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ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ”

1. ΣΚΟΠΟΣ

Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η λήψη των ενδεικνυομένων προπαρασκευαστικών και 

προληπτικών μέτρων, η ταχεία κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση των Δυνάμεων 

Πολιτικής Προστασίας της χώρας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών 

που προκαλούνται από σεισμούς και την παροχή κάθε δυνατής αρωγής στον πληγέντα 

πληθυσμό.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α. Χαρακτηριστικά του σεισιιού οκ καταστροφικού φαινομένου

■ Ο σεισμός αποτελεί το πλέον καταστροφικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Σχεδόν κάθε χρόνο 

εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός μεγέθους άνω των 5 11 και κάθε 3 με 5 χρόνια 

εκδηλώνεται ισχυρός καταστροφικός σεισμός που πλήττει αστικές περιοχές (Θεσσαλονίκη 

1978, Αθήνα-Αουτράκι-Κόρινθος 1981, Καλαμάτα 1986, Πύργος 1993, Κοζάνη-Γρεβενά 

1995, Αίγιο-Φωκίδα 1995, Κόνιτσα 1996).

■ Ο σεισμός σαν φυσικό καταστροφικό φαινόμενο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

(1) Είναι απρόβλεπτος ως προς τον χρόνο που θα εκδηλωθεί, την έντασή του, τη 

διάρκεια της σεισμικής έξαρσης, και την εξέλιξή της .

(2) Προκαλεί θανάτους, τραυματισμούς και καταστροφές σε μεγάλη γεωγραφική 

έκταση.

(3) Μπορεί να προκαλέσει δευτερογενείς καταστροφές (παλιρροϊκά κύματα, 

πυρκαγιές, μόλυνση υπογείων υδάτων και δικτύων ύδρευσης, επιδημίες, κλπ.).

(4) Προκαλεί καταστροφές σε σταθμούς παραγωγής ή διανομής ενέργειας, κτίρια 

που στεγάζουν κρίσιμες δραστηριότητες (νοσοκομεία, διοικητήρια, υπηρεσίες



άμεσης επέμβασης και βοήθειας), οδικά δίκτυα και δίκτυα επικοινωνίας, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο παροχής βοήθειας των δυνάμεων Πολιτικής 

Προστασίας.

(5) Αποδιοργανώνει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό ευρύτερων περιοχών και για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.

β. Εκτακτη Ανάγκη λόγω σεισιιού

Είναι η κατάσταση στην οποία κηρύσσεται μια περιοχή ή ευρύτερη περιφέρεια ή η χώρα 

μετά από ένα καταστροφικό σεισμό που έχει αποτέλεσμα την πρόκληση απωλειών στο 

έμψυχο δυναμικό και ζημιών ή καταστροφών σε αγαθά, υλικά και εγκαταστάσεις της Χώρας. 

Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης σηματοδοτεί την λήψη έκτακτων 

μέτρων και επιχειρησιακών δράσεων των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας για την παροχή 

βοήθειας στους πληγέντες.

γ. Αυνάιιειο Πολιτικής Προστασίας

1. Είναι οι κρατικές αρχές και υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κάθε 

μορφής δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα ιδρύματα, και 

γενικά όλοι οι πολίτες της Χώρας.

2. Οι ανωτέρω δυνάμεις είναι δυνατόν να ενισχυθούν με επιστημονική ή υλική βοήθεια από 

αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων 

χωρών, είτε υφίσταται Διακρατική Συμφωνία είτε όχι.

δ. Απαιτούιιενες δράσεις και εvέpγείεc Ύΐα την αντιμετώπιση τικ έκτακτης ανάγκης 

από σεισιιό

Μετά από ένα καταστροφικό σεισμό που έπληξε μια περιοχή απαιτείται η κινητοποίηση των 

φορέων και δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 

που δημιουργούνται. Αναφέρονται ενδεικτικά οι δυνάμεις που θα κινητοποιηθούν και το έργο 

τους.

■ Κινητοποίηση των Νοσηλευτικών Μονάδων και των Υπηρεσιών Υγείας των Υπουργείων 

Υγείας-Πρόνοιας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την περίθαλψη των



τραυματισμένων, την καταπολέμηση των επιδημιών, την απολύμανση του πόσιμου νερού, 

κλπ.

■ Κινητοποίηση των Υπηρεσιών Πρόνοιας και των Στρατιωτικών Μονάδων για τη διάθεση 

σκηνών, κλινοσκεπασμάτων, φαγητού, νερού και την εν γένει παροχή βοήθειας για τη 

διαμονή του πληθυσμού στο ύπαιθρο.

■ Κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ και ειδικών 

σωστικών συνεργείων άλλων χωρών για τη διάσωση των παγιδευμένων στα ερείπια.

■ Συγκρότηση και κινητοποίηση ειδικών συνεργείων από τεχνικούς (Μηχανικούς, Ε/Τ 

προσωπικό) και μηχανήματα διαφόρων φορέων για τη διαπίστωση του βαθμού 

επικινδυνότητας των κτιρίων, την άρση των επικινδύνων, την υποστήλωση κτιρίων, την 

αποκατάσταση των οδικών και επικοινωνιακών δικτύων, των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης και γενικά των έργων υποδομής.

■ Οργάνωση χώρων υποδοχής και προσωρινής διαμονής του πληθυσμού στο ύπαιθρο 

(καταυλισμοί άστεγων σε σκηνές, container κλπ), σε ειδικά κτίρια (εστίες, ξενοδοχεία, 

αθλητικούς χώρους), σε πλοία κλπ.

■ Κινητοποίηση των Αστυνομικών δυνάμεων για τη φύλαξη της πληγείσας περιοχής, την 

φύλαξη της τάξεως και την παροχή βοήθειας.

■ Κινητοποίηση των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη μεταφορά και 

εγκατάσταση οικίσκων, container, τροχόσπιτων κλπ. για την προσωρινή διαμονή των 

κατοίκων που οι κατοικίες τους κατεστράφησαν ολοσχερώς.

■ Κινητοποίηση των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας για την αποκατάσταση των 

επικοινωνιών (OTE), της ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ) και του δικτύου ύδρευσης.

■ Κινητοποίηση των Υπηρεσιών των Υπουργείων Πρόνοιας και Οικονομικών για την 

διάθεση οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες.

ε. Διάκριση σεισιιικών καταστροφών

Για τους παραπάνω λόγους η αντιμετώπιση των συνεπειών ενός καταστροφικού σεισμού

ακόμα και μικρής έκτασης (που πλήττει για παράδειγμα μια περιοχή ενός νομού) απαιτεί την

κινητοποίηση δυνάμεων από ευρύτερες περιοχές (όμορους νομούς, περιφέρεια, κεντρική

διοίκηση).



Ως εκ τούτου οι καταστροφές λόγω σεισμού διακρίνονται σε :

1. Γενικές : για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η πλήρης κινητοποίηση των 

δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

2. Τοπικές : για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η κινητοποίηση των δυνάμεων 

Πολιτικής Προστασίας του Νομού, της Περιφέρειας και των ειδικών φορέων και 

υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης (ΕΜΑΚ, ΕΚΑΒ, ΥΑΣ/ΎΠΕΧΩΔΕ, Υπ.Πρόνοιας, 

Υπ.Οικονομικών, Υπ.Εθνικής Αμυνας, κλπ.).

στ. Προϋποθέσεις αποτελεσιιατικικ δράσικ σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης

1. Σωστή και ολοκληρωμένη Σχεδίαση, από τον καιρό της ηρεμίας, (προσεισμική περίοδος), 

που θα προβλέπει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και αρμοδιότητες υλοποίησης για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών, που μπορούν να πλήξουν το 

νομό, την περιφέρεια ή τη χώρα.

2. Εξασφάλιση έγκαιρης και έγκυρης αρχικής ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων αμέσως 

μετά την εκδήλωση των καταστροφών και στη συνέχεια συνεχής ενημέρωση μέχρι 

πλήρους αποκατάστασης των ζημιών και παροχή αρωγής προς τους πληγέντες.

3. Γνώση και εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση των καταστροφικών 

επιπτώσεων των σεισμών (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α, 

Φορείς & Υπηρεσίες) στο τί πρέπει να κάνουν. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

θέματα αντισεισμικής προστασίας καθώς και η εθελοντική εκπαίδευση και συμμετοχή 

τους είναι ουσιαστική στην επιτυχία του σχεδίου.

4. Συντονισμός ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης λόγω 

σεισμού.

5. Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση του σχεδίου πιστώσεων και διάθεση 

ώστε να δημιουργηθούν από τον καιρό της ηρεμίας τα απαιτούμενα αποθέματα υλικών και 

εφοδίων για την άμεση αντιμετώπιση της καταστροφής και ανακούφισης των πληγέντων.

6. Συνεχής ετοιμότητα, με τη διενέργεια Ασκήσεων Ετοιμότητας των εμπλεκομένων 

δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συμφορών που 

προκαλούνται από σεισμούς.

7. Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για τους κινδύνους που διατρέχει από τους 

σεισμούς, τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη



[

διάρκεια και μετά από μία σεισμική καταστροφή, προκειμένου να αποφευχθούν οι 

απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, και να μειωθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις του σεισμού.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας είναι_να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, να 

σχεδιάζουν και να διατηρούν ετοιμότητα ΑΜΕΣΗΣ επέμβασης στον τόπο της καταστροφής, 

ώστε με την συντονισμένη χρησιμοποίηση του δυναμικού της χώρας να προβούν στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του σεισμού και την πρώτη εκτίμηση των καταστροφών και 

αναγκών, στην ταχεία επίλυση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν, στην ανακούφιση 

των πληγέντων και στη διατήρηση του ηθικού και της ηρεμίας του πληθυσμού.

