
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  2020 

            ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙAΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ADR/RID 
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ   

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ   ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ADR/RID 

 

               Σύμφωνα με την 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου από την Γ.Γ.Π.Π Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID.  Κατά την 
κατάρτιση του ανωτέρω Σχεδίου ελήφθησαν υπόψιν η εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/68/ΕΚ  (ADR/RID 2019) μέσω της ΚΥΑ οικ. 
Γ5/48222/2474/2019 (ΦΕΚ 2755/Β/03.07-2019) αλλά και οι μεταβολές των Οργανισμών 
των Υπουργείων με τα Προεδρικά Διατάγματα του 2017 και 2018, καθώς και οι 
διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές τους 2019 οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο 
φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων , αλλαγές υπαγωγής φορέων 
κλπ)  
Σχετ. 
1. Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α’/01-05-2002: «Αναβάθμιση πολιτικής προστασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α’/24-03-2014): «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις»  

3. ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β’/07-04-2003): «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”».  
4. ΚΥΑ οικ. Γ5/48222/2474/2019 (ΦΕΚ 2755Β’/03-07-2019): «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, 
όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με 
τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και 
(ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής».  
5. Το υπ’ αριθ. 1773/07-03-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Ρόλοι και 
αρμοδιότητες των φορέων – σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται 
στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την 
οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων»  
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Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Μνημονίου 
 
 
 
Η ισχύς του παρόντος Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 

ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τους 
κανονισμούς  ADR/RID αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με την έκδοση του παρόντος προγενέστερα σχέδια παύουν να ισχύουν. 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

……./1/2021 
 
 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

             ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΤΣΙΡΚΑΣ  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
 

Ο Δήμος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  έχει έδρα στον ΜΑΡΑΘΩΝΑ» και ανήκει στην Περιφερειακή 
Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ   

Έχει έκταση  226,55 km2 και 33.423 κατοίκους  και συνορεύει με τους ακόλουθους Δήμους: 

 ΝΟΤΙΑ - Δήμος ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.  
 ΒΟΡΕΙΑ - Δήμος  ΩΡΩΠΟΥ-ΚΑΛΑΜΟΥ   
 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ   
 ΔΥΤΙΚΑ - ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ   
 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ -ΡΟΔΟΠΟΛΗ  
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

O Δήμος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες Κοινότητες, με τον αντίστοιχο 
μόνιμο πληθυσμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΦΕΚ 1327/Β΄/2019): 

Δήμος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  Μόνιμος πληθυσμός 
Α. Δημοτική Κοινότητα  ΜΑΡΑΘΩΝΑ 8.882 κάτοικοι 
     Κοινότητα Μαραθώνα   
  
Β. Δημοτική Κοινότητα  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  14.809 κάτοικοι 
     Κοινότητα Νέας Μάκρης   
  
Γ. Δημοτική Κοινότητα  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 1.688  κάτοικοι 
     Κοινότητα Γραμματικού   
  
Δ. Δημοτική Κοινότητα ΒΑΡΝΑΒΑ 1.925  κάτοικοι 
    Κοινότητα Βαρνάβα   

Οργανισμός Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ εγκρίθηκε με την  
47868/42273 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ  -ΦΕΚ 3147 
/Β/27.11.12 

Το Δήμαρχο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ «ΣΤΕΡΓΙΟ ΤΣΙΡΚΑ»  επικουρούν οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι: 

 Αντιδήμαρχος  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας    
 Αντιδήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ με αρμοδιότητες  Δικτύων & Καθημερινότητας 
 Αντιδήμαρχος ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ  με αρμοδιότητες  Παιδείας & Κοινωνικής Συνοχής  
 Αντιδήμαρχος  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  με αρμοδιότητες Αθλητισμού  
 Αντιδήμαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ με αρμοδιότητες Ανάπτυξης & Έργων  
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 Αντιδήμαρχος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ με αρμοδιότητες  Οικονομικής Διαχείρισης και 
Διαφάνειας 

 Αντιδήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ με αρμοδιότητες Παρακολούθησης & Ελέγχου 
Ρυθμιστικών Σχεδίων & Πολεοδομικών Μελετών , Εφαρμογή Ρυμοτομικών & Πολεοδομικών 
Σχεδίων. 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες 

 Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης 
 Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης 

