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ΓΧΚ

Γενικό Χθμείο του Μράτουσ

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Νιμενικό Υϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι

ΕΛ.ΑΣ.

Ελλθνικι Αςτυνομία

Ρ.Σ.

Συροςβεςτικό Υϊμα

Ρ.Υ.

Συροςβεςτικι Χπθρεςία

ΡΕ.Κ.Ε.

Σεριφερειακό Μζντρο Επιχειριςεων του Σ.Υ.

Α.Ρ.Σ.

Αρχθγείο Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ

ΡΕ.ΡΥ.Δ.

Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ

Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.

Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ
Μρίςεων τθσ ΕΝ.ΑΥ.

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εκνικόσ Ρργανιςμόσ Δθμόςιασ Χγείασ

ΚΕ.ΡΙΧ.

Μζντρο Επιχειριςεων

ΣΥ.Γ.Α.ΡΕ.Η.

Υυντονιςτικό Γραφείο Αντιμετϊπιςθσ Σεριβαλλοντικϊν
Ηθμιϊν

Ρ.Ε.Α.Ρ.Η.

Σεριφερειακζσ Επιτροπζσ Αντιμετϊπιςθσ
Σεριβαλλοντικϊν Ηθμιϊν

ΥΟΔ

Χποςτθρικτικι Ρμάδα Διαχείριςθσ ΧΒΤΣ Απειλϊν &
Υυμβάντων τθσ ΓΓΣΣ (άρκρο 15, Ο. 3491/2006, ΦΕΜ
207Α’/2-10-2006)
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ΔΕΔΘΕ Α.Ε.

Διαχειριςτισ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ
Ενζργειασ Α.Ε.

ΑΔΜΘΕ Α.Ε.

Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Ξεταφοράσ Θλεκτρικισ
Ενζργειασ Α.Ε.

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Διαχειριςτισ Εκνικοφ Υυςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου Α.Ε.

ΣΔΑΑ

Ειδικό Ξνθμόνιο Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Απωλειϊν

ΧΒΡ Ραράγοντεσ

Χθμικοί, Βιολογικοί, Ταδιολογικοί, Συρθνικοί Σαράγοντεσ

Α.Ε.Ρ.Ο.

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Σεριβαλλοντικϊν ρων
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Ορολογία
«Εγκατάςταςη (establishment) δραςτηριότητασ» ή «εγκατάςταςη» ή «εγκατάςταςη SEVESO»:
ο ςυνολικόσ χϊροσ που τελεί υπό τον ζλεγχο του φορζα εκμετάλλευςθσ όπου υπάρχουν
επικίνδυνεσ ουςίεσ ςε μία ι περιςςότερεσ μονάδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινϊν ι
ςυναφϊν υποδομϊν ι δραςτθριοτιτων.
«Εγκατάςταςη ανϊτερησ βαθμίδασ»: εγκατάςταςθ όπου υπάρχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ ςε
ποςότθτεσ ίςεσ ι μεγαλφτερεσ των ποςοτιτων που απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Ι μζροσ 1
ςτιλθ 3 τθσ ΜΧΑ 172058/2016 ι ςτο Σαράρτθμα Ι μζροσ 2 ςτιλθ 3 τθσ ανωτζρω ΜΧΑ,
χρθςιμοποιϊντασ, όπου ζχει εφαρμογι, τον ακροιςτικό κανόνα που κακορίηεται ςτθ ςθμείωςθ 4
του παραρτιματοσ Ι.
«Εγκατάςταςη κατϊτερησ βαθμίδασ»: εγκατάςταςθ όπου υπάρχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ ςε
ποςότθτεσ ίςεσ ι μεγαλφτερεσ των ποςοτιτων που απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Ι μζροσ 1
ςτιλθ 2 ι ςτο Σαράρτθμα Ι μζροσ 2 ςτιλθ 2 τθσ ΜΧΑ 172058/2016, αλλά μικρότερεσ των
ποςοτιτων που απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Ι μζροσ 1 ςτιλθ 3 ι ςτο Σαράρτθμα Ι μζροσ 2
ςτιλθ 3 τθσ ανωτζρω ΜΧΑ, χρθςιμοποιϊντασ, όπου ζχει εφαρμογι, τον ακροιςτικό κανόνα που
κακορίηεται ςτθ ςθμείωςθ 4 του παραρτιματοσ Ι.
«Γειτονική εγκατάςταςη»: εγκατάςταςθ που βρίςκεται κοντά ςε άλλθ εγκατάςταςθ και ςε
απόςταςθ τζτοια που αυξάνει θ επικινδυνότθτα ι οι ςυνζπειεσ μεγάλου ατυχιματοσ.
«Μονάδα»: επίγειο ι υπόγειο τεχνικό υποςφνολο εγκατάςταςθσ, όπου γίνεται παραγωγι, χριςθ,
χειριςμόσ ι αποκικευςθ επικίνδυνων ουςιϊν. Υτο υποςφνολο αυτό ςυμπεριλαμβάνεται ο
εξοπλιςμόσ, οι καταςκευζσ, οι αγωγοί, οι μθχανζσ, τα εργαλεία, οι ιδιωτικζσ ςιδθροδρομικζσ
διακλαδϊςεισ, οι νθοδόχοι, οι αποβάκρεσ φορτοεκφόρτωςθσ που εξυπθρετοφν τθν μονάδα, οι
προβλιτεσ, οι αποκικεσ ι ςυναφείσ καταςκευζσ, πλωτζσ ι μθ, που χρειάηονται για τθ λειτουργία
τθσ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ.
«Επικίνδυνη ουςία»: ουςία ι μείγμα που καλφπτεται από το μζροσ 1 ι απαρικμείται ςτο μζροσ 2
του Σαραρτιματοσ Ι τθσ ΜΧΑ 172058/2016, μεταξφ άλλων υπό μορφι πρϊτθσ φλθσ, προϊόντοσ,
παραπροϊόντοσ, καταλοίπου (residue) ι ενδιάμεςου προϊόντοσ.
«Μείγμα»: μείγμα ι διάλυμα που αποτελείται από δφο ι περιςςότερεσ ουςίεσ.
«Ύπαρξη επικίνδυνων ουςιϊν»: θ πραγματικι ι προβλεπόμενθ παρουςία επικίνδυνων ουςιϊν
ςτθν εγκατάςταςθ ι επικίνδυνων ουςιϊν που τεκμαίρεται λογικά ότι προβλζπεται να προκφψουν
ςε περίπτωςθ απϊλειασ ελζγχου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων
δραςτθριοτιτων αποκικευςθσ, ςε οποιαδιποτε μονάδα τθσ εγκατάςταςθσ, ςε ποςότθτεσ ίςεσ με
ι μεγαλφτερεσ από τισ οριακζσ ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτο μζροσ 1 ι το μζροσ 2 του
Σαραρτιματοσ Ι τθσ ΜΧΑ 172058/2016.
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«Αζφάλεια διεργαζιών»: ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο για τθ διαχείριςθ τθσ ακεραιότθτασ των

λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και των διεργαςιϊν που χειρίηονται επικίνδυνεσ ουςίεσ, εφαρμόηοντασ
καλζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ, μθχανικι και πρακτικζσ λειτουργίασ. Αςχολείται με τθν πρόλθψθ και τον
ζλεγχο περιςτατικϊν που ζχουν τθ δυνατότθτα να απελευκερϊνουν επικίνδυνεσ ουςίεσ ι
ενζργεια. Φζτοια περιςτατικά μποροφν να προκαλζςουν τοξικζσ επιπτϊςεισ, πυρκαγιά ι ζκρθξθ
και κα μποροφςαν τελικά να οδθγιςουν ςε ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ, υλικζσ ηθμιζσ, απϊλεια
παραγωγισ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ.
«Συμβάν»: αιφνίδιο περιςτατικό, όπωσ διαρροι, πυρκαγιά ι ζκρθξθ που προκφπτει από
ανεξζλεγκτεσ εξελίξεισ κατά τθ λειτουργία οποιαςδιποτε εγκατάςταςθσ που υπάγεται ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ ΜΧΑ 172058/2016, το οποίο δεν προκαλεί ςοβαροφσ κινδφνουσ, άμεςουσ ι
απϊτερουσ, για τθν ανκρϊπινθ υγεία ι το περιβάλλον, εντόσ ι εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ και
ςχετίηεται με μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ.
«Παρ’ ολίγον περιςτατικό αςφάλειασ διεργαςιϊν» ή εφεξήσ, «παρ’ ολίγον περιςτατικό»
(www.aiche.org): εν δυνάμει καταςτροφικό περιςτατικό, π.χ. περιςτατικό διαρροισ επικινδφνων
ουςιϊν το οποίο υπό ελαφρϊσ διαφορετικζσ ςυνκικεσ κα μποροφςε να επιφζρει επιπτϊςεισ
μεγάλθσ κλίμακασ ςτθν υγεία και τθ ηωι των πολιτϊν, ςτο περιβάλλον, ςτθν περιουςία των
πολιτϊν ι/και ςτθν παραγωγικι διαδικαςία τθσ εγκατάςταςθσ. Φα παρ’ ολίγον περιςτατικά
αςφάλειασ διεργαςιϊν, χωρίσ αποτελζςματα, ενζργειεσ ι ςυςτιματα μετριαςμοφ κα μποροφςαν
να εξελιχκοφν ςε μεγάλο ατφχθμα.
«Μεγάλο ατφχημα ή ατφχημα μεγάλησ ζκταςησ»: αιφνίδιο ςυμβάν, όπωσ μεγάλθ διαρροι,
πυρκαγιά ι ζκρθξθ που προκφπτει από ανεξζλεγκτεσ εξελίξεισ κατά τθ λειτουργία οποιαςδιποτε
εγκατάςταςθσ που υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ΜΧΑ 172058/2016 (εγκατάςταςθ SEVESO),
το οποίο προκαλεί ςοβαροφσ κινδφνουσ, άμεςουσ ι απϊτερουσ, για τθν ανκρϊπινθ υγεία ι το
περιβάλλον, εντόσ ι εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ και ςχετίηεται με μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ
ουςίεσ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ
Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ- Θράκθσ εκτείνεται ςτα όρια των Σεριφερειϊν Μεντρικισ
Ξακεδονίασ και Ανατολικισ Ξακεδονίασ & Θράκθσ, με ζδρα ςτθν Θεςςαλονίκθ, απαρτίηεται δε
από 12 Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ & 60 Διμουσ. (Σ.Δ. 142 - ΦΕΜ Αϋ 235 /27.12.10).
Πρια Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
1. Σεριφζρεια Μεντρικισ Ξακεδονίασ
 Σεριφερειακι ενότθτα Θμακίασ με τουσ διμουσ Αλεξάνδρειασ, Βζροιασ και Θρωικισ Σόλθσ
Οάουςασ.
 Σεριφερειακι ενότθτα Θεςςαλονίκθσ με τουσ διμουσ Αμπελοκιπων-Ξενεμζνθσ, Βόλβθσ,
Δζλτα, Θερμαϊκοφ, Θζρμθσ, Θεςςαλονίκθσ, Μαλαμαριάσ, Μορδελιοφ-Ευόςμου, Ναγκαδά,
Οεάπολθσ-Υυκεϊν, Σαφλου Ξελά, Συλαίασ-Χορτιάτθ, Χαλκθδόνοσ και Ωραιοκάςτρου.
 Σεριφερειακι ενότθτα Μιλκίσ με τουσ διμουσ Μιλκίσ και Σαιονίασ.
 Σεριφερειακι ενότθτα Σζλλασ με τουσ διμουσ Αλμωπίασ, Ζδεςςασ, Σζλλασ και Υκφδρασ.
 Σεριφερειακι ενότθτα Σιερίασ με τουσ διμουσ Δίου-Ρλφμπου, Ματερίνθσ και ΣφδνασΜολινδροφ.
 Σεριφερειακι ενότθτα Υερρϊν με τουσ διμουσ Αμφίπολθσ, Βιςαλτίασ, Εμμανουιλ Σαππά,
Θρακλείασ, Οζασ Ηίχνθσ, Υερρϊν και Υιντικισ.
 Σεριφερειακι ενότθτα Χαλκιδικισ με τουσ διμουσ Αριςτοτζλθ, Μαςςάνδρασ, Οζασ
Σροποντίδασ, Σολυγφρου και Υικωνίασ.
2. Σεριφζρεια Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
 Σεριφερειακι ενότθτα Δράμασ με τουσ διμουσ Δοξάτου, Δράμασ, Μάτω Οευροκοπίου,
Σαρανεςτίου και Σροςοτςάνθσ.
 Σεριφερειακι ενότθτα Ζβρου με τουσ διμουσ Αλεξανδροφπολθσ, Διδυμοτείχου, Ρρεςτιάδασ,
Υαμοκράκθσ και Υουφλίου.
 Σεριφερειακι ενότθτα Μαβάλασ με τουσ διμουσ Μαβάλασ, Θάςου, Οζςτου και Σαγγαίου.
 Σεριφερειακι ενότθτα Πάνκθσ με τουσ διμουσ Αβδιρων, Ξφκθσ, Πάνκθσ και Φοπείρου.
 Σεριφερειακι ενότθτα Τοδόπθσ με τουσ διμουσ Αρριανϊν, Ιάςμου, Μομοτθνισ και
Ξαρωνείασ-Υαπϊν.
Θ διοικθτικι διαίρεςθ προβλζπεται από το πρόγραμμα "Μαλλικράτθσ" (N. 3852/10), όπου θ χϊρα
διαιρείται ςε 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 13 Σεριφζρειεσ & 325 Διμουσ
Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ- Θράκθσ είναι θ μεγαλφτερθ από τισ επτά
αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ και με ςυνολικό πλθκυςμό 2.490.290, είναι επίςθσ θ δεφτερθ πιο
πυκνοκατοικθμζνθ περιοχι, μετά τθν αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ. Επίςθσ ζχει ζκταςθ
32.968 km2 και ςυνορεφει με τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτικισ Ξακεδονίασ.
Υτα διοικθτικά όρια τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ- Θράκθσ ζχουν τθν ζδρα τουσ οι
ακόλουκοι φορείσ και υπθρεςίεσ:




Γενικι Σεριφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Γενικι Σεριφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Ανατολικισ Ξακεδονίασ & Θράκθσ
Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ
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Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Ανατολικισ Ξακεδονίασ & Θράκθσ
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ΜΕΟΣ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΘ

ΜΕΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ

1. Ιςτορικό Σφνταξθσ
Θ διαμόρφωςθ του κειμζνου τθσ 1θσ ζκδοςθσ του Ξνθμονίου Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ
Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ
Θράκθσ ζγινε με βάςθ τθν 3θ Ζκδοςθ του Γενικοφ Υχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν Αντιμετϊπιςθ
Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ που εκδόκθκε από τθ Δ/νςθ Υχεδιαςμοφ &
Αντιμετϊπιςθσ τθσ ΓΓΣΣ, για τθν αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων ςε εγκαταςτάςεισ SEVESO, ςφμφωνα
με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Φο παρόν Ξνθμόνιο Ενεργειϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ
ςυντάχκθκε από τον Αντϊνθ Μπουγά, δαςολόγο τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, και
ελζγχκθκε από τθν αν. προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ Κρυςτάλλω
Γεωργιάδου, μετά από κοινοποίθςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν τθσ
Α.Δ.Ξ.Θ.
2. Χαρακτθριςμόσ βακμοφ αςφαλείασ
ΑΔΙΑΒΑΘΞΘΦΡ
3. Ρίνακασ Διανομισ
Σαρατίκεται ςτο Σαράρτθμα Α
4. Ζναρξθ ιςχφοσ και εξουςιοδότθςθ εφαρμογισ του μνθμονίου
Θ θμερομθνία ζναρξθσ του παρόντοσ Ξνθμονίου (1θ ζκδοςθ) ορίηεται θ 22θ Υεπτεμβρίου
2020, θμζρα ζγκριςθσ και υπογραφισ από τον Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ξακεδονίασ Θράκθσ.
5. Οδθγίεσ για τθν ενεργοποίθςθ και εφαρμογι του Μνθμονίου
i. Φο παρόν μνθμόνιο ενεργοποιείται και εφαρμόηεται οποτεδιποτε εκδθλωκεί μθ
αναμενόμενο περιςτατικό διαρροισ, πυρκαγιάσ ι/και ζκρθξθσ εντόσ εγκατάςταςθσ
SEVESO, το οποίο οφείλεται ςε ατυχθματικοφσ παράγοντεσ κατά τθ λειτουργία τθσ
εγκατάςταςθσ και όχι ςτο πλαίςιο τθσ ςυμβατικισ τθσ λειτουργίασ (ωσ προβλεπόμενεσ
εκπομπζσ τθσ εγκατάςταςθσ), δεδομζνου ότι το τελευταίο μπορεί να εξελιχκεί ςε μεγάλο
ατφχθμα (ΦΑΞΕ), όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο 3 (παρ. 13) τθσ ΜΧΑ 172058/2016 και να
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ii.

iii.

iv.

v.

προκαλζςει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ εντόσ και εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ 1 . Το Μνθμόνιο
ενεργοποιείται αυτόματα μόλισ θ αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ενθμερωκεί ςχετικά
με το περιςτατικό από οποιονδιποτε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα και όχι μόνο από τον
φορζα εκμετάλλευςθσ (κατόπιν επιβεβαίωςθσ τθσ κλιςθσ).
Οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο παρόν μνθμόνιο υλοποιοφνται και ςε περίπτωςθ
ςυμβάντοσ ι μεγάλου ατυχιματοσ εντόσ εγκατάςταςθσ κατϊτερθσ βακμίδασ, μολονότι θ
κατάρτιςθ των Ειδικϊν ΥΑΦΑΞΕ προβλζπεται μόνο για τισ εγκαταςτάςεισ ανϊτερθσ
βακμίδασ. Επιπλζον, ανάλογεσ διαδικαςίεσ υλοποιοφνται και ςε περίπτωςθ ςυμβάντοσ ι
μεγάλου ατυχιματοσ ςε εγκαταςτάςεισ με επικίνδυνεσ ουςίεσ2 που δεν υπάγονται ςτισ
διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 172058/2016, χωρίσ πάλι για τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ να υπάρχει
υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Ειδικϊν ΥΑΦΑΞΕ.
Φο παρόν μνθμόνιο ενεργοποιείται και εφαρμόηεται και ςε περίπτωςθ μεγάλου
ατυχιματοσ (ΦΑΞΕ) κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ βυτιοφόρων οχθμάτων ι ςυρμϊν εντόσ
εγκαταςτάςεων SEVESO.
Φο παρόν μνθμόνιο ενεργοποιείται και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ι υπάρχει θ
υπόνοια ότι θ εκδιλωςθ του ςυμβάντοσ/μεγάλου ατυχιματοσ είναι αποτζλεςμα
τρομοκρατικισ ενζργειασ, ςτθν οποία όμωσ δεν υπάρχουν εμπλεκόμενεσ χθμικζσ
πολεμικζσ ουςίεσ (ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόκλθςθ κανάτων, ςοβαρϊν
τραυματιςμϊν ι αποδυνάμωςθσ ομάδων ανκρϊπων μζςω των χθμικϊν τουσ ιδιοτιτων,
NATO, «Handbook on medical aspects of NBC defensive operations (1996)»), όπωσ αυτζσ
προβλζπονται ςτο Ειδικό Μνθμόνιο Διαχείριςθσ ΧΒΡ Συνεπειϊν, ϊςτε να κακίςταται
επιτακτικι θ ανάγκθ ενεργοποίθςθσ του τελευταίου Μνθμονίου.
Ρ ςυντονιςμόσ τθσ δρομολόγθςθσ των δράςεων πολιτικισ προςταςίασ που απαιτοφνται για
τθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω εκδιλωςθσ μεγάλου ατυχιματοσ (ΦΑΞΕ) γίνεται από το αρμόδιο ργανο
Σολιτικισ Σροςταςίασ ανάλογα με τθν κλιμάκωςθ του περιςτατικοφ. Επιςθμαίνεται ότι με
τον όρο «ςυντονιςμόσ» νοείται θ οργάνωςθ και διατιρθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των
διαφόρων οργανικϊν μονάδων μίασ υπθρεςίασ ι ενόσ φορζα ι μίασ δομισ διοίκθςθσ,
κακϊσ και μεταξφ φορζων ι υπθρεςιϊν ι άλλου εμπλεκομζνου δυναμικοφ και μζςων
πολιτικισ προςταςίασ, για τθν εξαςφάλιςθ ενιαίασ και ςυγχρονιςμζνθσ δράςθσ ςτθν
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ μίασ καταςτροφισ. Αναφορικά με
τον Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αυτόσ αναλαμβάνει να ςυντονίςει τθ
δρομολόγθςθ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ που απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω εκδιλωςθσ
μεγάλου ατυχιματοσ (ΦΑΞΕ), κατόπιν ςχετικισ ανάκεςθσ από τον Γενικό Γραμματζα
Σολιτικισ Σροςταςίασ, εφόςον και όποτε απαιτθκεί.

