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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι  επικαιροποίηση του “Μνημόνιου Ενεργειών Πρόληψης 

-Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρών-χιονοπτώσεων -παγετών Δήμου 

Χανίων” που συντάχθηκε αρχικά από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας τον 

Ιανουάριο του 2013 και εγκρίθηκε με την 305/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η επικαιροποίηση του λαμβάνει χώρα στην έναρξη ουσιαστικά της χειμερινής περιόδου  

και  λαμβάνει υπόψη: 

I. Τις μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Χανίων και ειδικά σε 

υπηρεσίες που θα κληθούν να συνδράμουν το έργο της πολιτικής προστασίας, 

II. τις πιθανές μεταβολές στα διαθέσιμα μηχανικά μέσα, 

III. τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε θεσμικό επίπεδο και επηρεάζουν τον 

τοπικό σχεδιασμό. 

Όσον αφορά στις τροποποιήσεις που  έχουν γίνει σε θεσμικό επίπεδο και επηρεάζουν τον 

τοπικό σχεδιασμό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του 

συντονιστικού της ρόλου και για υποβοήθηση των εμπλεκόμενων φορέων σε δράσεις 

πολιτικής προστασίας, ενόψει της χειμερινής περιόδου  εξέδωσε τις  παρακάτω εγκύκλίους:   

• την με  Α.Π. 7742/01-11-2017  που αφορά στον  «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων»  

• την με Α.Π. 8039/14-11-2017 που αφορά στον  «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 

2017-2018».  

Στις ανωτέρω εγκυκλίους προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του παρόντος σύμφωνα με 

την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και το Γενικό Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ . Συγκεκριμένα :  

«Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ «ως πλημμύρα ορίζεται η προσωρινή κατάκλυση του 

εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Η 

έννοια αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και 

υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και 

πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από 

καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων. 

(ΚΥΑ H.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 – ΦΕΚ 1108/Β΄/2010).  

Επίσης, στην ανωτέρω Οδηγία 2007/60/ΕΚ ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται ο συνδυασμός 

της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την 

ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 

δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα»       και  

«Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται με την μορφή Χιονόπτωσης- 

Χιονοθύελλας, Παγετού και Δριμέως Ψύχους είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην 

κατηγορία των φυσικών καταστροφών και δύναται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα 

στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. Οι κύριες κατά κανόνα 

επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από τα παραπάνω φαινόμενα σύμφωνα με το 

Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003 - ΦΕΚ 423Β/2003) είναι επιπτώσεις στην 

υγεία ανθρώπων και ζώων, επιπτώσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία, διακοπή 

συγκοινωνιών, αποκλεισμοί περιοχών, εγκλωβισμός ατόμων, υλικές ζημιές, τραυματισμός 

και θάνατος πολιτών».  

Γενικά, ο Δήμος Χανίων, στα πλαίσια του σχεδιασμού και της λήψης μέτρων Πολιτικής 
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Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών, λόγω 

πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού,  βάσει του γενικότερου θεσμικού πλαισίου  έχει 

αρμοδιότητες που συνδέονται με τον: 

• προγραμματισμό έργων και δράσεων ελέγχου, συντήρησης και καθαρισμού των 

κοιτών ρεμάτων και των φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων, με σκοπό την 

αποκατάσταση της φυσικής τους ροής, καθώς και τυχόν αντιπλυμμηρικών έργων 

της αρμοδιότητάς του, 

• προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, 

με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία και τον περιορισμό στο ελάχιστο των 

καθυστερήσεων και των ατυχημάτων,  

• σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων και 

παγετού.  

Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο 

οποίο δίδονται με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, που, γιατί), 

που αναφέρονται στην παράγραφο Β του Παραρτήματος ΣΤ΄ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 

423/Β΄/2003). Συγκεκριμένα, στο μνημόνιο ενεργειών θα περιγράφονται τα ακόλουθα: 

• ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού, καθώς και των 

αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, 

θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ), 

• κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την 

υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού, κλπ), που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού,  

• μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων 

προς ενίσχυση του έργου τους. 

Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 

επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για λόγους 

άμεσης κινητοποίησης πρέπει να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών και Αστυνομικών Αρχών, που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων. 

Επίσης, κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη του Δημάρχου και του  Αρμόδιου Αντιδημάρχου  να 

συγκληθεί το συντομότερο δυνατό το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 

(ΣΤΟ) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου 

σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού. 

Στα ανωτέρω ΣΤΟ των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν θέματα σχετικά: 

α) με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας και 

β) με το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., 

ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού. 
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Ειδικά για την περίοδο 2017-2018 το Σ.Τ.Ο. του Δήμου  συνεδρίασε την 6
ης

 Νοεμβρίου 2017 

προκειμένου να παρουσιαστεί το 5ατές  Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του 

Δήμου που εκπονήθηκε με μέριμνα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, τέθηκε στη 

διαβούλευση και βρίσκεται στη φάση έγκρισης. Νοείται ότι σε ένα τμήμα αυτού 

συμπεριλαμβάνονται  και οι δράσεις που αφορούν στη χειμερινή περίοδο, οπότε έτυχαν 

ιδιαίτερης αναφοράς. Εντούτοις,  επειδή οι εγκύκλιοι της ΓΓΠΠ εκδόθηκαν μετά τον 

προγραμματισμό του ανωτέρω Σ.Τ.Ο. κρίνεται απαραίτητο να επικαιροποηθεί το παρόν 

Μνημόνιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα σε αυτές και αφορούν κυρίως 

τροποποιήσεις/ διευκρινήσεις επί του θεσμικού πλαισίου που δύναται να επηρεάσουν τον 

τοπικό σχεδιασμό ( π.χ. οι διεκρινήσεις όσον αφορά στα μνημόνια συνεργασίας με 

ιδιωτικούς φορείς)  

Οι αποφάσεις και τα πρακτικά του  Σ.Τ.Ο. θα διαβιβαστούν άμεσα, με ευθύνη του Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Κρήτης και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, αντίστοιχα. 
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ΜΕΡΟΣ Ι. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

1. Διοικητικά-Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δήμου Χανίων 

 

Ο Δήμος Χανίων βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Χανίων στην Δυτική 

Κρήτη. Αποτελείται από 7 Δημοτικές Ενότητες:  Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας, 

Νέας Κυδωνίας, Κεραμειών και Θερίσου (Χάρτης 1). Καταλαμβάνει συνολική έκταση ~ 350 

km
2
.  

 

 

Χάρτης 1: Χάρτης Δήμου Χανίων, όπου φαίνονται οι επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και οι κύριοι   

οικισμοί του. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Χανίων ανέρχεται σε 108.642 άτομα (1% του 

συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας). Αυτό συνεπάγεται ότι η πληθυσμιακή 

πυκνότητα στον Δήμο Χανίων είναι 309,15 άτομα / km
2
, η οποία είναι η δεύτερη 

υψηλότερη στην Κρήτη (μετά το Δήμο Ηρακλείου: 711,30 άτομα / km
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Η έδρα του Δήμου Χανίων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Χανίων: Κυδωνίας 29, ΤΚ 

73135, Χανιά. Ο Οργανισμός Εσωτερικής του Λειτουργίας έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 

13687/01-11-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

(ΦΕΚ 2812/Β/12-12-2011).  

Ειδικά όσον αφορά στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Χανίων διαθέτει 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού, το οποίο 

στελεχώνεται από 5μελές προσωπικό. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος Χανίων  έχει   συστήσει Συντονιστικό Τοπικό 

Όργανο (ΣΤΟ)  και έχει εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του  με την 69Δ/2017 Απόφαση 

Δημάρχου.  

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων διαθέτει δικό του Πυροσβεστικό 

Σταθμό, ο οποίος λειτουργεί από το 1996  επεμβαίνοντας σε πυρκαγιές (δασικές και 

αστικές), σε πλημμύρες, σε επιφυλακές για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σε διασώσεις, σε 

ατυχήματα, καθώς και σε ό,τι άλλο κληθεί προς υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Χανίων. 

Ο Πυροσβεστικός Σταθμός του Δήμου Χανίων βρίσκεται στην περιοχή του Άγιου Ματθαίου 

σε ύψωμα πάνω από το δάσος της περιοχής. Από την θέση αυτή μπορεί να επιτηρεί και να 

προστατεύει το δάσος, που το περιβάλει, έχοντας παράλληλα πλήρη εικόνα περίπου του 

1/3 του Νόμου.  

 

2. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Δήμου Χανίων  

2.1. Γεωμορφολογικά- υδρολογικά  χαρακτηριστικά 

Ο Δήμος Χανίων παρουσιάζει ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθώς σε 

αυτόν απαντώνται εκτάσεις παράκτιες, πεδινές, ημιορεινές και ορεινές, επιτρέποντας την 

ανάπτυξη πολλών διαφορετικών οικοσυστημάτων, καθώς και τη διατήρηση εκατοντάδων 

ενδημικών και όχι μόνο, φυτών και ζώων. Δάση, φυσικοί και τεχνητοί βιότοποι, λίμνες, 

ορεινοί όγκοι, φαράγγια, σπήλαια, ποτάμια και φυσικά εκατοντάδες χιλιόμετρα 

ακτογραμμής συνθέτουν το πραγματικά ιδιαίτερα τοπίο του Δήμου Χανίων. 

Στο Δήμο Χανίων ανήκει μέρος του συγκροτήματος των Λευκών Ορέων, που εκτείνεται κατά 

μήκος από τα ανατολικά προς τα δυτικά του νησιού, με μεγάλο αριθμό βουνοκορφών και 

με υψηλότερη κορυφή τις Πάχνες (2.453m). Ο ορεινός αυτός όγκος αποτελεί ένα φυσικό 

μουσείο διεθνούς σημασίας, καθώς περιλαμβάνει μια μοναδική ποικιλία βιοτόπων και 

ειδών. 

Οι σημαντικότεροι ορεινοί όγκοι του Δήμου Χανίων είναι εκείνοι της Μαλάξας, του Θερίσου 

και των Κεραμειών. 

Το υδρογραφικό δίκτυο μιας λεκάνης απορροής είναι το σύνολο των φυσικών κοιτών των 

υδατορεμάτων της και αποτελεί  τη φυσική δίοδο ροής των  επιφανειακών νερών της, με 

αποτέλεσμα να συνιστά τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του αναγλύφου της και το 

βασικό μεταφορέα  των υλικών διάβρωσης και αποσάθρωσης των πετρωμάτων της, από 

τους τόπους παραγωγής τους στους τόπους απόθεσης.  

