ανά 

Περιφέρεια.  

Όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ του Γ.Σ. , μεγάλο μέρος των 

αυτοκινητοδρόμων της χώρας , έχει δοθεί με συμβάσεις παραχώρησης σε εταιρίες λειτουργίας και 

συντήρησης ( Νέα Οδός Α.Ε., Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. ).  
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Οι ανωτέρω εταιρίες (παραχωρησιούχοι) έχουν την ευθύνη της συντήρησης, των 

ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων τα οποία έχουν αποδοθεί σε λειτουργία (πλην 

του παράπλευρου οδικού δικτύου).  

Σημειώνεται ότι για τις συμβάσεις παραχώρησης και συγκεκριμένα για τα έργα:  

⚫ Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) και τμήμα Σκάρφεια-Ράχες Μαλιακού 

(Π.Α.Θ.Ε.) (Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.) και  

⚫ Τμήμα Ράχες Μαλιακού – Κλειδί Ημαθίας του ΑΔ Πάτρα−Αθήνα−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι 

(ΠΑΘΕ) (Αυτοκινητόδρομος ΑιγαίουΑΕ)  

την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο 

λειτουργίας και συντήρησης, έχει η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 

Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών (Δ17). 

 Στα υπόλοιπα τμήματα του οδικού άξονα ΠΑΘΕ που δεν έχουν δοθεί σε παραχώρηση ή 

κατασκευάζονται, καθώς επίσης και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων 

(δευτερεύουσες οδοί των ανισόπεδων κόμβων, παράπλευροι οδοί (S.R.) των οδών της 

παραγράφου Α4 της ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398/Β΄/2007) η αρμοδιότητα 

χειμερινής συντήρησης ανήκει στην Δ/νση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων Και 

Ασφάλειας (Δ14) της Γ.Γ.Υ./Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ως Προϊσταμένης Αρχής και στις 

ΕΥΔΕ Αττικής (Κλιμάκιο Λαμίας), ΕΥΔΕ Θεσσαλίας, ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & 

Ιονίων Νήσων και ΕΥΔΕ Μακεδονίας αντίστοιχα ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες (ΠΔ 123/2017 - ΦΕΚ 

151/Α΄/2017, ΔΝΣα/οικ.44075/Φ2.2.1/06-06-2018 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ).  

Ειδικότερα οι εργασίες συντήρησης, αρμοδιότητας Δ14, ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή, 

περιόδου 2019-2020, αφορούν για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  

α) στις παράπλευρες οδούς (SR) του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στα τμήματα: Αθηνών - Λαμίας - 

Λάρισας από το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (αρχή Γέφυρας Ασωπού 

Ποταμού) έως την αρχή των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και  

β) στα τμήματα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - Λάρισας:  

β1) από Α.Κ. Λογγού έως Δυτικό Ι/Κ Καμένων Βούρλων και  

β2) από Όρια Έργου Παραχώρησης (Ο.Ε.Π.) Α/Κ Αγίας Μαρίνας έως ισόπεδη είσοδο στον 

αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στην Χ.Θ.242+079) και γ) των παράπλευρων οδών του αυτοκινητοδρόμου 

«Σχηματάρι - Χαλκίδα», με Διευθύνουσα Υπηρεσία την ΕΥΔΕ-ΚΣΥΥ Κλιμάκιο Λαμίας .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΓΕΤΟΥ 

Τα στοιχεία του παρόντος Παραρτήματος έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και υπόκεινται στον κανονισμό προστασίας προσωπικών 

δεδομένων συνεπώς η αποστολή και κατ’ επέκταση η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο 

σε περίπτωση εκδήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. Δια τούτο αποστέλλονται ως εξωτερικό Παράρτημα.



Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Κατάλογος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας, ανά κατηγορία δράσης 

(όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση ένταξής τους) με τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων.  

Τα στοιχεία του παρόντος Παραρτήματος έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και υπόκεινται στον κανονισμό προστασίας προσωπικών 

δεδομένων συνεπώς η αποστολή και κατ’ επέκταση η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο 

σε περίπτωση εκδήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. Δια τούτο αποστέλλονται ως εξωτερικό Παράρτημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια Στ. 

Ελλάδας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας , είναι δυνατόν να απαιτηθεί και επιπλέον δυναμικό 

και μέσα  για την υλοποίηση όλου του κύκλου των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.  

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς για την ενίσχυση του 

έργου μας  στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από 

την εκδήλωση φυσικών καταστροφών,  καταρτίστηκαν  μνημόνια συνεργασίας με την μορφή 

Μητρώου Εργοληπτών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, 

σύμφωνα με τους όρους που θέτει  η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

 Το Μητρώο Εργοληπτών ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 

και επικαιροποιείται όταν προστίθενται νέοι Εργολήπτες καθώς και όταν προστίθενται νέες τιμές 

μηχανημάτων. 

Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 

επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα (εκ μέρους της 

Περιφέρειας ) πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Η σύναψη της σχετικής σύμβασης 

αποτελεί δικαιοπραξία, της οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται από γεγονός μελλοντικό και 

αβέβαιο και επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης),(άρθ.201 ΑΚ.).  

Για ζητήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω διαδικασία, σχετικά είναι τα 2/52145/0026/01-

07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, τα οποία έχουν αποσταλεί συνημμένα μαζί με όλη τη σχετική αλληλογραφία με το 

6748/09-10-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.  

     Οι εγκριτικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του σχετικού Μητρώου ιδιωτών 

για ανά Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρατίθενται ως εξωτερικό 

Παράρτημα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Α2: ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Οι θέσεις αρχικής στάθμευσης των μηχανημάτων και σχετικός πίνακας με τον αριθμό και το είδος των 

μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για χειμερινή συντήρηση ανά θέση, όπως ισχύουν για την τρέχουσα 

χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την αποστολή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Π.Στ.Ε. και 

την επικαιροποίησή τους με το υπ. Αριθμ. Α2800/19-12-2022 (όπως διορθώθηκε με το υπ. Αριθμ. Α2926/11-

01-2023) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, απεικονίζονται στους κάτωθι χάρτες: 

1ος  Χάρτης Αποχιονισμού Π.Στ.Ε. με απεικόνιση των Διοικητικών Ορίων 

 2ος Χάρτης Αποχιονισμού Π.Στ.Ε. με απεικόνιση των Υψομετρικών Κλάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

Μέτρα Αυτοπροστασίας 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

•    Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών 

φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

•    Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον 

Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. 

•    Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης 

εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν. 

•    Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση 

και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού. 

•    Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού 

αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια. 

•    Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, 

φορητό ραδιόφωνο κλπ. 

•    Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. 

Μόλις περάσει η κακοκαιρία 

•    Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή 

συμβουλές. 

•    Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές. 
Αν πρόκειται να μετακινηθείτε 

•    Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου. 

•    Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να 

συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.). 

•    Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων. 

•    Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και 

ερημικούς δρόμους. 

•    Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. 

•    Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και 

τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ. 

•    Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση. 

•    Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων 

(αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών 

κλπ.). 

•    Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή. 

•    Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος 

και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση. 

•    Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας. 

•    Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση. 

•    Διευκολύνετε το έργο των Αρχών. 
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ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 

Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις 

•    Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες. 

•    Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια). 
 
 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 

Αν βρίσκεστε στο σπίτι 

•    Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε. 

•    Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. 

•    Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

•    Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα. 

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο 

•    Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. 

•    Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση. 

•    Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. 

•    Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο 

εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη 

μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι. 

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο 

•    Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα. 

•    Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές 

αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο. 

•    Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις. 

•    Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. 

Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. 

Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. 

•    Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη. 

 
ΠΑΓΕΤΟΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 

•    Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την 

κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες. 

•    Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της 

ολισθηρότητας. 

Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών 

•    Μάθετε που βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο 

κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης. 

•    Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά. 

•    Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, 

διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν. 

•    Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε να 

λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

•    Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν είστε 
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στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ, διαφορετικά αφήστε μια βρύση να στάζει στο 

κύκλωμα ζεστού νερού.  

•    Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο. 

•    Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων κλπ.). 

•    Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία 

ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το 

κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του. 

•    Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια. 

•    Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και 

λειτουργούν ομαλά. 

 
 

ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΑΓΕΤΟΣ 

Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης 

•    Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν 

συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής 

παροχής και καλέστε υδραυλικό.  

•    Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη 

ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν 

υδραυλικό. 

•    Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛ.ΑΣ. 

Τι μπορώ να κάνω αν χρειαστεί να μετακινηθώ οδηγώντας σε περίπτωση κακοκαιρίας με αυτοκίνητο; 

Να φροντίσω το όχημά μου να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες. 

Να χρησιμοποιώ πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας 

(παγετός, κλπ.). 

Να φορώ πάντα τη ζώνη ασφαλείας. 

Να ενημερώνομαι για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσω. 

Να ελέγχω την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μου. 

Να φροντίζω ώστε να είναι εφοδιασμένο το αυτοκίνητο με αρκετά καύσιμα. 

Να μειώνω ταχύτητα και να αφήνω αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορώ 

να σταματήσω με ασφάλεια. 

Να μη φρενάρω απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπώ της πορείας μου. Με τον ίδιο τρόπο να 

λειτουργώ και όταν πρόκειται να επιταχύνω ή να στρίψω. 

Να έχω αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνομαι πιο εύκολα αντιληπτός, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει 

μεγάλη ορατότητα. 

Να διατηρώ τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός μου πάντα καθαρούς. 

Να οδηγώ με χαμηλή ταχύτητα για να έχω τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός μου. 

Να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν διασχίζω γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν 

είναι πολυσύχναστοι. 