6. Σκοπόσ Μνθμονίου
Ξε το Ξνθμόνιο Ενεργειϊν ΑΦΑΞΕ επιδιϊκεται θ άμεςθ και ςυντονιςμζνθ απόκριςθ των
εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ για τθν
1

Επιςθμαίνεται ότι κάκε απόκλιςθ από τθν κανονικι λειτουργία μίασ εγκατάςταςθσ δεν οδθγεί ςε ατφχθμα
και πολφ περιςςότερο, δεν οδθγεί ςε μεγάλο ατφχθμα.
2

Υφμφωνα με τον ιςχφοντα Μανονιςμό 1272/2008 για τθν ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ και ςυςκευαςία
(CLP)
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αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω εκδιλωςθσ μεγάλου ατυχιματοσ (ΦΑΞΕ), οι οποίεσ αποτελοφν δράςεισ που
αποβλζπουν ςτθν προςταςία τθσ ηωισ, τθσ υγείασ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν, κακϊσ και
ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν και των υποδομϊν
τθσ χϊρασ.
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ΜΕΟΣ 2
ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ

ΜΕΟΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ
1. Ανάλυςθ κινδφνου
Θ ανάλυςθ κινδφνου ςχετικά με τισ εγκαταςτάςεισ με επικίνδυνεσ ουςίεσ περιγράφεται ςτθν
ΜΧΑ 172058/2016 (ΦΕΜ 356Β’/17-2-2016). Θ ανάλυςθ κινδφνου εξειδικεφεται ςτα Ειδικά (ι
εξωτερικά) ΥΑΦΑΞΕ που καταρτίηονται από τισ Σεριφζρειεσ για τον χϊρο εκτόσ των
εγκαταςτάςεων SEVESO ανϊτερθσ βακμίδασ, ςτα οποία λαμβάνονται υπόψιν οι Ξελζτεσ
Αςφαλείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και οι
Μοινοποιιςεισ και οι εκκζςεισ Σολιτικισ Σρόλθψθσ Ξεγάλων Ατυχθμάτων των εγκαταςτάςεων
ανϊτερθσ βακμίδασ. Υτισ Ξελζτεσ Αςφαλείασ καταδεικνφεται ότι για τθν υλοποίθςι τουσ
εφαρμόηεται, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Σαραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΜΧΑ 172058/2016, Σολιτικι
Σρόλθψθσ Ξεγάλων Ατυχθμάτων (ΣΣΞΑ) και Υφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλείασ (ΥΔΑ) (ΜΧΑ
172058/2017, άρκρο 9, παρ. Α.1.α).
Θ αδειοδοτοφςα αρχι μζχρι τισ 31 Ξαρτίου κάκε ζτουσ διαβιβάηει ςτθ Δ/νςθ Αδειοδότθςθσ
Επιχειριςεων & Επιχειρθματικϊν Σάρκων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ, ςτθ Δ/νςθ
Σεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ του Χπουργείου Σεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ, ςτθ Δ/νςθ
Υχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΣΣ και ςτθν Αυτοτελι Δ/νςθ Σολιτικισ
Σροςταςίασ τθσ οικείασ Σεριφζρειασ ςτοιχεία που αφοροφν τισ εγκαταςτάςεισ SEVESO (ανϊτερθσ
και κατϊτερθσ βακμίδασ) που αδειοδοτοφν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 23 τθσ ΜΧΑ 172058/2016.
Υτο πλαίςιο των ανωτζρω, επιςθμαίνεται ότι οι Φάκελοι Μοινοποίθςθσ, οι οποίοι
καταρτίηονται τόςο για τισ εγκαταςτάςεισ ανϊτερθσ όςο και για τισ εγκαταςτάςεισ κατϊτερθσ
βακμίδασ, κα πρζπει να περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παρ. 1.1α (εδάφιο
αβ) του άρκρου 6 τθσ ΜΧΑ 172058/2016 και ςυγκεκριμζνα χάρτθ κλίμακασ 1:5000 με
αποτυπωμζνα μζςω ςυντεταγμζνων όλα τα ςημεία ενδιαφζροντοσ και ςυγκεκριμζνα:
 όλα τα ςθμεία με υψθλι ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ, όπωσ ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ, άλλεσ
εγκαταςτάςεισ που υπάγονται ι όχι ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ΜΧΑ 172058/2016, εκκλθςίεσ
κλπ.
 τουσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ ευπακϊν τμθμάτων πλθκυςμοφ, όπωσ ςχολεία, νοςοκομεία,
καταςκθνϊςεισ και
 τουσ οικιςμοφσ
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που βρίςκονται:
α) για τισ εγκαταςτάςεισ ανϊτερθσ βακμίδασ, εντόσ ακτίνασ ίςθσ με αυτιν τθσ ηϊνθσ ΙΙΙΣροςταςίασ Σλθκυςμοφ για το δυςμενζςτερο ςενάριο ατυχιματοσ και
β) για τισ εγκαταςτάςεισ κατϊτερθσ βακμίδασ, εντόσ ακτίνασ 1km από το κεντροβαρζσ ςθμείο τθσ
εγκατάςταςθσ.
Ειδικότερα και όςον αφορά τουσ οικιςμοφσ, κα πρζπει να αποτυπϊνονται οι ςυντεταγμζνεσ του
εγγφτερου ςτθν εγκατάςταςθ άκρου του εκάςτοτε οικιςμοφ, όπωσ αυτό αποδίδεται ςτο ςχετικό
κεςμικό πλαίςιο οριοκζτθςθσ του τελευταίου.
Υε περίπτωςθ που τα ανωτζρω ςτοιχεία δε διατίκενται από τον/τουσ αρμόδιο/ουσ ΡΦΑ, ο
Φάκελοσ τθσ Μοινοποίθςθσ και τθσ Ζκκεςθσ Σολιτικισ Σρόλθψθσ Ξεγάλων Ατυχθμάτων κα
πρζπει να ςυμπλθρωκεί με το ςχετικό ζγγραφο του/των αρμόδιου/ων ΡΦΑ, το οποίο και κα
πιςτοποιεί τθ μθ διάκεςθ των ανωτζρω ςτοιχείων.
Σροαπαιτοφμενο για τισ εγκαταςτάςεισ ανϊτερθσ βακμίδασ αποτελεί πάντα θ ςφγκριςθ των
ςθμείων ενδιαφζροντοσ τα οποία περιλαμβάνονται εντόσ τθσ ηϊνθσ ΙΙΙ για το δυςμενζςτερο
ςενάριο ατυχιματοσ, με τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθ ηϊνθ ΙΙΙ για
κάκε ςενάριο ατυχιματοσ εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ ξεχωριςτά. Υε περίπτωςθ που για κάποιο
ςενάριο ατυχιματοσ εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ, τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τα οποία
περιλαμβάνονται ςτθν αντίςτοιχθ ηϊνθ ΙΙΙ είναι διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται ςτθ
ηϊνθ ΙΙΙ για το δυςμενζςτερο ςενάριο ατυχιματοσ (όπωσ π.χ. ςτθν περίπτωςθ ενόσ διυλιςτθρίου
με δεξαμενζσ οι οποίεσ βρίςκονται τοποκετθμζνεσ ςε αποςτάςεισ μεταξφ τουσ που δεν είναι
πάντα ιδιαίτερα μικρζσ, κλπ.), ο Φάκελοσ Μοινοποίθςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει
χαρτογραφικι αποτφπωςθ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ όχι μόνο για το δυςμενζςτερο ςενάριο,
αλλά και για κάκε ςενάριο με διαφορετικά ςθμεία ενδιαφζροντοσ.
2. Ιδζα Επιχειριςεων
Υτο πλαίςιο του παρόντοσ Ξνθμονίου Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων
Ξεγάλθσ Ζκταςθσ προςδιορίηονται οι δράςεισ του Υυντονιςτι, τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ
Σροςταςίασ, των ΔΙΣΕΧΩΥΧ, των Διευκφνςεων Χδάτων και των λοιπϊν Χπθρεςιϊν τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.,
που κα χρειαςτεί να ςυνδράμουν, τόςο ςτο ςτάδιο ςχεδιαςμοφ και πρόλθψθσ, όςο και κατά τθν
αντιμετϊπιςθ-αποκατάςταςθ του φαινομζνου.
Ματαγράφοντασ τισ δράςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ του φορζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ξακεδονίασ-Θράκθσ, αυτζσ επιμερίηονται ςε τρείσ (3) φάςεισ:
ΦΑΣΘ 1θ : Σροπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ –
Θράκθσ
ΦΑΣΘ 2θ : Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων ΦΑΞΕ
ΦΑΣΘ 3θ : Αποκλιμάκωςθ – Αποκατάςταςθ-Υυνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν
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ΜΕΟΣ 3
ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΘΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΤΑΜΕ

ΜΕΟΣ 3. ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΤΑΜΕ

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ - Θράκθσ ωσ φορζασ πολιτικισ προςταςίασ (αρκ. 3
του Ο.3013/2002 όπωσ ιςχφει), ζχει τθν ευκφνθ, κατά το μζροσ που τθν αφορά, του ςυντονιςμοφ
και επίβλεψθσ εντόσ των διοικθτικϊν τθσ ορίων, του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν
ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ από τθν εκδιλωςθ ςυμβάντων ι μεγάλων
ατυχθμάτων με εμπλεκόμενεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ
Α. Ρροπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ο.3013/2002, κακϊσ και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ όπωσ αυτζσ αποδίδονται ςτο άρκρο 280 του Ο.3852/2010, θ
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ - Θράκθσ ςτο πλαίςιο προετοιμαςίασ / ετοιμότθτασ για τον
κίνδυνο ΦΑΞΕ προβαίνει ςε δράςεισ:









Ανάλογθσ ςτελζχωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
Εγκρίνει τθν δαπάνθ των Διμων (αν και εφόςον υποβλθκεί αίτθμα) για παροχι ςτουσ εκελοντζσ
πυροςβζςτεσ ςτολισ και ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ ιδίων προδιαγραφϊν με εκείνεσ
του μόνιμου πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν αποκτιςει τθν
ιδιότθτα του εκελοντι πυροςβζςτθ .
Εξαςφαλίηει τθ ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων που διακζτει θ Α.Δ.Ξ.Θ. για τθν
υποςτιριξθ του ζργου των Διμων και των Σεριφερειϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
και τθν άμεςθ /βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω ΦΑΞΕ, εφόςον τοφτο κρικεί αναγκαίο.
Υυντάςςει και εγκρίνει το Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων
Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. με βάςθ το Γενικό Υχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν
Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ με τθν κωδικι ονομαςία «ΘΤΑΜΝΕΙΦΡΥ» (3θ ζκδοςθ).
Μοινοποιεί το μνθμόνιο ενεργειϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςτθν
Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, ςτθν Σεριφερειακι Συροςβεςτικι
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Διοίκθςθ Ανατολικισ Ξακεδονίασ & Θράκθσ, ςτθν Γενικι Σεριφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ και ςτθν Γενικι Σεριφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Ανατολικισ
Ξακεδονίασ & Θράκθσ
Υυμβάλει ςτθν ενθμζρωςθ των Διμων για ηθτιματα που αφοροφν το ςχεδιαςμό και τισ δράςεισ
Σολιτικισ Σροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τεχνολογικά ατυχιματα μεγάλθσ
ζκταςθσ, που εκδίδονται από τθν Γ.Γ.Σ.Σ.,
Σαρζχει βοικεια ςτουσ Διμουσ, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι τθσ, ςτθν υλοποίθςθ ςχεδίων
δράςθσ αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τεχνολογικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ
Ενθμερϊνει το κοινό ςχετικά με τθν λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από τεχνολογικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ και τισ δράςεισ που πρζπει να
αναλθφκοφν, με βάςθ τισ οδθγίεσ και το ζντυπο υλικό τθσ Γ.Γ.Σ.Σ.
Υυμμετζχει ςτα Υυντονιςτικά Φοπικά ργανα (ΥΦΡ) όλων των Διμων, εντόσ διοικθτικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, ςτο πλαίςιο των
προπαραςκευαςτικϊν δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ΦΑΞΕ
Υυμμετζχει ςτα Υυντονιςτικά ργανα Σολιτικισ Σροςταςία (ΥΡΣΣ) όλων των Σεριφερειακϊν
Ενοτιτων, εντόσ διοικθτικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ, ςτο πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ΦΑΞΕ.
Ξελετά τα πρακτικά των ΥΦΡ που αποςτζλλονται από τουσ Διμουσ, και τα πρακτικά των ΥΡΣΣ
που αποςτζλλονται από τισ Σεριφερειακισ Ενότθτεσ, για ενθμζρωςθ ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαίασ
ςυνεργαςίασ και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των φορζων Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
Υυμμετζχει ςε αςκιςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ, των Διμων ι
άλλων φορζων, εφόςον προςκλθκεί, για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ
τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των ζναντι ΦΑΞΕ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ
ΓΓΣΣ.
Υυνεργάηεται με τισ Αυτοτελείσ Δ/νςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ των Σεριφερειϊν ςτθν κατάρτιςθ
των Ειδικϊν ΥΑΦΑΞΕ (παρ. Β.2, εδ. 2β, άρκρο 11 τθσ ΜΧΑ 172058/2016).
Ναμβάνει, διά των Αυτοτελϊν Δ/νςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ, από τθ Δ/νςθ Υχεδιαςμοφ και
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΣΣ ψθφιακοφ αντίγραφου των Ξελετϊν Αςφαλείασ που
διαβιβάηεται ςτθν ανωτζρω από τθν αδειοδοτοφςα αρχι ζνα (1) μινα μετά από τθν καταχϊρθςι
τουσ (παρ. Γ.5β, άρκρο 9 τθσ ΜΧΑ 172058/2016).
Υυντθρεί τον εξοπλιςμό και τα μζςα τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από ΦΑΞΕ
Εξαςφαλίηει τθν χρθματοδότθςθ δράςεων διαχείριςθσ αποβλιτων που κα προκφψουν από
Φ.Α.Ξ.Ε. μζςω του Φακτικοφ Σροχπολογιςμοφ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ
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Β. Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων ΤΑΜΕ
Ξετά τθν εκδιλωςθ ατυχιματοσ ο Υυντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ωσ
Αποκεντρωμζνο ργανο Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ του ρόλου για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν που μπορεί να προκφψουν από ΦΑΞΕ:
Α. κινθτοποιεί τθν Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ., προκειμζνου να
δρομολογιςει δράςεισ που ςυνδζονται με:












τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ λοιποφσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ
(Σ.Υ., ΕΝ.ΑΥ, κλπ.)( Σαράρτθμα Ε, Διάγραμμα Τοισ)
τθν περαιτζρω ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ
φαινομζνου και τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
ςε επικοινωνία με τισ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΝ.ΑΥ., του Σ.Υ. και του Ε.Μ.Α.Β.,
τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν εκδιλωςθ του ΦΑΞΕ και εφόςον ςυντρζχουν
λόγοι, να ενθμερϊςουν άμεςα τον Υυντονιςτι ϊςτε ο τελευταίοσ και ανάλογα με το
είδοσ του περιςτατικοφ να κινθτοποιιςει τισ Δ/νςεισ Χδάτων, τισ ΔΙ.ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. ι/και τθν
Σ.Ε.Α.Σ.Η.
τον ςυντονιςμό τθσ διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ ΦΑΞΕ και τθ διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν από τθν καταςτροφι, εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. και
εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ από τον Γενικό Γραμματζα
Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε περιπτϊςεισ τοπικϊν και περιφερειακϊν καταςτροφϊν
μεγάλθσ ζνταςθσ
τθν ενθμζρωςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, για τισ επιπτϊςεισ από
τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
τθν λιψθ απόφαςθσ, κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ του εκάςτοτε
Επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, (ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2
παρ.3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ.1 περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ του ν. 3013/2002
όπωσ ιςχφει) θ οποία εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ και Σεριφερειάρχεσ..
τθν ςυμμετοχι ςτα ΥΡΣΣ των Σεριφερειακϊν Ενοτιτων και τα ΥΦΡ των Διμων ςε
περίπτωςθ που ςυγκλθκοφν κατά τθ διάρκεια ι μετά από ΦΑΞΕ *7575/18-10-2016
Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Χπουργοφ Εςωτερικϊν (ΦΕΜ 3591/Βϋ/4-11-2016, ΑΔΑ:
6ΗΠΗ465ΦΘΕ-ΜΞΦ) και 8332/21-11-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υχεδιαςμοφ &
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΣΣ+.

Β. κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ από τθν Δ/νςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ και ανάλογα με το
είδοσ του περιςτατικοφ:
1. κινθτοποιεί τισ Δ/νςεισ Χδάτων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. οι οποίεσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ
Δ/νςεισ των Γενικϊν Δ/νςεων Χγείασ των οικείων Σεριφερειϊν, και άλλεσ ενδεχομζνωσ
ςυναρμόδιεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ δρομολογοφν δράςεισ που ςυνδζονται με:
 Φθν λιψθ ζγκαιρων και κατάλλθλων διαχειριςτικϊν μζτρων ςτα οποία
περιλαμβάνεται θ ενθμζρωςθ του κοινοφ και, εφόςον απαιτείται, θ προςωρινι
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απαγόρευςθ τθσ κολφμβθςθσ (ΜΧΑ H.Σ. 8600/416/E103/2009, ΦΕΜ 356Β’/26-022009, άρκρα 3 & 8).
Φθν άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Χδάτων

2. κινθτοποιεί τισ Δ/νςεισ ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. οι οποίεσ μετά τθν υλοποίθςθ των άμεςων
μζτρων καταςτολισ του ατυχιματοσ από τθν αρμόδια Συροςβεςτικι Χπθρεςία,
δρομολογοφν δράςεισ που ςυνδζονται με:
 Φθν αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ (αξιολόγθςθ) τθσ ρφπανςθσ
 Φθν διακρίβωςθ του φορζα διαχείριςθσ
 Φθν ειςιγθςθ για ζκδοςθ απόφαςθσ από τον Υυντονιςτι για τον κακοριςμό
των εργαςιϊν και των ζργων επιτόπιασ εξυγίανςθσ ι/και αποκατάςταςθσ του
περιβάλλοντοσ
 Φθν ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων μζτρων/εργαςιϊν ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να διαπιςτωκεί θ ταυτότθτα του παραγωγοφ ι
κατόχου των επικίνδυνων αποβλιτων
 Φον καταλογιςμό τθσ δαπάνθσ των ζργων που υλοποιοφνται από τισ
ΔΙ.ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ., ςτον παραγωγό ι κάτοχο των επικίνδυνων αποβλιτων όταν
διαπιςτωκεί θ ταυτότθτά του
3. κινθτοποιεί τθν Σεριβαλλοντικι Επιτροπι Αποκατάςταςθσ Σεριβαλλοντικισ Ηθμιάσ
(Σ.Ε.Α.Σ.Η.) τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ

Γ. Αποκλιμάκωςθ – Αποκατάςταςθ-Συνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν
Υτθν φάςθ αυτι που αφορά ενζργειεσ που ακολουκοφν τθσ λιξθσ του ΦΑΞΕ, θ
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ - Θράκθσ προβαίνει ςε δράςεισ:
3.1 Αποκλιμάκωςθ


Νιψθ και δθμοςιοποίθςθ απόφαςθσ για αποκλιμάκωςθ δυναμικοφ και μζςων, όταν
ζχει τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ του ζργου τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ ο Υυντονιςτισ τθσ
Α.Δ.Ξ.Θ. κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ με το Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ,
ςε περιπτϊςεισ τοπικϊν και περιφερειακϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ ζνταςθσ



Νιψθ απόφαςθσ για αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που
διζκεςε ι είχε ενεργοποιιςει θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – Θράκθσ

3.2 Αποκατάςταςθ
Α. Ξετά τθν λιξθ του ΦΑΞΕ και ανάλογα με τισ ενδείξεισ των μετριςεων που πικανόν ζγιναν
κατά τθ διάρκεια αυτοφ, οι Δ/νςεισ ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. αναλαμβάνουν δράςεισ που
ςυνδζονται με:


τθν ςυνζχιςθ τθσ διεξαγωγισ των δειγματολθψιϊν και των περιβαλλοντικϊν μετριςεων
ϊςτε να διαπιςτωκοφν οι επιπτϊςεισ του ατυχιματοσ και θ πικανι διαςπορά τουσ
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τθν λιψθ απόφαςθσ για πικανά μακροπρόκεςμα μζτρα προςταςίασ του πλθκυςμοφ
και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ.
Φθν υλοποίθςθ των μακροπρόκεςμων μζτρων, ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιουσ φορείσ
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, με ςκοπό τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ
υγείασ, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να διαπιςτωκεί θ ταυτότθτα του
Φον καταλογιςμό τθσ δαπάνθσ των ζργων που υλοποιοφνται από τισ ΔΙ.ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ., ςτον
παραγωγό ι κάτοχο των επικίνδυνων αποβλιτων όταν διαπιςτωκεί θ ταυτότθτά του
φορζα
Φθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα μακροπρόκεςμα μζτρα που λιφκθκαν για τθν
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ

Β. Ξετά τθν λιξθ του ΦΑΞΕ που επθρεάηει τθν ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ και τθν
υγεία των λουομζνων οι Δ/νςεισ Χδάτων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. αναλαμβάνουν δράςεισ που ςυνδζονται
με:
 Φθν ενθμζρωςθ τουσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τα αποτελζςματα των μετριςεων
κακϊσ και για τθν λιψθ των αναγκαίων μζτρων με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ
υγείασ και τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ
 Φθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα μακροπρόκεςμα μζτρα που λιφκθκαν για τθν
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ
3.3 Συνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν


Φιρθςθ ςτοιχείων ειδικοφ φακζλου καταςτροφισ, ςτον οποίο περιζχονται τα ςτοιχεία
του ςυνόλου των ενεργειϊν όλων των φορζων που ζλαβαν μζροσ ςτθν αντιμετϊπιςθ
καταςτροφϊν ΦΑΞΕ και γίνονται προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε περίπτωςθ
αντιμετϊπιςθσ παρόμοιων φαινομζνων, ςε περιπτϊςεισ περιφερειακϊν καταςτροφϊν
ι τοπικϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ ζνταςθσ.
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ΜΕΟΣ 4
ΔΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΘΣ
– ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΤΟΥ
Ρ.Σ. – ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΧΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ

ΜΕΟΣ 4. ΔΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΘΣ – ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΤΟΥ Ρ.Σ. –
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΘΣ/ΒΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ

1.Δράςεισ αναγγελίασ, ελζγχου και καταςτολισ των ςυμβάντων/μεγάλων ατυχθμάτων
Θ αναγγελία (αρχικι ειδοποίθςθ) του περιςτατικοφ γίνεται από τον φορζα εκμετάλλευςθσ τθσ
εγκατάςταςθσ προσ τθν αρμόδια Συροςβεςτικι Χπθρεςία. Υε περίπτωςθ απουςίασ φορζα
εκμετάλλευςθσ (εταιρία υπό πτϊχευςθ, εγκαταλελειμμζνθ εγκατάςταςθ, κλπ), θ κλιςθ γίνεται
από οποιονδιποτε διαπιςτϊςει εκδθλωκζν περιςτατικό.
Θ αρμόδια Συροςβεςτικι Χπθρεςία ενθμερϊνει άμεςα το Σεριφερειακό Μζντρο Επιχειριςεων
(ΣΕ.Μ.Ε.) τθσ οικείασ Σεριφερειακισ Συροςβεςτικισ Διοίκθςθσ (ΣΕ.ΣΧ.Δ.), το οποία εν ςυνεχεία
επικοινωνεί τθλεφωνικά και ενθμερϊνει τισ εξισ εμπλεκόμενεσ Χπθρεςίεσ/Φορείσ:
Ρ υπεφκυνοσ τθσ εγκατάςταςθσ οφείλει να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ τθσ αρμόδιασ
Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ ςτθν εγκατάςταςθ, ενϊ εφαρμόηει άμεςα το εςωτερικό μνθμόνιο
ζκτακτθσ ανάγκθσ τθσ εγκατάςταςθσ, το οποίο, εφόςον πρόκειται για εγκατάςταςθ ανϊτερθσ
βακμίδασ, εμπεριζχεται ςτθ Ξελζτθ Αςφαλείασ τθσ ανωτζρω.