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος, ο 

Δήμος Χανίων διαθέτει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο εκτείνεται σχεδόν σε 

ολόκληρη την έκταση αυτού (Χάρτης 2).  Το απότομο ανάγλυφο και η συχνή  εναλλαγή 

διαπερατών και αδιαπέρατων γεωλογικών σχηματισμών έχει ευνοήσει το σχηματισμό 

χειμάρρων και την εμφάνιση πηγών και όχι το σχηματισμό μεγάλων ποταμών.   
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Το εν λόγω δίκτυο περιλαμβάνει: 

• Ποτάμια – ρέματα: με κυριότερους ίσως εκπροσώπους τον Κλαδισό (όρια Δ.Ε. 

Χανίων, Θερίσσου και Νέας Κυδωνίας) και τον Μορώνη (Δ.Ε. Σούδας), καθώς και 

μέρος του Κοιλιάρη. 

• Λίμνες: Αγιάς και Μαχαιρίδας 

• Πηγές : με σημαντικότατες τις πηγές της Αγιάς, των Μεσκλών, κα. 

• Υπόγειους υδροφορείς. 

 

Σε ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία του υδρογραφικού δικτύου του Δήμου Χανίων 

έχουν αναπτυχθεί σημαντικότατοι υγροβιότοποι, όπως του Μορώνη και της Αγιάς. 

 

 
 
Χάρτης 2: Υδρογραφικό δίκτυο του Δήμου Χανίων (Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος, 

2012). 
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2.2. Κλιματολογικά Χαρακτηριστικά Δήμου Χανίων 

Εντός του Δήμου Χανίων υπάρχουν πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί (Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας – ΕΜΥ, Πολυτεχνείου Κρήτης και ΑΤΕΙ Κρήτης – Παράρτημα 

Χανίων, Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων & Υδατικών Πόρων, κλπ.), από όπου μπορούν να 

αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετεωρολογικές και κλιματολογικές 

συνθήκες, που επικρατούν σε αυτόν. 

 

Χάρτης 3 : Μετεωρολογικοί σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων  

 

Οι σημαντικές γεωμορφολογικές αλλαγές, που παρουσιάζει καθ  όλη σχεδόν την έκτασή 

του, προκαλούν εξίσου σημαντικές μεταβολές στα κλιματολογικά κατά τόπους 

χαρακτηριστικά του, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση ενιαίων μέσων μεγεθών (π.χ. 

υετού,  θερμοκρασίας) για το σύνολο του Δήμου Χανίων 

 

Θερμοκρασία : 

Οι  ψυχρότεροι μήνες είναι ο Φεβρουάριος και ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία ~12
ο
C  

Άνεμοι  

Οι μέγιστες μέσες μηνιαίες ταχύτητες ανέμου παρατηρούνται τους μήνες Φεβρουάριο, 

Μάρτιο, Απρίλιο, Ιανουάριο αλλά και Ιούνιο (>13m/s), ενώ οι ελάχιστες τους μήνες 

Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη. 

Όσον αφορά δε στις επικρατέστερες διευθύνσεις ανέμων, αυτές είναι η Δυτική και η 

Βορειοδυτική με ποσοστό εμφάνισης 32 % και 23 %, αντίστοιχα. 
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Βροχοπτώσεις  

Οι μήνες με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση φαίνεται ότι είναι ο Δεκέμβριος και ο 

Φεβρουάριος με μέση βροχόπτωση ~105 mm, ενώ μήνες με τις μικρότερες τιμές είναι οι 

καλοκαιρινοί  

Γενικά, οι εντάσεις των βροχοπτώσεων στο Δήμο Χανίων μπορούν να θεωρηθούν υψηλές 

και ικανές να προκαλέσουν κατά τόπους προβλήματα πλημμυρών, τα οποία 

αντιμετωπίζονται τόσο προληπτικά, με την κατασκευή κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων 

/έργων διευθέτησης όμβριων υδάτων και την λήψη μέτρων πρόληψης, όσο και 

κατασταλτικά, με την επέμβαση αρμόδιων υπηρεσιών. 

Όσον αφορά στις ιστορικές πλημμύρες, από τα στοιχεία του βροχογράφου του σταθμού της 

Σούδας της ΕΜΥ, προκύπτει ότι για τις 15-16/01/2000 έχει καταγραφεί 24h ύψος βροχής 

76,7 mm και 48h ύψος βροχής 84,5mm, ενώ για τις15-16/01/2001 οπότε  σημειώθηκαν 

εκτεταμένες πλημμύρες, έχει καταγραφεί 24h ύψος βροχής 15,2mm και 48h ύψος βροχής 

133,5mm. Οι τιμές αυτές είναι από τις υψηλότερες τιμές ετησίων μεγίστων που έχουν 

καταγραφεί από το υδρολογικό έτος 1976-1977 έως και το 2011-2012 που διαρκεί η 

χρονοσειρά του σταθμού. 

Οι  έντονες πλημμύρες στις 15 Ιανουαρίου 2000 και στις 16 Ιανουαρίου 2001 προκάλεσαν 

σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και καλλιέργειες στις περιοχές χαμηλών 

απολύτων υψομέτρων των περιαστικών Δήμων. Παράλληλα δημιουργήθηκαν στους 

κατοίκους έντονα συναισθήματα ανασφάλειας από την πιθανότητα επανεμφάνισης 

παρόμοιων ακραίων καιρικών φαινόμενων και πρόκληση νέων πλημμυρών στο μέλλον. 

 

Στις σχετικά πρόσφατες πλημμύρες, στις 31-12-2014 (όπου από τον ίδιο βροχομετρικό 

σταθμό καταγράφηκαν 105,6 mm) έως και 1-1-2015 δημιουργήθηκαν και πάλι σημαντικές 

ζημιές σε οικίες, καταστήματα, αγροτικές καλλιέργειες, αυτοκίνητα και υποδομές.  Στις 

περιοχές του Δήμου Χανίων που επλήγησαν περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα 

συμπεριλαμβάνονται οι ΔΕ Χανίων( περιοχές Λειβάδια και Νέα Χώρα), Νέας Κυδωνίας, 

Ακρωτηρίου και Σούδας, οι οποίες οριοθετήθηκαν  ως πλημμυρόπληκτες  δυνάμει της με 

αριθμ.1979/2015/Α325/02-02-2016 απόφασης της ΔΑΕΦΚ (ΦΕΚ 514/Β/29-02-2016).  

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της  χειμερινής περιόδου 2016-2017 εκδηλώθηκαν έντονες  

βροχοπτώσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων προκαλώντας   προβλήματα κυρίως 

στο οδικό δίκτυο (καταπτώσεις, κατολισθήσεις)  αλλά και την εισροή υδάτων σε κατοικίες, 

Αποκορύφωμα αυτών ήταν οι  ραγδαίες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την 11
η
 

Φεβρουαρίου  2017 οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση καταρχήν εκτεταμένων 

καταπτώσεων, κατολισθήσεων κατά μήκος του οδικού δικτύου οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν 

άμεσα από το Δήμο  και εν συνεχεία,  κυρίως σε μεταγενέστερο χρόνο έλαβαν χώρα 

εκτεταμένες καταστροφές ή παρατηρήθηκαν φαινόμενα επαπειλούμενων καταστροφών 

όπως η κατάρρευση τμήματος του Επιπρομαχώνα του Αγίου Δημητρίου, καθιζήσεις και 

ρωγμές στο παράκτιο οδικό δίκτυο της Παλιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) της ΔΕ Νέας 

Κυδωνίας, υποσκαφή σε παράκτια πρανή στην περιοχή Αγίας Κυριακής από όπου διέρχεται 

ο Κεντρικός  Αγωγός  Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ, επιδείνωση των κατολισθητικών  

φαινόμενων στην περιοχή τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου για την  αντιμετώπιση των οποίων 

απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών (ακτομηχανικών, γεωτεχνικών  κλπ). Λόγω 

της κρισιμότητας της κατάσταση συγκλήθηκε το Συντονιστικό Τοπικό όργανο Σ.Τ.Ο.  

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου το οποίο αποφάσισε να εισηγηθεί στον περιφερειάρχη 

Κρήτης την κήρυξη των περιοχών που εντοπίστηκαν τα παραπάνω προβλήματα σε 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής προστασίας. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κατόπιν  

εξουσιοδότησης που έλαβε από τον ΓΓΠΠ  κήρυξε τις παραπάνω περιοχές σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης δυνάμει της 96/09-03-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης. Ο  Δήμος 
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σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες δρομολόγησε δράσεις (επείγοντα έργα και 

εξειδικευμένες  μελέτες όπου απαιτούνταν) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες 

καταστροφές αλλά και να αποτρέψει την εκδήλωση επαπειλούμενων καταστροφών των 

οποίων οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και την οικονομία θα ήταν καταστροφικές.  

Τέλος, πρόσφατα, την 26
η
 Οκτωβρίου 2017  σημειώθηκαν πολύ έντονες βροχοπτώσεις στο 

δυτικό τμήμα  του Δήμου Χανίων μέχρι και το Δήμο Πλατανιά οπότε και το  ύψος του υετού 

που καταγράφηκε στην πόλη των Χανίων ήταν 191,6 mm και στον Πλατανιά 246 mm. 

Μεγάλες περιοχές κατακλύστηκαν με νερά τα οποία εισήλθαν σε οικίες και επιχειρήσεις 

προκαλώντας ζημιές και δημιουργώντας για μια ακόμα φορά το αίσθημα της ανασφάλειας 

από την πιθανότητα επανεμφάνισης παρόμοιων ακραίων καιρικών φαινόμενων και 

πρόκληση νέων πλημμυρών στο μέλλον. Η περιοχή που επλήγησε κυρίως ήταν η ΔΕ Νέας 

Κυδωνίας και τμήματα στην ΔΕ Χανίων.  Ο Δήμος κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης Πολιτικής προστασίας και  αιτήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Υποδομών ( Δ.ΑΕ.Φ.Κ.) να οριοθετηθούν  ως πλημμυρόπληκτες οι περιοχές που επλήγησαν. 

Κλιμάκια των μηχανικών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. διενήργησαν αυτοψίες προκειμένου να 

καταγραφούν οι βλάβες στα κτήρια  ενώ παράλληλα η αρμόδια υπηρεσίας κοινωνικής 

πολιτικής του Δήμου συλλέγει τις αιτήσεις των πολιτών που επλήγησαν οι κατοικίες τους  

προκειμένου να δοθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο  αποζημιώσεις.   Όλες τις 

παραπάνω αυτοψίες συντονίζουν και συμμετέχουν μηχανικοί της Δ.Τ.Υ. του Δήμου 

Επιπλέον τα συνεργεία του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μεριμνούν για την άμεση  

αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και 

παράλληλα  δρομολογούνται  δράσεις μεσο – μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για την μείωση 

των κινδύνων που προκαλούν τις έκτακτες καταστάσεις πολιτικής προστασίας που 

αντιμετωπίσαμε πρόσφατα.  