 
 Αρμόδια Δασική Υπηρεσία 

Πεντέλης 
Καπανδριτίου 
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Το παρόν Μνημόνιο  απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη: 

Μέρος 1ο :  Εισαγωγή  
Μέρος 2ο : Ρόλοι και αρμοδιότητες του Δήμου, σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από 
την εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων . 
Μέρος 3ο : Δράσεις ελέγχου και καταστολής- Υποστήριξη του έργου του Π.Σ – Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης συνεπειών. 
Μέρος 4ο : Δράσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής 
συμβάντων/σοβαρών ατυχημάτων. 
Μέρος 5ο :Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης 
συνεπειών ένεκα του ατυχήματος.  
Μέρος 6ο : Επικοινωνίες 
Μέρος 7ο : Δειγματοληψίες αέρα, εδάφους, υδάτων 
Μέρος 8ο : Οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. 
Μέρος 9ο : Κλιμάκωση περιστατικού. 
Μέρος 10ο: Γενική Ενημέρωση του Κοινού σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας. 
Μέρος 11ο ::Αποκατάσταση 
Μέρος 12ο :Περιβολή –Εμφάνιση Υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας  
 
Παραρτήματα: 
Παράρτημα Α:  Γραπτές οδηγίες αντιμετώπισης ατυχήματος ή επείγουσας κατάστασης 
σύμφωνα με την § 5.4.3 της Συμφωνίας ADR (ή Δελτίο Ατυχήματος) 
Παράρτημα Β: Μητρώο Υπευθύνων Υλοποίησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας. 
Παράρτημα Γ: Εθελοντικές Οργανώσεις. 
Παράρτημα Δ: Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση Εκτάκτων αναγκών. 
Παράρτημα Ε:Χώροι Καταφυγής – Χώροι Συγκέντρωσης Πληθυσμού. 
Παράρτημα ΣΤ: Τηλεφωνικός Κατάλογος Φορέων και Υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου 
Παράρτημα Ζ: Πίνακας Αποδεκτών 
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ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), με το οποίο ρυθμίζονται τα 
σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, 
αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε 
η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423 Β).  

 
Το  παρόν Μνημόνιο  Ενεργειών του Δήμου Μαραθώνα ενεργοποιείται και εφαρμόζεται 

οποτεδήποτε εκδηλωθεί περιστατικό διαρροής , πυρκαγιάς ή/ και έκρηξης κατά την διάρκεια  της 
οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το Μνημόνιο Ενεργειών ενεργοποιείται 
αυτόματα μόλις η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό από 
οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ( κατόπιν επιβεβαίωσης της κλήσης). 

Στόχοι : 

1. Να προσδιορίσει του ρόλους και τις αρμοδιότητες καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας 
όλων των φορέων που εμπλέκονται στην δρομολόγηση  δράσεων πολιτικής 
προστασίας για την αντιμετώπιση συμβάντων και ατυχημάτων κατά την οδική 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
 

2. Να παράσχει συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό φορείς 
για την εφαρμογή του , κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 
 

 
Δήμαρχος 

 

Υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται σύμφωνα με το 1ο Γενικό Σχέδιο και το παρόν 
Μνημόνιο Ενεργειών με την κατά περίπτωση έκδοση σχετικών αποφάσεων και την 
δρομολόγηση των δράσεων που προβλέπονται  δια των αρμοδίων οργανικών μονάδων 
Πολιτικής Προστασίας. 

  
Ειδικότερα, στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος συμμετείχαν οι εξής: 

• Β .Καμπέλη : Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του 
Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 

• Ομάδα Εργασίας για την επικαιροποίηση των χώρων συγκέντρωσης & καταφυγής –
καταυλισμού των πολιτών μετά από γεγονότα έκτακτης ανάγκης.  
 

ΜΕΡΟΣ 1Ο  
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1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του μνημονίου ενεργειών.. 
Το παρόν Μνημόνιο Ενεργειών  του Δήμου Μαραθώνος υποβλήθηκε από το Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος   την  1/12/2020 στην Εκτελεστική Επιτροπή του 
Δήμου Μαραθώνος. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος , εισηγήθηκε την 
…../12/2020 το παρόν μνημόνιο ενεργειών στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το 
παρόν Μνημόνιο Ενεργειών  Δήμου Μαραθώνος  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
εξαιτίας ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ADR/RID  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της …../1/2021. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Μνημόνιο Ενεργειών  Δήμου Μαραθώνος  για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID   ορίζεται η    …../1/2021. 