Υτο ακόλουκο Διάγραμμα 1 δίνεται ςχθματικά θ ροι πλθροφοριϊν για τθν αναγγελία (αρχικι
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ειδοποίθςθ).
ΑΡΜΟΓΙΑ
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΡΥΗ
ΚΔΠΠ/ΔΚΔ
ΣΟΠΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ
ΚΔΠΙΥ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

(ΜΟΝΟ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΠΙΚΗ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.)
ΔΚΔ/199 ΔΚΤΠ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
Γ/νση Πολιτικής Προστασίας
ΠΔΚΔ
ΣΟΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΔΚΑΒ

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΔΙ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
(ΓΔΓΓΗΔ, ΑΓΜΗΔ, κλπ.)
ΑΡΜΟΓΙΑ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΦΟΡΔΑ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
(Ή Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ
ΑΠΟΤΙΑ ΣΟΤ,
ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ
ΑΛΛΟ)

Αστοτελής Γ/νση Πολιτικής
Προστασίας

ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Π.

Σμήμα Πολιτικής Προστασίας
Περιυερειακής Δνότητας
ΟΙΚΔΙΟ ΓΗΜΟ
Γραυείο Πολιτικής
Προστασίας

ΓΗΜΑΡΥΟ

ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ Π.Π.

Διάγραμμα 1. Τοι πλθροφοριϊν για τθν αρχικι ειδοποίθςθ (αναγγελία).
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1. Ρερίπτωςθ παρ’ ολίγον μεγάλου ατυχιματοσ ι περιςτατικοφ που δεν κατζλθξε ςε μεγάλο
ατφχθμα (ςυμβάν)
Ξζχρι να επιτευχκεί θ πλιρθσ καταςτολι του περιςτατικοφ, οι επιχειρθςιακά εμπλεκόμενοι
φορείσ (Σ.Υ., ΕΝ.ΑΥ. κλπ) δρουν ςτον χϊρο του περιςτατικοφ ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό
τουσ ςχεδιαςμό και με το δυναμικό και τα μζςα που απαιτοφνται.
ταν επζλκει θ πλιρθσ καταςτολι του ςυμβάντοσ, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ, εφόςον
απαιτείται, υλοποιεί άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα/εργαςίεσ για τθ βραχεία εξυγίανςθ και
αποκατάςταςθ του χϊρου του ατυχιματοσ και τθν προςταςία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ υπό τθν εποπτεία και ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ ΣΕ.ΧΩ. τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ.8 του παρόντοσ Ξζρουσ.
Ξετά τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν εξυγίανςθσ και αποκατάςταςθσ του χϊρου, το ςυμβάν
λιγει, κατόπιν εντολισ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του ΣΥ ςτο ςθμείο του ςυμβάντοσ.
2. Ρερίπτωςθ εκδθλωμζνου ι επικείμενου μεγάλου ατυχιματοσ (ΤΑΜΕ)
Εφόςον οριοκετθκοφν οι ηϊνεσ προςταςίασ των ομάδων καταςτολισ και του πλθκυςμοφ
και οι εκτιμϊμενεσ από το περιςτατικό επιπτϊςεισ, είναι ι αναμζνεται να είναι επιπτϊςεισ
μεγάλου ατυχιματοσ (ΤΑΜΕ), το οποίο προκαλεί ςοβαροφσ κινδφνουσ, άμεςουσ ι απϊτερουσ,
για τθν ανκρϊπινθ υγεία ι το περιβάλλον, εντόσ ι εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ και ςχετίηεται με
μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ, τότε το περιςτατικό χαρακτθρίηεται ωσ «μεγάλο
ατφχθμα (ΤΑΜΕ)». Στθν περίπτωςθ αυτι, δρομολογοφνται οι κάτωκι δράςεισ:
Ι. Δράςεισ καταςτολισ του ΤΑΜΕ, που δρομολογοφνται με μζριμνα τθσ κατά τόπο αρμόδιασ
Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό του Σ.Υ.
ΙΙ. Δράςεισ υποςτιριξθσ του Ρ.Σ. ςτο ζργο καταςτολισ του ΤΑΜΕ, που δρομολογοφνται, κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Σ.Υ. ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ, από
λοιποφσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ (ΡΦΑ, ΕΝ.ΑΥ., κλπ).
ΙΙΙ. Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ ςυνεπειϊν
ζνεκα του ΤΑΜΕ, οι οποίεσ ζχουν κατά κφριο λόγο ωσ εξισ:
- Χλοποίθςθ μζτρων βραχείασ αποκατάςταςθσ και εξυγίανςθσ του χϊρου του ατυχιματοσ, με
μζριμνα του φορζα εκμετάλλευςθσ, υπό τθν εποπτεία και ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ ΣΕ.ΧΩ. τθσ
οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 8 του παρόντοσ
Ξζρουσ.
3. Επικοινωνίεσ
Ρι επικοινωνίεσ μεταξφ των Φορζων για δράςεισ υποςτιριξθσ του ζργου του ΣΥ ςτθν
καταςτολι ΦΑΞΕ, κακϊσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω ΦΑΞΕ γίνονται κατά κανόνα με τθ χριςθ των
δικτφων ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ ςε όλα τα ςτάδια επιχειριςεων.
Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, θ αποςτολι αιτθμάτων, κλπ. που πραγματοποιοφνται μζςω
τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν, δφναται να ακολουκείται με τθν αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ (FAX),
όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
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4. Κινθτοποίθςθ πολιτικισ προςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ
ςε περίπτωςθ μεγάλου ατυχιματοσ
Υε περίπτωςθ μεγάλου ατυχιματοσ, θ αρμόδια Συροςβεςτικι Χπθρεςία ενθμερϊνει τθν
Δ/νςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Εφόςον και όποτε απαιτθκεί, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του
ΣΥ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ, κινθτοποιοφνται:
 Η Δ/νςη Πολιτικήσ Προςταςίασ τησ οικείασ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, προκειμζνου να
δρομολογιςει δράςεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Ξζροσ 2 του παρόντοσ Ξνθμονίου,
κακϊσ και να ενθμερϊςει με τθ ςειρά τθσ άμεςα τον Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ. Υτθ ςυνζχεια, ο τελευταίοσ και ανάλογα με το είδοσ του περιςτατικοφ κινθτοποιεί
τισ κάτωκι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ προκειμζνου, εφόςον και όταν
απαιτθκεί, να δρομολογιςουν δράςεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Ξζροσ 2 του παρόντοσ
Ξνθμονίου:
 τθ Δ/νςθ ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. (δεδομζνου ότι ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για
τον ςυντονιςμό τθσ διεξαγωγισ δειγματολθψιϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Ο. 4014/2011
(άρκρο 20)) ι/και
 τθν Σεριβαλλοντικι Επιτροπι Αποκατάςταςθσ Σεριβαλλοντικισ Ηθμιάσ (Σ.Ε.Α.Σ.Η.) τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.

5. Δειγματολθψίεσ αζρα, εδάφουσ, υδάτων
Ματά τθν εξζλιξθ του περιςτατικοφ, μπορεί να καταςτεί απαραίτθτο, να διεξαχκοφν
δειγματολθψίεσ αζρα, εδάφουσ ι/και υδάτων, προκειμζνου:
 να εντοπιςτεί τυχόν υπζρβαςθ επιτρεπόμενων τιμϊν ρφπων και ςυνεπϊσ να γίνει θ εκτίμθςθ
του περιςτατικοφ, κακϊσ και να λθφκοφν άμεςα μζτρα προςταςίασ του κοινοφ από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ, αλλά και ςτθ ςυνζχεια,
 να γίνει αποκατάςταςθ και εξυγίανςθ τθσ περιοχισ.
Οι δειγματολθψίεσ και θ ςυλλογι ςτοιχείων δφνανται να διενεργοφνται κατά περίπτωςθ
από τισ παρακάτω αρχζσ (Ν. 4014/2011, άρκρο 20), οι οποίεσ κινθτοποιοφνται από τθν
Αυτοτελι Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του
επικεφαλισ Αξιωματικοφ του ΡΣ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ διά του επιχειρθςιακοφ του
κζντρου:
o τα Υϊματα Επικεϊρθςθσ Βορείου και Οοτίου Ελλάδοσ (κατά τόπο
αρμοδιότθτασ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Φυςικοφ Σεριβάλλοντοσ & Χδάτων
(βλ. παρ. 1.4 Ξζρουσ 2 του παρόντοσ Ξνθμονίου),
o τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και τθσ
Σεριφζρειασ και
o τα οικεία Μλιμάκια Ελζγχου Σοιότθτασ Σεριβάλλοντοσ (Μ.Ε.Σ.ΣΕ.).
Ρι ανωτζρω αρχζσ ςυγκαταλζγονται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθ διεξαγωγι ζκτακτων
περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων με ςκοπό τθ διερεφνθςθ περιβαλλοντικϊν καταγγελιϊν ι
ςυμβάντων με ιδιαίτερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ.
Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι προαπαιτοφμενο για τθ ςωςτι αξιολόγθςθ των
μετριςεων και ςυνεπϊσ και τθν εκτίμθςθ του περιςτατικοφ, αποτελεί θ φπαρξθ κακοριςμζνων
επιτρεπόμενων τιμϊν ρυπαντικϊν παραμζτρων μζςω κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου.
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Εάν από τισ μετριςεισ προκφψει ότι οι τιμζσ μίασ ι περιςςοτζρων ρυπαντικϊν παραμζτρων
υπερβαίνουν τα αντίςτοιχα επιτρεπόμενα όρια, το περιςτατικό χαρακτθρίηεται από τον
επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ ωσ μεγάλο ατφχθμα (ΤΑΜΕ) και θ
διαχείριςι του γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 του παρόντοσ Ξζρουσ.
6.1 Ζλεγχοσ ποιότθτασ υδάτων
Υε περίπτωςθ που υπάρχει ι αναμζνεται να υπάρξει πικανι ρφπανςθ υδάτινων αποδεκτϊν,
προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν το περιςτατικό λαμβάνει ι πρόκειται να λάβει μεγάλεσ
διαςτάςεισ ϊςτε να χαρακτθριςτεί ωσ «μεγάλο ατφχθμα (ΦΑΞΕ)», κινθτοποιοφνται οι αρχζσ του
Ο. 4014/2011 (άρκρο 20) που ζχουν τθν αρμοδιότθτα για τθ διενζργεια δειγματολθψιϊν και τθ
ςυλλογι ςτοιχείων ι το Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. (ςε περίπτωςθ καλάςςιασ ρφπανςθσ). Υε περίπτωςθ που θ
ςυγκζντρωςθ των ρυπαντικϊν παραμζτρων ςε κάποιον ι κάποιουσ αποδζκτεσ υπερβεί τα
επιτρεπόμενα όρια, το ςυμβάν χαρακτθρίηεται ωσ μεγάλο ατφχθμα (ΤΑΜΕ. Φο αυτό ιςχφει και
ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ άμεςθ μζτρθςθ των ςυγκεντρϊςεων τοξικϊν ρφπων
ςτουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ και εφόςον, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ
του ΣΥ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ, ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ τθσ εγκατάςταςθσ,
οι διαφυγοφςεσ ποςότθτεσ των επικινδφνων ουςιϊν είναι τζτοιεσ ϊςτε να προκαλζςουν ςοβαρζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και τθν υγεία των πολιτϊν.
Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται και πάλι ότι οι ανωτζρω φορείσ προβαίνουν ςε ςχετικζσ
δράςεισ μόνον εφόςον εγγυθκεί για τθν αςφάλειά τουσ ο αρμόδιοσ επικεφαλισ Αξιωματικόσ
του Ρ.Σ. ςτο περιςτατικό, ο οποίοσ ζχει και τον ςυντονιςμό του ζργου τθσ καταςτολισ.
6.2 Ζλεγχοσ Ροιότθτασ Υδάτων πλθν Ρόςιμων
Αναφορικά με τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υδάτων πλθν του πόςιμου φδατοσ, τα Φμιματα
Χδροοικονομίασ (ι Σεριβάλλοντοσ & Χδροοικονομίασ) των Δ/νςεων ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. των Σεριφερειϊν
ελζγχουν τισ ςθμειακζσ και διάχυτεσ εκπομπζσ ρφπων ςτα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια
φδατα (Ο. 3852/2010, άρκρο 186, παρ. Γ, εδ. v.). Επιπλζον, τα Μλιμάκια Ελζγχου Σοιότθτασ
Σεριβάλλοντοσ (Μ.Ε.Σ.ΣΕ.) των Σεριφερειϊν, ωσ αρμόδια για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ γενικά
τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςτθν περιοχι τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ (Ο. 4042/2012,
άρκρο 55, παρ. 1), διενεργοφν αυτοψίεσ με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ παραβάςεων. Φο αυτό δφναται
να διενεργθκεί και από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ (ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. και Χδάτων, κατά περίπτωςθ) των
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, δεδομζνου ότι ςυγκαταλζγονται ςτουσ φορείσ του άρκρου 20 του
Ο. 4014/2011. Υε περίπτωςθ που θ ζνταςθ και θ ζκταςθ του ςυμβάντοσ το απαιτεί, αυτοψίεσ
διενεργοφνται και από το Φμιμα Επικεϊρθςθσ Σεριβάλλοντοσ του αρμόδιου κατά περίπτωςθ
Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του ΧΣΕΟ.
Επιςθμαίνεται ότι ςτον ιςτοχϊρο του ΕΡΔΧ (www.eody.gov.gr) διατίκενται οδθγίεσ
δειγματολθψίασ για φδατα ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, καλαςςίων υδάτων, υδάτων λιμνϊν και
ποταμϊν, υπογείων υδάτων από επιμολυςμζνεσ περιοχζσ, οδθγίεσ αποκικευςθσ και μεταφοράσ
δειγμάτων υδάτων και τροφίμων ςτο ΜΕΔΧ, κλπ.
6. Κλιμάκωςθ περιςτατικοφ
Ρ ςυντονιςμόσ τθσ δρομολόγθςθσ των δράςεων από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν ζνεκα του
ΦΑΞΕ
γίνεται
από
το
αρμόδιο
ργανο
Σολιτικισ
Σροςταςίασ
*Διμαρχοσ,
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Σεριφερειάρχθσ/αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ, Γενικόσ Γραμματζασ Σολιτικισ Σροςταςίασ ι το
ΜΥΡΣΣ, Υυντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (εφόςον του ανατεκεί ρόλοσ από τον Γενικό
Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ)+, ανάλογα με τθν κλιμάκωςθ του περιςτατικοφ.
Οοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωςθσ και κινθτοποίθςθσ του εμπλεκομζνου προςωπικοφ και
μζςων δφναται να τροποποιθκεί όταν αυτό απαιτθκεί βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των νεότερων
δεδομζνων που αφοροφν ςτισ ςυνζπειεσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. Μριτιρια κλιμάκωςθσ
κεωροφνται:
 θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ τθσ καταςτροφισ από το κατϊτερο διοικθτικό επίπεδο λόγω
ανεπάρκειασ διατικζμενων πόρων
 θ ζκταςθ τθσ καταςτροφισ
 το μζγεκοσ των απωλειϊν ι ηθμιϊν (ζνταςθ τθσ καταςτροφισ)
Διευκρινίηεται ότι θ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του κάκε φορζα δεν πρζπει να ςυγχζεται
με τθ γενικότερθ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του ςυνόλου του Ξθχανιςμοφ Σολιτικισ
Σροςταςίασ (θ οποία ορίηεται ςτο Ο.3013/2002, αρκ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χϊρα ςε
διαφορετικό χρόνο, όπωσ προκφπτει από τον ρόλο και τισ αρμοδιότθτεσ του.
7. Βραχεία εξυγίανςθ και περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ του χϊρου του περιςτατικοφ
Θ βραχεία εξυγίανςθ-απορρφπανςθ του χϊρου μετά από ςυμβάν ι μεγάλο ατφχθμα (ΦΑΞΕ)
ςε εγκατάςταςθ SEVESO με περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ι επικείμενεσ περιβαλλοντικζσ απειλζσ,
θ οποία δφναται να περιλαμβάνει τθ ςυλλογι, μεταφορά και διαχείριςθ των επικινδφνων
αποβλιτων που προζκυψαν εξαιτίασ του ατυχιματοσ, τον τυχόν κακαριςμό παρακείμενου
οδοςτρϊματοσ, κλπ., υλοποιείται από τον φορζα εκμετάλλευςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, μετά τθν
καταςτολι του περιςτατικοφ, υπό τθν παρακολοφκθςθ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του ΣΥ ςτο
ςθμείο του περιςτατικοφ.
Οοείται ότι ςε περίπτωςθ που ο φορζασ εκμετάλλευςθσ δεν προβαίνει ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ,
θ Δ/νςθ ΣΕ.ΧΩ. τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ δρομολογεί ςχετικζσ δράςεισ, κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του ΣΥ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ.
Υε περίπτωςθ που επικίνδυνα απόβλθτα ζχουν διαρρεφςει ςε γειτνιάηον οδικό δίκτυο,
δρομολογοφνται οι ενζργειεσ οι οποίεσ προβλζπονται ςτο υπ’ αρικ. 1773/07-03-2016 ζγγραφο
τθσ Δ/νςθσ Υχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΣΣ (ΑΔΑ: 7Ε9Θ465ΦΘΕ-Ω06)).
Σε περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β’/28.03.2006), όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με το άρκρο 3 (παρ. 1δ) τθσ ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ
4326Β’/30.12.2016), ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ ενόσ χϊρου με επικίνδυνα απόβλθτα ςυνεπεία
ατυχιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιςτατικϊν όπου απαιτείται επείγουςα
διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων, μετά τθν υλοποίθςθ των άμεςων μζτρων καταςτολισ του
από τθν αρμόδια Συροςβεςτικι Χπθρεςία, όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν εξυγίανςθ και
αποκατάςταςθ του χϊρου και τθν προςταςία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ
λαμβάνονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του ανωτζρω άρκρου.
Ειδικότερα, οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ αποτελοφν τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εποπτεία και
ζγκριςθ εκτζλεςθσ των απαιτοφμενων μζτρων/ εργαςιϊν, θ δε υλοποίθςθ των απαιτοφμενων
μζτρων/ εργαςιϊν αναλαμβάνεται από τον υπόχρεο φορζα/ κάτοχο των επικίνδυνων αποβλιτων
ι από τθ Δ/νςθ ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν
μπορεί να διαπιςτωκεί θ ταυτότθτα του παραγωγοφ ι κατόχου των επικίνδυνων αποβλιτων.
Επιπλζον, ςφμφωνα με το υπ’ αρικ. ΧΣΕΟ/ΥΧΓΑΣΕΗ/105239/679/14-11-2019 ζγγραφο του
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ΥΧΓΑΣΕΗ, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι μακροςκοπικά δυνατόσ ο διαχωριςμόσ ενόσ αποβλιτου
ςε επικίνδυνο ι μθ και από τα φυςικά χαρακτθριςτικά του (οςμι, χρϊμα, πυκνότθτα κλπ)
εκτιμθκεί από τουσ αρμόδιουσ περιβαλλοντικοφσ φορείσ ότι πρζπει να γίνει δειγματολθψία για
τθν ταυτοποίθςθ του αποβλιτου και τθν κατάταξι του ςτον αντίςτοιχο ΕΜΑ, το απόβλθτο κα
πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ επικίνδυνο, θ διαχείριςθ του οποίου, εφόςον δεν είναι δυνατόσ ο
εντοπιςμόσ του κατόχου ι του υπευκφνου, αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ τθσ
οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Σε περίπτωςθ εφαρμογισ του ΡΔ 148/2009 περί περιβαλλοντικισ ευκφνθσ, όπωσ αυτό
τροποποιικθκε και ιςχφει, θ αρμόδια αρχι για τθν εφαρμογι του ανωτζρω Σροεδρικοφ
Διατάγματοσ (ΥΧ.Γ.Α.ΣΕ.Η. ι Σεριφερειακι Επιτροπι Αντιμετϊπιςθσ Σεριβαλλοντικϊν Ηθμιϊν
(ΣΕΑΣΗ), κατά περίπτωςθ) προβαίνει ςτθν εφαρμογι των απαιτοφμενων δράςεων
αποκατάςταςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 9 αυτοφ. Υε περίπτωςθ που αρμόδια
αρχι για τθν εφαρμογι του ΣΔ 148/2009 είναι θ Σεριφερειακι Επιτροπι Αντιμετϊπιςθσ
Σεριβαλλοντικϊν Ηθμιϊν (ΣΕΑΣΗ) τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ ανωτζρω Επιτροπι
ειςθγείται ςτον Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ άμεςθσ ι επελκοφςασ ηθμίασ (ΣΔ 148/2009, άρκρο 6, παρ. 7 και Ο.
3852/2010). Υτα άρκρα 9 ζωσ 12 του ΣΔ 148/2009, προβλζπονται αναλυτικά οι δράςεισ
αποκατάςταςθσ, ο κακοριςμόσ των μζτρων αποκατάςταςθσ και ο καταλογιςμόσ των δαπανϊν
αποκατάςταςθσ για τθν πρόλθψθ και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτο περιβάλλον.
Ρι φορείσ εκμετάλλευςθσ ζχουν καταρχάσ υποχρζωςθ να ενθμερϊνουν άμεςα τθν αρμόδια
αρχι για τθν φπαρξθ περιβαλλοντικισ ηθμίασ ι τθν άμεςθ απειλι πρόκλθςθσ τζτοιασ ηθμίασ (ΣΔ
148/2009, άρκρο 7, παρ. 3). Εφόςον ςτο χϊρο του ατυχιματοσ παρίςτανται οι τοπικζσ υπθρεςίεσ
Σεριβάλλοντοσ, μποροφν και αυτζσ να ενθμερϊςουν άμεςα τθν αρμόδια Αρχι ςχετικά με τα
ανωτζρω.
Θ αδειοδοτοφςα αρχι τθσ εγκατάςταςθσ ςυντονίηει τισ κακ’ φλθν ςτθν κείμενθ νομοκεςία
αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ αρχζσ, κακϊσ και άλλεσ ενδεχομζνωσ δθμόςιεσ αρχζσ και φορείσ,
προκειμζνου αυτζσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ να προβαίνουν ςτισ ενδεδειγμζνεσ
ενζργειεσ ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ λαμβάνει τα απαιτοφμενα μζτρα
αποκατάςταςθσ (ΜΧΑ 172058/2016, άρκρο 16, παρ. 3αβ).
Φο ΥΧΓΑΣΕΗ ςυντονίηει και κατευκφνει το ζργο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ θ οποία ζχει
αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ ευκφνθσ, μζςω των ΣΕΑΣΗ, ϊςτε να
εφαρμόςει επιτυχϊσ τισ διατάξεισ του ΣΔ 148/2009, όταν θ ηθμία ςυμβαίνει ςτα διοικθτικά τουσ
όρια και δεν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι (π.χ. να επθρεάηονται φυςικοί πόροι ι υπθρεςίεσ εκνικισ
ςθμαςίασ).
Βαςικό ρόλο ςτθν όλθ διαδικαςία ζχει το αρμόδιο Υϊμα Επικεϊρθςθσ του ΧΣΕΟ κατά τθν
αξιολόγθςθ των αιτθμάτων, τθ διενζργεια ελζγχων για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων από τουσ
φορείσ εκμετάλλευςθσ κακϊσ και για τθν επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων (άρκρα 13, 16 και 17
του ΣΔ148/2009). Ειδικότερα, θ ανωτζρω αξιολογεί τα αιτιματα φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων:
 που επθρεάηονται ι ενδζχεται να επθρεαςκοφν από περιβαλλοντικι ηθμιά ι
 ζχουν ζννομο ςυμφζρον από τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με περιβαλλοντικι ηθμιά.
Φο αρμόδιο Υϊμα Επικεϊρθςθσ του ΧΣΕΟ διαβιβάηει το αίτθμα για ανάλθψθ δράςθσ κατά
περίπτωςθ είτε ςτο ΥΧΓΑΣΕΗ, για περιπτϊςεισ που επθρεάηουν πόρουσ ι υπθρεςίεσ εκνικισ
ςθμαςίασ ι επθρεάηουν δφο ι περιςςότερεσ Σεριφζρειεσ (ΣΔ 148/2009, άρκρο 6, παρ. 1) είτε
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ςτισ Σεριφερειακζσ Επιτροπζσ Αποκατάςταςθσ Σεριβαλλοντικισ Ηθμιάσ (ΣΕΑΣΗ) των
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, για περιπτϊςεισ που επθρεάηουν πόρουσ ι υπθρεςίεσ που
βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων ενθμερϊνοντασ παράλλθλα το ΥΧΓΑΣΕΗ.
Θ αρμόδια Αρχι (ΥΧΓΑΣΕΗ ι ΣΕΑΣΗ) μπορεί να ηθτιςει τθ ςυνδρομι του αρμόδιου Υϊματοσ
Επικεϊρθςθσ του ΧΣΕΟ ι των αρμόδιων Χπθρεςιϊν ελζγχου αντίςτοιχα, προκειμζνου να
προβοφν ςε περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ και να τεκμθριϊςουν, μζςω του ελζγχου, το είδοσ και
τθν ζκταςθ τθσ περιβαλλοντικισ ηθμιάσ και κυρίωσ να ταυτοποιιςουν τον υπεφκυνο φορζα
εκμετάλλευςθσ (υπ’ αρικ. οικ. 65/22-11-11 ζγγραφο του ΥΧΓΑΣΕΗ (ΑΔΑ: 45700-ΔΤ6).
Ρι δαπάνεσ των δράςεων αποκατάςταςθσ βαρφνουν τον φορζα εκμετάλλευςθσ (ΜΧΑ οικ.
62952/5384/2016, άρκρο 3, παρ. 1δ και ΣΔ 148/2009, άρκρο 11, παρ. 1). Υε περίπτωςθ που ο
φζρων τθν ευκφνθ τθσ ηθμίασ είναι άγνωςτοσ ι μζχρι να διαπιςτωκεί θ ταυτότθτά του, θ ευκφνθ
και το κόςτοσ για εξυγίανςθ ι/και αποκατάςταςθ του χϊρου κακϊσ και όλα τα αναγκαία μζτρα,
βαρφνουν τθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ςτα όρια τθσ οποίασ βρίςκονται τα επικίνδυνα
απόβλθτα (ΜΧΑ οικ. 62952/5384/2016, άρκρο 3, παρ. 1δ, άρκρο 9 του ΣΔ 148/2009 και Ο.
3852/2010). Αντί τθσ αρμόδιασ αρχισ, είναι δυνατόν ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο ΣΔ
148/2009, να αναλαμβάνει θ αδειοδοτοφςα ι άλλθ δθμόςια αρχι, μετά από ςυνεννόθςθ με τθν
αρμόδια αρχι, το ςφνολο ι μζροσ των δαπανϊν για τισ δράςεισ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ
των περιβαλλοντικϊν ηθμιϊν (ΣΔ 148/2009, άρκρο 11, παρ. 8).
Υθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το ΣΔ 148/2009, ο εντοπιςμόσ του φζροντα τθν ευκφνθ τθσ
περιβαλλοντικισ ηθμίασ ι τθσ άμεςθσ απειλισ τζτοιασ ηθμίασ και ο καταλογιςμόσ τθσ ευκφνθσ
του, γίνεται από τθν αρμόδια αρχι ι από κάκε άλλθ δθμόςια αρχι που μπορεί να διενεργεί τουσ
απαιτοφμενουσ περιβαλλοντικοφσ ελζγχουσ, είτε αυτεπαγγζλτωσ είτε μετά από καταγγελία που
προζρχεται από φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ δθμόςιασ αρχισ (ΣΔ
148/2009, άρκρο 6, παρ. 9). Υτθν περίπτωςθ αυτι και όταν μετά τθν εξζταςθ τθσ καταγγελίασ
προκφψει περιβαλλοντικι ηθμιά αλλά δεν ταυτοποιθκεί ο υπεφκυνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ,
διαβιβάηεται ςχετικι απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα του Υϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν
του ΧΣΕΟ ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρμόδια Αρχι, προκειμζνου να αναλάβει δράςθ, θ οποία κα
πρζπει να ζχει μεριμνιςει ζγκαιρα για τθν εξαςφάλιςθ των ςχετικϊν πόρων (ΣΔ 148/2009, άρκρο
9, υπ’ αρικ. οικ. 65/22.11.2011 εγκφκλιοσ του ΥΧΓΑΣΕΗ). ταν ο εντοπιςμόσ δε γίνεται από τθν
αρμόδια αρχι, αλλά από άλλθ δθμόςια αρχι, θ τελευταία οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα τθν
αρμόδια αρχι (άρκρο 6, παρ. 9).
Θ εξυγίανςθ-απορρφπανςθ του χϊρου δφναται να ανατίκεται από τθν αρμόδια αρχι τθσ ΜΧΑ
13588/725/2006, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν ΜΧΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΜ
4326Β’/30.12.2016) (παρ. 1δ, άρκρο 3) (Δ/νςθ ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ)
ςε αδειοδοτθμζνουσ φορείσ διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων 3 , ςφμφωνα με τισ