 

 

Χιονόπτωση-παγετός  

Η χιονόπτωση δεν αποτελεί ιδιαίτερα σύνηθες ή έντονο φαινόμενο για το Δήμο Χανίων, 

ενώ κυρίως επικεντρώνεται στις ιδιαίτερα ορεινές περιοχές του και συγκεκριμένα στις 

Δημοτικές Ενότητες Θερίσου και Κεραμειών. Εντούτοις, η αναγκαιότητα εκχιονισμού για 

την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένες ορεινές περιοχές και για 

περιορισμένο αριθμό ημερών ετησίως μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. 

Εξαίρεση αποτελούν  οι  ακραίες χιονοπτώσεις  που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο 2004 και 

τον Ιανουάριου του 2017, με θερμοκρασία οριακά στους 0
ο
C, οπότε χιόνι ύψους αρκετών 

εκατοστών κάλυψε έως και τα παράλια του Δήμου Χανίων.  

Όσον αφορά δε στον παγετό, επίσης αποτελεί αραιό και τοπικό φαινόμενο εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων 
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3. Υποδομές  - Υπηρεσίες – Εγκαταστάσεις  

 
Η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, που 

υπάγονται κατά κανόνα στην κατηγορία υδραυλικών έργων (ΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ 

21/Β΄/2012), δρομολογούνται σε κεντρικό επίπεδο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες και 

εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών, Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των 

ΟΤΑ, καθώς και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.). 

 

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των φορέων αυτών, καθώς 

και των φορέων συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου, ο ρόλος τους έχει 

βαρύνουσα σημασία, γιατί μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με 

καταστροφικές συνέπειες οι φορείς αυτοί καλούνται να προσφέρουν έργο πολιτικής 

προστασίας, δηλαδή σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς πολιτικής προστασίας 

συμβάλλουν στη μείωση των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου. 

Για αυτό στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι αρμοδιότητες του Δήμου 

και των υπηρεσιών σε σχέση με τη συντήρηση και παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας 

των υποδομών του που σχετίζονται με δράσεις πολιτικής προστασίας  κατά τη χειμερινή 

περίοδο.  

 
 Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων Πληµµύρας  
 

Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, βάσει των οποίων θα 

πρέπει να δρομολογούνται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευκρινίζεται ότι με την 

Κ.Υ.Α.Η.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) έχει θεσπιστεί ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιολόγησή τους με στόχο τη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών τους στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας», ήδη έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών 

Διαμερισμάτων της χώρας η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των 

Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο 

σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/ και 

στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Obserνation 

Network) http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/ Στην παρούσα φάση εκπονούνται τα 

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ανωτέρω Οδηγίας. Στο πλαίσιο διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης επί των ανωτέρω 

σχεδίων, τα Προκαταρκτικά Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας έχουν αναρτηθεί στον 

ιστότοπο του ΥΠΕΝ http://floods.ypeka.gr/. 
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3.1. Οδικό Δίκτυο – χαρτογραφική αποτύπωση κατανομής αρμοδιοτήτων 
συντήρησης του οδικού δικτύου  

 Η συντήρηση και η επέκταση του οδικού  δικτύου είναι διαρκής, αντιμετωπίζοντας όμως 

αρκετά εμπόδια λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων και ύπαρξης πολλών εμπλεκόμενων 

αρμόδιων φορέων, πέραν του Δήμου Χανίων. Στον Χάρτη 4 παρουσιάζεται μια ενδεικτική 

απεικόνιση του κύριου οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων.  

 

Χάρτης 4: Κύριο οδικό δίκτυο του Δ. Χανίων. 

 

 

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

αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό 

οδικό δίκτυο πλην αυτοκινητόδρομων), περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που 

συστήθηκαν με τον Ν. 3852/10 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 

παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).  

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο (πλην αυτοκινητόδρομων), όπως προκύπτει από τις 

αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών 

Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006), ανήκει 

στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων εκάστου. 

 Για την περιφέρεια Κρήτης   καθορίζονται   με τις 1341/16-8-2007(ΦΕΚ 1761 Β/2007), 

2221/15-11-207 (ΦΕΚ 2398Β/ 2007)  και 3292/12-11-2010 (ΦΕΚ 1905Β/2010) Αποφάσεις 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.  Σε περίπτωση οδού που διέρχεται από 

περισσότερους Δήμους, η ευθύνη κατανέμεται τμηματικά σε κάθε Δήμο που η οδός 

διέρχεται μέσα στα όρια της διοικητικής του ευθύνης  

Όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που 

συνενώνονται, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από τους Δήμους που 

συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (αρθ. 283, παρ.1 του Ν.3852/2010).  
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Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, στην  έννοια της «συντήρησης» των οδών  

περιλαμβάνεται ιδίως: 

• Η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώματος, της οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού.  

• Η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτεμένων νησίδων και πρανών 

• ο καθορισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η συντήρηση των αντλιοστασίων 

τους 

• Η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού όπως τα στηθαία ασφαλείας  και  

• η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος και των εσχαρών των 

φρεατίων υδροσυλλογής, όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης των 

υποκείμενων δικτύων ομβρίων .  

Επίσης το οδικό δίκτυο, του οποίου η συντήρηση αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Χανίων, 

περιλαμβάνει:   

α) τμήματα των εθνικών οδών και των επαρχιακών οδών που διέρχονται μέσα από τα 

εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και τα τμήματα όλων των εθνικών οδών και των 

επαρχιακών οδών, που ευρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών προϋφιστάμενων του 

1923 και οριοθετημένων με το Π.Δ. 24-4-1985 (ΦΕΚ 181 τ.Δ΄ 1985),  

β) εγκαταλελειμμένα οδικά τμήματα Π.Ε.Ο., που εξυπηρετούν μόνο παρόδιες ιδιοκτησίες ή 

οικιστικές περιοχές και μέχρι τον αποχαρακτηρισμό τους,  

γ) παράπλευρα οδικά δίκτυα του Ε.Ο.Δ. Κρήτης, που δεν έχουν κατασκευασθεί με 

εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και δεν συνδέονται με την κύρια οδό μέσω εγκεκριμένων 

κόμβων. 

Ειδικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, 

υπεισέρχεται η έννοια «χειμερινή συντήρηση», η οποία αφορά στις απαιτούμενες εργασίες 

για την αντιμετώπιση του πάγου και την απομάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωμα του 

αυτοκινητόδρομου, ώστε να εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα η ομαλή και 

ασφαλής κυκλοφορία.  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο φορέας που έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση ενός 

οδικού άξονα στον οποίο διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία έχει και την υποχρέωση άμεσης 

απομάκρυνσης τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, 

εφόσον αυτή αποβλέπει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ώστε να μην 

δημιουργείται κίνδυνος ή ζημιά. Κίνδυνος ή ζημιά θα πρέπει να αποτρέπεται επίσης και 

από άλλες πιθανές αιτίες, οι οποίες σχετίζονται με έκτακτα φαινόμενα (καιρικά και/ ή 

σεισμοί), όπως π.χ. κατολισθήσεις, με άμεση απομάκρυνση των εμποδίων και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας. 

Κατά συνέπεια, η αρμοδιότητα διάθεσης ή μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών οχημάτων 

με στόχο την άμεση απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξ αιτίας 

χιονόπτωσης ή παγετού, υπάγεται στις υποχρεώσεις του φορέα που έχει την αρμοδιότητα 

συντήρησής τους. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του συντονιστικού της ρόλου 

προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης 

του οδικού δικτύου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στους χάρτες  

αυτούς απεικονίζεται το οδικό δικτύου κατανεμημένο ανά φορέα αρμοδιότητας 

συντήρησης και για το Δήμο Χανίων εικονίζεται στον παρακάτω χάρτη: 
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Χάρτης 5. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου  στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων ( πηγή: 

Δ/νση Σχεδιασμού &Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ)  
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3.2.  Αρμοδιότητες δήμων στον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης 
του δικτύου ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο.  

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του οδικού δικτύου  είναι υπεύθυνος 

και για τη συντήρηση του αντίστοιχου δικτύου ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με την 

παράγραφο Β.2. της ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007(ΦΕΚ 398/Β΄/2007). Η συντήρηση 

του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών περιλαμβάνει εργασίες όπως ο καθαρισμός και η 

συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των καπακιών των φρεατίων 

επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, των συνδετηρίων αγωγών των 

φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, τωνφρεατίων επίσκεψης, καθώς και 

των αγωγών του δικτύου ομβρίων(ΥΑΔ17α/06/52/ΦΝ443/20-3-2007,ΦΕΚ398/Β΄/2007).  

Ειδικότερα, το έργο αυτό περιλαμβάνει κυρίως: 

• Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής και του 

σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, 

• Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού 

ομβρίων, 

• Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών ομβρίων και τον κατά περίπτωση 

καθαρισμό αυτών, 

• Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και κατά περίπτωση συντήρηση – επισκευή για την καλή 

κατάσταση και λειτουργία των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος 

των φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης, των καλυμμάτων των φρεατίων 

επίσκεψης των αγωγών ομβρίων και των συνδετήριων αγωγών. 

 

Με βάση τις ανωτέρω αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, προκύπτει η 

υποχρέωσή τους στον τακτικό έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης, όπου τούτο κρίνεται 

απαραίτητο, του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους.  

Την αρμοδιότητα συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων  του Δήμου φέρει η ΔΕΥΑΧ. 

Ο έλεγχος και καθαρισμός / συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής πρέπει επίσης να 

γίνεται και μετά από κάθε σημαντικό γεγονός βροχής (ραγδαία βροχή – καταιγίδα), ειδικά 

σε αστικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες οφείλουν να 

προχωρήσουν άμεσα, σε περίπτωση που τούτο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, στον 

προγραμματισμό περιοδικού ελέγχου και συντήρησης, όπου αυτό απαιτείται, του δικτύου 

ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους. 

 

3.3. Αρμοδιότητες καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων  

Ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση 

τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά ή άλλα 

εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος (αρθ. 4 

του Ν 4258/2014 – ΦΕΚ 94/Α΄/2014).  

