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Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο 
(Ο.Α..Π.) 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 



Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο 
Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα εηζκό 

 Δηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ 
ζε πεξίπησζε εηζκνχ 

 

 Βαζηθέο δξάζεηο θαη κέηξα πξφιεςεο – 
εηνηκφηεηαο  

 

 Ρφινη θαη αξκνδηφηεηεο θνξέσλ - ππεξεζηψλ 
 



Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο 
 ζε πεξίπηωζε εηζκνύ 

 Μέηξα θαη δξάζεηο πξφιεςεο - εηνηκφηεηαο 

 Δθαξκνγή θηεξηνδνκηθψλ θαλνληζκψλ 

 Δλεκέξσζε – εθπαίδεπζε πιεζπζκνχ 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ ρψξσλ 
ζπγθέληξσζεο – θαηαπιηζκψλ 

 Άκεζε θαη Πξνζσξηλή ζηέγαζε πιεγέλησλ 

 Γηελέξγεηα Δθπαηδεχζεσλ – Δλεκεξψζεσλ θαη 
Αζθήζεσλ επί ησλ ζρεδίσλ 

 



Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο 
 ζε πεξίπηωζε εηζκνύ 

 ηάδηα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ ζπλεπεηψλ απφ έλα ζεηζκφ 

 



Δμαζθάιηζε αλζεθηηθώλ δνκεκάηωλ 
έλαληη ζεηζκνύ 

 Δθαξκνγή Κηηξηνδνκηθψλ Καλνληζκψλ 

 Καλνληζκνί δφκεζεο λέσλ θηηζκάησλ (ΔΑΚ-
2000, ΓΟΚ, Δπξσθψδηθεο) 

 Καλνληζκνί Δπεκβάζεσλ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) 

 Πξνζεηζκηθφο Έιεγρνο θηηξίσλ  



 Δλεκέξωζε θαη εθπαίδεπζε  
ζε ζέκαηα αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο 

 Αξκφδηνο Φνξέαο - Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ 
ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ) 

 Η ΓΓΠΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΠ – εθδίδεη 
έληππν ζρεηηθφ πιηθφ θαη νδεγίεο πξνο ηνπο 
πνιίηεο 



Πξνζδηνξηζκόο θαη έιεγρνο ηωλ ρώξωλ 
ζπγθέληξωζεο - θαηαπιηζκώλ 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκφο θαη έιεγρνο 
ησλ ρώξωλ θαηαθπγήο - ζπγθέληξωζεο ησλ 
πνιηηψλ θαζψο θαη  ησλ ρώξωλ θαηαπιηζκώλ 
κεηά απφ ζεηζκφ, βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ 
ζρεδηαζκνχ (ΤΑ 1299/2003, ΦΔΚ 
423/ηΑ΄/2003) 

 Πξνζδηνξηζκφο αζθαινύο εθθέλωζεο θαη 
κεηαθίλεζεο πιεζπζκνχ ζηνπο 
πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο 

 



ρεδηαζκόο έθηαθηεο αλάγθεο ζε 
πεξίπηωζε ζεηζκνύ 

 Σν εγθεθξηκέλν Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» (ΤΑ 1299/2003, ΦΔΚ 
423/ηΒ΄/07-04-2003) – απνηειεί ηε βάζε 
ζρεδίαζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 
γηα ηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη γηα 
ζεηζκνχο  

 ηα πθηζηάκελα ζρέδηα θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε 
ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχληαμε 
λέσλ ζρεδίσλ βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη νη θνξείο 
νθείινπλ λα πξνβνχλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δξάζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία 
ηνπο κε άιινπο Φνξείο  



 
Φάζεηο ζηέγαζεο  
κεηά από ζεηζκό 

 Άμεζη (επείγοσζα) ζηέγαζη  
 ζε κεξηθέο ψξεο έσο θαη ζε ιίγεο κέξεο 

 δηαξθεί έλα ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεξηθώλ εκεξώλ 
έωο κεξηθώλ εβδνκάδωλ, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο θαη άιιεο 
ζπλζήθεο 

 Προζωρινή ζηέγαζη  
 κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κφληκνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηφ 

 ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη ηξφπνη ζηέγαζεο - πξνθαηαζθεπαζκέλνη 
νηθίζθνη, κεηαθεξφκελνη νηθίζθνη («θνληέηλεξ»), επηδφηεζε ελνηθίνπ 
ή ζπγθαηνίθεζεο, ηξνρφζπηηα, μελνδνρεία, θ.α. 