Το παρόν Μνημόνιο  Ενεργειών συντάχτηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Μαραθώνος   σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 
στο 1ο  Γενικού Σχεδίου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας ατυχημάτων κατά την 
Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους 
κανονισμούς ADR/RID της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με το υπ’ αριθ. 4991/30.6.2020  (ΑΔΑ: 
ΩΒ5Ξ46ΜΤΛΒ-8ΣΒ)  έγγραφό της. 
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
«Επικίνδυνα εμπορεύματα (Dangerous goods)»: νοούνται εκείνες οι ύλες, οι ουσίες και τα 
είδη, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις Συμφωνίες Μεταφοράς ADR1 / RID / 
IMDG Code / ICAO Technical Instructions ή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους που 
περιγράφονται μέσα στις συμφωνίες μεταφοράς ADR / RID / IMDG Code / ICAO Technical 
Instructions και τα σχετικά παραρτήματα όπως εκάστοτε ισχύουν (Ν. 1741/87).  

 
Σύμφωνα με τον διεθνή χαρακτηρισμό UN, 
οι κλάσεις των επικινδύνων εμπορευμάτων 
διακρίνονται ως ακολούθως (παρ. 2.1.1. 
ADR): Κλάση 1  

 
 
 
Εκρηκτικές ουσίες και είδη  

Κλάση 2  Αέρια: συμπιεσμένα, υγροποιημένα, ή 
διαλυμένα υπό πίεση (Εύφλεκτα αέρια, 
π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο. Μη 
εύφλεκτα και μη τοξικά, πιθανά να 
προκαλέσουν ασφυξία, π.χ. άζωτο, CO2 ή 
οξειδωτικά όπως οξυγόνο. Τοξικά, π.χ. 
χλωρίνη, φωσγένιο)  

Κλάση 3  Εύφλεκτα υγρά, όπως: βενζίνη, πετρέλαιο, 
κηροζίνη, ορυκτά έλαια, 
υδρογονάνθρακες, παρασιτοκτόνα κλπ.  

Κλάση 4.1  Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργείς ουσίες, 
πολυμεριζόμενες ουσίες και στερεά 
απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά, όπως: 
ξυλάνθρακας, πριονίδι, ροκανίδια, 
άχρηστα χαρτιά, σανός, άχυρο, φελλός σε 
σκόνη ή σε κόκκους, θείο, κυτταροειδή, 
λιγνίτης, κωκ, γαιάνθρακας, καουτσούκ 
κλπ.  

Κλάση 4.2  Ουσίες με πιθανότητα αυθόρμητης καύσης 
(αυτανάφλεξης), όπως: λευκός και κίτρινος 
φώσφορος, ρητίνες, ρητινέλαιο, 
κατάλοιπα πετρελαίου κλπ.  

Κλάση 4.3  Ουσίες που σε επαφή με το νερό, εκλύουν 
εύφλεκτα αέρια, όπως: κάλιο, νάτριο, 
ασβέστιο, καρβίδιο του ασβεστίου 
(ανθρακασβέστιο), τριφθοριούχο βόριο 
κλπ.  

Κλάση 5.1  Οξειδωτικά και οξειδωτικές ουσίες 
(παράγοντες), όπως: υδατικά διαλύματα 
υπεροξειδίου του υδρογόνου, 
υπερχλωρικό οξύ, νιτρικό αμμώνιο, 
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λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό 
αμμώνιο, νιτρικό νάτριο, χρωμικό οξύ κλπ.  

Κλάση 5.2  Οργανικά υπεροξείδια, όπως: υπεροξείδιο 
τριτοταγούς βουτυλίου κλπ.  

Κλάση 6.1  Δηλητηριώδεις (τοξικές) ουσίες, όπως: 
υδροκυανικό οξύ, ενώσεις: αρσενικού, 
υδραργύρου, αντιμονίου, βαρίου, 
καδμίου, μολύβδου κλπ.  

Κλάση 6.2  Μολυσματικές ουσίες, όπως: οστά, αίμα, 
μικρόβια, ιοί, απορρίμματα νοσοκομείων, 
εντόσθια, αδένες, κοπριά, περιττώματα και 
άλλες ύλες ζώων, οικιακά λύματα κλπ.  