Διευκρινίζεται ότι ο προγραμματισμένος καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης 

υδατορέματος δεν αποτελεί έργο πολιτικής προστασίας και εκτελείται από τις αρμόδιες 

τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 και τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα, 

μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
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ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρμοδιότητες καθαρισμού  και αστυνόμευσης ρεμάτων 

και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, που ανήκαν στους Δήμους, στις 

καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες, περιήλθαν πλέον στις 

νέες Περιφέρειες που συστάθηκαν με τον Ν.3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες των Περιφερειών 

 Διευκρινίζεται ότι την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού κλειστών ρεμάτων έχει 

η Περιφέρεια ,δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δεν υφίσταται διαχωρισμός 

μεταξύ ανοικτών και κλειστών(διευθετημένων)ρεμάτων.  

Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τα άρθρα 204 παράγραφος Ε.4. και 206 παράγραφος 1 του 

Ν. 3852/2010 για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου οι 

αρμοδιότητες καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων 

παρά τα ρέματα αποδόθηκαν στους οικείους Δήμους. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους 

Δήμους των αρμοδιοτήτων καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων και των 

απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ,καθορίζεται με σχετικές Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για το χρόνο έναρξης άσκησής 

τους από τους Δήμους, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου 

της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3852/2010, δηλαδή οι αρμοδιότητες του άρθρου 204 

ασκούνται από την Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτό σχετικής 

προθεσμίας (παρ 1,του αρθ. 31 του Ν.4257/14,ΦΕΚ 93/Α΄/2014). 

 Επίσης, κατ’ εξαίρεση, και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012) με 

το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 209 του Ν.3852/2010, στους ορεινούς-μειονεκτικούς 

Δήμους  έχει αποδοθεί η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων, την 

οποία ασκούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. Ο Δήμος 

Χανίων έχει χαρακτηριστεί ορεινός δεδομένου ότι στα διοικητικά του όρια υπάρχουν 

τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Κεραμειών οι οποίες φέρουν το χαρακτηρισμό.  

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε ένα υδατόρεμα όπου έχουν εκτελεστεί έργα διευθέτησης – 

αντιπλημμυρικής προστασίας (π.χ. ευθυγράμμιση και / ή εκβάθυνση κοίτης, κατασκευή 

αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και / ή συρματοκιβωτίων 

προστασίας αναχωμάτων κ.ο.κ.), η εργασία καθαρισμού του υδατορέματος από τους 

αρμόδιους ορεινούς μειονεκτικούς Δήμους χωρίς τα αναγκαία τεχνικά δεδομένα (μητρώο 

έργου κ,ο.κ.), ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στις υφιστάμενες αντιπλημμυρικές 

υποδομές. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η κοινοποίηση στην αρμόδια τεχνική 

υπηρεσία του οικείου Δήμου, από τον φορέα κατασκευής και συντήρησης του 

αντιπλημμυρικού έργου, βασικών στοιχείων του έργου, όπως των αρχικών μελετών του 

έργου, του μητρώου του έργου, του εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης, του Φακέλου 

Ασφαλείας και Υγείας 

Σε ένα υδατόρεμα όπου δεν έχουν εκτελεστεί έργα διευθέτησης - αντιπλημμυρικής 

προστασίας η εργασία του καθαρισμού περιορίζεται στον καθαρισμό της κοίτης από 

φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια (πάσης φύσεως ξένων υλικών, κλπ.) που δυσκολεύουν την 

ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος. Τυχόν επιπλέον εργασίες από τους 

ανωτέρω Δήμους, όπως εκβάθυνση και διαμόρφωση της κοίτης του υδατορέματος κλπ., 

κατά κανόνα εμπίπτουν στην κατηγορία των αντιπλημμυρικών έργων, για την υλοποίηση 

των οποίων απαιτείται η εκχώρηση αρμοδιότητας και η τήρηση των προβλεπομένων από 

τις κείμενες διατάξεις για την μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης, 

αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης 

Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη δασικής βλάστησης σε υδατορέματα, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στις παρ. 1και 2 άρθρου 3 Ν. 998/1979 όπως ισχύει, προσδίδει δασικό 

χαρακτήρα στις υποκείμενες εκτάσεις και εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία ως προς την 

προστασία τους. Για τα υδατορέματα όπου απουσιάζει η δασική βλάστηση, εφόσον 
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περικλείονται από δάση (της παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 998/1979) ή δασικές εκτάσεις (των παρ. 2 

και 3 άρθρου 3 Ν. 998/1979), ή συνορεύουν με εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αποτελώντας 

μέρος του δασικού οικοσυστήματος, αποκτούν τον χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών, στα 

πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης του φυσικού χώρου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν 

εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία. Συνεπώς, σε ότι αφορά τον καθαρισμό των 

υδατορεμάτων, αυτός θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά την σύμφωνη 

γνώμη και έγκριση της δασικής υπηρεσίας. Εξαιρούνται από τα παραπάνω οι περιπτώσεις 

υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων (εκτός των 

περιπτώσεων πάρκων και αλσών για τα οποία δεν υπάρχει αρμοδιότητα της δασικής 

υπηρεσίας) (130938/2294/22-05-2013έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής 

Υδρονομίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών και νυν Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος καιΕνέργειας). 

 

Τέλος, σχετικά με την αστυνόμευση ρεμάτων, όσον αφορά την εξόρυξη, αμμοληψία κ.λ.π. 

εντός ή εκτός της κοίτης ποταμών, χειμάρρων κ.λ.π. ή σε ιδιωτικό χώρο, αρμόδιες 

υπηρεσίες είναι οι κατά τόπους Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, καθώς και η Διεύθυνση 

Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (αριθ. 56/2007γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή με το αριθ. Δ17/81/4/Φ.2.2.1/24-5-

2007έγγραφο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

 

3.4.  Προειδοποιητική σήμανση σε ιρλανδικές διαβάσεις  

Στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με υδατορέματα, κυρίως 

χειμαρρικής απορροής, χωρίς γέφυρα, όπου για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας 

έχει εφαρμοστεί πρόχειρη κατασκευαστική λύση (τσιμεντόστρωση), γνωστές και ως 

Ιρλανδικές διαβάσεις, ο κίνδυνος παράσυρσης διερχόμενων οχημάτων και πεζών είναι 

αυξημένος όταν αυτές κατακλύζονται από νερά. 

Στις περιπτώσεις αυτές των Ιρλανδικών διαβάσεων, για την αποφυγή ατυχημάτων 

θεωρείται σκόπιμο οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου, να 

τοποθετούν κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση (πινακίδα Κ-25), όπου αυτό δεν έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί, καθώς και συμπληρωματική ενημερωτική πινακίδα με σχετικό 

προειδοποιητικό κείμενο, όπως «ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΗ ΔΙΕΡΧΕΣΤΕ. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ – WARNING IN CASE OF FLOOD. DO NOT PASS. TURN AROUND».  

Νοείται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να λαμβάνουν 

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών 

της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες 

περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999, όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014) 
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3.4.  Λοιπά Δίκτυα 

Δίκτυα Αποχέτευσης – Άρδευσης – Ύδρευσης 

Τα εν λόγω δίκτυα, αν και θεωρούνται βασικά, έχουν αρκετά περιθώρια επέκτασης, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρου του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων 

και χρήζουν σχολαστικής συντήρησης προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που 

έχουν σχεδιαστεί.  

Όσον αφορά στο δίκτυο ύδρευσης,  σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο 

δίκτυο ύδρευσης οι  αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας 

Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ, 

Γ1δ/Γ.Π. οικ.59565/4-8-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) προβαίνουν άμεσα σε 

υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη 

διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.  

 

Ηλεκτρισμός 

Εντός των ορίων του Δήμου Χανίων βρίσκεται μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 

ΔΕΗ (Ξυλοκαμάρα - Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου), η οποία καλύπτει ανάγκες ολόκληρου του νησιού, 

μέσω ενός πυκνού δικτύου διανομής. Επίσης, υπάρχουν μικρές ιδιωτικές μονάδες 

παραγωγής ενέργειας, οι οποίες αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές (κυρίως ηλιακή ενέργεια - 

φωτοβολταϊκά).  

 

Τηλεπικοινωνίες 

Στο Δήμο Χανίων υπάρχουν δίκτυα τηλεπικοινωνιών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, του 

ΟΤΕ, καθώς και άλλων εταιρειών. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εφόσον προκύψει 

πρόβλημα επικοινωνίας μέσω των προαναφερόμενων δικτύων, υπάρχει δίκτυο της Ένωσης 

Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί.  

 

 

3.5 Σχολεία  

Στον Δήμο Χανίων, μετά την εφαρμογή του ν.3852/2010(Καλλικράτης), έχει μεταβιβαστεί η 

αρμοδιότητα συντήρησης των σχολείων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του. 

Σε ότι αφορά στις  δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στο 

μέρος IV του παρόντος, ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εκδίδει απόφαση περί 

διακοπής μαθημάτων καθώς επίσης συνδράμει στο έργο της αφαλούς αποχώρησης 

μαθητών από τα σχολεία, όταν συντρέχουν λόγοι πολιτικής προστασίας.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ.     ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

 
 

Οι ενέργειες του Δήμου Χανίων για την πρόληψη εκτάκτων αναγκών, λόγω πλημμυρικών 

φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές 

προδιαγράφονται στις σχετικές  εγκυκλίους  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

για την περίοδο 2017-2018  παρουσιάζονται,  συνοπτικά, στον Πίνακα 1. 

 

2.1.  Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 

 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς 

φορείς για την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές, δύνανται να καταρτίζουν εκ των 

προτέρων μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών οι οποίοι 

αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που 

θέτει ο Δήμος ή η Περιφέρεια.  

Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 

Δ/νσεις Τεχνικών έργων των Περιφερειών, όπως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας σε 

συνεργασία με τις αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν 

κατόπιν σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (Εκτελεστική, Οικονομική 

Επιτροπή, κλπ) σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 

μητρώου εργοληπτών (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα 

(οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης από 

την στιγμή ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 

φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, 

τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή του Δήμου 

αντίστοιχα.  

Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 

επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους της 

Περιφέρειας ή του Δήμου πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων, η δε 

σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος και 

αβέβαιου (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση της 

αιρέσεως) (άρθ.185, 201 ΕΠ. Α.Κ.) 

Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις επί των οποίων στηρίζεται άμεσα δημόσια 

δαπάνη, αφού η πραγματοποίησή της εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά γεγονότα 

(εκδήλωση συμβάντων με καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως 

πλημμυρικά συμβάντα, κλπ.).  

Για ζητήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω διαδικασία, σχετικά είναι τα 

2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία έχουν αποσταλεί συνημμένα μαζί με όλη τη 

σχετική αλληλογραφία με το 6748/09-10-2017 έγγραφο της ΓΓΠΠ 
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Πίνακας 1: Ενέργειες πρόληψης εκτάκτων αναγκών, λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Χανίων. 