 Γηαξθεί κεξηθνχο κήλεο έωο ιίγα ρξόληα 

 Οριζηική (μόνιμη) ζηέγαζη  
 κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ πνπ είραλ θαηαζηεί αθαηάιιεια 

γηα ρξήζε 



1. Άκεζε (επείγνπζα) ζηέγαζε 

 Κνκβηθή επηινγή: Γεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ 
ρψξσλ άκεζεο ζηέγαζεο ή ππνζηήξημε αηνκηθψλ 
ιχζεσλ επείγνπζαο ζηέγαζεο;  

 

 νξγαλσκέλνη ρψξνη ζηέγαζεο: θαηαπιηζκψλ ζθελψλ ή 
θιεηζηψλ ρψξσλ πνπ δηακνξθψλνληαη θαηάιιεια 

 

 αηνκηθέο ιχζεηο απφ ηνπο πιεγέληεο: δηαλνκή ζθελψλ, 
ηνπνζέηεζε ηξνρνβηιψλ, πξνηξνπή λα εγθαηαιείςνπλ 
ηελ πεξηνρή φζνη έρνπλ ελαιιαθηηθή ιχζε ζηέγαζεο 
αιινχ 

 



Δπηινγή θαη ρωξνζέηεζε  
νξγαλωκέλωλ ρώξωλ  

άκεζεο  ζηέγαζεο 



2. Πξνζωξηλή ζηέγαζε 



 ε εηζαγσγή θαη εγθαηάζηαζε πξνζσξηλψλ 
κνλάδσλ ζηέγαζεο πξέπεη λα είλαη ε 
ηειεπηαία επηινγή, αθνχ εμαληιεζνχλ φιεο νη 
άιιεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 

Πξνζωξηλή ζηέγαζε 



Η επηινγή ηωλ δηθαηνύρωλ 

 ε ζνβαξφηεηα ησλ βιαβψλ ζηα θηίξηα 

 ε δπλαηφηεηα θαη ε δηάζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ λα 
κεηαθηλεζεί ζε άιιε πεξηνρή 

 ε δηαζεζηκφηεηα δεχηεξεο θχξηαο ή 
παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο 

 ε δπλαηφηεηα θηινμελίαο απφ ζπγγελείο ή 
θίινπο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

 ε αμηνπνίεζε μελνδνρείσλ  



 Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο 
πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε: 

 ηνλ ζρεδηαζκό (ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ζρέδηα 
δξάζεσλ) ηελ πεξίνδν πξηλ ην ζεηζκό θαη 
πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηηο πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή 

 ηελ νξζνινγηθφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

 ηελ ζπκβαηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 
πνιηηηζκηθά πξόηππα θαη πεξηβαιινληηθέο 
ηδηαηηεξφηεηεο 

Πξνζωξηλή ζηέγαζε 



Γηαδηθαζίεο κεηαβαηηθήο ζηέγαζεο – 
πνιηηηθή απνθαηάζηαζεο  

 Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην απνθαηάζηαζεο 
ζεηζκνπιήθησλ βαζίδεηαη ζην Ν.867/1979 θαη 
δεκηνπξγήζεθε κεηά ην ζεηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο 
ηνπ 1978,  ην νπνίν ηζρχεη ζρεδφλ αλαιινίσην 
κέρξη ζήκεξα  

 Δίλαη ην ίδην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν ίζρπζε θαη 
ζην ζεηζκφ ηεο Αζήλαο 



Δκπεηξίεο… 

 Σν δίιεκκα πάλησο εμαθνινπζεί λα ηίζεηαη ζηα 
θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κεηά απφ θάζε 
θαηαζηξνθή ζηε ρψξα καο: 

 απφ ηε κηα πιεπξά κεγάιεο πηέζεηο γηα λα 
αθνινπζεζεί απηή ε πξνζέγγηζε γηα ηε ζηέγαζε 
πιεγέλησλ 

 απφ ηελ άιιε ε γλψζε φηη νη πξνζσξηλνί νηθηζκνί ζα 
έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνπλ κφληκνη θαη φηη ζα 
ππάξμνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε 
ηνπο, αθφκε θαη φηαλ ε απνθαηάζηαζε έρεη 
πξνρσξήζεη 



