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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

 

Θεσσαλονίκη, 9/10/2014 

                      Αρ. Πρωτ.: ΦΦΚ/οικ/401509/2244 
 

 
Ταχ. ∆/νση: 

Τ.Κ. 

Πληροφορίες : 

Τηλέφωνο : 

Fax: 

e-mail : 

 

 

Βασ. Όλγας 198 

541 10 

Κουρούδη Κατερίνα 

2313/319.694    

2313/319.784                           

A.Kouroudi@pkm.gov.gr 

ppro@pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ :  
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών     
(Παρακαλούµε όπως τα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας 

Π.Ε. αναπαράγουν και διαβιβάσουν το παρόν έγγραφο 

στους ΟΤΑ Α’ β της περιοχής ευθύνης τους)  
 
Πίνακας Κοινοποίησης     
 
 

Αποστολή µε φαξ 
 

ΘΕΜΑ : Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε αιτήµατα Ο.Τ.Α. Α’ β για κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολι-
τικής Προστασίας 

ΣΧΕΤ. : (α) Το µε ΑΠ 2442/16.4.2014 έγγραφο ΓΓΠΠ, µε θέµα «Τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιο-

χών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02 

 

Με αφορµή τα αιτήµατα των ΟΤΑ Α’ β για κήρυξη περιοχών εντός των διοικητικών τους ορίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προ-

στασίας, σας ενηµερώνουµε ακολούθως επί της τηρούµενης διαδικασίας, για την αποφυγή καθυστερήσεων και την τήρηση του ισχύοντος 
θεσµικού πλαισίου, σύµφωνα µε το (α) σχετικό: 

1. 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 φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών κα-
ταστροφών, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 1, Προσθήκη 1 του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη 

συνθηµατική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», καθώς και µε το µέγεθος της κινητοποίησης του δυναµικού και των µέσων που είναι πλέ-
ον του διατιθέµενου υπό κανονικές συνθήκες (άρθρο 2 παρ. 4β του Ν.3013/2002 και δ΄ σχετικό).  

2. Η κήρυξη µιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικών µε την καταβολή 
αποζηµιώσεων και δανείων σε πληγέντες, και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για τις ζηµιές σε αγροτικές καλλιέργειες 
και εκµεταλλεύσεις γεωργικού χαρακτήρα λόγω θεοµηνίας, και αφορούν αγροτικές αποζηµιώσεις, το έργο εξατοµίκευσης 
των ζηµιών αυτών που προκλήθηκαν στη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι αρµοδιότητα του ΕΛΓΑ.    

3. Οι καταστροφές που έχουν συµβεί δεν πρέπει να αφορούν αποκλειστικά καλλιέργειες, αλλά και καταστροφές σε υποδοµές 
και δίκτυα (οδικό δίκτυο, αρδευτικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυο τηλεπικοινωνιών κλπ), οικίες και λοιπές εγκατα-

στάσεις, οπότε και υπάρχει αντικειµενική βάση για κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη.  

4. Η διαδικασία του αιτήµατος κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχών µιας Περιφερειακής Ενότητας, γίνεται από 
τον Περιφερειάρχη στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που περιγράφεται στο (α) 

σχετικό.  

5. Στις περιπτώσεις τοπικής καταστροφής µικρής έντασης ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας µπορεί να εξουσιοδοτεί το 

Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη (Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας) για 

την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, σύµφωνα µε άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002. ∆ιευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων κή-

ρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από τον Περιφερειάρχη, προκειµένου για τοπικές καταστροφές µικρής 

έντασης, πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση µετά από σχετική εξουσιοδότηση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστα-
σίας. 
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6. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποφασίσει ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη µιας περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ή να εξουσιοδοτήσει αρµοδίως τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας µετά από σχετική εισήγηση τους, είναι:  

6.1 Η πρόταση εισήγησης να αναφέρεται σε καταστροφή που εµπίπτει σε µια από τις κατηγορίες καταστροφών που 

αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 1, Προσθήκη 1 του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη 

«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 

6.2 Στην πρόταση εισήγησης να στοιχειοθετούνται µε αναλυτικό τρόπο οι άµεσες συνέπειες της καταστροφής, καθώς και οι λό-

γοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, µε 

βάση το άρθρο 2 παρ. 4β του Ν.3013/2002 

6.3 Στην πρόταση εισήγησης ο καθορισµός του χώρου που εκδηλώθηκε η καταστροφή να περιγράφεται, όχι µε βάση το 
τοπωνύµιο ή την ονοµασία οικισµού, αλλά µε βάση την διοικητική του υπαγωγή. Η απαίτηση αυτή κρίνεται αναγκαία, 

δεδοµένου ότι οι κατά τόπους αρµόδιοι φορείς και υπηρεσίες που καλούνται να επιτελέσουν έργο, µε βάση την απόφαση 

κήρυξης µιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, έχουν κατά κανόνα κατανοµή αρµοδιοτήτων 

µε βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας και όχι µε βάση τα τοπωνύµια. ∆εδοµένης της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, 

όπως αυτή διαµορφώθηκε µε το Ν. 3852/2010, το ελάχιστο διοικητικό διαµέρισµα συνεπώς το οποίο δύναται να κηρυ-
χθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας είναι η Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα.  