Ενέργεια Υπηρεσία Εκτέλεσης 
Χρόνος Εκτέλεσης 

(στόχος) 

1. Αναβάθμιση του εγκεκριμένου από το Φεβρουάριο του  2013 Μνημονίου Ενεργειών, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικά μέσα του Δήμου Χανίων 

(και του ιδιωτικού τομέα, εφόσον είναι διαθέσιμα)
     

Κοινοποίηση σε εμπλεκόμενους / 

αρμόδιους φορείς. 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας και Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

 

Νοέμβριος 

2. Σύγκληση Σ.Τ.Ο.
1
 για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, δράσεων και πλαισίων συνεργασίας 

με άλλους φορείς. Κοινοποίηση πρακτικών σε αρμόδιους / εμπλεκόμενους φορείς. 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας και Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Δεκέμβριος  

3. Εξασφάλιση επικοινωνίας με Κέντρο Επιχειρήσεων Γ.Γ.Π.Π. και λοιπών εμπλεκόμενων 

φορέων σε τοπικό επίπεδο. 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας και Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Όλο το έτος στα 

πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του 

4. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό και λοιπά 

σχετικά φαινόμενα (π.χ. δριμύ ψύχος, θυελλώδεις άνεμοι, κα.), βάσει των οδηγιών και 

του έντυπου υλικού της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας  και Πυροσβεστικού 

Σταθμού - Αυτοτελές Γραφείο 

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

Νοέμβριος  έως 

Φεβρουάριος 

5. Σχολαστικός έλεγχος και συντήρηση  των αντιπλημμυρικών έργων – επιτάχυνση 

εργασιών ολοκλήρωσή τους – λήψη μέτρων προστασίας αντλιοστασίων / υδραγωγείων 

και λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων. 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Όλο το  έτος στα 

πλαίσια της 

συντήρησης- 

λειτουργία τους 

6. Συντήρηση / καθαρισμός δικτύου όμβριων υδάτων οδών της αρμοδιότητάς του, η οποία 

περιλαμβάνει εργασίες όπως: α) καθαρισμός, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων 

υδροσυλλογής του δικτύου   όμβριων υδάτων και των συνδετήριων αγωγών με τους 

αποδέκτες,  

      β) συντήρηση των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων όμβριων, κα. 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Οκτώβριος – 

Νοέμβριος - Απρίλιος 

 

7. Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων με σκοπό την 

αποκατάσταση της φυσικής τους ροής. 

Τεχνική Υπηρεσία –ΔΕΥΑΧ 

Οικονομική Υπηρεσία 

Σεπτέμβριος- 

Οκτώβριος- 

                                                 
1 ΣΣυυγγκκλλήήθθηηκκεε  σσττιιςς  0066--1111--22001177    μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοονν  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόό  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΚΚιιννδδύύννωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
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Νοέμβριος 

8. Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δέντρων, κλπ.,   τα 

οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις 

φρεατίων όμβριων. 

Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας 

Σύνολο του έτους (στα 

πλαίσια της 

καθαριότητας) 

9.   Επισκευή και συντήρηση υλικών μέσων Δήμου Χανίων (π.χ. μηχανήματα, οχήματα, 

κλπ.). 

Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας  –  Τμήμα Επισκευής και 

Συντήρησης Οχημάτων  

 

Σύνολο του έτους στα 

πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους  

10. Πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου για την αντιμετώπιση έκτακτων 

φαινομένων
2
 στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας  

Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας  – Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών – Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας και 

Πυροσβεστικού Σταθμού- Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

Οκτώβριος 

11. Συντήρηση οδικού δικτύου 
3
και ορισμός  υπευθύνων και επικεφαλών συντονιστών από 

τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου για τις εργασίες αποχιονισμού και 

αντιμετώπισης προβλημάτων εκχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού 

στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του Δήμου.  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Δ/νση 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας  – Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας και 

Πυροσβεστικού Σταθμού 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του έτους  

Οκτώβριος 

 

12. Ορισμός υπευθύνων για τη λήψη μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης, 

καθώς και μέτρων ετοιμότητας για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που 

προέρχονται από παγετό. 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

Οκτώβριος 
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  ΜΜεε  ττοο  77774422//22001177  έέγγγγρρααφφοοιι  ττηηςς  ηη  ΓΓΓΓΠΠΠΠ  ααννααφφέέρρεεττααιι      σσττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς    σσύύννααψψηηςς  μμννηημμοοννίίοουυ  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμεε  ιιδδιιωωττιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  ττηηςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  ΜΜηηττρρώώοουυ  εερργγοολληηππττώώνν  

πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  κκααττάάλλλληηλλαα  μμέέσσαα  κκααιι  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  άάμμεεσσηηςς  εεππέέμμββαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  εεκκττάάκκττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ααππόό  έέννττοονναα  κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόμμεενναα  μμέέσσωω  ππρρόόσσκκλληησσηηςς  

εεκκδδήήλλωωσσηηςς  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ..  ((  ππααρρ..  22..11..))  
3 ΣΣττηηνν    έέννννοοιιαα  ττηηςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  ηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ππρροοββλληημμάάττωωνν  ααππόό  χχιιοοννοοππττώώσσεειιςς  κκααιι  ππααγγεεττόό..  ΝΝαα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααννίίωωνν  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  

μμηηχχάάννηημμαα  ρρίίψψηηςς  ααλλααττιιοούύ..    
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  Φάση 1: Συνήθης Ετοιμότητας  

Κατά την παρούσα Φάση 1: Συνήθης Ετοιμότητα, οι ενέργειες του Δήμου Χανίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Σε Συνήθη Ετοιμότητα (Φάση 1) βρίσκεται ο Δήμος Χανίων 

όταν η δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ή Δελτίο Πρόγνωσης 

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για τον Νομό Χανίων. 

Πίνακας 2: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 1: Συνήθης Ετοιμότητα. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 

1. Λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου 

Χανίων στον Αγ. Ματθαίο, σε δύο 8ωρες 

βάρδιες (7:00 – 15.00 & 15.00 – 23:00). 

- Γεώργιος Σημαντηράκης

  

- Γεώργιος Παπαδαντωνάκης 

- Γεώργιος Νταμηλάκης  

2821341799 

Ημερησίως 

2. Λειτουργία συνόλου υπηρεσιών Δήμου 

Χανίων (κυρίως 7:30 – 15:30), μεταξύ των 

οποίων και του Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας. 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών   

2821341672 

2821341673 

2821341635 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας και 

Πυροσβεστικού Σταθμού 

2821341681 

2821341799 

 

    

 

Ημερησίως 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.                    ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

 

3.1. Πρόγνωση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων- Ενημέρωση Κοινού  

 
Η ετοιμότητα φορέων  για  ενδεχόμενη επικινδυνότητα εμφάνισης πλημμύρας, όπως 

άλλωστε και χιονόπτωσης και παγετού  βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των 

καιρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως  έντονων βροχοπτώσεων, 

χιονοπτώσεις, παγετός, χαμηλές θερμοκρασίες κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 142/Α΄/1997). Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των 

φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης στο οδικό δίκτυο οφείλουν 

να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου για την 

εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αυτές δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (http://www.hnms.gr). 

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα 

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

Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των 

καιρικών φαινομένων (υπ’ αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2- 2010 έγγραφο της ΕΜΥ). 

Στα ανωτέρω δελτία πρόγνωσης καιρικών φαινομένων  ο υψομετρικός προσδιορισμός  

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

που χρησιμοποιούνται από τη ΓΓΠΠ για η χαρτογραφική απεικόνιση των σχεδίων 

αποχιονισμού και ο χαρακτηρισμός  είναι, πεδινή (0-300 μέτρα), λοφώδης (301-600 μέτρα), 

ημιορεινή (601-900 μέτρα), ορεινή ( άνω των 900 μέτρων).Οι ανωτέρω υψομετρικές 

κλάσεις καθορίστηκαν σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (υπ’ αριθμ’ 

Φ.970/ΑΔ:7753/Σ1863/22-11-2012 έγγραφο της ΕΜΥ). 

Σε περίπτωση που η Ε.Μ.Υ. εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (Ε.Δ.Ε.Κ.) και/ή 

Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (Ε.Δ.Π.Ε.Κ.Φ.), η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στον δικτυακό της χώρο, με στόχο την 

ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους 

κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα (www.civilprotection.gr). 

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής 

Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών 

(συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των οικείων 

Περιφερειακών Ενοτήτων) καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Στη 

διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές 

οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr δύναται να 

αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του. 

Επίσης τα Έκτακτα Δελτία της ΕΜΥ αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.),και εν συνεχεία διαβιβάζονται  με ιδιαίτερο 

προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν σε 

κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.  Ο Δήμος Χανίων ενημερώνεται από τη Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από σχετική συνεννόηση με την 
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Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει 

τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων.   

Διευκρινίζεται ότι, η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και 

την βατότητα του οδικού δικτύου από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτωσεων 

και παγετού , αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.  

Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού 

δικτύου πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και 

ανακοινώσεων, με την μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων καθώς και μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ η οποία ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο  www.astynomia.gr  

Ειδικότερη ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων σε επίπεδο νομού, με βάση τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και για την προστασία γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεών τους, γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των 

Περιφερειών και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων 

Περιφερειακών Ενοτήτων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Περιφέρειας. 
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Φάση 2: Αυξημένη  Ετοιμότητα  

 
Κατά την παρούσα Φάση 2: Αυξημένη Ετοιμότητα, οι ενέργειες του Δήμου Χανίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Σε Αυξημένη Ετοιμότητα (Φάση 2) βρίσκεται ο Δήμος 

Χανίων όταν η υπάρχει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ή Δελτίο Πρόγνωσης 

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για τον Νομό Χανίων. 

  Πίνακας 3: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 2: Αυξημένη Ετοιμότητα. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 

1. Λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού 

Δήμου Χανίων στον Αγ. Ματθαίο, σε 3  

βάρδιες συμπεριλαμβανομένων  και 

των Σαββατοκύριακων( όταν το 

έκτακτο δελτίο αφορά στην Κρήτη)  

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

 

   2821341799 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

2. Ανάρτηση και προώθηση ιδιαίτερου 

προειδοποιητικού σήματος ΚΕΠΠ 

στους πίνακες ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα (site) του Δήμου Χανίων . 

Έκδοση δελτίου τύπου.  Ενημέρωση 

αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού                    2821341799 

2821341681 

 

Γραφείο Τύπου    

 2821341633  

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

3. Ενημέρωση εμπλεκόμενων   

υπηρεσιών Δήμου Χανίων   (Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών - Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας, Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας Αθλητ. &Πολ.)  