Τιηθά θαη κέζα – επείγνπζα ζηέγαζε  

 Πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ζθεληθνχ πιηθνχ θαη 
θιηλνζθεπαζκάησλ – Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγχεο (ΤΤΚΑ) – Π.Γ. 972, ΦΔΚ 
265/ηΑ’/1966, Π.Γ. 93, ΦΔΚ 39/ηΑ’/1993 

 10 απνζεθεπηηθά θέληξα (Αζήλα- θεληξηθή απνζήθε, 
Θεζ/λίθε, Λάξηζα, Ισάλληλα, Κνκνηελή, Αραΐα, Σξίπνιε, 
Ηξάθιεην Κξήηεο, Μπηηιήλε θαη Ρφδν) 

 

 Παξαιαβή, ελαπνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη 
εθνδηαζκφ ηεο θεληξηθήο απνζήθεο - Γεληθή Γ/λζε 
Πξφλνηαο, Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη 
Αιιειεγχεο (ΤΤΚΑ) 



Τιηθά θαη κέζα – επείγνπζα ζηέγαζε  

 πζθεπαζία, απνζηνιή πιηθψλ θαη εμαζθάιηζε 
ησλ κέζσλ απνζηνιήο ηνπο ζηηο Γεληθέο Γ/λζεηο 
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ 
Πεξηθεξεηψλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο Γ/λζεηο ησλ 
Πεξηθ. Δλνηήησλ ηεο ρψξαο - Γεληθή Γ/λζε 
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Σερληθψλ Τπνδνκψλ, 
Γ/λζε Πξνκεζεηψλ (ΤΤΚΑ) 

 Η ηήξεζε ησλ πιηθψλ – Γ/λζεηο Γεκ. Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθ. Δλνηήησλ 



Τιηθά θαη κέζα – πξνζωξηλή ζηέγαζε  

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζηέγαζε πιεγέλησλ 
(κέξηκλα γηα πξνκήζεηα, κεηαθνξά, δηαρείξηζε, 
ζπληήξεζε, θηι. ιπφκελσλ νηθίζθσλ) – Τπεξεζία 
Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) – 
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
(ΤΠΟΜΔΓΙ) 

 Δπείγνπζα θαη κφληκε ζηέγαζε πιεγέλησλ απφ 
ζεηζκνχο κε θαηαζθεπή νηθηψλ ζπκβαηηθήο 
θαηαζθεπήο ή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθηψλ– 
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΓΓΓΔ), 
ΤΠΟΜΔΓΙ 



Οξγαλωκέλε Απνκάθξπλζε 
Πιεζπζκνύ 

 Άξζξν 18 ηνπ Ν.3613/2007 

 Μέηξν πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ 
πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ θαηαζηξνθηθφ 
ζεηζκφ θαη έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ 

 βαζίδεηαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο 
θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή 
ησλ πνιηηψλ ζηνλ ρψξν, γηα ηνλ νπνίν έρεη 
ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο 

 

 



Οξγαλωκέλε Απνκάθξπλζε 
Πιεζπζκνύ 

εηζκόο 

Δθηεηακέλεο ππξθαγηέο ζε 
αζηηθό ρώξν 

Μεηαζεηζκηθέο εθηεηακέλεο 
θαηαξξεύζεηο εηνηκόξξνπωλ 
θηηξίωλ ή ζηνηρείωλ ηνπο 

Δπαγόκελα θαηνιηζζεηηθά 
θαηλόκελα 

… 

 Πνηνη επηθείκελνη/επαγφκελνη θίλδπλνη απεηινχλ 
ηε δσή καο κεηά απφ έλα ζεηζκφ; 



Δκπιεθόκελνη Φνξείο 

Δίδνο 

Καηαζηξνθήο 

 

Δηζήγεζε   
 

Απόθαζε 

 

Τινπνίεζε 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΜΟ 

 

Γηεπζύλζεηο  Απνθεληξωκέλωλ 

Γηνηθήζεωλ, Πεξηθεξεηώλ, Γήκωλ, 

αξκόδηεο γηα ηελ άξζε ηωλ 

θηλδύλωλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ 

δεκηώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο 
 

Ο εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμ/θόο ηνπ 

Ππξ/θνύ ώκαηνο, ζε πεξηπηώζεηο 

εθηεηακέλωλ ππξθαγηώλ ζε αζηηθό 

ρώξν, δηαξξνώλ θπζηθνύ αεξίνπ, 

θ.α. 
 