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Ιδέα Ε νέργειας

Η παραπάνω Αποστολή των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας εκτελείται σε δύο φάσεις : 

Φάση 1 Σχεδίαση - προετοιμασία - πρόληψη 

Φάση 2 Εκτέλεση - επέμβαση

Θα πρέπει να καταστεί συνείδηση όλων των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας το πρακτικό 

όφελος της “πρόληψης” έναντι της “επέμβασης” και ειδικότερα πρέπει να γίνει:

1. Εκτίμηση των κινδύνων για σεισμική δράση σε κάθε περιοχή από τους αρμόδιους 

φορείς από τον καιρό της ηρεμίας ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικά, 

προληπτικά μέτρα.

2. Σωστή πρόβλεψη - εκτίμηση και λεπτομερής σχεδίαση για την συντονισμένη 

χρησιμοποίηση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας από την περίοδο της ηρεμίας 

για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

3. Οργάνωση, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στον ΟΑΣΠ, στις 

Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Κέντρου Επιχειρήσεων 

Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.), στελεχωμένο με εκπαιδευμένο προσωπικό και 

εξοπλισμό με κατάλληλα και επαρκή μέσα (επικοινωνίες, χάρτες, πίνακες, 

μνημόνια καθηκόντων, αίθουσα συνεδριάσεως του Σ.Δ.Ο., ή Σ.Ν.Ο. αίθουσα 

Τύπου, κλπ.) για συντονισμό και κατεύθυνση των ενεργειών όλων των Δυνάμεων



Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματική την καταστροφή. Το Κ.Ε.Π.Π. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

4. Συγκρότηση Συντονιστικών Οργάνων όπως ορίζει ο Ν.2344/95 και υπ'αριθμ. 

288/23-12-96 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

α. Συντονιστικό Διυπουργικό Οργανο (Σ.Δ.Ο.) στο Υπουργείο

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 

β. Συντονιστικό Νομαρχιακό Οργανο (Σ.Ν.Ο.) στις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

5. Πρόβλεψη του τρόπου κινητοποίησης και συντονισμού των οργάνων και μέσων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και των “εθελοντικών ομάδων πολιτών” για την 

αντιμετώπιση της καταστροφής.

6. Πρόβλεψη και εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης των σχεδίων Πολιτικής 

Προστασίας και δημιουργία επαρκών αποθεμάτων σε εφόδια και υλικά για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.

7. Πλήρης και λεπτομερής απογραφή-καταγραφή του υπάρχοντος δυναμικού 

(προσωπικό-μέσα-υλικά) και προσπάθεια διατήρησης των μηχανικών μέσων στην 

υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα σε τόπο και χρόνο.

8. Συνεχής επαγρύπνιση και επαρκή εκπαίδευση των εμπλεκομένων φορέων και 

προσωπικού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας για ενημέρωση και αποφυγή 

αιφνιδιασμού.

9. Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα αντισεισμικής 

προστασίας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας, ενημερωτικών προγραμμάτων και ασκήσεων.

10. Πρόβλεψη συγκρότησης από την Υπεύθυνη Ν.Α., Τοπικού Κέντρου 

Επιχειρήσεων (ΤΚΕ) στον τόπο της καταστροφής εφόσον οι συνθήκες το 

επιβάλλουν, η διάρθρωση και η σύνθεση του οποίου θα εξαρτηθεί από την έκταση 

της καταστροφής. Σημαντική είναι η ύπαρξη κυρίων και εφεδρικών συστημάτων 

επικοινωνίας για την ανεμπόδιστη ροή πληροφοριών.

11. Σχεδιασμός και οργάνωση από τις Δημοτικές και Νομαρχιακές Αρχές, ανοιχτών 

χώρων υποδοχής και παραμονής του πληθυσμού και κατασκευή των 

απαραίτητων έργων υποδομής σ’αυτούς (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης) που θα 

χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

12. Πρόβλεψη άμεσης παροχής υλικής ή οικονομικής αρωγής στους πληγέντες και 

διατήρησή της μέχρι της πλήρους ανασυγκρότησης και επαναφοράς σε κατάσταση



ηρεμίας.

13. Πρόβλεψη παροχής συνεχούς ψυχολογικής υποστήριξης στους πληγέντες για 

διατήρηση του ηθικού τους και κατ'επέκταση της αντοχής τους, από ειδικούς 

ψυχολόγους-κοινωνιολόγους.

14. Χρησιμοποίηση αναφορών (όπως παράρτημα “Β”) για άμεση και σαφή 

ενημέρωση τόσο των δυνάμεων παροχής βοήθειας όσο και των οργάνων 

συντονισμού για σωστή ενημέρωση, έλεγχο και διοίκηση των δυνάμεων 

Πολιτικής Προστασίας.

15. Χρησιμοποίηση του διεθνούς διακριτικού σήματος πολιτικής προστασίας απ'όλες 

τις δυνάμεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μιας καταστροφής για 

αναγνώρισή τους από τις οργανωμένες κρατικές δυνάμεις και τους πολίτες της 

περιοχής.

2. Ολα τα Υπουργεία

1. Εξειδικεύουν το Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” σε θέματα της αρμοδιότητάς τους 

για την αντιμετώπιση σεισμικής καταστροφής, κινητοποιώντας για σκοπούς πολιτικής 

προστασίας όλους όσους υπάγονται ή εποπτεύονται απ'αυτά.

Τα Σχέδια αυτά θα ενταχθούν και θα αποτελέσουν Προσθήκες του παρόντος Σχεδίου 

(Συμβατικά καλούνται Παραρτήματα Σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ”.

Τα συντασσόμενα ανά φορέα ειδικά σχέδια υποβάλλονται στον ΟΑΣΠ και εγκρίνονται 

από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Τα εν λόγω ειδικά σχέδια, κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας.

2. Συγκροτούν και προετοιμάζουν τις προβλεπόμενες από τα Σχέδια Δυνάμεις Πολιτικής 

Προστασίας, τις αρμοδιότητες τους, εξασφαλίζουν τα απαραίτητα υλικά και μέσα για την 

παροχή βοήθειας στον τομέα τους, προβλέπουν και προϋπολογίζουν τους απαιτούμενους 

οικονομικούς πόρους.

3. Σχεδιάζουν μέτρα έγκαιρης και συντονισμένης επέμβασης των δυνάμεων παροχής 

βοήθειας με στόχο τον περιορισμό των καταστροφικών επιπτώσεων των σεισμών.

4. Μεριμνούν και καθοδηγούν τις περιφερειακές υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις 

της αρμοδιότητάς τους, να εκπονήσουν γενικά σχέδια που θα αφορούν την προετοιμασία 

και οργάνωση αντιμετώπισης μιας σεισμικής καταστροφής ως και ειδικά σχέδια που θα 

αφορούν την πρόβλεψη αρωγής και αποκατάστασης.



5. Εκδίδουν, όταν απαιτούνται Διοικητικές πράξεις, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα 

εφαρμογής των Σχεδίων τους.

6. Διαθέτουν τους προβλεπόμενους αντιπροσώπους τους για τη συγκρότηση των 

προβλεπόμενων οργάνων και την εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας. Σε τοπικές 

μεγάλης έκτασης ή γενικότερες καταστροφές, φροντίζουν άμεσα να στελεχώσουν το 

Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με 

εξειδικευμένους αντιπροσώπους τους.

7. Συνδράμουν με όλα τους τα μέσα (προσωπικό, υλικά, εφόδια, οχήματα, Μηχανήματα, 

Α/Φ, πλοία, κλπ.) τις Δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της 

συμφοράς.

8. Μεριμνούν για την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε θέματα Πολιτικής Προστασίας 

που γίνεται με σχεδίασμά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και με τη 

συμμετοχή του ΟΑΣΠ για την εξειδίκευση σε θέματα αντισεισμικής προστασίας.

9. Τηρούν ακριβή στοιχεία του δυναμικού τους (προσωπικό, μέσα, υλικά) και τα 

ενημερώνουν ανελλιπώς, ώστε να μπορούν έγκαιρα και αποτελεσματικά να το 

χρησιμοποιούν.

10. Φροντίζουν για την αποκατάσταση των ζημιών σε έργα υποδομής και Δημόσια κτίρια 

αρμοδιότητάς των.

3. Ειδικότερα κάθε Υπουργείο

α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αηιιόσια£ Διοίκησης και Αποκέντρωσης

1. Εποπτεύει τις Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους όσον αφορά 

στην υλοποίηση του Σχεδίου Εκτακτης Ανάγκης και στη λήψη μέτρων για την προστασία 

του πληθυσμού, και την παροχή βοήθειας.

2. Θέτει προληπτικά (εφόσον το φαινόμενο είναι δυνατόν να προβλεφθεί και χωρίς να 

προκληθεί ανησυχία στον πληθυσμό), σε ετοιμότητα τον Κρατικό Μηχανισμό και 

ειδικότερα τις Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για τη λήψη προληπτικών 

μέτρων, προς αντιμετώπιση των ενδεχομένων εκτάκτων αναγκών ή τον περιορισμό των 

αποτελεσμάτων της συμφοράς.

3. Θέτει σε εφαρμογή το Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” στις Περιφέρειες και 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.