για ετοιμότητα προσωπικού και 

υλικών μέσων 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

2821341799 

2821341681 

 

 

   

Ημερησίως  

(+ΣΚ) 

 

 

4. Αυξημένη Ετοιμότητα εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών Δήμου Χανίων (Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών – Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας, Δ/νση Κοιν. 

Προστασίας , Παιδείας, Αθλ.&Πολ )  

ως προς το προσωπικό και τα υλικά 

μέσα.  

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Γραφείο Δ/ντή                 2821341721 

Γραφείο Προϊστ/νου        2821341683  

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητα 

Δ/ντης                             2821341778 

Προϊστάμενος                 2821341770 

Προϊστάμενος                 2821341780 

-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

Ημερησί

ως   

(+ΣΚ) 
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 Δ/ντή                              2821341690 

 προϊστ/νου                     2821341691 

 

5. Λήψη μέτρων για την αποτροπή 

έκθεσης αστέγων σε δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες – καθορισμός 

χώρων προσωρινής φιλοξενίας 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του  

Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής  

Ασφάλισης &Πρόνοιας 
4
. 

- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Αθλητισμού και 

Πολιτισμού 

Δ/ντή                        2821341690 

 προϊστ/νου             2821341691 

- Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδεία            

τηλ.                          2821341630 

Ημερησίως   

(+ΣΚ) 

6. Έκδοση απόφασης Δημάρχου περί 

διακοπής μαθημάτων (εφόσον κριθεί 

αναγκαίο) στις σχολικές μονάδες εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Χανίων, λόγω έκτακτων συνθηκών, σε 

συνεργασία με την οικεία 

Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

2821341681 

Γραφείο Δημάρχου  

2821341601,602,603 

Γραφείο Τύπου  

2821341633 

Ημερησίως  

(+ΣΚ)  

7. Σύγκλιση ΣΤΟ (εφόσον κριθεί 

αναγκαίο) κατ΄ εντολή Δημάρχου. 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

                  Τηλ.  2821341681  

                              2821341799 

Ημερησίως  

(+ΣΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
44
  ΗΗ  ΔΔ//ννσσηη  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ,,  ΠΠααιιδδεείίααςς,,  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ππρροοττεείίννεειι  μμεε  ττοο  7711550055//2299--

1111--22001166  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ππρροοςς  ττοο  ΔΔήήμμααρρχχοο  νναα  εειισσηηγγηηθθεείί  ττηηνν  ππρροοσσθθήήκκηη  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  όόπποουυ  σσττεεγγααζζόότταανν  ηη  

φφιιλλααρρμμοοννιικκήή  ,,  ωωςς  χχώώρροουυ  έέκκτταακκττηηςς  κκααττααφφυυγγήήςς  αασσττέέγγωωνν  κκααιι  νναα  σσυυμμππεερριιλληηφφθθεείί  σσττοο  ππααρρόόνν  ΜΜννηημμόόννιιοο..    
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ΜΕΡΟΣ Ι V                        ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

4.1 Αρχική Ειδοποίηση για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με 
καταστροφικές  συνέπειες   

 

Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την 

εκδήλωση πλημμύρας, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από 

τους αρμόδιους προς τούτο φορείς.  

Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμύρας έχει στόχο την άμεση συλλογή 

πληροφοριών μετά την εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα 

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

εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό 

και κεντρικό επίπεδο.  

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

ενημέρωσης του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα 

κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, 

αλλά και φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη 

βάση και κατά κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για 

την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή (Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο 

Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299 10-04-2003 ΦΕΚ 423/ Β΄/2003). Τη δράση 

μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ, οι οποίες 

επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις 

ανώτερες διοικητικές δομές τους, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, 

Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος), καθώς και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.  

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των 

αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην πληγείσα περιοχή για την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.  

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για την εκδήλωση πλημμύρας, κυρίως από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με την Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές που 

επλήγησαν και ενημερώνει τον Διοικητή Ε.Σ.Κ.Ε και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας.  

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί (ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423/Α΄/2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους 

συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πλημμύρα 

(ζημιές, θύματα, κτλ.), ενημερώνουν άμεσα:  

� τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς σε τοπικό επίπεδο (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) 

για συμβάντα αρμοδιότητάς τους,  

� τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ασκών καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και 

Δήμαρχος),  

� το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική 

έγγραφη αναφορά: ΥΑ 1299 10-04-2003 - ΦΕΚ 423/Α΄/2003).  
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Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και 

την βατότητα του οδικού δικτύου από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί 

αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.  

Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού 

δικτύου πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και 

ανακοινώσεων, με την μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων καθώς και μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr).  

Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να 

λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας 

ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 

52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014) 

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που 

διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πλημμύρας και την επικρατούσα 

κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, 

στα πλαίσια εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για 

την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα (5301/4/16-

λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 4096/12-07-2006 έγγραφό της Γ.Γ.Π.Π)). 

 

 

4.2 Εμπλοκή φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων  

Εν συντομία παρατίθενται,  για λόγους πληρότητας, η εμπλοκή των φορέων σε αυτή τη 

φάση , όπως έχει καταγραφεί από τη ΓΓΠΠ και σε επόμενη παράγραφο αναλύεται ο ρόλος 

του Δήμου. 

«Όλοι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης λόγω πλημμυρών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, 

αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση, καθώς και τα πιθανά 

αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, εφαρμόζουν τα 

προβλεπόμενα από το σχεδιασμό τους μνημόνια ενεργειών και κλιμακώνουν την 

επιχειρησιακή τους δράση βάσει των αναγκών για την υλοποίηση των κύριων και 

υποστηρικτικών δράσεων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των συνεπειών της 

καταστροφής. 

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό 

απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις 

του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται: 

� η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο 

λόγω ανεπάρκειαςδιατιθέμενων πόρων, 

� η έκταση της καταστροφής, και 

� το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής). 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών 

μετά την εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους 

κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας 

κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
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(ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και την επιτήρηση και τη διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα σημεία 

στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές 

διαβάσεις), προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται 

να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή 

σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 

52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό 

έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014). 

Σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται όταν τμήμα του οδοστρώματος 

του οδικού δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί προσωρινά από πλημμυρικά ύδατα ή έχουν 

σημειωθεί φθορές ή ζημιές σε αυτό λόγω έντονων βροχοπτώσεων και 

προκύπτει άμεσος κίνδυνος από τη διέλευση οχημάτων ή πεζών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνουν άμεσα τους 

αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού 

προκειμένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήμανση, μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου 

και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.  

Η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων λειτουργίας και συντήρησης της οδού (εθνικό, 

επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας ή δια μέσου 

της αρμόδιας οργανικήςμονάδας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου. 

Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους 

και αν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά 

των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη 

μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών 

συνεργείων και των συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και για την προστασία της ζωής και 

της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του 

ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές δύναται να συνδράμουν στο έργο της μεταφοράς 

τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.  

Ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται από την 

έκταση και την ένταση των φαινομένων, πραγματοποιείται από το Ενιαίο Συντονιστικό 

Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (άρθ. 

21 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014). 

Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής 

Ακτοφυλακής αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών (ΝΔ 444/1970 –ΦΕΚ 

39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 202/Α΄/1999). 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου 

ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, 

παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια και κοπή δέντρων) από τις υπηρεσίες 

της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια.  

Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, 

κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων 

αρμοδιότητάς τους, αιτούνται μέσω του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών 

τους, καθώς και την υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., ΕΚΑΒ, τεχνικές υπηρεσίες των 

Δήμων, κλπ) για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων. 

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά αρμοδιότητάς 

τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων 
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από κτήρια και κοπή δέντρων), αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σύμφωνα με 

τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του.  

Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται 

από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του 

σχεδιασμό. 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις 

υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιμότητα 

τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και 

κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών 

μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. 

Μετά την εκδήλωση πλημμυρών το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το 

οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο 

συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. 

Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα 

Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

πλημμυρών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή 

τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, 

επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, 

Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές 

από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 

25/Α΄/2007)» 
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4.3. Εμπλοκή Δήμων στην άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων  και χιονοπτώσεων.  

 
Κατά την παρούσα φάση,  οι ενέργειες του Δήμου Χανίων περιγράφονται στον πίνακα 4 

που ακολουθεί:  

Πίνακας 4: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 3: Άμεση Κινητοποίηση - Επέμβαση 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 

1. Διάθεση του προσωπικού και των 

μέσων του Πυροσβεστικού Σταθμού 

του Δήμου Χανίων για την 

υποβοήθηση του έργου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

-Δήμαρχος                                

2821341600,601.602 

 Αντιδήμαρχος                     2821341615 

 Δημοτικός Πυροσβεστικός     Σταθμός  

2821341799 

2. Συνδρομή στο έργο διάσωσης και 

απεγκλωβισμού (π.χ. διάνοιξη 

αποκλεισμένων δρόμων 

αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων για 

τη διευκόλυνση της κίνησης των 

οχημάτων των σωστικών συνεργείων 

προς και από την πληγείσα περιοχή, 

τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.) και 

εν γένει υποστήριξη του έργου των 

επιχειρησιακά εμπλεκομένων 

φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

       Δ/ντη                     2821341721 

         Προϊστ.                2821341683 

-  Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας   

Δ/ντη                       2821341778 

Προϊστ.                     2821341780 

 

 

3. Διασφάλιση λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του Δήμου και 

εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους 

λοιπούς επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενους φορείς. 

   - Δήμαρχος       2821341601,602,603 

-Αντιδήμαρχος     2821341615 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

  Δ/ντή                           2821341672 

   προϊστ.                        2821341635 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού Σταθμού  

                            Τηλ.  2821341681  

                                     2821341799 

  

4 Έλεγχος υποδομών και τεχνικών έργων 

αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων 

 α) για τη διαπίστωση ζημιών, που 

προκλήθηκαν – εκτίμηση του δυναμικού β) 

για την εκτίμηση των μέσων που 

απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση 

της λειτουργίας τους και γ)την άμεση 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

   Γρ. Δ/ντη                      2821341721 

     Γρ. Προϊστ.                    2821341683

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας                  

Δ/ντη                       2821341778 
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αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

 

                        Προϊστ.       2821341770     

- ΔΕΥΑΧ                            

2821036220/221 

 

5. Άμεσος υγειονομικός έλεγχος λειτουργίας 

των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες 

περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας 

του πόσιμου ύδατος, σε συνεργασία με την 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων 

 

 -ΔΕΥΑΧ                           

2821036220/221 

6. Έλεγχος και αποκατάσταση εντός των 

πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών 

των φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς 

αρμοδιότητας, καθαρισμός λοιπόν 

αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας 

τους από φερτά υλικά λόγω των 

πλημμυρικών υδάτων, αποκατάσταση 

βατότητας των αποκλεισμένων οδών 

αρμοδιότητας τους  

ΔΕΥΑΧ       2821036220/621 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Γρ.  Δ/ντη                                

2821341721 

Γρ. Προϊστ.                              