Οη θαηά ηόπνπο Τγεηνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο, όηαλ πξνθύπηνπλ ζέκαηα 

Γεκόζηαο Τγείαο 
 

Οη Σερληθέο Τπεξεζίεο, όηαλ 

πξνθύπηνπλ θαηνιηζζεηηθά 

θαηλόκελα  
 

 

 

 

 

 

Γήκαξρνο 

(ΣΟ) 

 

 

 

Πεξηθεξεηάξρεο 

(Αληηπεξηθεξεηάξρεο - 

ΟΠΠ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γήκαξρνο/ 

Πεξηθεξεηάξρεο/ 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

 

 

- 

ΔΛ.Α., Δ.Κ.Α.Β., 

Λ.. 



 ε πεξηπηψζεηο γεληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή 
ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθή - ε 
απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ε πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθήο, ή ηνπηθήο κηθξήο 
έληαζεο θαηαζηξνθήο – ε απφθαζε ιακβάλεηαη 
απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

 …θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο 
θαη Πεξηθεξεηάξρεο (εμνπζηνδφηεζε 
αξκνδηφηεηαο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) 

Οξγαλωκέλε Απνκάθξπλζε 
Πιεζπζκνύ 



Αζθήζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  
γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ 

αλαγθώλ ιόγω ζεηζκνύ 

Με ηελ δηεμαγσγή αζθήζεσλ επηηπγράλεηαη:  

 ε δνθηκαζία θαη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ ζρεδίσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηεο απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

 ε αλαγλψξηζε θελψλ ή επηθαιχςεσλ ζηνπο ξφινπο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

 ε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο 
δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

 ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ 
(αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ) 

 ε εθπαίδεπζε θαη εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο 
δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ 
ηνπ ζεηζκνχ 

 



ηάδηα επηρεηξήζεωλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ζπλεπεηώλ από ζεηζκό 

 Αξρηθή αλαγγειία / Δηδνπνίεζε εηζκνχ  

 Αξρηθή εθηίκεζε θαηάζηαζεο ζπλεπεηψλ – Δπίζεκε 
αλαθνίλσζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζεηζκηθνχ 
θαηλνκέλνπ  

 Κηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ – Δκπινθή Φνξέσλ 

 Δπηρείξεζε Έξεπλαο, Γηάζσζεο  

 Έιεγρνο θαη Καηαζηνιή Δπαγφκελσλ Φαηλνκέλσλ  

 Πεξίζαιςε – Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Πιεγέλησλ  

 Μεηαζεηζκηθφο έιεγρνο θηεξίσλ θαη ππνδνκψλ  

 πλνιηθή απνηίκεζε δεκηψλ  

 Απνθαηάζηαζε - Απνθιηκάθσζε  

 



Κηλεηνπνίεζε δπλάκεωλ – 
Δκπινθή Φνξέωλ 

 ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 
δπλακηθνχ θαη κέζσλ – αλάινγα κε ηελ έθηαζε 
θαη έληαζε ηεο θαηαζηξνθήο  

 



Καηεγνξίεο Καηαζηξνθήο 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟ & ΜΔΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΤΝΣΟΝΙΜΟ    
 

Σνπηθή κηθξήο έληαζεο Σεο νηθείαο Πεξηθ. Δλφη.  Αληηπεξηθεξεηάξρεο * 

Σνπηθή κεγάιεο έληαζεο Καη απφ άιινπο Γήκνπο, 
Πεξηθέξεηεο, Απνθ. 
Γηνηθήζεηο ή/θαη Κεληξηθέο 
Τπεξεζίεο θαη Φνξείο 

Γελ. Γξακκαηέαο Π.Π. 
Κ..Ο.Π.Π. 

Πεξηθεξεηαθή κηθξήο 
έληαζεο 
 

Σεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Πεξηθεξεηάξρεο 

Πεξηθεξεηαθή κεγάιεο 
έληαζεο 
 

Καη απφ άιιεο Πεξηθέξεηεο 
ή Απνθ. Γηνηθήζεηο ή/θαη 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη 
Φνξείο 

Γελ. Γξακκαηέαο Π.Π. 
Κ..Ο.Π.Π. 