4. Κοινοποιεί το σχετικό σήμα εφαρμογής του Σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” στο 

ΥΠΕΧΩΔΕ και προς όλα τα Υπουργεία και φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή του 

Σχεδίου για ενημέρωσή τους και παροχή βοήθειας

5. Σε περίπτωση Καταστροφής:

α. Κινητοποιεί όλες τις Κεντρικές και Περιφερειακές Αρχές των περιοχών που 

επλήγησαν για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή βοήθειας σε προσωπικό, 

υλικά και μέσα και κάθε φύσεως εφόδια.

β. Συνεργάζεται με το ΥΠΕΧΩΔΕ για το συντονισμό των λοιπών 

εμπλεκομένων Υπουργείων σε ό,τι αφορά στην συμβολή τους για την αντιμετώπιση 

της Εκτακτης Ανάγκης.

γ. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής 

Αμυνας, Εθνικής Οικονομίας, κλπ. εκτιμά και συντονίζει το ενδεχόμενο βοήθειας 

από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το ΝΑΤΟ, και άλλα κράτη, ή διαφόρους Διεθνείς 

Οργανισμούς.

6. Αποφασίζει το πλαίσιο οργάνωσης εθελοντικών ομάδων πολιτών, με πρόταση του οικείου 

Νομάρχη και των δημοτικών συμβουλίων και μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας.

7. Φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών σε Δημόσια κτίρια και έργα υποδομής της 

αρμοδιότητάς του.

β) Υπουργείο ΠΕΧΩΑΕ/Γ.Γ.Α.Ε.

α. Προβαίνει σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες στην 

αποτίμηση των ζημιών σε κατοικίες και κτίρια γενικώς καθώς και σε οδικά δίκτυα και 

έργα υποδομής της αρμοδιότητάς του.

Για το σκοπό αυτό κινητοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες ίου  και διαθέτει το δυνάμενο 

να διατεθεί επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό.

Κινητοποιεί, εφόσον παραστεί ανάγκη, και ιδιώτες Μηχανικούς μέσω του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη διενέργεια αυτοψιών σε κατοικίες και κτίρια και τον 

καθορισμό του βαθμού επικινδυνότητάς των.

(α'βάθμιος και β'βάθμιος μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων).

β. Μεριμνά για τη διάθεση, μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων προσωρινής στέγασης 

των αστέγων και για τη λήψη των απαραίτητων οικονομικών μέτρων για την 

επιδότηση του ενοικίου, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και σύμφωνα με



την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Προβαίνει στην αποκατάσταση των ζημιών σε οδικά δίκτυα και έργα υποδομής της 

αρμοδιότητάς του.

ν) Υπουργείο Εθνικής Αιιυναο

1. Εφαρμόζει δια του ΓΕΕΘΑ, το Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” για την αντιμετώπιση 

των καταστροφών από σεισμούς, από τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το 

αφορόν σε αυτούς μέρος.

2. Κατευθύνει και συντονίζει δια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, τα Γενικά 

Επιτελεία των Κλάδων των ΕΔ, σε ό,τι αφορά τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών.

3. Καθορίζει τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων, και των 

Δυνάμεων Παλλαϊκής Αμυνας στη διάθεση μέσων, υλικών και εφοδίων και την 

προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα ανάλογα με την ένταση της 

καταστροφής, το Υπ. Εθνικής Αμυνας, κινητοποιεί τις Νοσηλευτικές Μονάδες, τις 

Μονάδες Μηχανικού, τις Μονάδες Εφοδιασμού-Μεταφορών, και συνδράμει σε 

συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

4. Σε περίπτωση Γενικής Καταστροφής θέτει δια του ΓΕΕΘΑ σε ετοιμότητα τα Γενικά 

Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και διατάσσει την εφαρμογή του Σχεδίου 

“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΓ για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην πληγείσα 

περιοχή.

5. Διαθέτει στον ΟΑΣΠ και στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στα σωστικά συνεργεία, ελικόπτερα (ΕΠ) ή 

αεροσκάφη (Α/Φ) για την μεταφορά τους στον τόπο της καταστροφής, ανάλογα με τις 

επιχειρησιακές ανάγκες και όπως θα αποφασίζεται/διατάσσεται κάθε φορά από τα 

εμπλεκόμενα Γ ενικά Επιτελεία.

6. Διαθέτει δια της Γ.Υ.Σ. τους απαιτούμενους χάρτες, αεροφωτογραφίες, κλπ. στον ΟΑΣΠ, 

ΥΠΕΧΩΔΕ, Γ.Γ.Δ.Ε., Σ.Ν.Ο. για την διαπίστωση και καταγραφή των ζημιών στην 

πληγείσα περιοχή.

δ) Υπουργείο Εξωτερικών

Εφαρμόζει Σχέδιο που προβλέπει τον τρόπο αιτήσεως παροχής εξωτερικής βοήθειας από τις

Κυβερνήσεις των Ξένων Χωρών και διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με υπάρχουσες



συμφωνίες ή διεθνή πρακτική σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας και τον ΟΑΣΠ.

Φροντίζει για την παροχή βοήθειας σε πολίτες ξένων κρατών, τη μεταφορά και διαμονή τους

σε ασφαλείς περιοχές, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Πρεσβείες.

ε) Υπουργείο Εθνικίκ OiKovouíac

1. Αντιμετωπίζει τις έκτακτες ανάγκες λόγω σεισμού με την χορήγηση των αναγκαίων 

πιστώσεων aró τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Καθορίζει οικονομικά και άλλα ευεργετικά μέτρα που θα λαμβάνονται, κατά περίπτωση 

για την αποζημίωση πληγέντων και αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς .

στ) Υπουργείο Οικονοιιικών

1. Διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις οι οποίες εγγράφονται στους οικείους κωδικούς των 

Υπουργείων, τόσο για την προπαρασκευή (απόκτηση μέσων, δημιουργία αποθεμάτων- 

εφοδίων-υλικών κλπ.) και εφαρμογή των Σχεδίων τους, όσο και για την κάλυψη της 

προσφοράς υπηρεσιών σε προσωπικό και μέσα άλλων Υπουργείων.

2. Εγγράφει στο δικό του προϋπολογισμό αποθεματικό κονδύλιο με ίδιο κωδικό το οποίο θα 

λειτουργεί σαν συμπληρωματικό ποσό εκείνου των καθ'ύλην αρμοδίων υπουργείων σε 

περίπτωση ανάγκης.

ζ) Υπουργείο Ανάπτυξης

1. Επί Γενικής Καταστροφής:

α. Προβαίνει σε άμεσα εφαρμογή του Σχεδίου προς διαπίστωση και αποκατάσταση 

των ζημιών και των βλαβών που έγιναν σε Βιομηχανικές Μονάδες και σταθμούς 

παραγωγής ενέργειας και έργα αρμοδιότητάς του. 

β. Κινητοποιεί όλες τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του και τους 

εποπτευόμενους φορείς (Οργανισμούς και ΔΕΚΟ) για την προώθηση και 

κανονική διανομή στον πληγέντα πληθυσμό ειδών πρώτης ανάγκης. Τα είδη αυτά 

προωθούνται από Κρατικές, κατά περιοχές, αποθήκες είτε από εφόδια 

προερχόμενα από επίταξη, σύμφωνα με το πιο πάνω Σχέδιο, είτε από προμήθεια 

από την ελεύθερη αγορά στην οποία θα προβούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες στις



Περιφέρειες και Ν.Α.

2. Επί Τοπικής Καταστροφής:

Κινητοποιεί με βάση το Σχέδιό του, δια των Περιφερειακών Αρχών τις Υπηρεσίες και 

τους εποπτευόμενους φορείς (Οργανισμούς και ΔΕΚΟ) και διαθέτει τα προβλεπόμενα 

Συνεργεία για την αποκατάσταση ζημιών και βλαβών στις Βιομηχανίες και τελεί σε 

ετοιμότητα για παροχή κάθε άλλης συνδρομής που θα ζητηθεί.

η) Υπουργείο Εθνικτκ Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Μεριμνά για την εκπαίδευση, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, τη Γ.Γ.Π.Π. και τις Ν.Α., των 

μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και 

ειδικότερα στην αντιμετώπιση των σεισμών.

2. Εφαρμόζει Σχέδιο που προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας των Εκκλησιών και Σχολείων 

κατά τις περιπτώσεις καταστροφών από σεισμούς, τη διάσωση πολύτιμων Αρχείων, της 

αρμοδιότητάς του.

3. Μέριμνα για την αποκατάσταση των σχολικών και άλλων εκπαιδευτικών μονάδων, τη 

διάθεση μεταφερόμενων αιθουσών διδασκαλίας και γενικά την απρόσκοπτη συνέχιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στην σεισμόπληκτη περιοχή.

θ) Υπουργείο Γεωργίας

1. Επί Γενικής Καταστροφής:

Με βάση το Σχέδιό του, κινητοποιεί όλες τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, 

ως και τους υπ'αυτό υπαγόμενους Οργανισμούς της περιοχής που πλήγηκε για την 

παροχή κάθε δυνατής συνδρομής προς αντιμετώπιση της κατάστασης.

Συγκεντρώνει, δια των Δ/νσεων Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης, στοιχεία για τις 

ζημιές από σεισμούς σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (πλην 

γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων) και λαμβάνει μέτρα υπέρ των πληγέντων 

γεωργοκτηνοτρόφων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και υπάρχει οικονομική 

δυνατότητα.