3

Ρι αδειοδοτθμζνεσ εταιρίεσ ςτθ ςυλλογι και μεταφορά/επεξεργαςία επικινδφνων αποβλιτων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των επικινδφνων αποβλιτων μποροφν να αναηθτθκοφν ςτον ιςτοχϊρο του
Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Αποβλιτων του Χπουργείου Σεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ (wrm.ypeka.gr). Ξε τθ
λειτουργία του ανωτζρω Ξθτρϊου είναι πλζον δυνατι θ αναηιτθςθ αδειοδοτθμζνων εγκαταςτάςεων
αποκικευςθσ, παραλαβισ αποβλιτων κακϊσ και αδειοδοτθμζνων ςυλλεκτϊν-μεταφορζων ανά κωδικό
ΕΜΑ. Θ αναηιτθςθ γίνεται ςτον ιςτοχϊρο wrm.ypeka.gr με το εργαλείο «ΑΟΑΗΘΦΘΥΘ ΞΕΥΩ ΕΜΑ» .
Υτθν ιςτοςελίδα του ΧΣΕΟ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=439&language=el-GR είναι
αναρτθμζνο το παλαιό μθτρϊο φορζων διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων (Ξάιοσ 2016), με ςτοιχεία
για:
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αδειοδοτιςεισ που εκδίδονται ςφμφωνα με το Άρκρο 36, παράγραφο 4 του Οόμου 4042/2012
(ΦΕΜ 24 Α), θ αναηιτθςθ των οποίων μπορεί να γίνει μζςω του ιςτοχϊρου του ΧΣΕΟ
(wrm.ypeka.gr) ανά κωδικό ΕΜΑ αποβλιτου. Ρι αδειοδοτθμζνεσ επιχειριςεισ για ςυλλογιμεταφορά αποβλιτων ζχουν τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν οργάνωςθ των μζςων ςυλλογισ και των
οχθμάτων μεταφοράσ, τθν καταλλθλότθτά τουσ για τθν μεταφορά των αποβλιτων και τθν
αςφαλι παράδοςι τουσ ςε νόμιμα λειτουργοφςεσ επιχειριςεισ προσ περαιτζρω εργαςίεσ
ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ ι προσ διαςυνοριακι μεταφορά. Οοείται ότι οι αδειοδοτθμζνοι φορείσ
διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ των δράςεων εξυγίανςθσαποκατάςταςθσ του χϊρου του ςυμβάντοσ μόνον εφόςον ζχουν ταυτοποιθκεί οι εμπλεκόμενεσ
επικίνδυνεσ ουςίεσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ των δράςεων βραχείασ εξυγίανςθσ-απορρφπανςθσ του χϊρου παφει
να ιςχφει και θ οριοκζτθςθ των ηωνϊν προςταςίασ (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) (όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο
Μζροσ 3 του Παραρτήματοσ ΙΧ τησ ΚΤΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-2-2016)).
Πςον αφορά τισ δράςεισ εξυγίανςθσ-απορρφπανςθσ του χϊρου του περιςτατικοφ,
επιςθμαίνονται τα εξισ:
 Οι δράςεισ αυτζσ ζπονται τθσ πλιρουσ καταςτολισ και προθγοφνται τθσ λιξθσ του
περιςτατικοφ, όταν κρικοφν από τουσ αρμόδιουσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ ωσ
προαπαιτοφμενεσ για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν και τθν
επαναφορά τθσ κοινωνικισ ηωισ ςτθν προτζρα κατάςταςθ (όταν δθλαδι κρικεί ότι κα
πρζπει να παραμείνουν οι ηϊνεσ αποκλειςμοφ - προςταςίασ του πλθκυςμοφ, όπωσ αυτζσ
ζχουν οριοκετθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27, Ραράρτθμα ΙΧ, περίπτωςθ
3 τθσ ΚΥΑ 172058/2016).
 Για τθ λιξθ του περιςτατικοφ δεν είναι προαπαιτοφμενθ θ ολοκλιρωςθ όλων των
διαδικαςιϊν αποκατάςταςθσ του χϊρου που προβλζπονται είτε μζςω τθσ ΚΥΑ
13588/725/2006, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει είτε μζςω του ΡΔ 148/2009
(εκπόνθςθ μελζτθσ απορρφπανςθσ και ζγκριςι τθσ από τθν οικεία Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ, εφαρμογι προγράμματοσ ςτο πλαίςιο του ΡΔ 148/2009 κλπ.), οι οποίεσ, ειδικά
για τθν περίπτωςθ εκτεταμζνθσ ρφπανςθσ αποτελοφν δράςεισ μακροπρόκεςμθσ και όχι
βραχείασ αποκατάςταςθσ.
 Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ του οδοςτρϊματοσ, οι οποίεσ λαμβάνουν
χϊρα μετά τθν πλιρθ καταςτολι του περιςτατικοφ, το ΡΣ, ωσ ζχον τον ςυντονιςμό τθσ
καταςτολισ του περιςτατικοφ, εγγυάται τθν αςφάλεια του χϊρου, των εργαςιϊν και των
χειριςτϊν των μθχανθμάτων.
8. Λιξθ Ρεριςτατικοφ
Ξόλισ ολοκλθρωκοφν θ καταςτολι του περιςτατικοφ και οι δράςεισ για τθν επαναφορά τθσ
κακθμερινισ ηωισ ςτθν προτζρα κατάςταςθ - π.χ. περιβαλλοντικι εξυγίανςθ του χϊρου,
αφαίρεςθ προςωρινισ ςιμανςθσ, επαναφορά κυκλοφορίασ, κλπ., κεωρείται ότι το περιςτατικό

 Αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ ςτθ ςυλλογι και μεταφορά / επεξεργαςία επικινδφνων αποβλιτων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των επικινδφνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων (ΕΑΧΞ)
 Αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ ςτθν αποκικευςθ επικινδφνων αποβλιτων.

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ. Ζκδοςθ
2020
27/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ζχει λιξει και πραγματοποιείται πλιρθσ αποκλιμάκωςθ των διατικζμενων μζςων και δυναμικοφ
για τθν καταςτολι του περιςτατικοφ.
Θ εντολι για τθ λιξθ του περιςτατικοφ δίδεται από το κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν
κλιμάκωςθ των επιχειριςεων, όργανο πολιτικισ προςταςίασ, το οποίο ζχει αναλάβει τον
ςυντονιςμό τθσ διάκεςθσ πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου τθσ καταςτολισ του ΤΑΜΕ κακϊσ
και των ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω αυτοφ και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν καταςτροφι, κατόπιν ςχετικισ
ςυνεννόθςθσ με τον επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ.
Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι θ λιξθ του περιςτατικοφ προχποκζτει ότι δε κα ιςχφει
πλζον θ οριοκζτθςθ των ηωνϊν προςταςίασ (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ςτθν περιοχι του περιςτατικοφ και
ςυνεπϊσ, ο αποκλειςμόσ τθσ, κάτι που ςυμβαίνει όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:
 ζχει επζλκει πλιρθσ καταςτολι του περιςτατικοφ,
 δεν υπάρχει κίνδυνοσ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των πολιτϊν λόγω π.χ. εκπεμπόμενων
τοξικϊν ρφπων, κλπ. και
 ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι δράςεισ βραχείασ εξυγίανςθσ-αποκατάςταςθσ του χϊρου του
περιςτατικοφ (βλ. παρ. 8 του παρόντοσ Μζρουσ).
Με τθν καταςτολι του περιςτατικοφ και τθν πλιρθ εξυγίανςθ-αποκατάςταςθ του χϊρου
αίρεται θ επικινδυνότθτα όςον αφορά τισ ςυνζπειεσ ςτθ ηωι, τθν υγεία και τθν περιουςία των
πολιτϊν, τα υλικά και πολιτιςτικά αγακά και τισ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ και υποδομζσ τθσ
χϊρασ μίασ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ ι/και διαςποράσ τοξικϊν ουςιϊν, χωρίσ αυτό να ςυνεπάγεται
ότι ζχουν ολοκλθρωκεί και οι δράςεισ διενζργειασ δειγματολθψιϊν και μετριςεων,
ενθμζρωςθσ του πλθκυςμοφ, αποκατάςταςθσ βλαβϊν δικτφων κοινισ ωφζλειασ, να είναι
εφικτό ςε όλον τον πλθκυςμό να επανζλκει ςτο χϊρο κατοικίασ του, κλπ).
Θ αποκλιμάκωςθ των εμπλεκομζνων φορζων που ζχουν αναλάβει δράςεισ για τθν υποςτιριξθ
του ζργου τθσ καταςτολισ, για τθν οποία αρμόδιο είναι το Συροςβεςτικό Υϊμα, γίνεται μετά από
ςχετικι απόφαςθ του Επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί
ωσ ςυντονιςτισ του ζργου τθσ καταςτολισ ςτθν περιοχι του περιςτατικοφ, ενϊ οι υπθρεςίεσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ και των λοιπϊν εξωτερικϊν φορζων που τυχόν ςυνζδραμαν αποχωροφν από το
ςθμείο του ςυμβάντοσ.
Επιπλζον, κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ
των εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω του περιςτατικοφ
είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει
ι ζχει ενεργοποιιςει.
10. Ενθμζρωςθ Κοινοφ
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ διακρίνεται ςτθ γενικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τα μζτρα
αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τεχνολογικά ατυχιματα και τισ δράςεισ
που πρζπει να αναλθφκοφν και ςτθν ειδικι ενθμζρωςθ, με τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ οδθγιϊν
προσ τουσ πολίτεσ κατά τθ διάρκεια του μεγάλου ατυχιματοσ.
Α. Γενικι Ενθμζρωςθ του κοινοφ
ςον αφορά τθ γενικι ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τα μζτρα αυτοπροςταςίασ από
κινδφνουσ που προζρχονται από τεχνολογικά ατυχιματα και τισ δράςεισ που πρζπει να
αναλθφκοφν, αυτι γίνεται ςε κεντρικό επίπεδο από τθ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ
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και το Αρχθγείο του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (Ο. 3013/2002, Σ.Δ. 210/1992). Υτουσ ιςτοχϊρουσ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ (www.civilprotection.gr) και του Συροςβεςτικοφ
Υϊματοσ (www.fireservice.gr) παρζχονται οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ ςε περίπτωςθ τεχνολογικοφ
ατυχιματοσ.
Σεραιτζρω ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τα μζτρα αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από τεχνολογικά ατυχιματα και τισ δράςεισ που πρζπει να αναλθφκοφν, με βάςθ τισ
οδθγίεσ και το ζντυπο υλικό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, αποτελεί
υποχρζωςθ των Δ/νςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των
Αυτοτελϊν Δ/νςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ των Σεριφερειϊν, κακϊσ και των Γραφείων Σολιτικισ
Σροςταςίασ των Διμων.
Υτο πλαίςιο των ανωτζρω υπενκυμίηεται ότι οι δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ζπονται τθσ
κεϊρθςθσ των Φακζλων Κοινοποίθςθσ και τθσ καταχϊρθςθσ των Μελετϊν Αςφαλείασ των
εγκαταςτάςεων. Επιςημαίνεται επίςησ, ότι το αναφερόμενο ωσ «εξειδικευμζνο πληροφοριακό
υλικό» το οποίο, το οποίο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο υπ’ αριθ. 4277/07-06-2019
ζγγραφο θα πρζπει να ςυντάςςεται από τουσ φορείσ εκμετάλλευςησ για κάθε εγκατάςταςη
SEVESO, θα πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία τα οποία αποτυπϊνονται ςτα Δελτία Δεδομζνων
Αςφαλείασ (MSDS) τησ εγκατάςταςησ και ςυγκεκριμζνα:
 περιγραφή τησ φφςησ των κινδφνων ατυχημάτων μεγάλησ ζκταςησ εντόσ τησ ςυγκεκριμζνησ
εγκατάςταςησ και των πιθανϊν τουσ επιπτϊςεων ςτη δημόςια υγεία και
 ςτοιχεία αναφορικά με τισ πρϊτεσ βοήθειεσ που θα πρζπει να παρζχονται ςε περίπτωςη
ατυχήματοσ ςτη ςυγκεκριμζνη εγκατάςταςη.
Σε καμία περίπτωςθ το εξειδικευμζνο υλικό δε κα αναφζρεται ςε δράςεισ προςταςίασ πολιτϊν
(παραμονι ςε αςφαλείσ κλειςτοφσ χϊρουσ/οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν), οι οποίεσ
υλοποιοφνται με μζριμνα των αρμόδιων δθμόςιων Αρχϊν.
Υτθ διανομι του ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ μπορεί να ςυμμετζχουν και εκελοντικζσ
οργανϊςεισ που είναι ενταγμζνεσ ςτο μθτρϊο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ. Φο
ενθμερωτικό υλικό το οποίο διατίκεται μζςω του ιςτοχϊρου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ
Σροςταςίασ (www.civilprotection.gr) δφναται να αναρτθκεί ςτουσ οικείουσ ιςτοχϊρουσ με ςκοπό
τθν ευρφτερθ διάδοςι του. Υτουσ ιςτοχϊρουσ www.ready.gov και www.fema.gov παρζχονται
οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ ςε περιπτϊςεισ τεχνολογικϊν ατυχθμάτων.
Β. Ειδικι Ενθμζρωςθ του κοινοφ
Θ ειδικι ενθμζρωςθ, μζςω τθσ ζκδοςθσ και κοινοποίθςθσ οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ κατά τθ
διάρκεια του ατυχιματοσ γίνεται ωσ εξισ:
Ματά τθ διάρκεια ενόσ ατυχιματοσ, θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν απαιτείται ςε περιπτϊςεισ που θ
εξζλιξθ του περιςτατικοφ φαίνεται να επιφζρει ςυνζπειεσ ςτθν υγεία και τθν ακεραιότθτα των
πολιτϊν, ςτθν περιουςία του και/ι ςτο περιβάλλον. Ρι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτθ
δθμοςιότθτα από τισ αρχζσ, απευκφνονται αποκλειςτικά ςτον πλθκυςμό που βρίςκεται ςε
ενδεχόμενο κίνδυνο και γίνονται κυρίωσ μζςω των ΞΞΕ. Θ ενθμζρωςθ ενδείκνυται να
περιλαμβάνει γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ φφςθ του ατυχιματοσ με ζμφαςθ ςτισ πικανζσ
ςυνζπειεσ για τον εκτικζμενο πλθκυςμό και το περιβάλλον, τα ονόματα των επικινδφνων χθμικϊν
ουςιϊν που εμπλζκονται ςτο ςυμβάν και τισ επικίνδυνεσ ιδιότθτζσ τουσ, κακϊσ και οδθγίεσ
αναφορικά με τουσ τρόπουσ αυτοπροςταςίασ και τισ ενδεικνυόμενεσ ενζργειεσ κατά τθ διάρκεια
του ατυχιματοσ.
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11. Χαρτογράφθςθ τθσ πλθγείςασ περιοχισ μετά από τθν εκδιλωςθ μεγάλου ατυχιματοσ
Υε περιπτϊςεισ μεγάλου ατυχιματοσ (ΦΑΞΕ) ςε εγκατάςταςθ SEVESO, θ όςο το δυνατόν
άμεςθ χαρτογράφθςθ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, αποτυπϊνει κατ’ αρχιν τθν ζκταςθ τθσ
καταςτροφισ (π.χ. εξάπλωςθ τοξικοφ νζφουσ κλπ) και εν ςυνεχεία αποτελεί χριςιμθ πλθροφορία
για τον προςδιοριςμό του μεγζκουσ τθσ κινθτοποίθςθσ που απαιτείται από τουσ φορείσ που
εμπλζκονται ςε δράςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και βραχείασ διαχείριςθσ των
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ τουσ.
Επίςθσ αποτελεί χριςιμθ πλθροφορία για τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτο ζργο τθσ
καταγραφισ των ηθμιϊν, τθσ αποκατάςταςθσ, κακϊσ και ςτον προγραμματιςμό ζργων και
δράςεων που ςυνδζονται με νζουσ πικανοφσ επαγόμενουσ κινδφνουσ (βλ. Ξζροσ 4 του παρόντοσ
Ξνθμονίου).