2821341683 

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας  

 Γρ. Δ/ντη                         2821341778                                

5. Υποστήριξη του έργου των 

επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ). 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Δ/ντής        2821341721 

Προϊστ.      2821341683 

-  Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας   

Δ/ντη                     2821341778 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

                                             2821341799 

                                            2821341681 

6. Συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση 

υφιστάμενης  κατάστασης, με στόχο την 

ορθολογική διαχείριση των πόρων και την 

ιεράρχηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας - Ενημέρωση του 

Περιφερειάρχη και του αρμόδιου 

Αντιπεριφερειάρχη. 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δ/ντής        2821341721 

Προϊστ.      2821341683 

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας   

Δ/ντη                      2821341778 

Προϊστ.                   2821341780 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 
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Σταθμού  

2821341681     

2821341799 

7. Υποβολή αιτήματος συνδρομής προς 

ενίσχυση του Δήμου με υλικά και μέσα 

(εφόσον κριθεί αναγκαίο), για την 

αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε 

όμορους Δήμους και στη Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. 

- - Δήμαρχος       2821341601,602,603 

-Αντιδήμαρχος     2821341615 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

2821341681      

8. Έκδοση απόφασης Δημάρχου περί 

διακοπής μαθημάτων (εφόσον κριθεί 

αναγκαίο) στις σχολικές μονάδες εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, 

λόγω έκτακτων συνθηκών, σε συνεργασία 

με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 

94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) 

Δήμαρχος  Γραφείο Δημάρχου       

2821341601/602/603 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας & Πυροσβεστικού 

Σταθμού                      2821341681 

-Γραφείο Τύπου  

                           2821341633 

9. Συνδρομή στο έργο της ασφαλούς 

αποχώρησης των μαθητών από τα σχολικά 

συγκροτήματα και εν συνεχεία παραλαβή 

των μαθητών με ασφάλεια από τους 

γονείς ή τους κηδεμόνες τους. 

 

Οι Δ/ντες σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και 

Β’βάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιων και 

ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων πλησίον ή εντός των σχολικών 

μονάδων και εφόσον οι σχολικές μονάδες 

βρίσκονται σε λειτουργία, φροντίζουν, κατά 

την κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους, 

οι μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν 

εντός των σχολικών κτιρίων και ενημερώνουν 

τις τοπικές αρχές (Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ., Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας Δήμου), για άμεση 

συνδρομή στο έργο της ασφαλούς 

αποχώρησης των μαθητών από το σχολικό 

συγκρότημα και την εν συνεχεία παραλαβή 

των μαθητών με ασφάλεια από τους γονείς ή 

τους κηδεμόνες τους 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Γρ. Δ/ντη                  2821341721 

     Γρ. Προϊστ.                2821341683 

Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας 

- Δ/ντης                             2821341778 

      Προϊστ.                           2821341780 
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10. Παροχή κοινωνικής προστασίας των 

πολιτών, που περιέρχονται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης – κάλυψη πρώτων 

αναγκών: διαμονή - διατροφή. 

- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού 

Δ/ντής                     2821341690 

Προϊστάμενος         2821341691 

11. Εργασίες εκχιονισμού στο οδικό                     

     Δίκτυο (συνήθως ορεινό)  αρμοδιότητας          - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

    συντήρησης του Δήμου όπως αυτό                      Δ/ντης            2821341721            

   περιγράφεται στην παρ 4.1 σε  συνεργασία       Προϊστ.        2821341683 

           με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων                Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου&Καθ.     

- Δ/ντης                             2821341778 

                                                                                              Προϊστ.                           2821341780 

                                                                           

  

 

Μετά την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων, οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις 

επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν 

την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και λαμβάνοντας υπόψη και το 

καταγεγραμμένο ιστορικό εκδήλωσης πλημμυρών της πληγείσας περιοχής, συγκροτούν 

συνεργεία από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές Υπηρεσίες &Υπηρεσία Δόμησης) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)  προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής 

σε έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης του 

Δήμου, καθώς και σε άμεσο οπτικό έλεγχο λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων 

αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και εκτίμηση του δυναμικού και των 

μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.  

Οι Δήμαρχοι, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφορές που λαμβάνουν από την πληγείσα 

περιοχή και έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων 

φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ), προβαίνουν σε ιεράρχηση των συμβάντων και συγκροτούν 

κατάλληλα συνεργεία για τη άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών 

αρμοδιότητάς τους, που έχει επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία τους ή που υπέστησαν ζημιές 

από τις πλημμύρες στην περιοχή ευθύνης τους. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται 

αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της 

καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη 

διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του 

Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί, σε ότι αφορά στους Δήμους,  από:  

• τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων 

δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων, τη διάθεση μηχανημάτων 

έργου, κλπ.,  

• τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης για τη διακοπή των δικτύων τους 

στην περιοχή επιχειρήσεων προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, τεχνικός των ανωτέρω φορέων δύναται να βρίσκεται στο σημείο του 

συμβάντος για τεχνική υποστήριξη βάσει των αρμοδιοτήτων του. 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν 

να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.  
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4.4. Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων- χιονοπτώσεων και παγετού - συντονισμός 
φορέων  

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4 του 

Ν.3013/2002. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 

Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002.  

Η απόφαση κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 

συνδέεται με το συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των Φορέων που επιχειρούν για 

την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 

πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και 

των μέσων που είναι πλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες  

Το θεσμικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε 

κατάσταση έκτακτηςανάγκης Πολιτικής Προστασίας προσδιορίζονται στο 2300/29-03-

2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 

(ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 

Διευκρινίζεται ότι: 

• η έκδοση αποφάσεων κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας δρομολογείται μετά, ή κατά την διάρκεια εκδήλωσης 

καταστροφών και όταν το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα δεν επαρκούν και 

απαιτούνται δυνάμεις πλέον των διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την εκδήλωση του 

καταστροφικού φαινόμενου (άρθρο 2, παρ. 4β΄ του Ν.3013/2002). Δηλαδή η 

εφαρμογή του άρθρου 8δ΄ του Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

έχει θεσμική βάση σε συντελεσθείσες, ή εν εξελίξει καταστροφές, 

• η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002, δεν συνδέεται με την 

διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πληγείσας από πλημμύρες(πλημμυρό-

πληκτη) και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων 

νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε 

πληγέντες. Η διαδικασία για την οριοθέτηση μιας περιοχής ως πληγείσας από 

πλημμύρες (πλημμυρό-πληκτη) δρομολογείται ανεξάρτητα και περιγράφεται 

αναλυτικά στο Πέμπτο Μέρος του παρόντος. 

 

4.5. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω πλημμυρικών φαινομένων  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας 

περιλαμβάνεται και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, 

τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.  

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των 

πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα 

εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.  

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει 

θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη 

απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.  
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Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η 

αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 η οποία ενσωματώνει τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης).  

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:  

�  Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί 

ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.  

� Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα 

Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.  

� Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις 

β', γ' και δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται 

από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον ασκούντα καθήκοντα 

Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.  

�  Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση 

έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των 

πλημμυρικών φαινομένων, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:  

� Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας 

τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) 

και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων 

μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, 

τμήματα πολεοδομικών  συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον 

κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή 

χώρο 

� Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την 

προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην 

ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους 

στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.  

� Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η 

καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή 

εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες και να μετατραπεί σε 

επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το Πυροσβεστικό 

Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63 

του Ν.4249/2014 και ισχύει).  

� Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας πλημμυρών προέρχεται κατά βάση:  

�  από την κατάκλυση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα (παράσυρση από 

πλημμυρικά ύδατα, ατυχήματα, εγκλωβισμοί, καταρρεύσεις κτιρίων, κλπ),  

� από χημικούς ή λοιμογόνους παράγοντες επικίνδυνους για την δημόσια υγεία οι οποίοι 

παρασύρθηκαν ή αναπτύχθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα, και  

�  από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα.  
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Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ 

αιτίας πλημμυρών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους.  

Στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης 

για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι 

των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, στις περιπτώσεις όπου η εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου δύναται να 

ξεπεράσει την προστασία που παρέχουν τα αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητάς τους σε 

κατοικημένες περιοχές, ή όποιος άλλος έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των 

αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή που εξελίσσεται η καταστροφή.  

Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές αρμόδιοι να 

εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/ 

Αντιπεριφερειάρχης, κλπ)  τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση 

πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών 

Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή του 

Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ως τεχνικού συμβούλου, στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/1976), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. Η παροχή του Συμβούλου παρέχεται και μέσω της «Ομάδας άμεσης Επέμβασης» 

του ΙΓΜΕ  δυνάμει του  Σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΓΜΕ και της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  (σχετ τα  με  Α.Π. 6044/2016  και 4927/2016 έγγραφα 

της ΓΓΠΠ)  

Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών 

φαινομένων, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δημόσιας 

Υγείας, εφόσον συντρέχουν λόγοι.  

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και κατολισθητικών 

φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη, 

δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών.  

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της 

υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό 

την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνση τους, για 

τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των 

διοικήσεων τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα, κλπ 

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση 

αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μπορούν 

άμεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου 

τους και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της 

Περιφερειακής τους Ενότητας.  

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από 

φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα 

(κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή 

η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων 

(σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε 

τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο 
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υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσής 

τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, 

μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.  

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την 

Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν. 2800/2000 - ΦΕΚ 41/Α΄/2000, Ν. 

3511/2006 – ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν.4249/2014 – 

ΦΕΚ 73/Α΄/2014). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της αποστολής της 

(άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014), έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση 

της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών.  

Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την 

απομάκρυνσή τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή 

τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την 

περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.  

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή 

περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται, η 

παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής 

βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 1579/85 - ΦΕΚ 217/Α΄/1985).  