Αποκαθιστά τις ζημιές σε κτίρια και έργα υποδομής της αρμοδιότητάς του.



2. Επί Τοπικής Συμφοράς:

Κινητοποιεί μέσω των αρμοδίων Περιφερειακών του Αρχών τις τοπικές αυτού 

υπηρεσίες και τελεί σε ετοιμότητα για κάθε συνδρομή που θα ζητηθεί.

ι) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Επί Γενικής Καταστροφής:

Κινητοποιεί με βάση το Σχέδιό του, το απαραίτητο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό 

δυναμικό των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και προωθεί τα Συνεργεία 

που έχει καταρτίσει για την βοήθεια του έργου των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. 

Διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις για την οικονομική ενίσχυση των άνεργων, συν

ταξιούχων και γενικά των ασφαλισμένων σε φορείς της αρμοδιότητάς του. 

Αποκαθιστά τις ζημιές σε κτίρια και έργα υποδομής της αρμοδιότητάς του.

2. Επί Τοπικής Καταστροφής:

Κινητοποιεί με βάση το Σχέδιό τους, δια των Περιφερειακών του Αρχών, τις Τοπικές 

Υπηρεσίες αρμοδιότητάς του και τελεί σε ετοιμότητα για κάθε συνδρομή που θα 

ζητηθεί.

ια) Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

1. Επί Γ ενικής Καταστροφής:

α. Κινητοποιεί με βάση το Σχέδιό του, όλες τις υπαγόμενες σ'αυτό Κεντρικές και 

Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγειονομικής 

περίθαλψης.

β. Μεριμνά για την προώθηση και διάθεση στον τόπο της συμφοράς του

αναγκαιούντος επιστημονικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των 

αναγκαιούντων φαρμάκων, άλλων υλικών και εφοδίων (Σκηνών, 

Κλινοσκεπασμάτων, κλπ.) από το υπάρχον στις Κεντρικές ή Περιφερειακές του 

Υπηρεσίες και τα αποθηκευτικά Κέντρα, 

γ. Με βάση την κτηθείσα πείρα εξετάζει τη δυνατότητα ανακατανομής του

υπάρχοντος υλικού σκηνών, κλινοστρωμάτων, κλπ. και σε άλλες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις ή Περιφέρειες από εκείνες που υπάρχουν σήμερα, 

δ. Κινητοποιεί για παροχή βοήθειας τα εποπτευόμενα και ελεγχόμενα από αυτό, 

Ιδρύματα, Οργανισμούς και Οργανώσεις ήτοι: τα νοσοκομεία, άλλα ιδρύματα,



Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του Ε.Ε.Σ., το ΠΙΚΠΑ, κλπ. 

ε. Αποκαθιστά τις ζημιές και τη λειτουργία των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, 

Ιατρείων, κλπ.

2. Επί Τοπικής Καταστροφής :

Κινητοποιεί με βάση ειδικό Σχέδιό του, δια των Περιφερειακών του Αρχών, τις 

Υπηρεσίες, ιδρύματα και Οργανισμούς του, της περιοχής που επλήγει, για την παροχή 

έκτακτης βοήθειας όπως παραπάνω.

3. Προβλέπει ειδικότερα, τη δημιουργία αποθεμάτων Φαρμακευτικού και λοιπού 

Υγειονομικού Υλικού, καθώς και σκηνικού υλικού και κλινοσκεπασμάτων ως και τον 

τρόπο διάθεσης αυτών.

ιβ) Υπουργείο Δικαιοσύνης

Προβλέπει, με βάση το Σχέδιό του, τη μεταφορά των κρατουμένων σε ασφαλές μέρος, τη 

διάσωση των αρχείων και πολύτιμων εγγράφων των Δικαστηρίων και λοιπών Υπηρεσιών 

στην Περιφέρεια της καταστροφής.

Αποκαθιστά τις ζημιές σε κτίρια της αρμοδιότητάς του.

ιν) Υπουργείο Πολιτισμού

Κινητοποιεί, με βάση το Σχέδιό του, και συντονίζει τις Κεντρικές και Περιφερειακές 

Υπηρεσίες του ως και τους εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των περιοχών που επλήγησαν από τη καταστροφή, για τη 

διάσωση Αρχαιολογικών Μνημείων, Μουσείων Κειμηλίων και λοιπών πολύτιμων θησαυρών 

της αρμοδιότητάς του.

Αποκαθιστά τις ζημιές σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κλπ. 

ιδ) Υπουργείο Ειιπορικικ Ναυτιλίας

α. Διαθέτει τα δυνάμενα να διατεθούν προσωπικό και μέσα.

β. Με βάση το Σχέδιό του ναυλώνει ή επιτάσσει, μετά από αίτηση της οικείας Νομαρχίας, 

για το λιμάνι του Πειραιά ή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών για τη λοιπή χώρα, τα 

απαιτούμενα κατάλληλα πλοία ή πλωτά γενικώς μέσα, για την από θαλάσσης



μεταφορά προσώπων και αναγκαιούντων μέσων και εφοδίων, σε λιμάνια πλησίον του 

τόπου της καταστροφής και για την προσωρινή στέγαση των αστέγων, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1, παραγρ.2 του Ν. 1316/28.

γ. Αποκαθιστά τις ζημιές σε κτίρια και έργα υποδομής της αρμοδιότητάς του.

ιε) Υπουργείο Αιιαόσιας ΤάΕτκ

1. Επί Γ ενικής Καταστροφής:

Με βάση το Σχέδιό του, κινητοποιεί όλες τις Αρχές αρμοδιότητάς του, ήτοι ΕΛ.ΑΣ., 

Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΜΑΚ, κλπ. για τον απεγκλωβισμό από τα ερείπια, την παροχή 

βοήθειας στους πληγέντες, την κατάσβεση των πυρκαγιών και την εξασφάλιση της 

Τάξης, την προστασία των κατοίκων και των αγαθών τους στις περιοχές που 

επλήγησαν, τη διάσωση, περίθαλψη και παροχή πρώτων βοηθειών, την τόνωση του 

ηθικού, την εξασφάλιση των δρομολογίων και Συγκοινωνιών, τη συνδρομή στο έργο 

των διανομών (τροφίμων-ιματισμού), την περισυλλογή τραυματιών και διακομιδή 

αυτών σε Νοσοκομεία.

2. Επί Τοπικής Καταστροφής:

Κινητοποιεί τις κατά τόπους Αρχές αρμοδιότητάς του, των ΕΜΑΚ, κλπ., όπως 

παραπάνω, για τη παροχή βοήθειας και τη λήψη μέτρων Τάξεως, Ασφάλειας και 

κινήσεως τροχοφόρων στην πληγείσα περιοχή και θέτει αυτές στη διάθεση των οικείων 

Περιφερειακών Αρχών για κάθε συνδρομή.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να έχει απαγορεύσει την κίνηση ή να έχει επισημάνει 

δρομολόγια και τρόπους κινήσεως πολιτών σε αυτά, από τον καιρό της ηρεμίας, διότι θα 

δημιουργηθεί κατάσταση ασφυξίας στις οδικές αρτηρίες και θα παρεμποδισθεί η κίνηση 

των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιμετώπιση της καταστροφής.

4. Αποκαθιστά τις ζημιές σε κτίρια της αρμοδιότητάς του.

ιστ) Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκτκ και Υπουργείο Αιγαίου

Κινητοποιούν και επιβλέπουν τις Πολιτικές Δυνάμεις του Χώρου που εποπτεύουν για

αντιμετώπιση της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές, σε συνεργασία με τα αρμόδια

Υπουργεία και σε στενή συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική



Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και λοιπά Υπουργεία και Γενικούς 

Γραμματείς Περιφερειών Ζώνης Ευθύνης του ανάλογα με τη φύση της συμφοράς.

Ειδικότερα το Υπουργείο Αιγαίου φροντίζει για την εξασφάλιση της μεταφοράς των 

Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας και των απαραίτητων υλικών και εφοδίων στα νησιά και 

για τη δυνατότητα πρόσβασης (επιβίβαση, αποβίβαση, εκφόρτωση container, κλπ.) στα 

λιμάνια των νησιωτικών περιοχών.

Αποκαθιστά τις ζημιές σε κτίρια και έργα υποδομής της αρμοδιότητάς του. 

ιζ) Υπουργείο Μεταφορών-Επικοινωνιών

1. Επί Γ ενικής Καταστροφής:

Κινητοποιεί με βάση το Σχέδιό του, τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του 

και τους υπαγόμενους σ'αυτό Οργανισμούς για την εξασφάλιση των συγκοινωνιών, 

επικοινωνιών, των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και μέσων, ως και την 

αποκατάσταση ζημιών-βλαβών των καταστραφέντων δικτύων και έργων υποδομής.

2. Επί Τοπικής Καταστροφής:

Κινητοποιεί, με βάση το Σχέδιό του, μέσω Περιφερειακών Αρχών, τις τοπικές του 

υπηρεσίες, για την αποκατάσταση ζημιών και βλαβών.

ιη) Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενιιιιέρωστκ

1. Κινητοποιεί, με βάση το Σχέδιό του, τις αρμόδιες αυτού Υπηρεσίες για συλλογή 

πληροφοριών, φωτογράφιση, κινηματογράφηση και τηλεοπτική λήψη των ζημιών στον 

τόπο της καταστροφής.

2. Πραγματοποιεί ενημερωτικές εκπομπές για ενημέρωση του κοινού στο εσωτερικό και 

εξωτερικό δια του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως.