Κλάση 7  Ραδιενεργά υλικά  
Κλάση 8  Διαβρωτικές ουσίες, όπως: θειικό οξύ, 

νιτρικό οξύ, διάλυμα καυστικής σόδας  
Κλάση 9  Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη 

(ουσίες που δεν παρουσιάζουν άμεσο 
κίνδυνο, αλλά παρουσιάζουν πολύ υψηλό 
κίνδυνο αν οι ουσίες διασκορπιστούν στο 
περιβάλλον), όπως: άσβεστος, PCBs 
(κλοφέν), συσκευές που περιέχουν PCBs 
(π.χ. μετασχηματιστές), εκπομπή διοξινών 
σε περίπτωση φωτιάς, εκπομπή 
εύφλεκτων ατμών, μόλυνση  
του νερού, καρκινογένεση μετά από 
εισπνοή ινών αμιάντου και κίνδυνοι από τη 
μεταφορά ουσιών σε υψηλή θερμοκρασία 

 

 
 
Περιοριστικές και μη περιοριστικές κλάσεις:  
Οι κλάσεις των επικινδύνων εμπορευμάτων διακρίνονται σε δύο βασικές ομάδες, στις 
περιοριστικές και στις μη περιοριστικές κλάσεις:  
- Περιοριστικές είναι οι κλάσεις 1 και 7, δηλαδή οι εκρηκτικές και οι ραδιενεργές ύλες.  
 
Από τις ύλες που υποδηλώνονται στους τίτλους των περιοριστικών κλάσεων, μόνο εκείνες 
που αναφέρονται ονομαστικά ή καταχωρούνται σε μία γενική ένδειξη («ε.α.ο. 
καταχώρηση»2) πρέπει να μεταφέρονται. Σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται μόνο οι όροι 
που αναφέρονται στο αντίστοιχο περιθώριο της Συμφωνίας ADR.  
Οι υπόλοιπες ύλες, που υποδηλώνονται στους τίτλους των περιοριστικών κλάσεων και δεν 
αναφέρονται ονομαστικά ή δεν καταχωρούνται σε γενική ένδειξη δεν πρέπει να 
μεταφέρονται.  
Η ένταξη μίας ύλης περιοριστικής κλάσης σε μία «ε.α.ο. καταχώρηση» γίνεται από την 
αρμόδια Αρχή της χώρας κατασκευής του υλικού ή της χώρας αποστολής του υλικού.  
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- Μη περιοριστικές είναι όλες οι υπόλοιπες κλάσεις εκτός από τις κλάσεις 1 και 7, δηλαδή 
μη περιοριστικές είναι οι κλάσεις 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9.  
 
Από τις ύλες που υποδηλώνονται από τους τίτλους των μη περιοριστικών κλάσεων, ως 
επικίνδυνες ύλες της Συμφωνίας ADR, θεωρούνται μόνο εκείνες που αναφέρονται 
ονομαστικά ή καταχωρούνται σε γενικούς καταλόγους. Οι υπόλοιπες ύλες δεν θεωρούνται 
ότι είναι επικίνδυνες.  
 
Η μεταφορά των υλών που υποδηλώνονται στους τίτλους των μη περιοριστικών κλάσεων ή 
σε μία «ε.α.ο. καταχώρηση», είτε επιτρέπεται υπό όρους, οι οποίοι αναφέρονται στο 
αντίστοιχο περιθώριο της Συμφωνίας ADR είτε απαγορεύεται, σύμφωνα με σχετική 
σημείωση, που παρατίθεται στο αντίστοιχο περιθώριο.  
 
Η ένταξη μιας ύλης μη περιοριστικής κλάσεως σε μία «ε.α.ο. καταχώρηση» γίνεται από τη 
μεταφορική εταιρεία.  
Υπάρχουν όμως και προϊόντα (κυρίως σε μικρές συσκευασίες ή μείγματα και διαλύματα με 
μικρή περιεκτικότητα επικίνδυνης ύλης), που αναφέρονται ονομαστικά ή καταχωρούνται σε 
γενικούς καταλόγους. Σύμφωνα με σχετική σημείωση, που παρατίθεται στο αντίστοιχο 
περιθώριο, τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα.  