6.4 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω, νοείται ότι στις περιπτώσεις που πλήττεται το σύνολο των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοι-

νοτήτων µιας ∆ηµοτικής Ενότητας, στην πρόταση εισήγησης αναφέρεται ολόκληρη η ∆ηµοτική Ενότητα. Επίσης στις περι-

πτώσεις που πλήττεται το σύνολο των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ενός ∆ήµου, στην πρόταση εισήγησης αναφέρεται ολόκληρος ο 

∆ήµος, ή όταν πλήττεται το σύνολο των ∆ήµων µιας Περιφερειακής Ενότητας, στην πρόταση εισήγησης αναφέρεται ολό-

κληρη η Περιφερειακή Ενότητα. Τέλος, στις περιπτώσεις που πλήττεται το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων µιας Περι-

φέρειας, στην πρόταση εισήγησης αναφέρεται ολόκληρη η Περιφέρεια.  

7. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αιτήµατα ∆ηµάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, περιο-

χών που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών φαινοµένων και υπάγονται εντός των διοικητικών τους ορίων, πρέπει να 
απευθύνονται προς τον Περιφερειάρχη, µέσω της ακόλουθης διαδικασίας:  

7.1 Το αίτηµα του ∆ηµάρχου για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας διαβιβάζεται προς το Γρα-
φείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε., το οποίο σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε., συγκεντρώνει α-

ντίστοιχα αιτήµατα από όλους τους Ο.Τ.Α. Α΄ β της Π.Ε. που έχουν πληγεί από συγκεκριµένο συµβάν. 

7.2 Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. µέσω του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. αποστέλλει συνολική πρόταση εισή-
γησης προς το Γραφείο Περιφερειάρχη, για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλων των περιοχών που έ-
χουν πληγεί εντός της Π.Ε.  

7.3 Τα αιτήµατα κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τόσο των ∆ηµάρχων όσο και του 

Αντιπεριφερειάρχη, πρέπει να στοιχειοθετούνται και να πληρούν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρθη-

καν παραπάνω. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Εντεταλµένος Σύµβουλος ΠΠ 

2. Προϊστ. Α∆ΠΠ/ΠΚΜ 

3. Θεµατικός Φάκελος 

4. Αρµόδιος Υπάλληλος 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
κ.α.α. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ  

Γεωλόγος µε B’ β. 

   

        

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
 
 

ΑΙΚ. ΚΟΥΡΟΥ∆Η  
Πολιτικός Μηχανικός µε ∆’ β 

Αυτοτελής ∆ιεύθυνση 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

1. Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσ/νίκης    (email: antiperiferiarxis-thess@pkm.gov.gr, fax:  2313/319.763) 

2. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηµαθίας    (email: granom@imathia.pkm.gov.gr,  fax: 2331/350.226) 

3. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς    (email: info@kilkis.gr , gram@kilkis.gr,  fax: 2341/075.048) 

4. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας    (email: antiperiferiarxis@1177.syzefxis.gov.gr, fax: 2381/351.239) 

5. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας   (email: s.mavridou@pieria.pkm.gov.gr,  fax: 2351/020.036) 

6. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών   (email: antiperiferiarxis@serres.pkm.gov.gr, fax: 2321/025.484) 

7. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής   (email: i.giorgos@pkm.gov.gr,  fax: 2371/351.403) 

8. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηµαθίας   (email: polpros@imathia.pkm.gov.gr,  fax: 2331/350.184) 

9. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  (email: ppro@pkm.gov.gr,   fax: 2313/319.784) 

10. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κιλκίς   (email: Ef.Moisidou@kilkis.gr,   fax: 2341/079.701) 

11. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πέλλας   (email: bibitsos@1177.syzefxis.gov.gr,  fax: 2381/351.239) 

12. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   (email: polpro@pieria.pkm.gov.gr,  fax: 2351/351.249) 

13. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σερρών  (email: karagiannidis@serres.pkm.gov.gr, fax: 2321/029.148) 

14. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χαλκιδικής   (email: knoxa@halkidiki.gov.gr,   fax: 2371/351.331) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Γραφ. Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.     (email: Periferiarxis@pkm.gov.gr,  fax: 2313/319.752) 

2. Γραφ. Εκτελεστικού Γραµµατέα     (email: grektel@pkm.gov.gr,   fax: 2313/319.809) 

                                     