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ. Ζκδοςθ
2020
30/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ΜΕΟΣ 5
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΜΕΟΣ 5: ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

Ρεριβαλλοντικζσ μετριςεισ, αναλφςεισ και λιψθ μζτρων
Υτο παρόν Ξζροσ προςδιορίηονται δράςεισ που ακολουκοφν τθσ λιξθσ του ΦΑΞΕ και ανάλογα
με τισ ενδείξεισ των μετριςεων που πικανόν ζγιναν κατά τθ διάρκεια αυτοφ, ενδζχεται να
απαιτείται θ ςυνζχεια τθσ διεξαγωγισ των δειγματολθψιϊν και των περιβαλλοντικϊν μετριςεων
ςε αζρα, νερά (πόςιμα, υπόγεια και επιφανειακά), ζδαφοσ, γεωργικά και κτθνοτροφικά προϊόντα
και αλιεφματα, κακϊσ και οι υγειονομικοί ζλεγχοι και οι αναλφςεισ, προκειμζνου:
• να διαπιςτωκοφν οι επιπτϊςεισ του ατυχιματοσ και θ πικανι διαςπορά τουσ και
• να αποφαςιςτεί θ πικανι λιψθ ςυγκεκριμζνων μακροπρόκεςμων μζτρων προςταςίασ του
πλθκυςμοφ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ.
Ρι παραπάνω δειγματολθψίεσ και μετριςεισ διενεργοφνται από τουσ φορείσ όπωσ
αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 6 του Ξζρουσ 4 του παρόντοσ Ξνθμονίου.
Φα αποτελζςματα των μετριςεων διαβιβάηονται ςτουσ φορείσ οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τθ
λιψθ μζτρων με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν αποκατάςταςθ του
περιβάλλοντοσ, ιτοι, κατά περίπτωςθ:
 ςτο Χπουργείο Σεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
 ςτο Χπουργείο Χγείασ,
 ςτο Χπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων,
 ςτισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ των Γενικϊν Δ/νςεων Δθμόςιασ Χγείασ & Μοινωνικισ Ξζριμνασ των
οικείων Σεριφερειϊν,
 ςτισ Δ/νςεισ Σεριβάλλοντοσ των οικείων Σεριφερειϊν,
 ςτισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ Γενικϊν Δ/νςεων Σεριφερειακισ Αγροτικισ Ρικονομίασ & Μτθνιατρικισ
των οικείων Σεριφερειϊν,
 ςτισ Δ/νςεισ Σεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Υχεδιαςμοφ των οικείων Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων,
 ςτισ Δ/νςεισ Χδάτων των οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων,
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 ςε λοιποφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
Ανάλογα με τα αποτελζςματα των μετριςεων, οι ανωτζρω κατά περίπτωςθ αρμόδιοι
φορείσ, ςε ςυνεργαςία με τυχόν ςυναρμόδιουσ φορείσ ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό
πλαίςιο, λαμβάνουν τα απαιτοφμενα μακροπρόκεςμα μζτρα με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ
δθμόςιασ υγείασ και προβαίνουν ςε ςχετικι ενθμζρωςθ του κοινοφ (παρ. 10 Μζρουσ 4 του
παρόντοσ Μνθμονίου), θ οποία κα πρζπει να ςυνεχίηεται για όςο διάςτθμα κεωρείται
απαραίτθτθ από τουσ ανωτζρω φορείσ.
Επιπλζον, θ αδειοδοτοφςα αρχι και θ Αυτοτελισ Δ/νςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ οικείασ
Σεριφζρειασ, ςυνεργάηονται με τθ Δ/νςθ ΣΕ.ΧΩ. τθσ οικείασ Σεριφζρειασ ι/και τα Μλιμάκια
Ελζγχου Σοιότθτασ Σεριβάλλοντοσ (Μ.Ε.Σ.ΣΕ.) τθσ οικείασ Σεριφερειακισ Ενότθτασ, τθν αρμόδια
αρχι για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ, τθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ Γενικισ
Δ/νςθσ Δθμόςιασ Χγείασ & Μοινωνικισ Ξζριμνασ τθσ οικείασ Σεριφζρειασ, τθν αρμόδια
Σεριφερειακι Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Αςφάλειασ και Χγείασ ςτθν Εργαςία, κακϊσ και τθν
τοπικι αρμόδια Συροςβεςτικι Χπθρεςία, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι ελιφκθςαν τα
μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα απαιτοφμενα μζτρα για τον περιοριςμό των επιπτϊςεων του
ατυχιματοσ και τθν αποφυγι επανάλθψισ του (ΜΧΑ 172058/2016, παρ. 1α, εδάφιο αβ, άρκρο
16).
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ΜΕΟΣ 6
ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ
ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΪΝ

ΜΕΟΣ 6: ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ

Υφμφωνα με το άρκρο 1 του Ο. 3013/2002, ςτο ςκοπό τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ
περιλαμβάνεται θ προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και
λοιπζσ καταςτροφζσ.
Ξεταξφ των δράςεων που απαιτοφνται για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των
πολιτϊν, είναι και θ οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ από τθν περιοχι που τεκμθριωμζνα
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι.
Ξε το άρκρο 108 του Ο.4249/2014 αναφζρεται πλζον ρθτά ότι:
 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ των
κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν τον ςυντονιςμό του ζργου πολιτικισ προςταςίασ για
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο.
 ταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζναν Διμο, θ
απόφαςθ λαμβάνεται από τον αρμόδιο Σεριφερειάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει
ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ.
 Υτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 (παρ. 3) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 περιπτϊςεισ β', γ'
και δ' του Ο. 3013/2002 (Α' 102), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω απόφαςθ λαμβάνεται από τον
Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ι από τον Υυντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ
Σεριφερειάρχεσ και Δθμάρχουσ.
 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά περίπτωςθ ζχουν τθν
ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ.
Υτο πλαίςιο εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων και ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ ΦΑΞΕ,
κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκοφν τα ακόλουκα κζματα:
 Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν εξετάηεται ωσ μζτρο προλθπτικισ προςταςίασ τουσ, που
πρζπει να δρομολογείται εγκαίρωσ (ενϊ θ καταςτροφι βρίςκεται ςε εξζλιξθ) και κάτω από
οριςμζνεσ προχποκζςεισ και περιοριςμοφσ, θ εκτίμθςθ των οποίων μπορεί να γίνει μόνο ςε
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τοπικό επίπεδο. Υυνεπϊσ, το μζτρο αυτό εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ που ςτισ περιοχζσ που
αναμζνεται να πλθγοφν λόγω τθσ εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, ο κίνδυνοσ
παραμονισ των πολιτϊν ςε οικιςμοφσ, τμιματα πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων, κλπ, είναι
μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο μετακίνθςθσ, ςτον οποίο δφναται να εκτεκοφν
κατευκυνόμενοι προσ αςφαλι χϊρο (π.χ. ςτθν περίπτωςθ επικείμενου BLEVE κατόπιν
εκδθλωμζνθσ πυρκαγιάσ ςε δεξαμενι και εφόςον εκτιμθκεί ότι θ υλοποίθςθ τθσ
απομάκρυνςθσ είναι αςφαλζςτερο μζτρο ςε ςχζςθ με τθν παραμονι ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, ςε
επικείμενθ άφιξθ τοξικοφ νζφουσ ςτθν περιοχι και εφόςον ο χρόνοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ
απομάκρυνςθσ των πολιτϊν εκτιμάται ότι επαρκεί4). Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ζκλυςθσ
τοξικϊν αερίων, θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν εφαρμόηεται υπό τθν προχπόκεςθ ο
απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ επαρκεί ςε ςχζςθ
με τθν ταχφτθτα τθσ χωροχρονικισ κατανομισ τθσ ςυγκζντρωςθσ του τοξικοφ νζφουσ.
 Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ ωσ μζτρο που δρομολογείται για τθν προλθπτικι
προςταςία των πολιτϊν, ζχει χαρακτιρα μθ υποχρεωτικό, βαςιηόμενθ ςτθν ενθμζρωςι τουσ
για τον κίνδυνο και τισ πικανζσ ςυνζπειεσ που ζχει θ παραμονι τουσ ςτον χϊρο για τον οποίο
ζχει λθφκεί θ απόφαςθ τθσ απομάκρυνςθσ.
 Υτο πλαίςιο αυτό και με βάςθ τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ του ΦΑΞΕ, ο Επικεφαλισ Αξιωματικόσ
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ προτείνει εγκαίρωσ και επακριβϊσ
ςτο αρμόδιο όργανο (Διμαρχοσ, κλπ) τα όρια τθσ περιοχισ όπου κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ
δράςθ.
 Θ δράςθ τθσ απομάκρυνςθσ πραγματοποιείται μόνον όταν εξαςφαλίηεται εγκαίρωσ θ καλι
οργάνωςθ για τθν αςφαλι υλοποίθςι τθσ. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, θ δράςθ αυτι εφκολα
μπορεί να προκαλζςει μεγαλφτερεσ ςυνζπειεσ - απϊλειεσ και να μετατραπεί ςε επιχείρθςθ
διάςωςθσ, τθν ευκφνθ τθσ οποίασ ςτον χερςαίο χϊρο, ζχει το Συροςβεςτικό Υϊμα5 (παρ. β,
του αρκ 1 του Ο. 3511/2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί βάςει του άρκ. 63 του Ο.4249/2014 και
ιςχφει).
 Υτισ περιπτϊςεισ που για τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν, κρίνεται αναγκαία θ χριςθ πλωτϊν
καλαςςίων μζςων, θ παρουςία και θ ςυμβολι των κατά τόπουσ Νιμενικϊν Αρχϊν αποτελεί
απαραίτθτθ προχπόκεςθ (Ο. 4150/2013 ΦΕΜ 102/τευχ.Α και Σ.Δ. 13/20-2-2018/ΦΕΜ
26/τευχ.Α).
Θ διάταξθ του άρκρου 108 του Ο.4249/2014 για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ
απομάκρυνςθσ πολιτϊν δεν ζχει εφαρμογι όταν θ αςφάλεια και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ των
ατόμων που ευρίςκονται εντόσ υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων φορζων, τελεί υπό τθν εποπτεία ι
διζπεται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ (Οοςθλευτικά Ιδρφματα, προνοιακά ιδρφματα, Σαιδικζσ
Εξοχζσ – Ματαςκθνϊςεισ, Ιερζσ Ξονζσ, αρχαιολογικοί χϊροι, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ,
4