3. Πληροφορεί τα Μέσα Ενημέρωσης για την εξέλιξη, τις συνέπειες και τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της καταστροφής, από την αίθουσα τύπου που 

λειτουργεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΓΤΠ).



4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην

περίοδο της ύφεσης (σχεδιασμός-πρόληψη) όσο και κατά τη φάση της καταστροφής

(συντονισμός δυνάμεων πολιτικής προστασίας). Ειδικότερα:

(1) Προεδρεύει του Συντονιστικού Διυπουργικού Οργάνου (Σ.Δ.Ο.)

(2) Μελετά, σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει την πολιτική της Χώρας σε θέματα 

πρόληψης ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών και γενικά συντονίζει τις 

ενέργειες του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εξασφάλιση της απαραίτητης 

ετοιμότητάς των.

(3) Θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” στις Νομαρχίες ή 

Περιφέρειες καθορίζοντας την ανάγκη που το επιβάλλει. Προτείνει τροποποιήσεις του 

σχεδίου σε περιπτώσεις αλλαγών λόγω διαφοροποιήσεως του προσωπικού και μέσων 

πολιτικής προστασίας (π.χ. τροποποίηση Νόμων, Αποφάσεων, Υπαγωγή φορέων, κλπ.).

(4) Καταγράφει τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας της Χώρας και διατυπώνει προτάσεις για 

την κατανομή και την καλύτερη αξιοποίησή τους.

(5) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς το ετήσιο πρόγραμμα 

προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την 

πολιτική προστασία της Χώρας.

(6) Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, το έργο της πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, και ειδικότερα της 

αντισεισμικής προστασίας καθώς και την εθελοντική συμμετοχή και προσφορά.

(7) Φροντίζει, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, για την εκπαίδευση των απασχολουμένων με 

θέματα πολιτικής προστασίας υπαλλήλων των κρατικών φορέων και προτείνει 

εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο για την Α/θμια και την Β/θμια εκπαίδευση (ετοιμότητα 

των πολιτών) όσο και για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (ετοιμότητα πολιτών σε θέματα πολιτικής 

προστασίας).



(8) Εγκρίνει και χρηματοδοτεί σε συνεργασία ή παράλληλα με τον ΟΑΣΠ προγράμματα 

εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες και διατηρεί κέντρο τεκμηρίωσης σε ζητήματα 

πολιτικής προστασίας συγκεντρώνοντας επιστημονικές ή άλλες πληροφορίες.

(9) Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους 

διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών και συντονίζει την παροχή 

επιστημονικής ή υλικής βοήθειας σε ξένες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές 

και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη Χώρα.

(10) Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάθε 

άλλο αναγκαίο μέτρο για το σχεδίασμά της πολιτικής προστασίας της Χώρας.

(11) Εκδίδει την απόφαση για τον χαρακτηρισμό των καταστροφών ως και την απόφαση για 

την κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας.

(12) Εισηγείται κατά περίπτωση, στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης μετά από εξέταση κάθε περίπτωσης από αρμόδια όργανα (ΣΔΟ, ΣΝΟ) την 

κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πληγείσας περιοχής.

(13) Συντονίζει τη δράση των κρατικών υπηρεσιών και παρέχει όλα τα κρατικά μέσα στις 

περιπτώσεις γενικών καταστροφών, και συντονίζει επίσης τη διατεθείσα επιστημονική ή 

υλική βοήθεια από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

(14) Αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του οικείου Νομάρχη και του ΟΑΣΠ, την κήρυξη της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης μετά από σεισμό και την κινητοποίηση της πολιτικής 

προστασίας στην περίπτωση τοπικής καταστροφής .

(15) Υποβάλλει στη Βουλή έκθεση για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και τον 

προγραμματισμό εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.



5. Ο.Λ.Σ.Π.

Ο ΟΑΣΠ αποτελεί, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο 1349/83, τον εξειδικευμένο 

επιστημονικό φορέα της Πολιτείας υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία και 

το σχεδίασμά της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας στα πλαίσια των κυβερνητικών 

κατευθύνσεων, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των καταστροφικών επιπτώσεων 

των σεισμών.

Για το σκοπό αυτό στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, ο ΟΑΣΠ:

• Συντάσσει το Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” εξειδικεύοντας το Γενικό Σχέδιο 

Πολιτικής Προστασίας “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”.

• Παρακολουθεί την περαιτέρω εξειδίκευση του σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” από 

τις Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους της χώρας και τη λήψη 

των απαραίτητων προπαρασκευαστικών μέτρων για την επιτυχή αντιμετώπιση της 

έκτακτης ανάγκης ενόψει σεισμού

• Συνεργάζεται με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Ε.Α.Α. και τα Πανεπιστημιακά 

σεισμολογικά εργαστήρια στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων για την 

έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της εκδήλωσης σεισμικού φαινομένου στον Ελληνικό 

χώρο

• Παρακολουθεί την εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας διαθέτοντας προς τούτο 

φορητούς σεισμογράφους και επιταχυνσιογράφους.

• Συγκροτεί Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης σεισμικού κινδύνου

• Συγκροτεί επιστημονικά κλιμάκια άμεσης επέμβασης για την επί τόπου μετάβαση και 

αποτίμηση των καταστροφών

• Επεξεργάζεται και προωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, Φορείς, 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Δήμους προγράμματα εκπαίδευσης-ενημέρωσης του 

πληθυσμού και ιδιαίτερα των μαθητών και σπουδαστών σε θέματα αντισεισμικής 

προστασίας

Σε περίοδο σεισμικής έξαρσηε σε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας ο ΟΑΣΠ :

• Ενημερώνεται άμεσα για την εκδηλωθείσα σεισμική δραστηριότητα από τους αρμόδιους 

σεισμολογικούς φορείς ή τις τοπικές αστυνομικές αρχές, προβαίνει σε άμεση 

(τηλεφωνική) εκτίμηση των καταστροφών και ενημερώνει τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τη 

Γ.Γ.Π.Π.



• Ανάλογα με την ένταση των καταστροφών και την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας 

συγκαλεί τη μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και 

κινητοποιεί το επιστημονκό κλιμάκιο Αμεσης Επέμβασης, το οποίο μεταβαίνει με Α/Φ ή 

ελικόπτερο της Π.Α. στην πληγείσα περιοχή για τη διαπίστωση της έκτασης των 

καταστροφών και την ενημέρωση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Γ.Γ.Π.Π.

• Εγκαθιστά φορητούς σεισμογράφους και επιταχυνσιογράφους για την επί τόπου 

παρακολούθηση της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας.

Μετά την κήρυ£τι τηο περιοχήο σε κατάσταση Εκτακτηc Ανάγκης, ο ΟΑΣΠ :

• Συγκροτεί Ομάδα Αμεσης Επέμβασης η οποία μεταβαίνει στον τόπο της καταστροφής 

προκειμένου :

■ Να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο Σ.Ν.Ο.

■ Να συγκροτήσει σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Ν.Α., των OTA, της 

Περιφέρειας, του ΥΠΕΧΩΔΕ, και τοπικού ΤΕΕ, κλιμάκια Μηχανικών για τον 

μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων.

■ Να συνεργαστεί με την ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ και τις Τοπικές Αρχές στη διάσωση και τον 

απεγκλωβισμό ανθρώπων από ερείπια.

■ Να παρέχει, με τις ειδικές ομάδες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ψυχολογική 

υποστήριξη στους άστεγους.

■ Να καθοδηγήσει τα συνεργεία της Ν.Α. και των OTA στην άρση επικινδυνότητας και 

στην προσωρινή υποστήλωση των κτιρίων.

■ Να ενημερώσει τον πληθυσμό και τους μαθητές με ειδικά έντυπα και ομιλίες για την 

προστασία τους στην περίοδο της σεισμικής έξαρσης.

6 . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Οι Περιφέρειες ευθύνονται για την τήρηση στοιχείων, για τα υλικά, τα μέσα και το 

ανθρώπινο δυναμικό αρμοδιότητας των υπηρεσιών που υπάγονται στην Περιφέρεια με τη 

διενέργεια απογραφών και συνδράμουν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε περίπτωση 

εκτεταμένων καταστροφών και ζημιών (Ν.2307/95, παρ.10 και Ν.2503/97).

Ευθύνονται επίσης για την αποκατάσταση των ζημιών σε Δημόσια κτίρια και έργα υποδομής 

της αρμοδιότητάςήίΑ*/



(1) Για τη Σνεδίαση

α. Συγκροτούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Ν.2344/1995 και σε 

συνδυασμό με το νέο Νόμο περί Περιφερειών, οργανική μονάδα πολιτικής 

προστασίας για την εξειδίκευση του σχεδιασμού σε θέματα οργάνωσης για 

αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών

β. Καταρτίζουν και τηρούν τα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για σεισμό, για 

την αποτελεσματική προετοιμασία και κινητοποίηση όλων των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειάς τους, σε στενή συνεργασία με τις Ν.Α. που εποπτεύουν και 

μεριμνούν για την οργάνωση Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

(Κ.Ε.Π.Π.) κατάλληλα εξοπλισμένου.

γ. Συνεργάζονται με τις Στρατιωτικές Αρχές της Περιφέρειάς τους για εναρμόνιση 

των σχεδίων τους με τα αντίστοιχα των Στρατιωτικών Αρχών.