 
«Μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων (carriage)»: η αλλαγή τόπου των επικινδύνων 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων στάσεων αναγκαίων λόγω των συνθηκών 
μεταφοράς και περιόδων κατά τις οποίες τα επικίνδυνα εμπορεύματα παραμένουν εντός των 
φορταμαξών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων, που είναι απαραίτητες λόγω συνθηκών 
κυκλοφορίας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αλλαγή τόπου. Ο ανωτέρω ορισμός 
καλύπτει επίσης την ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων υλικών για την 
αλλαγή τρόπου ή μέσου μεταφοράς (μεταφόρτωση) [ΚΥΑ οικ. Γ5/48222/2474/2019 (ΦΕΚ 
2755/Β’/03-07-2019)), Κεφάλαια 1.2 των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ]. Ο ορισμός αυτός 
εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα μεταφοράς που δείχνουν τον τόπο 
αποστολής και τον τόπο παραλαβής παρουσιάζονται, εφόσον ζητηθούν και, με την 
προϋπόθεση ότι οι συσκευασίες και οι δεξαμενές δεν ανοίγονται κατά τη διάρκεια της 
προσωρινής αποθήκευσης, παρά μόνο για ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.  
 
«Συμβάν»: αιφνίδιο περιστατικό, όπως διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από 
ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, το οποίο δεν 
προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.  
 
«Σοβαρό ατύχημα»: αιφνίδιο περιστατικό, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που 
προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, το 
οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.  
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«Περιστατικό»: συμβάν ή σοβαρό ατύχημα.  
«Κίνδυνος (hazard)»: εγγενής ιδιότητα επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που 
ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.  
«Επικινδυνότητα (risk)»: πιθανότητα συγκεκριμένης επίδρασης εντός δεδομένης χρονικής 
περιόδου ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες.  
 
«Ζώνες επιχειρήσεων»:  
1. Καυτή Ζώνη/ ζώνη εξαίρεσης/απαγορευμένη ζώνη (hot zone)  
Είναι η ζώνη που περικλείει το καυτό σημείο (hot spot), δηλαδή το σημείο του περιστατικού, 
σε τόση έκταση ώστε η συγκέντρωση της ουσίας να είναι άμεσα ή με την πάροδο του χρόνου 
να καθίσταται τόση, ώστε να υφίσταται μέγιστος κίνδυνος απώλειας ζωής, σε όποιον εκτεθεί 
σε αυτήν χωρίς τον κατάλληλο για την περίσταση προστατευτικό εξοπλισμό.  
Η είσοδος στην Καυτή Ζώνη επιτρέπεται αυστηρά και μόνο, σε όσους φέρουν τον 
ενδεικνυόμενο για την περίπτωση ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.  
Ο χρωματικός κωδικός της Καυτής Ζώνης είναι «κόκκινη».  
 
Η μόνη Υπηρεσία η οποία δραστηριοποιείται στην καυτή ζώνη είναι το Πυροσβεστικό Σώμα.  

 

2. Θερμή Ζώνη/ζώνη ελέγχου μόλυνσης/περιορισμένης πρόσβασης (warm zone) 

Είναι η περιοχή μεταξύ της Καυτής και της Ψυχρής Ζώνης, στην οποία λαμβάνει χώρα η 
υποστήριξη των λειτουργιών της επέμβασης στην Καυτή Ζώνη.  
Ο χρωματικός κωδικός της Θερμής Ζώνης είναι «κίτρινη».  
Η είσοδος στη Θερμή Ζώνη επιτρέπεται αυστηρά και μόνον σε όσους φέρουν τον 
ενδεικνυόμενο για την περίπτωση ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.  
Η επικοινωνία του προσωπικού που εργάζεται στη Θερμή Ζώνη με εκείνο που εργάζεται στην 
Ψυχρή Ζώνη γίνεται από τα συγκεκριμένα σημεία εισόδου / εξόδου προσωπικού, τα οποία 
είναι και ελεγχόμενα.  
Η απομάκρυνση των θυμάτων από τη Θερμή Ζώνη γίνεται από τα συγκεκριμένα σημεία 
εξόδου θυμάτων (περιπατητικών και διακομιζομένων με φορεία), τα οποία βρίσκονται στα 
σύνορα Θερμής και Ψυχρής Ζώνης. Στα σημεία αυτά γίνεται η καταγραφή κάθε τυχόντος 
εξερχόμενου θύματος.  
 