Ρι χϊροι προςωρινισ αςφαλοφσ παραμονισ των πολιτϊν που απομακρφνονται πρζπει να εξαςφαλίηουν εκ των
προτζρων όλεσ τισ προχποκζςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ και να αποκλείουν το ενδεχόμενο τθσ ανάγκθσ για εκ
νζου απομάκρυνςι τουσ από τον χϊρο ι τουσ χϊρουσ αυτοφσ. Διευκρινίηεται ότι οι προχποκζςεισ υγιεινισ και
αςφάλειασ των χϊρων αυτϊν ςτισ περιπτϊςεισ ΦΑΞΕ δεν διαφοροποιοφνται από αυτζσ που ιςχφουν για τουσ
λοιποφσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ πολιτϊν, οι οποίεσ και δρομολογοφνται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ,
λαμβάνοντασ υπόψιν και τθν προςταςία των πολιτϊν από κινδφνουσ οι οποίοι αναδφονται λόγω του ΦΑΞΕ.
5
Επιςθμαίνεται ότι θ διάςωςθ, θ οποία αποτελεί αρμοδιότθτα του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ςε αντίκεςθ
με τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ είναι δράςθ υποχρεωτικι και κατά κανόνα αφορά μικρζσ
ομάδεσ πολιτϊν, ι μεμονωμζνα άτομα ςε ςυγκεκριμζνο και περιοριςμζνο χϊρο ςτθν περιοχι τθσ
καταςτροφισ, που θ ηωι τουσ βρίςκεται ςε άμεςο κίνδυνο.
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εγκαταςτάςεισ Ενόπλων Δυνάμεων και Υωμάτων Αςφάλειασ, Δομζσ Σροςωρινισ Φιλοξενίασ
Σροςφφγων, τουριςτικά καταλφματα, κλπ.). Υτθν περίπτωςθ αυτι, θ λιψθ τθσ απόφαςθσ
αποτελεί αρμοδιότθτα των υπευκφνων λειτουργίασ τουσ και λαμβάνεται μετά από ςχετικι
ενθμζρωςθ των αρμοδίων οργάνων του ΣΥ ςε τοπικό επίπεδο για τθν αναμενόμενθ πορεία
εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου και ςφμφωνα με τα ςχζδια εκκζνωςισ τουσ ςε
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Ειδικότερα, για αρχαιολογικοφσ χϊρουσ πλθςίον τθσ περιοχισ του ατυχιματοσ, οι υπεφκυνοι
λειτουργίασ τουσ μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του
πυροςβεςτικοφ ζργου και εφόςον αυτά βρίςκονται ςε λειτουργία, εκκενϊνουν άμεςα τον
αρχαιολογικό χϊρο από τουσ επιςκζπτεσ, βάςει του ςχεδιαςμοφ τουσ και ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που τουσ ζχουν παραςχεκεί από το Χπουργείο Σολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ.
Οοείται ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ των υπευκφνων λειτουργίασ των ανωτζρω
υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται άμεςα ςτον οικείο Διμαρχο, όπωσ
επίςθσ και ςτον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ, για λόγουσ καλφτερου ςυντονιςμοφ του ζργου τθσ
Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν και ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθν
υποςτιριξθ του ζργου τουσ από πλευράσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Α. Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ λιψθ απόφαςθσ
Ο μόνοσ αρμόδιοσ να ειςθγθκεί τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ ςτισ περιπτϊςεισ των ΤΑΜΕ
είναι ο εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε
τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, ζχοντασ τθν ευκφνθ περιοριςμοφ των
επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο. Υτο πλαίςιο αυτό, προτείνει
εγκαίρωσ και επακριβϊσ τα όρια τθσ περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ, με βάςθ
τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ του ατυχιματοσ.
Ο Διμαρχοσ, ζχοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ςχετικι ειςιγθςθ, κακορίηει άμεςα, ςθμείο
ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν οι επικεφαλισ των
φορζων που κφρια εμπλζκονται (ΕΛ.ΑΣ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότθτασ), ΡΣ, ΕΚΑΒ,
υπεφκυνοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ), κακϊσ και ο τεχνικόσ αςφαλείασ τθσ εγκατάςταςθσ
(εφόςον είναι εφικτό), ι εάν αυτό δεν είναι άμεςα εφικτό, οι αναπλθρωτζσ τουσ. Θ ενζργεια
αυτι κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί, θ επικοινωνία μεταξφ του Δθμάρχου
και όλων των εμπλεκομζνων φορζων, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν τρζχουςα
κατάςταςθ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ, παρζχει τθ δυνατότθτα για τθν άμεςθ
επιλογι ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι φορείσ ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι
απόφαςθ για απομάκρυνςθ.
Εν ςυνεχεία ο Διμαρχοσ, πλαιςιωμζνοσ από τουσ επικεφαλείσ των φορζων που εμπλζκονται,
πριν λάβει τθν απόφαςθ, πρζπει εγκαίρωσ να εκτιμιςει ι να εξαςφαλίςει τα εξισ:
 Τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να απομακρυνκοφν, με βάςθ τα δθμογραφικά ςτοιχεία
ι άλλεσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον αρικμό των ατόμων που διαβιοφν ι βρίςκονται
ςτθν περιοχι αυτι για διαφόρουσ λόγουσ (εργαηόμενοι, παρακεριςτζσ, κλπ). Θ απομάκρυνςθ,
με βάςθ τον κίνδυνο, ενδεχομζνωσ να μθν αφορά το ςφνολο των πολιτϊν, αλλά μζροσ αυτϊν
(άτομα παιδικισ ι τρίτθσ θλικίασ, άτομα με προβλιματα υγείασ, κλπ).
 Τον προςδιοριςμό των μζςων μεταφοράσ με βάςθ τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να
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απομακρυνκοφν και τθ διακεςιμότθτά τουσ κατά τον χρόνο που κα δοκεί θ εντολι
υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά. Θ ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των μζςων
απομάκρυνςθσ αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. Επίςθσ, μία άλλθ
παράμετροσ που πρζπει να εξεταςτεί είναι και θ δυνατότθτα απομάκρυνςθσ των πολιτϊν με
δικά τουσ μζςα, από κακοριςμζνα δρομολόγια, ςτα οποία ζχει εξαςφαλιςτεί ο ζλεγχοσ τθσ
κυκλοφορίασ.
 Επιςθμαίνεται ότι θ εξαςφάλιςθ μζςων για τθν μετακίνθςθ πολιτϊν μπορεί να γίνει με τα
μζςα Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ που διακζτει ο Διμοσ, ι με τθ ςυνδρομι μζςων άλλων φορζων
του δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα τα οποία είναι άμεςα διακζςιμα ςε τοπικό επίπεδο
(παράγραφοσ 8 του παρόντοσ - μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ – κατάρτιςθ
μθτρϊου εργολθπτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν).
Υτο πλαίςιο αυτό, το γραφείο Σολιτικισ Σροςταςίασ του Διμου κα πρζπει να γνωρίηει εκ των
προτζρων τα μζςα που μποροφν να διακζςουν οι φορείσ ςε τοπικό επίπεδο ςτθν περίπτωςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, κατά τθν οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίθςθσ μίασ τζτοιασ δράςθσ.
Επίςθσ, κα πρζπει να γνωρίηει τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, όταν πρόκειται για φορείσ του
δθμοςίου, κακϊσ και τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, μζςω ενόσ μνθμονίου ςυνεργαςίασ, όταν
πρόκειται για φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα.
Υτισ περιπτϊςεισ που για τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν κρίνεται αναγκαία θ χριςθ πλωτϊν
καλαςςίων μζςων, θ παρουςία και θ ςυμβολι των κατά τόπουσ Νιμενικϊν Αρχϊν αποτελεί
απαραίτθτθ προχπόκεςθ (Ο.4150/2013 ΦΕΜ 102/τευχ.Α και Σ.Δ. 13/20-2-2018/ΦΕΜ 26/τευχ.Α).
Υτο πλαίςιο αυτό, ο Διμαρχοσ επικοινωνεί με τθν οικεία Νιμενικι Αρχι για τθ δυνατότθτα
διάκεςθσ πλωτϊν μζςων.
 Τον αρχικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ των πολιτϊν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ) για τθν εν ςυνεχεία
οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά.
 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ειδοποίθςθ των πολιτϊν εντόσ των ορίων τθσ
περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ, κακϊσ και τον τρόπο εντοπιςμοφ και
ειδοποίθςισ τουσ (πόρτα–πόρτα, ανακοινϊςεισ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τοπικοφσ
ραδιοφωνικοφσ ςτακμόσ, κλπ).
 Τθ δυνατότθτα ελζγχου και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ςε όλα τα εναλλακτικά
δρομολόγια που ζχουν προςδιοριςτεί από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, ότι μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν, λαμβάνοντασ υπόψιν και τθν εκτιμϊμενθ εξζλιξθ του ατυχιματοσ από τον
εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ϊςτε να μθν υπάρχει
κίνδυνοσ κατά τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν.
Θ δυνατότθτα αυτι αφορά δρομολόγια που κα χρθςιμοποιθκοφν τόςο από τα μζςα μαηικισ
μεταφοράσ των πολιτϊν, όςο και από τα ίδια μζςα που ενδζχεται να χρθςιμοποιιςουν οι πολίτεσ
που απομακρφνονται μετά τθ λιψθ και δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Οοείται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα δρομολόγια που ζχουν επιλεγεί, ςε καμιά περίπτωςθ
δεν πρζπει να παρενοχλοφν τθν κίνθςθ των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, κακϊσ και οχθμάτων
άλλων φορζων που ςπεφδουν να ενιςχφςουν το ζργο τθσ καταςτολισ και αντιμετϊπιςθσ
ζκτακτων αναγκϊν (μθχανιματα ζργου, υδροφόρεσ, αςκενοφόρα ΕΜΑΒ, κλπ).
 Τθ διαςφάλιςθ επικοινωνιϊν μεταξφ των αρμόδιων φορζων που εμπλζκονται ςτθν
υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ςυντονιςμόσ τουσ, κακϊσ και θ παροχι
πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν τρζχουςα εξζλιξθ του ΦΑΞΕ.
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 Τθν υποδοχι και φροντίδα των πολιτϊν που απομακρφνονται ςε επιλεγμζνουσ αςφαλείσ
χϊρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιατρικισ βοικειασ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ.
 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να απομακρυνκοφν από τθν περιοχι (π.χ. για 6 ϊρεσ)
μζχρι να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ για τον οποίο απομακρφνονται. Θ εκτίμθςθ αυτι αφορά
κυρίωσ τουσ πολίτεσ που διαμζνουν μόνιμα ι προςωρινά ςτθν περιοχι.
 Τθ φροντίδα για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που απομακρφνκθκαν και διαμζνουν μόνιμα ι
προςωρινά ςτθν περιοχι.
Ξε δεδομζνθ τθ δυςκολία λιψθσ και υλοποίθςθσ τζτοιων αποφάςεων, οι κατά περίπτωςθ
αρμόδιοι Διμαρχοι, οι περιοχζσ των οποίων πλιττονται, όταν αυτό είναι εφικτό ςτα χρονικά
περικϊρια που επιτρζπει θ εξζλιξθ του φαινόμενου, μποροφν να ςυγκαλοφν άμεςα το
Υυντονιςτικό Φοπικό ργανο (ΥΦΡ) προσ υποβοικθςθ του ζργου τουσ. Οοείται ότι για το ςκοπό
αυτό, ςτα ΥΦΡ των Διμων, μετζχουν κατά κφριο λόγο εκπρόςωποι των φορζων που ςυμμετζχουν
ενεργά ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν.
Β. Σχζδιο δράςθσ
Ρι δράςεισ που προοδευτικά υλοποιοφνται ςε μια οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν
περιγράφονται ωσ εξισ:
1. Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και ςχετικι ειςιγθςθ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ
ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, προσ τον αρμόδιο Διμαρχο, προκειμζνου να
δρομολογιςει το μζτρο τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ του πλθκυςμοφ.
2. Άμεςοσ κακοριςμόσ από τον Διμαρχο ςθμείου ςυγκζντρωςθσ φορζων που κφρια εμπλζκονται
*ΕΝ.ΑΥ.-Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. (κατά τόπο αρμοδιότθτασ), ΣΥ, ΕΜΑΒ, κλπ+. Επιςθμαίνεται ότι θ ενζργεια
αυτι, δεν αποκλείει τθν επιτόπου ςφγκλθςθ από τον Διμαρχο, εφόςον θ εξζλιξθ του
φαινόμενου το επιτρζπει, του Υυντονιςτικοφ Φοπικοφ Ρργάνου (ΥΦΡ).
3. Νιψθ απόφαςθσ για τθν απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ, από τον αρμόδιο Διμαρχο,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6, παρ. 5ςτϋ του Ο.3013/2002 (όπωσ αυτό ιςχφει, βάςει
τθσ παρ. 2 του άρκ. 18 του Ο. 3613/2007 (ΦΕΜ 263/Αϋ/2007) και του άρκ. 108 του
Ο.4249/2014) και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που αναφζρονται παραπάνω (παράγραφοσ Α
του παρόντοσ).
4. Ενθμζρωςθ κοινοφ, όταν ζχει λθφκεί απόφαςθ για τθν απομάκρυνςι του. Θ δθμόςια
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ πρζπει να ςυντάςςεται με ευκφνθ
του Δθμάρχου που ζλαβε τθν απόφαςθ. Θ ανακοίνωςθ πρζπει να περιζχει τισ εξισ βαςικζσ
πλθροφορίεσ:
 Σοιοσ ζλαβε τθν απόφαςθ και ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ εκτζλεςισ τθσ.
 Οα προςδιορίηει με ςαφι τρόπο τα όρια τθσ περιοχισ μζςα από τθν οποία κα πρζπει να
απομακρυνκοφν, κακϊσ και τον κίνδυνο που διατρζχουν οι πολίτεσ εάν παραμείνουν ςε
αυτι.
 Οα προςδιορίηει με ςαφι τρόπο εάν ςυντρζχει λόγοσ γενικισ απομάκρυνςθσ όλων των
πολιτϊν, ι ςυγκεκριμζνων ομάδων τισ οποίεσ κα προςδιορίηει κατά προτεραιότθτα (άτομα
με αναπνευςτικά προβλιματα, άτομα παιδικισ θλικίασ, θλικιωμζνοι, κλπ).
 Οα προςδιορίηει ποφ και πότε κα ςυγκεντρωκοφν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ) οι πολίτεσ,
εφόςον χρειάηονται μεταφορά, κακϊσ και τα προςωπικά αντικείμενα που μποροφν να
ζχουν μαηί τουσ.
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 Οα προςδιορίηει τθν προβλεπόμενθ διάρκεια τθσ απομάκρυνςθσ, κακϊσ και τον τόπο
προοριςμοφ.
 Οα κατονομάηει τα αςφαλι οδικά δρομολόγια κακϊσ και τυχόν μονοδρομιςεισ που
μποροφν να ακολουκιςουν ςε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ με δικά τουσ μζςα.
 Οα αναφζρει τθ διακζςιμθ προνοιακι υποςτιριξθ ςτον τόπο προοριςμοφ.
 Οα αναφζρει οδθγίεσ για προςταςία τθσ περιουςίασ των πολιτϊν που απομακρφνονται.
Υθμειϊνεται ότι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα Ξζςα Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ που κα δεχτοφν να
αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, να επιτευχκεί θ δθμιουργία μίασ και μοναδικισ ςυνολικισ
εικόνασ αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ προσ το κοινό.
Ωςτόςο, πζραν των Ξζςων Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ τοπικισ ι πανελλαδικισ εμβζλειασ που κα
αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, θ κφρια δράςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ για τθ λιψθ
απόφαςθσ και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ απομάκρυνςισ του, κα πρζπει να βαςίηεται κατά
κφριο λόγο ςε μεκόδουσ και πρακτικζσ που εξαςφαλίηουν ςε τοπικό επίπεδο περιςςότερο τον
εντοπιςμό και εν ςυνεχεία τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τον κίνδυνο που διατρζχουν ςτθν
περίπτωςθ που παραμείνουν ςτθν περιοχι (πόρτα–πόρτα, ενθμζρωςθ με διερχόμενο όχθμα που
παρζχει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, ςυνδυαςμόσ και των δφο μεκόδων). Υτθν περίπτωςθ
αυτι, τον κφριο λόγο για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχουν οι κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ/Νιμενικζσ
Αρχζσ, το ζργο των οποίων μπορεί να υποςτθριχτεί και από δθμοτικοφσ υπάλλθλουσ. Ζνα άλλο
πλεονζκτθμα που παρζχει θ ενθμζρωςθ με τισ μεκόδουσ αυτζσ, είναι και θ δυνατότθτα άμεςθσ
καταγραφισ των πολιτϊν που επικυμοφν να απομακρυνκοφν αλλά δεν διακζτουν δικά τουσ
μζςα, ι χρειάηονται ειδικι μετακίνθςθ (αςκενείσ, άτομα με κινθτικά προβλιματα, κλπ). Ρι
πλθροφορίεσ αυτζσ κα οδθγιςουν ςε ορκολογικότερθ εκτίμθςθ των μζςων που απαιτοφνται για
τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν.
5. Εκτζλεςθ/δρομολόγθςθ επιμζρουσ ενεργειϊν βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί να
ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, πριν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, υπό τον
γενικό ςυντονιςμό του οργάνου που αποφάςιςε τθ δράςθ ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν
εκτζλεςι τθσ.
Επιςθμαίνεται ότι δράςεισ που αφοροφν τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ, τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ
κατά τθν απομάκρυνςθ, κακϊσ και τθν πρόλθψθ και καταςτολι τυχόν εγκλθμάτων κατά τθσ
περιουςίασ των πολιτϊν που απομακρφνονται από τθν περιοχι, αποτελοφν αρμοδιότθτα των
κατά τόπουσ Αςτυνομικϊν/Νιμενικϊν Αρχϊν.
6. Φερματιςμόσ επιμζρουσ δράςεων και αποκλιμάκωςθ εμπλεκομζνων φορζων, μετά από
ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου.
7. Ματαγραφι και αποτίμθςθ ζργου, από το Γραφείο Σολιτικισ Σροςταςίασ του Διμου.
Είναι προφανζσ ότι θ επιλογι του ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι εμπλεκόμενοι
φορείσ, αποτελεί διαδικαςία που υπαγορεφεται κυρίωσ από τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ του
ατυχιματοσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ, κακϊσ και τουσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι για τθν
υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.
Ρι πολίτεσ και τα όργανα των φορζων που εμπλζκονται, πρζπει ςαφϊσ να καταλάβουν ποιοσ
αποφαςίηει ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω δράςθσ, Διμαρχοσ ι
Σεριφερειάρχθσ (ι αρμόδιοσ εξουςιοδοτθμζνοσ Αντιπεριφερειάρχθσ) και κατ’ επζκταςθ ζχει τον
γενικό ςυντονιςμό των επιμζρουσ ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι τθσ.
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Γ. Ειδικότερεσ δράςεισ
Υε περιοχζσ όπου υπάρχει παρουςία αλλοδαπϊν πολιτϊν (τουριςτικά κζρετρα κλπ), κα πρζπει
να υπάρξει μζριμνα από τον Διμαρχο ξενόγλωςςθσ ανακοίνωςθσ για τθν ενθμζρωςι τουσ
ςχετικά με τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ και τισ αςφαλείσ
διαδρομζσ που μποροφν να ακολουκιςουν όςοι κζλουν να απομακρυνκοφν με ίδια μζςα.
Για τθ μεταφορά αλλοδαπϊν πολιτϊν που δεν διακζτουν ίδια μζςα μετακίνθςθσ, κρίνεται
απαραίτθτο, εφόςον είναι εφικτό, να κακοριςκεί ιδιαίτερο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ τουσ, για τθν
εν ςυνεχεία απομάκρυνςι τουσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ επικοινωνία τουσ με τισ Αρχζσ και τθ
δθμιουργία καλφτερων ςυνκθκϊν υποςτιριξισ τουσ.
Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν κα πρζπει να πραγματοποιείται κατά προτίμθςθ εντόσ
των διοικθτικϊν ορίων του οργάνου που ζλαβε τθν απόφαςθ, δθλαδι εντόσ του Διμου που
πλιττεται ι ςε όμορουσ Διμουσ ι εντόσ τθσ οικείασ Σεριφερειακισ Ενότθτασ, ανάλογα με το
εάν θ απόφαςθ ζχει λθφκεί από τον Διμαρχο ι τον Σεριφερειάρχθ (ι τον εξουςιοδοτθμζνο
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ), όταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να
επθρεάςει πάνω από ζναν Διμο.
Θ απαίτθςθ αυτι, εφόςον είναι εφικτι, αποβλζπει ςτον καλφτερο ςυντονιςμό κατά το ςτάδιο
εκτζλεςθσ - υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, δεδομζνου ότι δφναται να δρομολογείται από το ίδιο
τοπικό όργανο που γνωρίηει καλά τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ. Φο αυτό ιςχφει και για τισ
περιπτϊςεισ που θ απόφαςθ ζχει λθφκεί από τον Υυντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ ι τον Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, δεδομζνου ότι οι αποφάςεισ τουσ
εκτελοφνται από τα ανωτζρω όργανα, Διμαρχο ι Σεριφερειάρχθ (ι τον εξουςιοδοτθμζνο
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ).
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ΜΕΟΣ 7
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ
ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ
ΜΕΟΣ 7: ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ

Α. ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ & ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ
Θ ανακεϊρθςθ & επικαιροποίθςθ του Ξνθμονίου ΦΑΞΕ γίνεται κατόπιν αντίςτοιχων αλλαγϊν
του Γενικοφ ΥΑΦΑΞΕ που γίνονται κατόπιν ειςιγθςθσ οποιουδιποτε φορζα ςυμμετζχει ςτθ
Διυπουργικι Επιτροπι SEVESO (αναμζνεται από το ΧΣΕΟ ΦΕΜ ςφςταςισ τθσ) ι εφόςον ςυντρζχει
τουλάχιςτον ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ:
 Οζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που επθρεάηουν τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκομζνων ςτο Υχζδιο
Δ/νςεων του Φορζα Υχεδίαςθσ ι άλλων Φορζων με τουσ οποίουσ αυτόσ ςυνεργάηεται.
 Κδρυςθ Φορζων που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
 Οζεσ κεςμικζσ εκνικζσ, κοινοτικζσ ι διεκνείσ υποχρεϊςεισ.
 Οζα ανάλυςθ κινδφνου.
 Αποτιμιςεισ διαχείριςθσ ανάλογων ςυμβάντων ςτισ οποίεσ ςυνιςτϊνται αλλαγζσ ςτο Υχζδιο.
 Αποτιμιςεισ αςκιςεων ςτισ οποίεσ ςυνιςτϊνται αλλαγζσ ςτο Υχζδιο.
Θ διαδικαςία τθσ επικαιροποίθςθσ αναφζρεται ςτον ζλεγχο και ενδεχόμενθ αλλαγι
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων του Ξνθμονίου που δεν επθρεάηουν τον ςκοπό, τουσ ςτόχουσ του
Ξνθμονίου ι τθν ιδζα επιχειριςεων. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ των ςτοιχείων που πρζπει να
επικαιροποιοφνται είναι:
 Υτοιχεία επικοινωνίασ επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν.
 Ξνθμόνια ενεργειϊν για τθ λειτουργία ομάδων που προβλζπονται ςτο Ξνθμόνιο.
 Διαδικαςίεσ και υποδείγματα εντφπων.
Υτοιχεία δθμιουργθκζντων νζων υποδομϊν
Β. ΤΘΘΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΦΘΣ
Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςφμφωνα με το άρκ. 6, παρ. 3 ςτϋ του Ο.
3013/2002 (ΦΕΜ 102/Αϋ/2002) όπωσ ιςχφει, ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ ειδικοφ φακζλου για τισ
γενικζσ, περιφερειακζσ ι τοπικζσ μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφζσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο
Σαράρτθμα Αϋ του Γενικοφ Ξνθμονίου Σολιτικισ Σροςταςίασ «ΠΕΟΡΜΤΑΦΘΥ».
Υτον ανωτζρω ειδικό φάκελο, περιζχονται τα ςτοιχεία του ςυνόλου των ενεργειϊν, ςτο
πλαίςιο και του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν κατά τθν
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εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. Επίςθσ, εμπεριζχονται
εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςθσ των επί μζρουσ αρμόδιων Φορζων και προτάςεισ για βελτίωςθ
των δράςεων ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ παρόμοιων φαινομζνων.
Υτο ανωτζρω πλαίςιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
λόγω ΦΑΞΕ, τθ βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν οφείλουν
να καταγράφουν τα ανωτζρω ςτοιχεία με χρονολογικι ςειρά, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά
περίπτωςθ ανάλυςθ του Υυςτιματοσ Μινθτοποίθςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, με ςτόχο τθ
βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ για τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των καταςτροφικϊν
φαινομζνων και το μετριαςμό των επιπτϊςεων ςτουσ πολίτεσ και ςτο ανκρωπογενζσ και φυςικό
περιβάλλον.
Ξε βάςει τα ανωτζρω καλοφνται οι Δ/νςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων-Σεριφερειϊν να ςυγκεντρϊνουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που ςυνδζονται με τον
φάκελο καταςτροφισ ςτισ περιπτϊςεισ περιφερειακϊν καταςτροφϊν ι τοπικϊν καταςτροφϊν
μεγάλθσ ζνταςθσ εξαιτίασ ΦΑΞΕ και να τα υποβάλλουν ςτθ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ
Σροςταςίασ το ταχφτερο δυνατό. Υτισ περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν, θ ςυλλογι όλων των
απαραίτθτων ςτοιχείων που ςυνδζονται με τον φάκελο καταςτροφισ κα γίνεται με ςχετικό
αίτθμα τθσ Γενικισ Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
Ρ φάκελοσ είναι υπό ςυνεχι βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ, δεδομζνου ότι μπορεί να
προκφπτουν και να υποβάλλονται ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία (π.χ. λιξθ τθσ αποκατάςταςθσ).
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ΜΕΟΣ 8
ΔΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΟΣ 8: ΔΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ
Ξε δαπάνθ των οικείων Ρ.Φ.Α. ςτθν περιοχι των οποίων λειτουργοφν Εκελοντικζσ
Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ, φςτερα από ζγκριςθ του Υυντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, δφναται να παρζχεται ςτουσ εκελοντζσ πυροςβζςτεσ ςτολι και ατομικόσ
προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ ιδίων προδιαγραφϊν με εκείνεσ του μόνιμου πυροςβεςτικοφ
προςωπικοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν αποκτιςει τθν ιδιότθτα του εκελοντι
πυροςβζςτθ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ.
-

.
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ΜΕΟΣ 9
ΡΕΙΒΟΛΘ-ΕΜΦΑΝΙΣΘ
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ

ΜΕΟΣ 9: ΡΕΙΒΟΛΘ-ΕΜΦΑΝΙΣΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ
Θ παρουςία υπαλλιλων Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτον τόπο μίασ καταςτροφισ, με πολιτικι
περιβολι, δε δθλϊνει τθν ιδιότθτά τουσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα, ςε επιχειρθςιακό επίπεδο να
χάνεται αρκετζσ φορζσ πολφτιμοσ χρόνοσ μζχρι τθν ταυτοποίθςι τουσ από υπθρεςιακοφσ
παράγοντεσ και κυρίωσ να περνά απαρατιρθτθ θ παρουςία τουσ από πολίτεσ οι οποίοι αγνοοφν
κατά κανόνα εντολζσ ι παραινζςεισ τουσ.
Υφμφωνα με το 4678/22-11-2004 ζγγραφο ΓΓΣΣ, τα επιχειρθςιακά μπουφάν Σολιτικισ
Σροςταςίασ κα πρζπει να ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι:

Εικόνα 1. Επιχειρθςιακά μπουφάν Σολιτικισ Σροςταςίασ
και τα γιλζκα Σολιτικισ Σροςταςίασ:
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Εικόνα 2. Επιχειρθςιακά γιλζκα Σολιτικισ Σροςταςίασ
Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τθν εμφάνιςθ των επιχειρθςιακϊν μπουφάν και γιλζκων
Σολιτικισ Σροςταςίασ δίνονται ςτο 4678/22-11-2004 ζγγραφο ΓΓΣΣ.
Για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ Σολιτικισ Σροςταςίασ (Δ/νςεισ, Φμιματα και
Γραφεία) πζραν των επιχειρθςιακϊν μπουφάν και γιλζκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν ςτον τόπο
τθσ καταςτροφισ ςτο πλαίςιο του ςυντονιςτικοφ τουσ ρόλου, κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα
μζτρα που κα εξαςφαλίηουν τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ, κακϊσ και να τουσ παρζχονται όλα
τα ενδεικνυόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΞΑΣ), ςφμφωνα με τθν ΜΧΑ 43726/2019 (ΦΕΜ
2208Βϋ/08-06-2019).

Θεζζαλονίκη, 22 Σεπηεμβρίοσ 2020

ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΕ

Ανηώνης Μποσγάς
ΠΕ Δαζολόγος με Α΄ βαθμό

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ

Κρσζηάλλω Γεωργιάδοσ
ΠΕ Πολιηικός Μητανικός iMS,c με Α΄ βαθμό
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Ζγκριςθ και ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Μνθμονίου
Θ ιςχφσ του παρόντοσ Ξνθμονίου (1θ Ζκδοςθ) αρχίηει από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ από τον
Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ.