δ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία του υπάρχοντος στους Νομούς δυναμικού

(εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα, εφόδια, υλικά, κλπ.) και παρακολουθούν 

τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό απογραφές από τις Ν.Α.

ε. Προγραμματίζουν και ζητούν τις απαιτούμενες οικονομικές πιστώσεις με τον 

ετήσιο προϋπολογισμό τους, για την υποστήριξη των Σχεδίων τους και τη 

δημιουργία αποθεμάτων σε εφόδια-υλικά και μέσα.

ζ. Μεριμνούν για τη συμμετοχή του προσωπικού τους στην εκπαίδευση και στις 

ασκήσεις σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

η. Υποβάλλουν τα Σχέδιά τους στο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ δια του ΟΑΣΠ για έγκριση 

και τα κοινοποιούν στις Ν.Α. για ενημέρωση και έχουν ετοιμότητα εφαρμογής 

αυτών.



(2) Για την αντιιιετώπιση καταστροφών

α. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ενημερώνουν τη Γ ενική Γ ραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας και τον ΟΑΣΠ για τη φύση και την έκταση της συμφοράς και 

εφαρμόζουν το Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΓ.

β. Ενισχύουν την κινητοποίηση των κρατικών Υπηρεσιών στους Νομούς της 

Περιφέρειάς τους και παρέχουν τα αναγκαία κρατικά μέσα με δυνατότητα 

μετάγγισης Δυνάμεων από τον ένα Νομό στον άλλο, στις περιπτώσεις τοπικών 

καταστροφών μεγάλης έκτασης, για την ταχύτερη αντιμετώπιση της καταστροφής 

και κατόπιν ενημέρωσης της Γ ενικής Γ ραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

γ. Ενημερώνουν ανελλιπώς την Γ ενική Γ ραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον 

ΟΑΣΠ για την εξέλιξη της κατάστασης με τις αναφορές που υποβάλλουν 

σύμφωνα με το Παράρτημα “Β”.

δ. Συγκροτούν σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και το ΥΠΕΧΩΔΕ Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Καταγραφής ζημιών που ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων 

αντιστοίχων Επιτροπών των Ν.Α. της Περιφέρειας τους.

7 Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ Κ Ε Σ  Α  Υ Τ Ο Α ΙΟ ΙΚ Η ΣΕ ΙΣ  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ Κ Α  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  ΤΑ 

(1) Για τυ Σνεδίαστι

α. Καταρτίζουν από τώρα και τηρούν ειδικό σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ, για 

την αποτελεσματική προετοιμασία και κινητοποίηση όλων των Υπηρεσιών του 

Νομού.

β. Μεριμνούν για την οργάνωση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό

Διαμέρισμα Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) αντίστοιχο 

του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) της Γενικής 

Γ ραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας, και το εξοπλίζουν με τα 

απαραίτητα μέσα (χάρτες, πίνακες, κύριες και εφεδρικές επικοινωνίες, μνημόνια 

ενεργειών, κλπ.).



γ. Συγκροτούν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν.2344/95 Οργανικές 

Μονάδες Πολιτικής Προστασίας από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους και τους 

οποίους μπορεί να βοηθούν στελέχη άλλων Υπηρεσιών της Περιφέρειάς τους 

για τη μελέτη, εισήγηση, προγραμματισμό και σχεδίαση του Παραρτήματος του 

Σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΓ.

δ. Παρακολουθούν και ελέγχουν την εξειδίκευση του σχεδιασμού Πολιτικής 

Προστασίας σε Νομαρχιακό επίπεδο, ειδικά στα ζητήματα οργάνωσης των 

υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών. 

Επίσης μεριμνούν, ώστε οι OTA να συντάξουν τα δικά τους σχέδια Πολιτικής 

Προστασίας και με την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση των υπηρεσιών τους 

να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις μιας καταστροφής σε βάρος των κατοίκων 

και της περιοχής.

ε. Φροντίζουν για τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων πολιτών και τη στελέχωσή 

τους με ειδικότητες απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

αναμενομένων για το νομό τους κινδύνων.

στ. Κοινοποιούν το επιμέρους σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών από σεισμούς σε 

όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οργανισμούς, OTA και φορείς του Νομού τους, 

προκειμένου να εναρμονίσουν το δικό τους σχεδίασμά πολιτικής προστασίας.

ζ. Εκπονούν λεπτομερή σχέδια εκκένωσης χώρων που στεγάζουν παιδιά, ασθενείς, 

γέροντες, κλπ. και είναι υψηλής επικινδυνότητας ( νοσοκομεία, ιδρύματα, άσυλα, 

ΚΑΠΗ, κλπ.), φροντίζοντας για την επισήμανση των δρομολογίων από τον καιρό 

της ηρεμίας. Εκπονούν επίσης λεπτομερή σχέδια για τους χώρους υποδοχής και 

προσωρινής διαμονής (καταυλισμούς) των άστεγων μετά από σεισμική 

καταστροφή.

η. Προτείνουν στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) την έκδοση απόφασης για το πλαίσιο 

της οργάνωσης εθελοντικών ομάδων πολιτών μετά τις σχετικές εισηγήσεις των 

δημοτικών συμβουλίων.



θ. Μεριμνούν από τον καιρό της ηρεμίας για την ύπαρξη δυνατότητας συγκρότησης, 

στελέχωσης και εξοπλισμού Τοπικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Τ.Κ.Ε.) στο επίπεδο 

των OTA ή του χώρου καταστροφής ώστε να το ενεργοποιούν όποτε ήθελε 

απαιτηθεί και να διευκολύνεται η αντιμετώπιση της κατάστασης άμεσα.

ι. Συνεργάζονται με τις Στρατιωτικές Αρχές του Νομού τους, για εναρμόνιση των 

σχεδίων του με τα αντίστοιχα των Στρατιωτικών Αρχών.

ια. Μεριμνούν σε συνεργασία με τους Δήμους και ιδιαίτερα των αστικών κέντρων 

για την εξεύρεση και καθορισμό χώρων υποδοχής του πληθυσμού σε περίπτωση 

σεισμικής καταστροφής και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής 

σ'αυτούς (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, OTE, κλπ.) από την περίοδο της 

ηρεμίας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την οργάνωση 

καταυλισμού σε περίπτωση σεισμικής καταστροφής.

ιβ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία του υπάρχοντος στο Νομό δυναμικού (εξειδικευμένο 

προσωπικό, μηχανήματα, εφόδια, υλικά, κλπ.) και διενεργούν τις αναγκαίες για το 

σκοπό αυτό απογραφές.

ιγ. Υποβάλλουν τον κορμό του δικού τους Σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” 

στον ΟΑΣΠ για έγκριση και στις Περιφέρειες για ενημέρωση και έχουν 

ετοιμότητα για την εφαρμογή αυτών.

(2) Για την αντιμετώπιση καταστροφών

α. Οι Ν.Α. αποτελούν τον βασικό φορέα αντιμετώπισης σεισμικής καταστροφής στα 

όρια του Νομού τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, παρ.3 Ν.2344/95. Σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού ενημερώνουν το Υπουργείο 

Εσωτερικών (τη Γ ενική Γ ραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για τη φύση και την 

έκταση της συμφοράς και ζητούν μέσω αυτού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τη 

κήρυξη της Εκτακτης Ανάγκης και της Πολιτικής Κινητοποίησης σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του Ν.Δ. 17/74 για την εφαρμογή όλων ή συγκεκριμένων μέτρων της 

Πολιτικής Κινητοποίησης (π.χ. πολιτική επιστράτευση προσωπικού, επιτάξεις, 

κλπ.) και παράλληλα εφαρμόζουν το Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ”.



β. Αποφασίζουν για την κινητοποίηση των κρατικών Υπηρεσιών και παρέχουν τα 

αναγκαία κρατικά μέσα στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, ενημερώνοντας 

ταυτόχρονα την Περιφέρεια για τυχόν ενίσχυση του έργου τους.

γ. Συγκροτούν το Συντονιστικό Νομαρχιακό Οργανο (ΣΝΟ), όπως καθορίζεται στο 

Παράρτημα “Α”, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις και εκδίδει συντονισμένες 

κατάλληλες οδηγίες σε Ομάδες και συνεργεία διάσωσης ή παροχής αρωγής στους 

πληγέντες.

δ. Ζητούν την συνδρομή των Στρατιωτικών Αρχών της περιοχής τους, σύμφωνα με 

το υπάρχον Σχέδιο, καθώς και όλων των άλλων αρχών (Ελληνικής Αστυνομίας, 

Πυροσβεστικού-Λιμενικού Σώματος, κλπ.), των OTA και των Οργανισμών- 

Επιχειρήσεων πάσης φύσεως που είναι στην περιοχή του Νομού.

ε. Διατάσσουν τη διάθεση υλικών και εφοδίων που είναι εναποθηκευμένα στην 

περιοχή του Νομού.

στ. Ενημερώνουν ανελλιπώς και λεπτομερώς την Περιφέρεια και τη Γ ενική

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον ΟΑΣΠ, με το προβλεπόμενο σύστημα 

αναφορών, για οτιδήποτε αφορά στον καλύτερο έλεγχο, συντονισμό και διοίκηση 

των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας που διατίθενται για την αντιμετώπιση της 

καταστροφής.