Αν οδηγώ σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγω τους χιονισμένους χωματόδρομους. 

Να έχω στο νου μου ότι ενδεχομένως χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσω το 

όχημά μου όταν οδηγώ σε παγωμένο δρόμο. 

 

Εάν ακινητοποιηθεί το όχημά μου 

Να μην προσπαθήσω να γκαζώσω για να απεγκλωβιστώ, γιατί οι τροχοί κινδυνεύουν να 

εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά ειδικά σε πολύ χιονισμένα σημεία. 

Να μετακινήσω δεξιά και αριστερά τους τροχούς μερικές φορές προκειμένου να διώξω το χιόνι από 

τους τροχούς. 

Να ειδοποιήσω αμέσως τις αστυνομικές αρχές. 

Να παραμείνω στο αυτοκίνητό μου και να ανάβω τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ότι η 

εξάτμιση είναι καθαρή από χιόνι. 

 

Σε περίπτωση που μετακινηθώ εκτός πόλεως 

Φροντίζω, πριν ξεκινήσω, να ενημερωθώ για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου. 

Προγραμματίζω το ταξίδι μου, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων. 

Ελέγχω την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μου. 

Βεβαιώνομαι ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μου είναι γεμάτο καύσιμα. 

Φροντίζω να έχω μαζί μου κουτί πρώτων βοηθειών. 

 

Σε περίπτωση που μετακινούμαι μέσα στην πόλη 

Προτιμώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Κινούμαι με ιδιαίτερη προσοχή και ακολουθώ τις υποδείξεις των τροχονόμων. 

Αποφεύγω τις άσκοπες μετακινήσεις. 

 

Σε περίπτωση που αποκλειστώ 

Παραμένω στο αυτοκίνητό μου και φροντίζω να ανάβω τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα. 

Τοποθετώ στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για τον ευκολότερο εντοπισμό 

μου από τις διασωστικές ομάδες. 

Εξοπλισμός όπως αδιάβροχα, ομπρέλες, σφυρίχτρα, γαλότσες, φακός, κουβέρτες, νερό, πρόχειρο 

φαγητό, σταφίδες, σοκολάτες μπορεί να φανεί χρήσιμος. 

https://www.newsbeast.gr/tag/autokinito
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

Πίνακας Διανομής 

1) Γ.Γ.Π.Π. 

2) ΓΓΠΠ/ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ 

3) Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας 

4) Περιφερειακό Συντονιστή Π.Π. Π.Στ.Ε. 

5) Εκτελεστικό Γραμματέα 

6) Γραφεία Αντιπερειφερειαρχών Π.Στ.Ε 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας 

2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 

3) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας 

4) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 

5) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας 

7) Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε 

1) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας 

2) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας 

3) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας 

4) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας 

5) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας 

8) Συντονιστή ΠΥ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

9) ΠΕ. ΠΥ Δ. Στερεάς Ελλάδας 

10) ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας 

11) ΔΙ.Π.Υ. Νομών Π.ΣΤ.Ε. 

1) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Βοιωτίας 

2) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Ευβοίας 

3) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Ευρυτανίας 

4) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Φθιώτιδας 
5) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Φωκίδας 

12) Α.Δ. Νομών Π.Στ.Ε 

1) Α.Δ. Νομού Βοιωτίας 

2) Α.Δ. Νομού Ευβοίας 

3) Α.Δ. Νομού Ευρυτανίας 

4) Α.Δ. Νομού Φθιώτιδας 
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5) Α.Δ. Νομού Φωκίδας 

13) Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Π.Στ.Ε 

14) Διευθύνσεις Τεχνικών έργων Π.Στ.Ε 

1) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Εύβοιας 

3) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ευρυτανίας 

4) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φθιώτιδας 

5) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας 

15) Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Στ.Ε 

1) ΔΑΟΚ Π.Ε. Βοιωτίας 

2) ΔΑΟΚ Π.Ε. Εύβοιας 

3) ΔΑΟΚ Π.Ε. Ευρυτανίας 

4) ΔΑΟΚ Π.Ε. Φθιώτιδας 

5) ΔΑΟΚ Π.Ε. Φωκίδας 

16) Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Στ.Ε 

1) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας 

2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Εύβοιας 

3) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Ευρυτανίας 

4) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Φθιώτιδας 

5) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Φωκίδας 

17) Δήμοι Π.Στ.Ε. 

1) Δήμοι Π.Ε. Βοιωτίας 

2) Δήμοι Π.Ε. Εύβοιας 

3) Δήμοι Π.Ε. Ευρυτανίας 

4) Δήμοι Π.Ε. Φθιώτιδας 

5) Δήμοι Π.Ε. Φωκίδας 

18) Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

19)  Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Στ.Ε 

1) Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Βοιωτίας 

2) Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Εύβοιας 

3) Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Ευρυτανίας 

4) Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Φθιώτιδας 

5) Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Φωκίδας 
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