ΕΓΜΤΙΟΕΦΑΙ
Θεςςαλονίκθ, 22 Υεπτεμβρίου 2020

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ
ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΘΣ ΣΑΒΒΑΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ
ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του

α/α

ΥΡΘΕΣΙΑ

ΕΡΙΚΕΦΑΛΘΣ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ

ΤΑΧΥΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

1

Γενικι Γραμματεία
Σολιτικισ Σροςταςίασ

Βαςίλειοσ
Σαπαγεωργίου

213-510932, 933, 171,
196

Ευαγγελιςτρίασ 2,
105 63 Ακινα

2

Σεριφερειακι
Συροςβεςτικι Διοίκθςθ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ

Δθμιτριοσ
Μοντογιάννθσ

2313-326101, 105

Μριτθσ 46,
540 08 Θεςςαλονίκθ

3

Σεριφερειακι
Μωνςταντίνοσ
Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Δαδοφδθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ
και Θράκθσ

2531-355101

ΒΙ.ΣΕ Μομοτθνισ,
691 00 Μομοτθνι

4

Γενικι Σεριφερειακι
Αςτυνομικι Διεφκυνςθ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ

Αςθμάκθσ
Χριςτοδουλίδθσ

2310-388620

Ξοναςτθρίου 326,
541 21 Θεςςαλονίκθ

5

Γενικι Σεριφερειακι
Αςτυνομικι Διεφκυνςθ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ
και Θράκθσ

Σαςχάλθσ
Υυριτοφδθσ

2531-083263

Ν. Δθμοκρατίασ 3,
691 00 Μομοτθνι

6

λεσ οι εμπλεκόμενεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ –
Θράκθσ, ςτθν υλοποίθςθ του παρόντοσ Ξνθμονίου Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν
Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ (ςε ψηφιακή μορφή).
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β

ΡΑΑΤΘΜΑ Β – Ονομαςτικι κατάςταςθ των υπευκφνων για τθν υλοποίθςθ δράςεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κακϊσ και των αναπλθρωτϊν
τουσ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ
ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του

Α. ΕΡΙΚΕΦΑΛΘΣ ΦΟΕΑ
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ
Δρ. ΙΩΑΝΝΘΣ ΣΑΒΒΑΣ
Μινθτό Φθλ.: 6944200911,

Υτακ. Φθλ. 2313309101-102-450

Fax 2310422590

Β. Γενικοί Διευκυντζσ

- Γενικόσ Διευκυντισ Εςωτερικισ Νειτουργίασ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΡΟΓΙΑΝΝΙΔΘΣ
Μινθτό Φθλ. 6942014010, Φθλ. Υτακ. 2313309378, Fax 2313309125

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ. Ζκδοςθ
2020
53/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

- Γενικι Διευκφντρια Χωροταξικισ & Σεριβαλλοντικισ Σολιτικισ ΛΑΜΡΙΝΘ ΙΗΟΥ
Μινθτό Φθλ. 6948820358, Υτακερό Φθλ. 2313309169, Fax 2313309448

- Γενικόσ Διευκυντισ Δαςϊν & Αγροτικϊν Χποκζςεων Δρ. ΝΙΚΘΤΑΣ ΦΑΓΚΙΣΚΑΚΘΣ
Μινθτό Φθλ. 6944200909, Υτακερό Φθλ. 2313309114, Fax 2310428834

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ


Δ/ΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΘ

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Δ.Μ.-Θ.

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Αρ.Κινθτοφ Τθλ.
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309609 (fax 2313309410),

ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΜΤΧΥΦΑΝΝΩ ΓΕΩΤΓΙΑΔΡΧ

Αρ.Κινθτοφ Τθλ.
ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309608, 2313309609
6937246647, 6948759994

Λοιπά Στελζχθ
Δ/νςθσ

6948759994, 6977949633

ΙΩΑΟΟΑ ΧΑΝΙΟΙΔΡΧ (ΑΟΑΣΝ. ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΘ ΦΞ. ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ &
ΑΣΡΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ), ΑΟΦΩΟΘΥ ΞΣΡΧΓΑΥ,
ΞΙΧΑΝΘΥ ΜΑΤΑΜΩΦΥΡΓΝΡΧ, ΜΧΤΙΑΜΘ ΞΩΧΥΙΑΔΡΧ

Αρικ. Τθλ. Στελεχϊν
Δ/νςθσ



2313309409,
2313309755, 2313309309, 2313309242

Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
Δ/ΝΣΘ

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΘΑΟΑΥΙΡΥ ΞΣΡΓΙΑΟΟΙΔΘΥ

Αρ. Τθλ.

2313309112-371 (fax 2310416800),

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ. Ζκδοςθ
2020
54/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

6942014010

ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

-

Αρ. Τθλ.
ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

-



Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΝΣΘ

OIKONOMIKOY

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-

Αρ. Τθλ.
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

-

ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΕΙΤΘΟΘ ΞΡΧΤΦΗΙΟΡΧ

Αρ. Τθλ.
ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309174, (fax: 2313309188)
6978220252

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ. Ζκδοςθ
2020
55/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ. Ζκδοςθ
2020
56/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – Ονομαςτικι κατάςταςθ των υπευκφνων για τθν υλοποίθςθ δράςεων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που ςυνδζονται με τθν αντιμετϊπιςθ
κινδφνων Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ Ζκταςθσ κακϊσ και των
αναπλθρωτϊν τουσ.

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του

- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΛΑΜΡΙΝΘ ΙΗΟΥ
Μινθτό Φθλ. 6948820358, Υτακερό Φθλ. 2313309169, Fax 2313309448

I. ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ



ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ & ΧΩΤΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ

Δ/ΝΣΘ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΥΣΡΙΟΑ ΦΗΑΒΕΝΑ

Αρ. Τθλ.
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309113, 2313309255 (fax 2310424810),
6944325027

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 57/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ



ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΕΧΑΓΓΕΝΡΥ ΕΧΘΧΞΙΑΔΘΥ

Αρ. Τθλ.
ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309262 (fax 2310424810),
6977974619

ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΧΔΑΦΩΟ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΧΤΙΑΜΘ ΣΑΣΑΔΡΣΡΧΝΡΧ

Αρ. Τθλ.
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309441, (fax 2310424160),

ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΥΦΧΝΙΑΟΡΥ ΞΙΧΑΘΝΙΔΘΥ

Αρ. Τθλ.
ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309487, (fax 2310424160),

6974145568

6972845445

ΙI. ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ Ν. ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ



ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ & ΧΩΤΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΑΟΑΦΡΝΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΟΑΥΦΑΥΙΡΥ ΣΑΣΑΓΙΑΟΟΑΜΘΥ

Αρ. Τθλ.
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2531027966 (fax 2531032140),

ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΥΡΧΝΦΑΟΑ ΒΕΗΧΤΙΑΟΙΔΡΧ

Αρ. Τθλ.
ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2531027966 (fax 2531032140),

6973008979

6932722230

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 58/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ



ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΧΔΑΦΩΟ ΑΟΑΦΡΝΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΤΓΙΡΥ ΜΑΞΣΑΥ

Αρ. Τθλ.
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2313309810, (fax 2510837173),

ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΙΩΑΟΟΘΥ ΧΩΤΙΟΡΥ

Αρ. Τθλ.
ΑΝ.ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

25510088574, (fax 2313309918),

6972303313

6973343781

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 59/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 60/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – Κατάλογοσ των επιχειρθςιακά ζτοιμων μζςων που διακζτει θ Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (οχιματα μεταφοράσ
προςωπικοφ) που ςυνδζονται με τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ
Ζκταςθσ.

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του

I. ΜΕΣΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ



Δ/ΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΜΧ 2949 CEVROLET ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΜΧ 8831 VW PASSAT BAN
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

KY 8584 HYUNDAI ΒΑΟ ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 61/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΜΧ 7882 VW ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΜΧ 8176 CITROEN ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
KY 7797 SUBARU ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ 4Χ4
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

KY 8806 RENAULT ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΜΧ 8807 LANCIA ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου
Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΜΧ 9892 DACIA DUSTER ΦΗΙΣ
Β.ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, Μ. ΝΑΦΥΙΟΡΓΝΡΧ, Μ.ΑΞΑΤΑΟΦΙΔΘΥ, Ο.ΤΡΧΥΑΜΘΥ,Ι.ΦΑΒΝΑΤΙΔΘΥ
6932752040, 6977246070, 6973551737, 6980658319, 6972171298

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 62/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

II. ΜΕΣΑ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΣΤΘΝ ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

(α) ΜΕΣΑ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ



ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

-

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

-

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
ΥΡΘΕΣΙΑΣ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

-

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

-



ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

ΡΧΘΞΑ ΦΗΙΣ SUZUKI GRAND VITARA ΜΧ8763

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΑΤΓΧΤΘΥ ΕΞΞΑΟΡΧΘΝ, 2313309482, 6977544124
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

ΡΧΘΞΑ SUBARU FORESTER ΜΧ8778

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΑΤΓΧΤΘΥ ΕΞΞΑΟΡΧΘΝ, 2313309482, 6977544124

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 63/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

IΙI. ΜΕΣΑ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΣΤΘΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΑΚΘ

(α) ΜΕΣΑ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ Ν. ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ



ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

ΙΧ ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΡ SCODA OCTAVIA 1.6

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΧΤΘΥΦΡΥ ΑΓΓΕΝΙΔΘΥ, 6945465601

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
ΥΡΘΕΣΙΑΣ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

ΙΧ ΕΣΙΒΑΦΙΜΡ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΡ FIAT PANDA 1.2

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

ΧΤΘΥΦΡΥ ΑΓΓΕΝΙΔΘΥ, 6945465601

(β) ΜΕΣΑ ΤΘΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ



ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

-

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

-

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
ΥΡΘΕΣΙΑΣ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

Είδοσ Υλικοφ-Μζςου

-

Ον/πϊνυμο Χειριςτι

-

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 64/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΟΘΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του
ΡΕΚΕ.

Γ.Γ.Ρ.Ρ.
Ενημέρωση
η

Ενημέρωση

1 ενέργεια

Δ.Ρ.Ρ. Α.Δ.Μ.Θ.

Ρεριφζρειεσ και
Ρεριφερειακζσ
Ενότθτεσ

Α.Δ.Μ.Θ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ
Α.Δ.Μ.Θ.

1. Δ/νςεισ ΡΕ.ΧΩ.ΣΧ.
2. Δ/νςεισ Υδάτων
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Διμοι

Ρ.Σ.

ΕΛ.ΑΣ.

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 65/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 66/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του

Μνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
Ξνθμόνιο ενεργειϊν Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ

1. Ρροπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ






Υτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
Ζγκριςθ του Ξνθμονίου Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ
Α.Δ.Ξ.Θ.
Ζγκριςθ δαπάνθσ των Διμων (εφόςον αιτθκοφν) για παροχι ςτουσ εκελοντζσ πυροςβζςτεσ ςτολισ
και ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ ιδίων προδιαγραφϊν με εκείνεσ του μόνιμου
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν αποκτιςει τθν ιδιότθτα του εκελοντι
πυροςβζςτθ .
Εξαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ του προςωπικοφ και των μζςων που διακζτει θ Α.Δ.Ξ.Θ. για τθν
υποςτιριξθ του ζργου των Διμων και των Σεριφερειϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθν άμεςθ /βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω ΦΑΞΕ, εφόςον τοφτο κρικεί αναγκαίο.

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 67/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

2. Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων ΤΑΜΕ

Ρ Υυντονιςτισ:
Α. κινθτοποιεί τθν Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ., προκειμζνου να
δρομολογιςει δράςεισ που ςυνδζονται με:








τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ λοιποφσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ (Σ.Υ.,
ΕΝ.ΑΥ, κλπ.)( Σαράρτθμα Ε, Διάγραμμα Τοισ)
τθν περαιτζρω ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου και
τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. ςε επικοινωνία με τισ κατά
τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΝ.ΑΥ., του Σ.Υ. και του Ε.Μ.Α.Β.,
τον ςυντονιςμό τθσ διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ ΦΑΞΕ και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν καταςτροφι,
εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. και εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, κατόπιν ςχετικισ
εξουςιοδότθςθσ από τον Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε περιπτϊςεισ τοπικϊν και
περιφερειακϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ ζνταςθσ
τθν ενθμζρωςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, για τισ επιπτϊςεισ από τθν εξζλιξθ
του καταςτροφικοφ φαινομζνου εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
τθ λιψθ απόφαςθσ, κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, για τθν οργανωμζνθ - προλθπτικι
απομάκρυνςθ πολιτϊν, ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ του εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικοφ του
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, (ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 παρ.3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ.1
περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ του ν. 3013/2002 όπωσ ιςχφει) θ οποία εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ
Δθμάρχουσ και Σεριφερειάρχεσ.
Β. κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ από τθν Δ/νςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ και ανάλογα με το είδοσ
του περιςτατικοφ:







κινθτοποιεί τισ Δ/νςεισ Χδάτων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
κινθτοποιεί τισ Δ/νςεισ ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. (δεδομζνου ότι ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ αρχζσ που
είναι αρμόδιεσ για τον ςυντονιςμό τθσ διεξαγωγισ δειγματολθψιϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Ο.
4014/2011 (άρκρο 20)) ι/και
τθν Σεριβαλλοντικι Επιτροπι Αποκατάςταςθσ Σεριβαλλοντικισ Ηθμιάσ (Σ.Ε.Α.Σ.Η.) τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
εκδίδει απόφαςθ για τον κακοριςμό των εργαςιϊν και των ζργων επιτόπιασ εξυγίανςθσ ι/και
αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ κακϊσ και του φορζα εκτζλεςθσ αυτϊν, κατόπιν ςχετικισ
ειςιγθςθσ των Δ/νςεων ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ.

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 68/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

3. Αποκλιμάκωςθ – Αποκατάςταςθ-Συνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν

3.1 Αποκλιμάκωςθ




Νιψθ απόφαςθσ για αποκλιμάκωςθ δυναμικοφ και μζςων όταν ζχει τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ
του ζργου τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ με το Γενικό Γραμματζα
Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςε περιπτϊςεισ τοπικϊν και περιφερειακϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ
ζνταςθσ
Νιψθ απόφαςθσ για αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διζκεςε
ι είχε ενεργοποιιςει θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – Θράκθσ

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 69/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 70/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Η

ΡΑΑΤΘΜΑ Η - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΘΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του

Μνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
Ξνθμόνιο ενεργειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ξακεδονίασ-Θράκθσ

1. Ρροπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ









Υφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Ξνθμονίου Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων
Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. με βάςθ το Γενικό Υχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν
Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ με τθν κωδικι ονομαςία «ΘΤΑΜΝΕΙΦΡΥ» (3θ ζκδοςθ).
Μοινοποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςτθν
Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, ςτθν Σεριφερειακι Συροςβεςτικι
Διοίκθςθ Ανατολικισ Ξακεδονίασ & Θράκθσ, ςτθν Γενικι Σεριφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ και ςτθν Γενικι Σεριφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Ανατολικισ
Ξακεδονίασ & Θράκθσ
Υυμβολι ςτθν ενθμζρωςθ των Διμων για ηθτιματα που αφοροφν το ςχεδιαςμό και τισ δράςεισ
Σολιτικισ Σροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τεχνολογικά ατυχιματα μεγάλθσ
ζκταςθσ, που εκδίδονται από τθν Γ.Γ.Σ.Σ.,
Σαροχι βοικειασ ςτουσ Διμουσ, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι τθσ, ςτθν υλοποίθςθ ςχεδίων δράςθσ
αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τεχνολογικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ
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Ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τθν λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από τεχνολογικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ και τισ δράςεισ που πρζπει να
αναλθφκοφν, με βάςθ τισ οδθγίεσ και το ζντυπο υλικό τθσ Γ.Γ.Σ.Σ.
Υυμμετοχι ςτα Υυντονιςτικά Φοπικά ργανα (ΥΦΡ) όλων των Διμων, εντόσ διοικθτικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, ςτο πλαίςιο των
προπαραςκευαςτικϊν δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ΦΑΞΕ
Υυμμετοχι ςτα Υυντονιςτικά ργανα Σολιτικισ Σροςταςία (ΥΡΣΣ) όλων των Σεριφερειακϊν
Ενοτιτων, εντόσ διοικθτικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ - Θράκθσ,
ςτο πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ΦΑΞΕ.
Ξελζτθ των πρακτικϊν των ΥΦΡ που αποςτζλλονται από τουσ Διμουσ, και των πρακτικϊν των ΥΡΣΣ
που αποςτζλλονται από τισ Σεριφερειακισ Ενότθτεσ, για ενθμζρωςθ ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαίασ
ςυνεργαςίασ και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των φορζων Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
Υυμμετοχι ςε αςκιςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ, των Διμων ι άλλων
φορζων, εφόςον προςκλθκεί, για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των ζναντι ΦΑΞΕ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΣΣ.
Υυνεργαςία με τισ Αυτοτελείσ Δ/νςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ των Σεριφερειϊν ςτθν κατάρτιςθ των
Ειδικϊν ΥΑΦΑΞΕ (παρ. Β.2, εδ. 2β, άρκρο 11 τθσ ΜΧΑ 172058/2016).
Νιψθ, διά των Αυτοτελϊν Δ/νςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ, από τθ Δ/νςθ Υχεδιαςμοφ και
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΣΣ ψθφιακοφ αντίγραφου των Ξελετϊν Αςφαλείασ που
διαβιβάηεται ςτθν ανωτζρω από τθν αδειοδοτοφςα αρχι ζνα (1) μινα μετά από τθν καταχϊρθςι
τουσ (παρ. Γ.5β, άρκρο 9 τθσ ΜΧΑ 172058/2016).

2. Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων ΤΑΜΕ

Θ Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ., μετά από εντολι του Υυντονιςτι, δρομολογεί
δράςεισ που ςυνδζονται με:









τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ λοιποφσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ (Σ.Υ.,
ΕΝ.ΑΥ, κλπ.)( Σαράρτθμα Ε, Διάγραμμα Τοισ)
τθν περαιτζρω ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου και
τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. ςε επικοινωνία με τισ κατά
τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΝ.ΑΥ., του Σ.Υ. και του Ε.Μ.Α.Β.,
τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν εκδιλωςθ του ΦΑΞΕ και εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, να
ενθμερϊςουν άμεςα τον Υυντονιςτι ϊςτε ο τελευταίοσ και ανάλογα με το είδοσ του περιςτατικοφ
να κινθτοποιιςει τισ Δ/νςεισ Χδάτων, τισ ΔΙ.ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. ι/και τθν Σ.Ε.Α.Σ.Η.
τον ςυντονιςμό τθσ διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ ΦΑΞΕ και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν καταςτροφι,
εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. και εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, κατόπιν ςχετικισ
εξουςιοδότθςθσ από τον Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε περιπτϊςεισ τοπικϊν και
περιφερειακϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ ζνταςθσ
τθν ενθμζρωςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, για τισ επιπτϊςεισ από τθν εξζλιξθ
του καταςτροφικοφ φαινομζνου εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
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τθν λιψθ απόφαςθσ, κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, για τθν οργανωμζνθ - προλθπτικι
απομάκρυνςθ πολιτϊν, ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ του εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικοφ του
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, (ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 παρ.3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ.1
περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ του ν. 3013/2002 όπωσ ιςχφει) θ οποία εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ
Δθμάρχουσ και Σεριφερειάρχεσ..
τθν ςυμμετοχι ςτα ΥΡΣΣ των Σεριφερειακϊν Ενοτιτων και τα ΥΦΡ των Διμων ςε περίπτωςθ που
ςυγκλθκοφν κατά τθ διάρκεια ι μετά από ΦΑΞΕ *7575/18-10-2016 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι
Χπουργοφ Εςωτερικϊν (ΦΕΜ 3591/Βϋ/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΗΠΗ465ΦΘΕ-ΜΞΦ) και 8332/21-11-2016
ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΣΣ+.

3. Αποκλιμάκωςθ – Αποκατάςταςθ-Συνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν

3.1 Αποκλιμάκωςθ




Υφνταξθ και δθμοςιοποίθςθ απόφαςθσ για αποκλιμάκωςθ δυναμικοφ και μζςων, όταν ζχει
τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ του ζργου τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ ο Υυντονιςτισ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ.
κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ με το Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςε
περιπτϊςεισ τοπικϊν και περιφερειακϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ ζνταςθσ
Χλοποίθςθ τθσ εντολισ του Υυντονιςτι για αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και
των μζςων που διζκεςε ι είχε ενεργοποιιςει θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ –
Θράκθσ

3.3 Συνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν
Φιρθςθ ςτοιχείων ειδικοφ φακζλου καταςτροφισ, ςτον οποίο περιζχονται τα ςτοιχεία του ςυνόλου
των ενεργειϊν όλων των φορζων που ζλαβαν μζροσ ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν ΦΑΞΕ και
γίνονται προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ παρόμοιων
φαινομζνων, ςε περιπτϊςεισ περιφερειακϊν καταςτροφϊν ι τοπικϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ
ζνταςθσ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του

Μνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
Ξνθμόνιο ενεργειϊν των Διευκφνςεων Σεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Υχεδιαςμοφ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ

1.Ρροπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ





Ζλεγχοσ κατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από ΦΑΞΕ.
Υυμμετοχι ςτα Υυντονιςτικά Φοπικά ργανα (ΥΦΡ) όλων των Διμων, εντόσ διοικθτικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, ςτο πλαίςιο αμοιβαίασ
ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν λόγω ΦΑΞΕ
Υυμμετοχι ςτα Υυντονιςτικά ργανα Σολιτικισ Σροςταςία (ΥΡΣΣ) όλων των Σεριφερειακϊν
Ενοτιτων, εντόσ διοικθτικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ,
ςτο πλαίςιο αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω ΦΑΞΕ
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2.Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων ΤΑΜΕ
1. Υυμμετοχι ςτα ΥΡΣΣ των Σεριφερειακϊν Ενοτιτων και τα ΥΦΡ των Διμων ςε περίπτωςθ
που ςυγκλθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
λόγω ΦΑΞΕ.