8 Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Ι Τ Ο Π ΙΚ Η Σ  Α  Υ Τ Ο Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ  (OTA)

(1) Για τη Σγεδίαστι

α. Καταρτίζουν από τώρα και τηρούν ειδικό σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ, για 

την αποτελεσματική προετοιμασία και κινητοποίηση όλων των Υπηρεσιών του 

Δήμου.

β. Μεριμνούν για την οργάνωση στο Δήμο Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής 

Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) αντίστοιχο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής



Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) της Ν.Α. καν το εξοπλίζουν με τα απαραίτητα μέσα 

(χάρτες, πίνακες, κύριες και εφεδρικές επικοινωνίες, μνημόνια ενεργειών, κλπ.).

γ. Συγκροτούν Μονάδες Πολιτικής Προστασίας από υπαλλήλους των Υπηρεσιών 

τους για τη μελέτη, εισήγηση, προγραμματισμό και σχεδίαση του Παραρτήματος 

του Σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΓ.

δ. Φροντίζουν για τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων πολιτών του Δήμου και τη 

στελέχωσή τους με ειδικότητες απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των αναμενομένων για το νομό τους κινδύνων.

ε. Εκπονούν λεπτομερή σχέδια εκκένωσης χώρων που στεγάζουν παιδιά, ασθενείς, 

γέροντες, κλπ. και είναι υψηλής επικινδυνότητας ( νοσοκομεία, ιδρύματα, άσυλα, 

ΚΑΠΗ, κλπ.), φροντίζοντας για την επισήμανση των δρομολογίων από τον καιρό 

της ηρεμίας. Εκπονούν επίσης λεπτομερή σχέδια για τους χώρους υποδοχής και 

προσωρινής διαμονής (καταυλισμούς) των άστεγων μετά από σεισμική 

καταστροφή.

στ. Φροντίζουν για την εξεύρεση και καθορισμό χώρων υποδοχής του πληθυσμού σε 

περίπτωση σεισμικής καταστροφής και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων 

υποδομής σ'αυτούς (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, OTE, κλπ.) από την 

περίοδο της ηρεμίας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την 

οργάνωση καταυλισμού σε περίπτωση σεισμικής καταστροφής.

ζ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία του υπάρχοντος στο Δήμο δυναμικού (εξειδικευμένο 

προσωπικό, μηχανήματα, εφόδια, υλικά, κλπ.) και διενεργούν τις αναγκαίες για το 

σκοπό αυτό απογραφές.

(2) Για την Εκτέλεση

α. Οι OTA αποτελούν τον βασικό φορέα μαζί με την Ν.Α. για την αντιμετώπιση 

σεισμικής καταστροφής στα όρια του Δήμου τους. Σε περίπτωση σεισμικής 

καταστροφής κινητοποιούν τις Δημοτικές Υπηρεσίες και μηχανήματα και 

εφαρμόζουν το σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” που έχουν επεξεργαστεί.



β. Συμμετέχουν στο Σ.Ν.Ο.

γ. Διαθέτουν υλικά και εφόδια που έχουν αποθηκευμένα στο Δήμο, 

δ. Οργανώνουν χώρους υποδοχής και προσωρινή διαμονή των αστέγων στα όρια του 

Δήμου και φροντίζουν για την εξασφάλιση των απαιτσυμένων δικτύων ύδρευσης, 

αποχέτευσης, καθώς και των απαραίτητων χώρων υγιεινής, 

ε. Κινητοποιούν τις Δημοτικές Υπηρεσίες, υλικά και μηχανήματα για την παροχή 

βοήθειας στους πληγέντες και την αναδιοργάνωση του πολεοδομικού ιστού της 

πόλης.



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Συντονισμός των Σχεδίων των Υπουργείων του Ειδικού Σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ- 

ΣΕΙΣΜΟΙ” γίνεται με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του 

ΟΑΣΠ.

Οι Περιφέρειες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της 

Χώρας συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες Πολιτικές Υπηρεσίες, τις Στρατιωτικές Αρχές και 

τα Σώματα Ασφαλείας των Περιφερειών ή των Νομών τους, για σύνταξη των σχεδίων τους, 

έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένα με τα αντίστοιχα των παραπάνω Υπηρεσιών, στις οποίες 

τα κοινοποιούν,

Προβλέπεται και η οργάνωση και λειτουργία τόσο στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, στον ΟΑΣΠ και στις άλλες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, στις

Περιφέρειες, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους, μιας “Αίθουσας 

Επιχειρήσεων” με την ονομασία Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) οι 

οποίες θα είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους και εξοπλισμένες με όλα τα μέσα 

(οργανόγραμμα-επικοινωνίες-χάρτες-πίνακες, κλπ.) ώστε να είναι δυνατόν να λειτουργούν επί 

24ώρου βάσεως και από εκεί να συντονίζονται και κατευθύνονται οι επιχειρήσεις για 

αντιμετώπιση οποιοσδήποτε έκτακτης ανάγκης και να γίνεται η ενημέρωση των 

προϊστάμενων κλιμακίων επί της καταστάσεως.

Η ύπαρξη γραπτών και θεσμοθετημένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης δεν διασφαλίζει 

αυτομάτως την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής. 

Τουναντίον ενδέχεται υπό ορισμένες συνθήκες να οδηγήσει σε επικίνδυνο εφησυχασμό και 

αδράνεια των φορέων.

Για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τα σχέδια να είναι αποτελεσματικά πρέπει:

(1)Να είναι διατυπωμένα έτσι ώστε να εκφράζουν τις γενικές αρχές διαχείρισης των 

καταστροφών και όχι τις λεπτομέρειες για τα ανώτερα σχεδιαστικά κλιμάκια ενώ για τα 

κατώτερα εκτελεστικά χρειάζονται λεπτομερή μνημόνια.



(2) Να περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες υποστήριξης που θα καταστήσουν τις 

λειτουργικές δραστηριότητες περισσότερο αποτελεσματικές όπως :

■ εκπαίδευση-κατάρτιση στελεχών

■ εκπαίδευση-ενημέρωση πληθυσμού

■ έρευνα για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και πολιτικών μείωσης των επιπτώσεων 

των καταστροφών

(3) Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη σχεδίαση διαχείρισης των διαφόρων ειδών 

αρωγής που κατακλύζουν τους πληγέντες μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Πολλές 

φορές η βοήθεια δεν είναι απαραίτητη ή δεν είναι αυτή που οι πληγέντες έχουν ανάγκη. 

Απαιτείται λοιπόν καταγραφή της απ'οπουδήποτε προσφερόμενης βοήθειας και μετά από 

εκτίμηση των αναγκών να προωθείται ορθολογικά στους πληγέντες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Α.Μ.)

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Διοικητικής Μέριμνας (Δ.Μ.) επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση από τα υφιστάμενα σχέδια των εμπλεκομένων Υπουργείων, και τα οποία 

καλύπτουν:

α. Απαιτήσεις Δ.Μ. για την υποστήριξη του παρόντος Σχεδίου στις διάφορες 

περιπτώσεις καταστροφών.

β. Απαιτήσεις Δ.Μ. για την παροχή αρωγής στον πληθυσμό (π.χ. αποθέματα) και την 

αποκατάσταση των ζημιών στις διάφορες περιπτώσεις καταστροφών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι απαιτούμενες κάθε φύσεως επικοινωνίες θα εξασφαλισθούν με τα υφιστάμενα δίκτυα του 

OTE, με τα διάφορα ειδικά δίκτυα των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, 

Πολιτικών Υπηρεσιών, Οργανισμών ως και με το υπό ανάπτυξη δίκτυο επικοινωνιών του 

Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΝΟ)

Για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών σε Νομαρχιακό επίπεδο συγκροτείται 

το ΣΝΟ.

Α. Συγκρότηση

Το ΣΝΟ αποτελείται από τους :

(1) Νομάρχη ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αντινομάρχη

(2) Εκπρόσωπο του ΟΑΣΠ

(3) Εκπρόσωπο της Περιφέρειας

(4) Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α.

(5) Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του

(6) Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού

(7) Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

(8) Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

(9) Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

(10) Δύο μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου οριζόμενα με απόφαση του νομαρχιακού 

συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα από τη μειοψηφία

(11) Τους Δημάρχους των Δήμων της πληγείσας περιοχής

β. Αρμοδιότητες

Το ΣΝΟ είναι το αρμόδιο όργανο, σε Νομαρχιακό επίπεδο για :

(1) Το συντονισμό των ενεργειών, κινητοποίηση των απαραίτητων δυνάμεων και διάθεση του 

απαραίτητου τοπικού δυναμικού, για την πρόληψη και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

(2) Τη λήψη αποφάσεων και υποβολή σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών

για:

(α) Τον χαρακτηρισμό της Καταστροφής ως Γ ενικής ή Τοπικής, σύμφωνα με το 

παράρτημα “Δ”

(β) Την οργάνωση και συντονισμό των “Εθελοντικών Ομάδων Πολιτών”

(γ) Την κήρυξη της Πολιτικής Κινητοποίησης για το Νομό, προκειμένου να

εφαρμοσθούν τα μέτρα της Πολιτικής Κινητοποίησης (δεσμεύσεις, επιτάξεις



κλπ), σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις 

(δ) Την ενημέρωση των προϊστάμενων αυτού κλιμακίων επί της υφιστάμενης 

κατάστασης

γ. Σύγκληση

Το ΣΝΟ συγκαλείται μετά από απόφαση του Νομάρχη, σε περιπτώσεις καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, σε κατάλληλο χώρο της Νομαρχίας.