Γεληθή: Δθηείλεηαη ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο 
Πεξηθέξεηεο 

Καη απφ άιιεο Απνθ. 
Γηνηθήζεηο ή/θαη Κεληξηθέο 
Τπεξεζίεο θαη Φνξείο – EU* 

Γελ. Γξακκαηέαο Π.Π. 
Κ..Ο.Π.Π. 

autoprostasia_neo.ppt
autoprostasia_neo.ppt


Καηεγνξίεο Καηαζηξνθήο 

 
ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟ & ΜΔΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΤΝΣΟΝΙΜΟ    
 

Σνπηθή κεγάιεο έληαζεο Καη απφ άιινπο Γήκνπο, 
Πεξηθέξεηεο, Απνθ. 
Γηνηθήζεηο ή/θαη Κεληξηθέο 
Τπεξεζίεο θαη Φνξείο 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο 
νηθείαο Απνθεληξωκέλεο 
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 
ην Γελ. Γξακκαηέαο Π.Π. 

Πεξηθεξεηαθή κεγάιεο 
έληαζεο 
 

Καη απφ άιιεο Πεξηθέξεηεο 
ή Απνθ. Γηνηθήζεηο ή/θαη 
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη 
Φνξείο 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο 
νηθείαο Απνθεληξωκέλεο 
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 
ην Γελ. Γξακκαηέαο Π.Π. 



Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Πιεγέληωλ  

Οη Γήκνη θηλεηνπνηνχλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπο:  

 γηα ηελ αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ζπγθεληξσκέλσλ πνιηηψλ ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 
θαη θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηνπο  

 γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ πνπ δελ βξίζθνληαη 
ζε αζθαιείο ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη θαηεχζπλζή 
ηνπο πξνο ηνπο πιεζηέζηεξνπο ρψξνπο θαηαθπγήο 

 γηα έιεγρν θαη εμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ 
δηθηχσλ ππνδνκήο ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο 

 γηα ηελ θαηά πεξίπησζε δηάζεζε πφζηκνπ χδαηνο, ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο πξφρεηξνπ γεχκαηνο θαζψο θαη 
εγθαηάζηαζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ  



Μεηαζεηζκηθόο έιεγρνο 
 θηεξίωλ θαη ππνδνκώλ  

 Τπεξεζία Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ 
(Τ.Α..)  
 ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πξσηνβάζκηψλ θαη 

δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ θηεξίσλ κεηά ην ζεηζκφ,  

 ηνλ έιεγρν (απηνςίεο) θαη θαηαγξαθή ησλ πιεγέλησλ 
θηεξίσλ,  

 ηελ άξζε ησλ δηαπηζησκέλσλ επηθηλδπλνηήησλ  

 

 Σν έξγν ηεο ΤΑ δχλαηαη λα ππνζηεξηρηεί απφ 
ηηο Απνθεληξσκέλεο, ηηο Πεξηθέξεηεο 
(Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο) θαη ηνπο Γήκνπο κε ηε 
δηάζεζε πξνζσπηθνχ ζηε ζπγθξφηεζε ησλ 
επηηξνπψλ ειέγρνπ θηεξίσλ θαη γηα ηελ άξζε 
ησλ δηαπηζησκέλσλ επηθηλδπλνηήησλ  



Κήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο 

 πλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε: 
 Σν ζπληνληζκφ ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ 

ησλ θνξέσλ πνπ επηρεηξνχλ 

 Σν κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ 
θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ 
δηαηηζέκελνπ   

 Γελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ 
ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή 
απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζηνπο 
πιεγέληεο 



Οξηνζέηεζε πεξηνρώλ 
 γηα απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε θηίξηα 

ιόγω ζεηζκνύ 

 Γηα ηε ιήςε απφθαζεο νξηνζέηεζεο απαηηείηαη 
ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο απφ ηελ νηθεία 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ή ηελ Πεξηθέξεηα πξνο 
ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ, αθνχ πξνεγεζνχλ απηνςίεο πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο κεραληθνχο ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ ή απφ κεραληθνχο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 
(Εγκύκλιος ηοσ Υποσργού Υποδομών Μεηαθορών και Δικηύων με αρ. Πρωη. 

938/ΑΖ11/15-4-1998) 



Σκήκα ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο – Πξφιεςε 

Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο  

Ξάλζνπ 32, Ν. Φπρηθφ, T.K. 154 51 - Αζήλα 

ηει. 210. 6728000,  

 e-mail: info@oasp.gr 

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 

Υξχζα Γθνπληξνκίρνπ 
Email: cgountro@oasp.gr 