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με την διαδικασία 

της επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο αρθ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015). 
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ΜΕΡΟΣ  V                     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΡΩΓΗ 

 

5.1 Εμπλοκή Δήμων στην φάση αποκατάσταση –αρωγής  

 
Κατά την παρούσα Φάση 4: Αποκατάσταση - Αρωγή οι ενέργειες του Δήμου Χανίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Σε Αποκατάσταση - Αρωγή (Φάση 4) βρίσκεται ο Δήμος 

Χανίων όταν έχει εκδηλωθεί και ολοκληρωθεί το φαινόμενο της πλημμύρας, της 

χιονόπτωσης και / ή του παγετού, έχοντας προκαλέσει προβλήματα και κινδύνους στους 

πολίτες. 

Πίνακας 5: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 4: Αποκατάσταση - Αρωγή. 

 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 

1..Διασφάλιση λειτουργίας των Υπηρεσιών 

του Δήμου και εξασφάλιση της 

επικοινωνίας με τους λοιπούς 

επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

 -Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

2821341672  

2821341635 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

2821341681      

 

2 Έλεγχος υποδομών και τεχνικών έργων 

αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων α) για τη 

διαπίστωση ζημιών, που προκλήθηκαν – 

εκτίμηση του δυναμικού β) για την 

εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για 

την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας 

τους  

 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2821341721 

2821341683 

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας  

 2821341778 

- ΔΕΥΑΧ 

- 2821036221 

 

3. Συγκρότηση Επιτροπών
5
  για την 

καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών , για 

την ενημέρωση  των κατοίκων της 

περιοχής για τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται και για τις προθεσμίες 

υποβολής τους σύμφωνα με την ΚΥΑ 

Π2/οικ.2673/29-08-2001 των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

 

 

-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού 

           2821341690 

2821341691 
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νναα  σσττεελλεεχχώώσσοουυνν  ττιιςς  εεππιιττρροοππέέςς.   
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-Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής  

Προστασίας &Πυροσβεστικού 

Σταθμού  

2821341681      

4.Καθαρισμός εντός των πλημμυρισμένων 

περιοχών των εσχαρών των φρεατίων 

υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητας, 

καθαρισμός λοιπόν αντιπλημμυρικών 

έργων αρμοδιότητας τους από φερτά 

υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, 

αποκατάσταση βατότητας των 

αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας τους  

 ΔΕΥΑΧ 

2821036221 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2821341721  

2821341683 

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας -  

2821341778 

5. Παροχή κοινωνικής προστασίας των 

πολιτών, που περιέρχονται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης – κάλυψη πρώτων 

αναγκών: διαμονή - διατροφή. 

- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού 

                2821341690 

                2821341691 

6. Εργασίες εκχιονισμού στο ορεινό                       Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

       οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου                 

(όπως περιγράφεται στην παρ. 4.1)                                                       2821341721 

σε συνεργασία με την  Περιφερειακή                                                    2821341683 

Ενότητα Χανίων                                                                                                                 
 

 

5.2 Διοικητική μέριμνα πληγέντων – κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις 

Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας 

πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού  υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων και των Περιφερειών, όταν συντρέχει 

περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια 

των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.  

Με την Κ.Υ.Α. Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η 

διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών 

τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.  

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι η κατά το δυνατόν αμεσότερη επαναλειτουργία 

των νοικοκυριών και ως εκ τούτου οι ζημιές αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες 

διαβίωσης και στο σύνολο της οικοσκευής (Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο του 

ΥΥΚΑ).  

Προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις οι πληγέντες 

πολίτες απευθύνονται στους Δήμους της περιοχής τους, όπου υποβάλουν τη σχετική 

αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική 
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Απόφαση Π2α/οικ. 2673/29-8-2011. Οι Διευθύνσεις - Τμήματα Πρόνοιας των Δήμων 

στέλνουν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Γενική Δ/νση Πρόνοιας - Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης αίτημα για την 

μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Φ220 ΚΑΕ 2739 στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Φ120 ΚΑΕ 2293, το οποίο στη 

συνέχεια επιχορηγεί τον οικείο Δήμο (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/νση Πρόνοιας). Πιο 

συγκεκριμένα:  

� Άμεσα μετά την εκδήλωση του έκτακτου γεγονότος, η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου 

στέλνει έγγραφο στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με το κατ' εκτίμηση ποσό που θα απαιτηθεί προκειμένου να καταβληθεί 

στους πληγέντες η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των άμεσων 

βιοτικών τους αναγκών.  

� Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή η καταγραφή και η 

εκτίμηση των ζημιών, καθώς και η εξέταση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από 

την Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου αποστέλλεται έγγραφο με την αιτούμενη συνολική 

πίστωση, στο οποίο θα επισυνάπτεται και ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων με το 

ποσό που αναλογεί στον καθένα για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 

αντικατάστασης της οικοσκευής και μικροεπισκευών της κύριας κατοικίας.  

 

Για τον ανωτέρω σκοπό, με απόφαση των οικείων Δημάρχων συγκροτούνται επιτροπές για 

την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, για την ενημέρωση των κατοίκων της 

περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες 

υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα γενικότερα μέτρα 

αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/νση 

Πρόνοιας).  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που θα αξιοποιηθούν ξενοδοχειακές μονάδες, η 

προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών 

ή μεμονωμένων ατόμων καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την κοινωνική προστασία 

των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις 

βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Δ. 57/1973 - ΦΕΚ 149/Α΄/1973, Ν. 776/1978 - 

ΦΕΚ 68/Α΄/1978, ΠΔ 93/1993 - ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν.776/1978 ( 

ΦΕΚ 68/Α71978) και την αρ. Γ1α/οικ..4291/25-8-1978 Υπουργική Απόφαση καταβολής της 

δαπάνης προσωρινής εγκατάστασης και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή μεμονωμένων 

ατόμων σε ξενοδοχεία ή ετέρους χώρους, δεν μπορεί να υλοποιηθεί προς το παρόν λόγω 

περιορισμένων πιστώσεων & δεδομένου ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Π2/οικ.2673/01 

Κοινή Υπουργική Απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανά οικογένεια για να 

καλύψει άμεσες βιοτικές ανάγκες (σίτιση - ένδυνση κλπ) στις οποίες μπορεί να 

συμπεριληφθεί και η διαμονή τους (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/νση Πρόνοιας).  
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Επισημαίνεται ότι από 1-1-2018 η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 

1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής 

ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών 

φυσικών καταστροφών, θα ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών (άρθρο 57 του Ν.4472/17, ΦΕΚ 74/Α΄/2017). Για την έκδοση της 

προβλεπόμενης ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα ρυθμίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 

ανωτέρω άρθρου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώσει σχετικά τους Δήμους της 

χώρας. 

Επίσης, σε εφαρμογή του άρθρ. 18, του Ν. 2768/99 (ΦΕΚ 273 Τ.Α7 8-12-1999), με Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, επιτρέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις 

οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων, 

όπως οι πλημμύρες.  

Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν 

άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που 

προέρχονται από πλημμύρες, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που 

υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

στήριξης. Μετά από μια πλημμύρα το ΕΚΚΑ., εφόσον συντρέχει λόγος, συγκροτεί και 

κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και 

κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και 

βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο 

(Ν. 2646/1998 - ΦΕΚ 236/Α΄/1998, Ν. 3106/2003 - ΦΕΚ 30/Α΄/2003, Ν. 3402/2005 - ΦΕΚ 

258/Α΄/2005, ΠΔ 22/2006 - ΦΕΚ 18/Α΄/2006, 2244/22-04-2013 έγγραφο του ΕΚΚΑ). 

 
 

5.3 Οριοθέτηση πλημμυρόπληκτων περιοχών –χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής .  

Η οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 

Άτοκο Δάνειο) για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων λόγω πλημμυρών, 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών (Ν. 1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 – ΦΕΚ 

25/Α΄/1998, ΠΔ123/2017 – ΦΕΚ 151/Α΄/2017). 

Βάσει του ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/2017) με ισχύ από 12-10-2017, η Διεύθυνση 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών γίνεται Γενική Διεύθυνση 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές 

μονάδες: 

α. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος 

(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) (Δ26). 

β. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος 

(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Δ.Ε.) (Δ27) και 

γ. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος 

(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) (Δ28). 

Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 123/2017 οι αρμοδιότητες του άρθρου 
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53 του ΠΔ. 109/2014(ΦΕΚ 176/Α΄/2014), όπως ισχύει, ασκούνται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε.. 

Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της 

έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 

5.3.1.Διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πλημμυρόπληκτης –  
έλεγχος κτιρίων    

 
Η διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πλημμυρόπληκτης πριν την εφαρμογή των 

διατάξεων του ΠΔ 123/2017 έχει ως ακολούθως: Σύμφωνα με το ΔΑΕΦΚ/οικ. 2538/A326/4-

6-2015 έγγραφο της ΔΑΕΦΚ (ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7) η Δ.Α.Ε.Φ.Κ., στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για 

την οριοθέτηση μιας περιοχής ως πλημμυρόπληκτης, θα πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι 

διαδικασία: 

• Με την εκδήλωση φυσικής καταστροφής απαιτείται να γνωστοποιηθεί άμεσα στην 

Δ.Α.Ε.Φ.Κ. από την Περιφέρεια το συμβάν (είδος συμβάντος και ακριβείς ημερομηνίες) 

καθώς και οι περιοχές που έχουν πληγεί. 

• Στη συνέχεια μετά τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών στις 

επιχειρήσεις και στις κατοικίες από την Περιφέρεια και τον Δήμο αντίστοιχα, η 

Περιφέρεια υποβάλει στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από 

συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα, 

προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης των πληγεισών 

περιοχών. 

• Ειδικότερα στην περίπτωση των πλημμυρών καταγράφεται και το ύψος της στάθμης 

το νερού στα πληγέντα κτίρια. 

Όταν από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας προκύψει η ανάγκη για 

οριοθέτηση, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. εκδίδει την προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία τροποποιηθεί μετά την πλήρη εφαρμογή των 

διατάξεων του ΠΔ 123/2017, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

ΓΓΠΠ θα ενημερώσει σχετικά. 

 

5.3.2 Παροχή επιχορήγησης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 
εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες 
επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
πλήττονται από πλημμύρες  

 
Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

πλήττονται από πλημμύρες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση 

ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 

φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως 

ολοσχερώς κατεστραμμένα. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (άρθ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ 17/Α΄/1997).  

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο περί αποκατάστασης των 

ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές 
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εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

πλήττονται από πλημμύρες, θα πρέπει προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί η περιοχή ως 

πληγείσα από πλημμύρες (πλημμυρόπληκτη) (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011).  

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

που αναφέρονται στην κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται 

αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού 

και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με 

το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του 

διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για 

την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή 

αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες.  

 

5.3.3 Χορήγηση αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική 
παραγωγή  

 
Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, 

ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από 

πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών 

Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, με 

αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