δ. Υλοποίηση Αποφάσεων ΣΝΟ

Για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΣΝΟ, το συντονισμό σε 24ωρη βάση των 

εμπλεκομένων δυνάμεων, και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής 

χρησιμοποιείται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας και το 

τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΤΚΕ) εφόσον αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο τόπο της 

καταστροφής.

2. Διάκριση Καταστροφών

Οι Καταστροφές που προκαλούνται από σεισμούς, το μέγεθος και την έκτασή τους 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

(α) Γ ενικές, για την αντιμετώπιση των οποίων η πλήρης κινητοποίηση των δυνάμεων

πολιτικής προστασίας της χώρας

(β) Τοπικέο για την αντιμετώπιση των οποίων πιθανόν να απαιτείται η διάθεση

δυνάμεων και από άλλους νομούς

3. Αρμόδιοι Φορείς Χαρακτηρισμού και Αντιμετώπισης των Καταστροφών

(α) Ο χαρακτηρισμός των Καταστροφών ενεργείται ως εξής :

(1) ΓενικέοΤοπικέο

Από τον Υπουργό Εσωτερικών ύστερα από σχετική πρόταση του Νομάρχη και 

εισήγηση της Γ ενικής Γ ραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(β) Ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των καταστροφών από σεισμούς 

και η παροχή βοήθειας, γίνεται ανάλογα με τη διάκρισή τους από τους παρακάτω



φορείς ή Οργανα

4. Διαδικασίες Χαρακτηρισμού-Αντιμετώπισης Καταστροφής

Η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για το Χαρακτηρισμό και την αντιμετώπιση 

μιας καταστροφής είναι η εξής :

(α) Σε Περίπτωση Τοπικός Καταστροφής

(1) Η οικεία Νομαρχικαή Αυτοδιοίκηση:

(α) Εκτιμά το μέγεθος της καταστροφής 

(β) Ενεργοποιεί το ΣΝΟ

(γ) Εφαρμόζει το Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ” και ενημερώνει τον Γενικό 

Γραμματέα Περιφέρειας και τον ΟΑΣΠ 

(δ) Αναφέρει στο Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας) το μέγεθος της καταστροφής και ζητά το Χαρακτηρισμό της 

Συμφοράς, ως Τοπικής και κήρυξη έκτακτης ανάγκης, εφ’όσον δεν επαρκούν 

οι διατιθέμενες Δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

(ε) Παρακολουθεί και συντονίζει, όλες τις ενέργειες σε Νομαρχιακό Επίπεδο, για 

την αντιμετώπιση της συμφοράς.

(2) Η Περιφέρεια

(α) Παρακολουθεί την εξέλιξη της αντιμετώπισης της κατάστασης από την Ν.Α. 

και επεμβαίνει μεταγγίζοντας δυνάμεις από τους γειτονικούς Νομούς στον 

Νομό που επλήγει.

(β) Αναφέρει στην Γ ενική Γ ραματεία Πολιτικής Προστασίας όπως Παράρτημα

“Β”

(3) Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης /Γενική 

Γ ραματεία Πολιτικής Προστασίας :

(α) Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό της καταστροφής, ως Τοπικής αν απαιτείται.

(β) Παρακολουθεί την εξέλιξη της αντιμετώπισης της κατάστασης από την 

Περιφέρεια και τη Νομαρχία και έχει ετοιμότητα επέμβασης



β. Σε περίπτωση Γενικής Καταστροφής

(1) Η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση:

(α) Οπως και στην περίπτωση Τοπικής Καταστροφής και επί πλέον :

(β) Αναφέρει στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας το μέγεθος της καταστροφής και ζητά :

1/ Το χαρακτηρισμό της Καταστροφής ως Γενικής

2/ Την κήρυξη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 

Πολιτικής Κινητοποίησης για το Νομό, προκειμένσυ να εφαρμοσθούν τα 

απαιτούμενα μέτρα (π.χ. Δεσμεύσεις, Επιτάξεις κλπ)

(2) Η Περιφέρεια

(α) Παρακολουθεί την εξέλιξη της αντιμετώπισης της κατάστασης από την Ν.Α. 

και επεμβαίνει όταν χρειασθεί μεταγγίζοντας δυνάμεις από τους γειτονικούς 

Νομούς στον Νομό που επλήγει.

(β) Αναφέρει στην Γ ενική Γ ραμματεία Πολιτικής Προστασίας όπως Παράρτημα

“Β”

(3) Το Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όπως και 

σε περίπτωση Τοπικής Καταστροφής και επί πλέον :

(α) Εγκρίνει το χαρακτηρισμό της Καταστροφής, ως Γενικής 

(β) Ενημερώνει το καθ’ύλην αρμόδιο Υπουργείο επί της δημιουργηθείσας 

κατάστασης και για την αντιμετώπιση :

1/ Συγκαλεί το ΣΔΟ

2/ Κηρύσσει, εάν απαιτείται, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την 

Κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

α. Η έγκαιρη και σαφής αναφορά οιασδήποτε σεισμικής καταστροφής στους 

αρμόδιους φορείς της Πολιτικής Προστασίας, δίνει την δυνατότητα στις δυνάμεις της 

να επέμβουν έγκαιρα και να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

β. Με το παρόν Σχέδιο καθιερώνονται τυποποιημένες αναφορές καταστροφών, οι 

συντάκτες τους θα πρέπει να τις συμπληρώνουν με σαφήνεια και να τις αποστέλουν 

στους προβλεπόμενσυς χρόνους. Οι αναφορές αυτές είναι:

1. ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

α. Η αναφορά αυτή έχει σκοπό την ενημέρωση των φορέων Πολιτικής Προστασίας 

το ταχύτερον δυνατόν, και τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη αξιολογημένη 

πληροφορία ή εκτίμηση.

β. Ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας συντάσσει την αναφορά, 

υπογράφεται από τον Νομάρχη και αποδέκτες της είναι:

■ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας

■ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓ ΔΕ

■ Ο.Α.Σ.Π.

■ Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 

γ. Υπόδειγμα όπως προσθήκη 1.

2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

α. Η αναφορά αυτή σκοπό έχει την πλήρη και σαφή ενημέρωση των αρμοδίων φορέων 

Πολιτικής Προστασίας για την καταστροφή. Τα στοιχεία που περιέχει θα πρέπει να είναι



πλήρως αξιολογημένα διότι εξ’αυτών θα ληφθεί απόφαση κινητοποίησης των δυνάμεων 

Πολιτικής Προστασίας και θα γίνει ο χαρακτηρισμός της καταστροφής.

β. Ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας συντάσσει την αναφορά, υπογράφεται 

από το Νομάρχη και αποδέκτες της είναι:

■ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας

■ ΥΠΕΧΩΔΕ και εμπλεκόμενα Υπουργεία

■ Ο.Α.Σ.Π.

■ Γ ενικός Γ ραμματέας της Περιφέρειας

γ. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται για πρώτη φορά μετά την αρχική αναφορά αφού έχει 

αξιολογηθεί πλήρως η επικρατούσα κατάσταση, οι ζημιές ή απώλειες, η απειλή και οι 

ανάγκες για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

δ. Υπόδειγμα όπως προσθήκη 2.

3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

α. Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι η ενημέρωση των αρμοδίων φορέων Πολιτικής 

Προστασίας σ’ότι αφορά την επάρκεια ή μη του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, που 

διαθέτει κάθε Νομαρχία για την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου.

Η σαφήνεια και η λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων θα βοηθήσει στο σχεδίασμά, 

συντονισμό και αντιμετώπιση ενδεχόμενης καταστροφής.

β. Η αναφορά αυτή συντάσσεται από τον αρμόδιο Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας 

υπογράφεται από το Νομάρχη και υποβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε Ιανουάριου και 

Ιουλίου στους:

■ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γ ενικής Γ ραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας

■ ΟΑΣΠ

■ Γ ενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας 

γ. Υπόδειγμα όπως προσθήκη 3.



ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

“ΞΕΝ ΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΠΟ : ΟΙΚΕΙΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣ./ΚΕΠΠ

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓ ΔΕ/ΟΑΣΠ 

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤ ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

“ΞΕΝΌ ΚΡ ΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜ ΟI”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΑΠΟ : ΟΙΚΕΙΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣ./ΚΕΠΠ

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓ ΔΕ/ΟΑΣΠ 

ΓΕΝ. ΓΡ ΑΜ. ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΖΗΜΙΕΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΜΕΣΑ

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΑΠΟ : ΟΙΚΕΙΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣ./ΚΕΠΠ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓ ΔΕ/ΟΑΣΠ 

ΓΕΝ. ΓΡ ΑΜ. ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.

6ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ

0  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ “ΞΕΝOKPATHΣ,ΣEIΣMOΓ,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΕΑ: ΑΑΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.............
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ........

ΣΧΕΔΙΟ

Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Καταστροφών από σεισμούς

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΗ : “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ”

ΣΧΕΤ.: α.

β·

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

α. Δυνάμεις 

β. Προϋποθέσεις 

γ. Διατιθέμενα Μέσα 

δ. Συμπληρωματικά Μέσα

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ



α. Ιδέα Ενέργειας

β.............................

Ί ................................

δ. Υποστήριξη από άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες

( 1 ) ...................................................................................................

(2) ............................................................................................

Ε. Συντονιστικές Οδηγίες

( 1) ...........................................................................................................

(2) .....................................................................................................

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

α. Εφοδιασμός 

β. Μεταφορές 

γ. Προσωπικό 

δ. Συντήρηση 

ε. Λοιπά

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