2. Ξετά τθν υλοποίθςθ των άμεςων μζτρων καταςτολισ του ατυχιματοσ από τθν αρμόδια
Συροςβεςτικι Χπθρεςία, οι ΔΙ.ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ. κινθτοποιοφνται από τον Υυντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ του τελευταίου από τθ Δ/νςθ
Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, και δρομολογοφν δράςεισ (ςφμφωνα
με το άρ.12 τθσ ΜΧΑ 13588/725/06 (ΦΕΜ 383Β’/28.03.2006), όπωσ ιςχφει ςιμερα) που
ςυνδζονται με:
 Φθν αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ (αξιολόγθςθ) τθσ ρφπανςθσ (παρ. 1)
 Φθν διακρίβωςθ του φορζα διαχείριςθσ (παρ. 1)
 Φθν ειςιγθςθ για ζκδοςθ απόφαςθσ από τον Υυντονιςτι για τον κακοριςμό των
εργαςιϊν και των ζργων επιτόπιασ εξυγίανςθσ ι/και αποκατάςταςθσ του
περιβάλλοντοσ (παρ. 1)
 Φθν ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων μζτρων/εργαςιϊν ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να διαπιςτωκεί θ ταυτότθτα του παραγωγοφ ι
κατόχου των επικίνδυνων αποβλιτων (παρ. 3)
 Φον καταλογιςμό τθσ δαπάνθσ των ζργων που υλοποιοφνται από τισ ΔΙ.ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ.,
ςτον παραγωγό ι κάτοχο των επικίνδυνων αποβλιτων όταν διαπιςτωκεί θ
ταυτότθτά του (παρ.2β)
3.Αποκλιμάκωςθ – Αποκατάςταςθ-Συνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν

3.2 Αποκατάςταςθ
Ξετά τθν λιξθ του ΦΑΞΕ και ανάλογα με τισ ενδείξεισ των μετριςεων που πικανόν ζγιναν κατά
τθ διάρκεια αυτοφ, ενδζχεται να απαιτείται θ ανάλθψθ δράςεων, που ςυνδζονται με:
 τθν ςυνζχιςθ τθσ διεξαγωγισ των δειγματολθψιϊν και των περιβαλλοντικϊν
μετριςεων ϊςτε να διαπιςτωκοφν οι επιπτϊςεισ του ατυχιματοσ και θ πικανι
διαςπορά τουσ
 τθν λιψθ απόφαςθσ για πικανά μακροπρόκεςμα μζτρα προςταςίασ του
πλθκυςμοφ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ.
 Φθν υλοποίθςθ των μακροπρόκεςμων μζτρων, ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιουσ
φορείσ ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, με ςκοπό τθν διαςφάλιςθ τθσ
δθμόςιασ υγείασ, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να διαπιςτωκεί θ ταυτότθτα
του
Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ Θράκθσ 76/92

Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ





Φον καταλογιςμό τθσ δαπάνθσ των ζργων που υλοποιοφνται από τισ ΔΙ.ΣΕ.ΧΩ.ΥΧ.,
ςτον παραγωγό ι κάτοχο των επικίνδυνων αποβλιτων όταν διαπιςτωκεί θ
ταυτότθτά του φορζα
Φθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα μακροπρόκεςμα μζτρα που λιφκθκαν για τθν
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ
ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του

Μνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
Ξνθμόνιο ενεργειϊν των Διευκφνςεων Χδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ

1. Ρροπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ





Ζλεγχοσ κατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από ΦΑΞΕ.
Υυμμετοχι ςτα Υυντονιςτικά Φοπικά ργανα (ΥΦΡ) όλων των Διμων, εντόσ διοικθτικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, ςτο πλαίςιο αμοιβαίασ
ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν λόγω ΦΑΞΕ
Υυμμετοχι ςτα Υυντονιςτικά ργανα Σολιτικισ Σροςταςία (ΥΡΣΣ) όλων των Σεριφερειακϊν
Ενοτιτων, εντόσ διοικθτικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ - Θράκθσ,
ςτο πλαίςιο αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω ΦΑΞΕ
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2.Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων ΤΑΜΕ
1. Υυμμετοχι ςτα ΥΡΣΣ των Σεριφερειακϊν Ενοτιτων και τα ΥΦΡ των Διμων ςε περίπτωςθ
που ςυγκλθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
λόγω ΦΑΞΕ.

2. Ρι Δ/νςεισ Χδάτων, κινθτοποιοφνται από τον Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ του τελευταίου από τθ Δ/νςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, και δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ
(Ο.3199/2003) όταν υπάρχουν απροςδόκθτεσ καταςτάςεισ που επθρεάηουν ι αναμζνεται
ευλόγωσ ότι κα επθρεάςουν αρνθτικά τθν ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ και τθν υγεία
των λουομζνων.
Υε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ των Γενικϊν Δ/νςεων Χγείασ των οικείων
Σεριφερειϊν, και άλλεσ ενδεχομζνωσ ςυναρμόδιεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ δρομολογοφν
δράςεισ που ςυνδζονται με:




Φθν λιψθ ζγκαιρων και κατάλλθλων διαχειριςτικϊν μζτρων ςτα οποία
περιλαμβάνεται θ ενθμζρωςθ του κοινοφ και, εφόςον απαιτείται, θ προςωρινι
απαγόρευςθ τθσ κολφμβθςθσ (ΜΧΑ H.Σ. 8600/416/E103/2009, ΦΕΜ 356Β’/26-02-2009,
άρκρα 3 & 8).
Φθν άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Χδάτων

3.Αποκλιμάκωςθ – Αποκατάςταςθ-Συνολικι αποτίμθςθ ηθμιϊν
3.2 Αποκατάςταςθ
Ξετά τθν λιξθ του ΦΑΞΕ που επθρεάηει τθν ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ και τθν υγεία των
λουομζνων ενδζχεται να απαιτείται θ ςυνζχιςθ τθσ διεξαγωγισ των δειγματολθψιϊν και των
περιβαλλοντικϊν μετριςεων ϊςτε να διαπιςτωκοφν οι επιπτϊςεισ του ατυχιματοσ και θ πικανι
διαςπορά τουσ κακϊσ και θ λιψθ απόφαςθσ για πικανά μακροπρόκεςμα μζτρα προςταςίασ του
πλθκυςμοφ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ.
Υτθ φάςθ αυτι οι Διευκφνςεισ Χδάτων:
• Ενθμερϊνονται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τα αποτελζςματα των μετριςεων κακϊσ και για
τθν λιψθ των αναγκαίων μζτρων με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν
αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ
• Ενθμερϊνουν το κοινό για τα μακροπρόκεςμα μζτρα που λιφκθκαν για τθν διαςφάλιςθ τθσ
δθμόςιασ υγείασ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΘΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ

Φο παρόν προςαρτάται ςτο ΞΟΘΞΡΟΙΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΞΕΓΑΝΘΥ ΕΜΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ-ΘΤΑΜΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του

Μνθμόνιο Ενεργειϊν Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ Ζκταςθσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
Ξνθμόνιο ενεργειϊν των Διευκφνςεων Διοίκθςθσ και Ρικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ-Θράκθσ

1. Ρροπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ





Υυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από
ΦΑΞΕ (Διεφθυνςη Οικονομικοφ)
Εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ δράςεων διαχείριςθσ αποβλιτων που κα προκφψουν από
Φ.Α.Ξ.Ε. μζςω του Φακτικοφ Σροχπολογιςμοφ τθσ Α.Δ.Ξ.Θ. (Διεφθυνςη Οικονομικοφ)
Χλοποίθςθ διαδικαςίασ ζγκριςθσ δαπάνθσ των Διμων για παροχι ςτουσ εκελοντζσ
πυροςβζςτεσ ςτολισ και ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ ιδίων προδιαγραφϊν με
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εκείνεσ του μόνιμου πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν
αποκτιςει τθν ιδιότθτα του εκελοντι πυροςβζςτθ (Διεφθυνςη Διοίκηςησ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ. Πιθανέσ δράςεισ προςταςίασ του πληθυςμού ςε
περίπτωςη ςυγκεκριμένων περιςτατικών (www.hse.gov.uk)
Φο παρόν προςαρτάται ςτο υπ’ αρικ. 942/06-02-2020 ζγγραφό μασ με κζμα «3θ Ζκδοςθ Γενικοφ
Ξνθμονίου Αντιμετϊπιςθσ Φεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Ξεγάλθσ Ζκταςθσ (Γενικό ΥΑΦΑΞΕ)» και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του.

Απελευκζρωςθ εφφλεκτων υλικϊν
Θ απελευκζρωςθ εφφλεκτου υλικοφ μπορεί να προκαλζςει πυρκαγιά ι ζκρθξθ. Ρι
ςυνζπειεσ εξαρτϊνται από τθ φφςθ του απελευκεροφμενου υλικοφ, από τθν ποςότθτα
που απελευκερϊνεται, από το όριο ανάφλεξθσ του υλικοφ και από τον χρόνο μεταξφ
απελευκζρωςθσ και οποιαςδιποτε ανάφλεξθσ.
(α) Εάν θ απελευκζρωςθ είναι πτθτικό υγρό ι αζριο το οποίο δεν αναφλζγεται αμζςωσ,
κα ςχθματιςτεί ζνα νζφοσ που μπορεί να διαςκορπιςτεί ςε μεγάλθ απόςταςθ. Φο
νζφοσ διαςποράσ κα αραιωκεί με τον αζρα κακϊσ κα απομακρφνεται από το ςθμείο
απελευκζρωςθσ. Φελικά θ ςυγκζντρωςι του κα πζςει κάτω από το κατϊτερο όριο
αναφλεξιμότθτασ τθσ ουςίασ και ζτςι δεν κα υπάρχει πλζον κίνδυνοσ πυρκαγιάσ. Θ
απόςταςθ ςτθν οποία μπορεί να διαςκορπιςτεί μία τζτοια απελευκζρωςθ εξαρτάται
από τθν ποςότθτα, τισ ιδιότθτεσ και τθν κατάςταςθ του υλικοφ, τθ φφςθ τθσ
απελευκζρωςθσ και τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι κα
πρζπει να εκτιμθκεί θ χωροχρονικι κατανομι τθσ ςυγκζντρωςθσ του διεςπαρμζνου
νζφουσ.
(β) Εάν το αναδυόμενο νζφοσ αναφλεχκεί, μπορεί να καεί με φωτιά από ςτιγμιαία
ανάφλεξθ (flash fire) ςτο ςθμείο τθσ αςτοχίασ. Εάν μία απελευκζρωςθ από
διαρρθγμζνο ςωλινα, διαρροι φλάντηασ ι οπι δεξαμενισ αναφλεχκεί αμζςωσ, τότε
μπορεί να καεί ωσ γλϊςςα φωτιάσ (jet fire) ι φωτιά λίμνθσ (pool fire). Υτθν περίπτωςθ
αυτι κα πρζπει να εκτιμθκεί θ ποςότθτα τθσ απελεκερωκείςασ ουςίασ με τον χρόνο
και το μζγεκοσ και θ κερμικι ακτινοβολία τθσ γλϊςςασ φωτιάσ (jet fire) και τθσ φωτιάσ
λίμνθσ (pool fire).
(γ) Ρι εκριξεισ νεφϊν ατμϊν μετά από μαηικι απελευκζρωςθ αερίου ι πτθτικοφ υγροφ
και οι εκριξεισ αναβράηοντοσ υγροφ διαςτελλόμενου αερίου (BLEVEs), είναι ςυμβάντα
χαμθλισ ςυχνότθτασ και υψθλισ επίπτωςθσ. Ξπορεί να ςυμβοφν με οριςμζνα
εφφλεκτα υγρά υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να εκτιμθκεί
το μζγεκοσ τθσ ζκρθξθσ αερίου νζφουσ (vapor cloud explosion, VCE) ι τθσ πφρινθσ
ςφαίρασ BLEVE και οι επιπτϊςεισ τθσ κερμικισ ακτινοβολίασ και τθσ υπερπίεςθσ
(ωςτικοφ κφματοσ).
Χπάρχει ζνα ευρφ φάςμα πικανϊν ςεναρίων ατυχθμάτων που ςυνεπάγονται τθν
απελευκζρωςθ εφφλεκτων υλικϊν, τα οποία ζχουν ςθμαντικά διαφορετικζσ πικανζσ
ςυνζπειεσ και ςυνεπϊσ απαιτοφν διαφορετικζσ δρομολογοφμενεσ δράςεισ για τθν
προςταςία των πολιτϊν. Φζτοια παραδείγματα αποτελοφν:
(i) Μία μεγάλη πυρκαγιά, χωρίσ όμωσ να υπάρχει κίνδυνοσ ζκρηξησ, π.χ. πυρκαγιά ςε
δεξαμενή αποθήκευςησ αργοφ πετρελαίου
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Ρι ςυνζπειεσ κα είναι υψθλά επίπεδα κερμικισ ακτινοβολίασ και καπνοφ για μεγάλο
χρονικό διάςτθμα. Υτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να υπάρχουν κτίρια κοντά ςτθν
εγκατάςταςθ τα οποία είναι άμεςα εκτεκειμζνα ςε ζντονο κφμα κερμικισ ακτινοβολίασ.
Επιπλζον, μπορεί να υπάρχουν και περιοχζσ που πλιττονται ςοβαρά από τοξικό νζφοσ
καπνοφ.
(ii) Μία μεγάλη πυρκαγιά πλήρουσ επιφανείασ ςε μεγάλη δεξαμενή αποθήκευςησ
αργοφ πετρελαίου
Χπάρχει πικανότθτα θ κερμότθτα που εκλφεται από τθν επιφάνεια του πετρελαίου που
καίγεται να κερμάνει βακμιαία και τθν υπόλοιπθ μάηα του πετρελαίου ςε κερμοκραςία
μεγαλφτερθ από 100 °C. Εμφανίηεται, ζτςι, ζνα μζτωπο κερμοκραςίασ 100°C που οδεφει
από τθν επιφάνεια του πετρελαίου προσ τον πυκμζνα. ταν αυτό το μζτωπο ςυναντιςει
το νερό ςτον πυκμζνα τθσ δεξαμενισ, ςυμβαίνει απότομθ ατμοποίθςι του
(αναβραςμόσ), που εκτινάςςει το υπόλοιπο πετρζλαιο ςε μεγάλθ απόςταςθ και μάλιςτα
φλεγόμενο (φαινόμενο Boil-Over). Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο αναβραςμόσ κα μποροφςε
να προωκιςει τα περιεχόμενα τθσ δεξαμενισ καφςθσ προσ τα επάνω και προσ τα ζξω
μζχρι και δζκα φορζσ τθ διάμετρο τθσ δεξαμενισ, ανεξάρτθτα από το εάν λαμβάνει
χϊρα ι όχι πυρόςβεςθ. Υτθν περίπτωςθ αυτι ςυςτινεται εκκζνωςθ όλου του μθ
βαςικοφ προςωπικοφ από τθν εγκατάςταςθ.
(iii) Πυρκαγιά που απειλεί ζνα ςημαντικό μζροσ τησ εγκατάςταςησ ή δεξαμενή
αποθήκευςησ που περιζχει επικίνδυνα υλικά
Θ Ξελζτθ Αςφαλείασ περιλαμβάνει αξιολόγθςθ των πικανϊν ςυνεπειϊν ενόσ τζτοιου
γεγονότοσ. Θ δράςθ προςταςίασ πολιτϊν που κα δρομολογθκεί προκφπτει κατόπιν
εκτίμθςθσ από τον επικεφαλισ του ΣΥ ςτο ςθμείο του περιςτατικοφ όλων τισ ανωτζρω
ςυνεπειϊν, κακϊσ και των ςυνκθκϊν του ατυχιματοσ.
(iv) Πυρκαγιά που απειλεί ζνα ςημαντικό μζροσ τησ εγκατάςταςησ και αναπτφςςεται
πολφ γρήγορα
Μάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, είναι προτιμότερθ θ παραμονι των πολιτϊν ςε
αςφαλείσ κλειςτοφσ χϊρουσ, μακριά από τα παράκυρα, αποφεφγοντασ κάκε οπτικι
επαφι με τθ φωτιά, δεδομζνου ότι τθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει κίνδυνοσ να ςυμβεί
ζκρθξθ αναβράηοντοσ υγροφ διαςτελλόμενου αερίου (BLEVE) ι φωτιά πφρινθσ ςφαίρασ
(fireball) κατά τθ διάρκεια απομάκρυνςθσ των πολιτϊν από κλειςτοφσ χϊρουσ.
(v) Οριςμζνα ςοβαρά καταςτροφικά γεγονότα που ςυμβαίνουν χωρίσ προειδοποίηςη,
όπωσ για παράδειγμα η τυχαία εκτόξευςη ςτερεϊν εκρηκτικϊν ή η πτϊςη κεραυνοφ
Υε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ενδζχεται να μθν είναι δυνατι θ ανάλθψθ καμίασ δράςθσ
προςταςίασ των πολιτϊν, δεδομζνου ότι τα περιςςότερα από αυτά τα γεγονότα είναι
πολφ ςφντομθσ διάρκειασ. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δρομολογοφνται μόνο δράςεισ
διάςωςθσ, διακομιδισ των τραυματιϊν, κατάςβεςθσ οποιωνδιποτε δευτερογενϊν
πυρκαγιϊν, κακϊσ και άμβλυνςθσ τυχόν απρόβλεπτων ςυνεπειϊν.
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Απελευκζρωςθ τοξικϊν ουςιϊν

α) Ρι ςυνζπειεσ τθσ απελευκζρωςθσ τοξικϊν ουςιϊν μπορεί να είναι πιο δφςκολο να
προβλεφκοφν με ακρίβεια από εκείνεσ των εφφλεκτων απελευκερϊςεων, διότι είναι
περιςςότερο εξαρτϊμενεσ από τον χρόνο και μεταβάλλονται ανάλογα με τθν
απόςταςθ από το ςθμείο τθσ απελευκζρωςθσ και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Υτθν
περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να εκτιμθκεί θ χωροχρονικι καταμονι τθσ ςυγκζντρωςθσ
του αζριου νζφουσ ςυνδυαςτικά με τθν τρωτότθτα τθσ γφρω περιοχισ, προκειμζνου να
δρομολογθκεί και θ κατάλλθλθ δράςθ προςταςίασ των πολιτϊν.
(β) Διαφορετικά γεγονότα που ςυνεπάγονται τθν απελευκζρωςθ τοξικϊν ουςιϊν μπορεί
να απαιτοφν και διαφορετικζσ δράςεισ προςταςίασ των πολιτϊν.
Για παράδειγμα:
(i) Αργή ή διακοπτόμενη απελευθζρωςη, για παράδειγμα μζςω μίασ βαλβίδασ
ανακοφφιςησ με διαρροή
Εάν αναμζνεται ότι θ απελευκζρωςθ δεν μπορεί να τεκεί υπό ζλεγχο γριγορα ι ότι κα
αυξάνει με τθν ϊρα, ίςωσ μπορεί να γίνει οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν που
βρίςκονται πιο κοντά ςτθν εγκατάςταςθ και κατά τθν κατεφκυνςθ του ανζμου, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι κάτι τζτοιο κα ενίςχυε τθν αςφάλειά τουσ. Φα οφζλθ από τθν
οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν κα πρζπει να αντιςτακμίηουν κάκε ςχετικι
βλάβθ που μπορεί να προκλθκεί ςτουσ πολίτεσ λόγω του τοξικοφ νζφουσ κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ.
(ii) Πυρκαγιά ή μηχανική βλάβη που απειλοφν εγκατάςταςη που περιζχει τοξικά υλικά
Εάν θ φωτιά δεν μπορεί να ελεγχκεί και εάν υπάρχει πικανότθτα να υπάρξει εφλογθ
περίοδοσ πριν εκδθλωκοφν φαινόμενα υπερπίεςθσ, θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ
μπορεί να είναι θ κατάλλθλθ δράςθ προςταςίασ των πολιτϊν. Σροτεραιότθτα πρζπει να
δοκεί ςε εκείνουσ που βρίςκονται πλθςιζςτερα ςτθν εγκατάςταςθ και κατά τθν
κατεφκυνςθ του ανζμου.
(iii) Σαχζα γεγονότα με περιοριςμζνη διάρκεια, για παράδειγμα θραφςη ενόσ εξαρτήματοσ
που θα μποροφςε να επιδιορθωθεί μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτημα
Για περιςτατικά που αναπτφςςονται και μποροφν να ελεγχκοφν ταχζωσ, θ
προτεινόμενθ δράςθ προςταςίασ των πολιτϊν δε κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν
οργανωμζνθ απομάκρυνςθ. Ρποιοδιποτε τοξικό νζφοσ που ςχθματίηεται κα είναι
περιοριςμζνου μεγζκουσ και πικανόν να παραςφρεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο
ςχετικά γριγορα. Για τουσ πολίτεσ, μπορεί να ςυςτακεί θ παραμονι ςε αςφαλείσ
κλειςτοφσ χϊρουσ.
(iv) Ζνα ςημαντικό γεγονόσ που οδηγεί ςε απότομη απελευθζρωςη μίασ μεγάλησ ποςότητασ
τοξικήσ ουςίασ, η οποία θα μποροφςε να ςχηματίςει ζνα μεγάλο τοξικό νζφοσ, για
παράδειγμα το μεγαλφτερο μζροσ του περιεχομζνου μίασ δεξαμενήσ αποθήκευςησ που
διαφεφγει ςτην ατμόςφαιρα λόγω βλάβησ του κελφφουσ τησ δεξαμενήσ
Σαρόλο που θ πικανότθτα τζτοιου γεγονότοσ να ςυμβεί είναι χαμθλι, οι ςυνζπειεσ για
τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται κοντά ςτο περιςτατικό κα είναι ςοβαρζσ. Υτισ
περιπτϊςεισ αυτζσ δρομολογοφνται μόνο δράςεισ διάςωςθσ των τοπικϊν πλθκυςμϊν,
διακομιδισ των τραυματιϊν, κακϊσ και διακοπισ τυχόν περαιτζρω εκλφςεων.
(γ) Υτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, οι απελευκερϊςεισ τοξικϊν νεφϊν τείνουν να είναι
επικίνδυνεσ ςε πολφ χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ από τα εφφλεκτα νζφθ και ωσ εκ
τοφτου παραμζνουν επικίνδυνεσ ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ όταν διαςκορπίηονται. Υε
όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ωςτόςο, ο κίνδυνοσ είναι μεγαλφτεροσ κοντά ςτο ςθμείο τθσ
ζκλυςθσ. Υε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ καλφτερθ δράςθ προςταςίασ δεν είναι θ
οργανωμζνθ απομάκρυνςθ, αλλά θ παραμονι ςε αςφαλείσ κλειςτοφσ χϊρουσ.
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