 
3. Ψυχρή Ζώνη (cold zone)  
Είναι η ζώνη που περικλείει καθ’ ολοκληρία τη Θερμή Ζώνη. Στην Ψυχρή Ζώνη, η εργασία και 
παραμονή του προσωπικού δεν περικλείει κινδύνους υγείας. Επιβάλλεται η χρήση ατομικού 
προστατευτικού εξοπλισμού μόνο για το προσωπικό της Ομάδας Ασφαλείας Περιμέτρου, το 
οποίο βρίσκεται σε «επαφή» με τη Θερμή Ζώνη. Η Ψυχρή Ζώνη μπορεί να επεκτείνεται 
ανάλογα με τις τακτικές συνθήκες. Στα όρια της Θερμής Ζώνης τοποθετούνται τα διασωστικά 
πυροσβεστικά και άλλα οχήματα επέμβασης στο συμβάν για την προστασία του χώρου του 
συμβάντος.  
Ο χρωματικός κωδικός της Ψυχρής Ζώνης είναι «πράσινη».  
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4. Ελεύθερη/ουδέτερη Ζώνη (Free zone)  
Για τους υπόλοιπους πολίτες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ.  
 
Ως επικίνδυνη ζώνη θεωρούνται η Καυτή με τη Θερμή Ζώνη και περικλείεται από το 
εσωτερικό όριο αποκλεισμού που είναι το όριο της θερμής ζώνης με την ψυχρή ζώνη. Μέσα 
στο εσωτερικό όριο αποκλεισμού επιτρέπεται να επεμβαίνει μόνο το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό που είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.  
 
Το εξωτερικό όριο αποκλεισμού είναι το όριο Ψυχρής ζώνης με την Ελεύθερη Ζώνη. Το κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ, θα πρέπει να παραμένει στην Ελεύθερη/Ουδέτερη 
ζώνη.  

 
15«Περιβάλλον» (www.hse.gov.uk): τα χαρακτηριστικά δόμησης, ο αέρας, το νερό, το 
έδαφος, η χλωρίδα και η πανίδα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και εκείνα τα 
προστατευόμενα, καθορισμένα ή ελεγχόμενα είδη, όπως ελεγχόμενα ύδατα, 
προστατευόμενες περιοχές, προστατευόμενα κτίρια και μνημεία, προστατευόμενα 
οικολογικά είδη και προστατευόμενα ενδιαιτήματα ή καθορισμένες περιοχές. Ένα ατύχημα 
θεωρείται σημαντικό εάν προκαλεί μόνιμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη σε ένα συγκεκριμένο 
μοναδικό, σπάνιο ή με άλλο τρόπο εκτιμημένο στοιχείο του χτισμένου ή φυσικού 
περιβάλλοντος ή εάν υπάρχει ευρεία περιβαλλοντική απώλεια, μόλυνση ή ζημία. Η επίδραση 
ενός ατυχήματος στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, άμεση ή 
καθυστερημένη, προσωρινή ή επίμονη. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 
160/Α/16-10-86), ως «περιβάλλον» ορίζεται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών 
παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την 
οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και 
πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. 

 
 
«Ρύπανση»: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, 
ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που 
μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς 
και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον 
ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του (Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86), άρθρο 2).  
 
«Προστασία του περιβάλλοντος»: το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν 
στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή 
βελτίωσή του (Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86), άρθρο 2).  
 
«Υγεία»: η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου ή 
του συνόλου του πληθυσμού (Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86), άρθρο 2). 
  
«Απόβλητα»: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών 
ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός τους 
θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση 
(Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86), άρθρο 2).  
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«Διαχείριση αποβλήτων»: το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς 
αποδέκτες, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-
86), άρθρο 2).  
 
«Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & Συμβάντων της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 
3491/2006, ΦΕΚ 207Α’/2-10-2006)»: Λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η ΥΟΔ 
αποτελεί Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει σε επίπεδο τακτικό, 
επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμόδιες δυνάμεις και όργανα πολιτικής προστασίας με την 
παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικών πληροφοριών για τη διαχείριση 
χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και συμβάντων. Η 
Υποστηρικτική Ομάδα στελεχώνεται από επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των Υπουργείων Υγείας, Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 
 
2. Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:  
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 
3. Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του σχεδίου  
 
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος σε συνεργασία με την Τεχνική 
Υπηρεσία  που έχει αρμοδιότητες συντήρησης στο δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής 
ευθύνης της, μετά την έγκριση από το Δ.Σ  του παρόντος μνημονίου πρέπει να αποστείλουν 
στην  Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης  Αρχές και στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες 
 Στην Τροχαία  και στο Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνος  και το Λιμεναρχείο Ραφήνας 
ονομαστικούς καταλόγους με τα στοιχεία επικοινωνίας (σε 24ωρη βάση) των υπευθύνων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση συνεπειών από οδικά συμβάντα/ατυχήματα κατά τη 
μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  
 
 Ο Δήμαρχος, συμβάλλοντας   στην υλοποίηση των δράσεων εκδίδει σχετικές αποφάσεις και 
δίνει εντολή για  δρομολόγηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν μέσω της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  
 
4. Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Μνημονίου  
Η αναθεώρηση & επικαιροποίηση του Μνημονίου γίνεται κατόπιν εισήγησης από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας προς τον Δήμαρχο εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από 
τους παρακάτω λόγους:  
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1. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων 
στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός 
συνεργάζεται.  

2. Ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης.  

3. Νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις.  
4. Νέα ανάλυση κινδύνου.  
5. Αποτιμήσεις διαχείρισης ανάλογων συμβάντων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο 

Σχέδιο.  
6. Αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.  

 
Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και την ενδεχόμενη αλλαγή 
συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν τον σκοπό, τους στόχους του 
Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να 
επικαιροποιούνται είναι:  

1. Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών.  
2. Μνημόνια ενεργειών για τη λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο Σχέδιο.  
3. Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων.  
4. Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών.  

 
5. Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Μνημονίου. 
i. Το παρόν Μνημόνιο  ενεργοποιείται και εφαρμόζεται οποτεδήποτε εκδηλωθεί περιστατικό 
διαρροής, πυρκαγιάς ή/και έκρηξης κατά τη διάρκεια της οδικής και σιδηροδρομικής 
μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.  
Το Μνημόνιο  ενεργοποιείται αυτόματα μόλις η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
(κατόπιν επιβεβαίωσης της κλήσης).  
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου δεν είναι 
προαπαιτούμενη η κήρυξη μίας ή περισσοτέρων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας. 
 Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος 
Μνημονίου η έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης ή άλλης σχετικής απόφασης των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας ή ΚΣΟΠΠ) μετά από εισήγηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΤΟ, ΣΟΠΠ, κλπ).  
ii. Το παρόν Μνημόνιο  δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη 
φορτοεκφόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων ή συρμών εντός εγκαταστάσεων SEVESO, 
δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται η 3η Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ με την 
κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» (υπ’ αριθ. 942/06-02-2020, ΑΔΑ: ΨΤΖ946ΜΤΛΒ-77Ω).  
iii. Το παρόν Μνημόνιο ενεργοποιείται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρχει η 
υπόνοια ότι η εκδήλωση του συμβάντος/μεγάλου ατυχήματος είναι αποτέλεσμα 
τρομοκρατικής ενέργειας, στην οποία όμως δεν υπάρχουν εμπλεκόμενες χημικές πολεμικές 
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ουσίες (ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόκληση θανάτων, σοβαρών τραυματισμών 
ή αποδυνάμωσης ομάδων ανθρώπων μέσω των χημικών τους ιδιοτήτων, NATO, «Handbook 
on medical aspects of NBC defensive operations (1996)»), όπως αυτές προβλέπονται στο 
Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης ΧΒΡΠ Συνεπειών, ώστε να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
ενεργοποίησης του τελευταίου Σχεδίου. 
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων και η 
λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας καθορίζονται από τον σχεδιασμό τους, καθώς και 
τη γενικότερη εκτίμηση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο.  
iv. Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και 
καταστολή του περιστατικού αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, σύμφωνα με τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ. Στις επιχειρήσεις ελέγχου και καταστολής των 
συμβάντων/ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις SEVESO, ο συντονισμός των επιχειρήσεων 
γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον 
επιχειρησιακό του σχεδιασμό.  
v. Η κινητοποίηση των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων για τη διάθεση μέσων 
προς ενίσχυση του έργου της καταστολής αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα διοίκησής 
τους, μετά από σχετικό αίτημα του ΠΣ.  
vi. Επίσης, διευκρινίζεται ότι για το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως 
Σώματα Ασφαλείας που διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, η 
κινητοποίηση και μετακίνηση δυνάμεων στο πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από 
τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας τους και 
δεν συνδέεται με αποφάσεις χαρακτηρισμού μίας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του 
Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
vii. Το αυτό ισχύει και για τον τομέα υγείας (υγειονομικές μονάδες, ΕΚΑΒ, κλπ), ο οποίος 
κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας με βάση τον σχεδιασμό του και ανεξαρτήτως των 
αποφάσεων χαρακτηρισμού μίας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.  
viii. Ο συντονισμός της δρομολόγησης των δράσεων πολιτικής προστασίας, που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών λόγω εκδήλωσης συμβάντος ή ατυχήματος κατά την οδική και σιδηροδρομική 
μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων γίνεται από το αρμόδιο Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας ανάλογα με την κλιμάκωση του περιστατικού (Δήμαρχος, 
Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 
ή ΚΣΟΠΠ).  
Επισημαίνεται ότι με τον όρο «συντονισμός» νοείται η οργάνωση και διατήρηση της 
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων μίας υπηρεσίας ή ενός φορέα ή 
μίας δομής διοίκησης, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου 
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας, για την εξασφάλιση ενιαίας και 
συγχρονισμένης δράσης στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση μίας  
καταστροφής.  
Αναφορικά με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αυτός αναλαμβάνει να 
συντονίσει τη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας που απαιτούνται για την 
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αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
λόγω εκδήλωσης περιστατικού, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, εφόσον και όποτε απαιτηθεί.  
 
Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες  του Δήμου Μαραθώνος και το ανθρώπινο δυναμικό 
και τα μέσα που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, καθορίζονται από την οργανωτική του 
δομή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησής του.  
 
Το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων, οι οποίες δύνανται 
να διαφοροποιούνται σε κάθε περιστατικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του 
καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό 
όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, είτε για την υποστήριξη του έργου της 
καταστολής του περιστατικού, που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από 
την εκδήλωση ενός τέτοιου περιστατικού.  
 
6. Σκοπός Σχεδίου 
Με το Μνημόνιο Ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος για την   Αντιμετώπιση Ατυχημάτων 
κατά την Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων επιδιώκεται η άμεση και 
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών .  
 
1.για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των 
συμβάντων/σοβαρών ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων  

 
2. για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών λόγω εκδήλωσης περιστατικών όπως τα ανωτέρω,  
οι οποίες αποτελούν δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της 
περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.  
 
 
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η 
διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 
 
7. Αντικειμενικοί Στόχοι Σχεδίου  
1. Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου 
Μαραθώνος  σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.  
2. Συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών , με βάση το θεσμικό τους 
πλαίσιο, για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των συμβάντων/μεγάλων 
ατυχημάτων που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.  
3. Συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου, με βάση το θεσμικό 
τους πλαίσιο, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών λόγω εκδήλωσης ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων, με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας 
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περιοχών του Δήμου που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας ενός 
τέτοιου ατυχήματος.  
 
8. Ανάλυση κινδύνου  
Η μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων 
γίνεται με τους εξής τρόπους: 
 Οδικώς:  

οχήματα EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs που 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις του κεφαλαίου 9 της συμφωνίας 
ADR και με μηχανοκίνητα οχήματα 
κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3 (φορτηγά) και 
συρόμενα ή επικαθήμενα οχήματα 
κατηγορίας Ο1, Ο2 και Ο3  

Σιδηροδρομικώς:  φορτάμαξα, βυτιοφόρος φορτάμαξα, 
φορτάμαξες συστοιχίας δεξαμενών ή 
MEGC, φορτάμαξα με αποσυνδεόμενη 
δεξαμενή, εμπορευματοκιβώτιο δεξαμενή, 
εμπορευματοκιβώτιο, οχήματα οδικής 
μεταφοράς  

Διά θαλάσσης:  φορτηγό Πλοίο (Φ/Γ), οχηματαγωγό πλοίο 
(Ο/Γ), επιβατηγό οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ), 
φορτηγό οχηματαγωγό (Φ/Γ-Ο/Γ), 
φορτηγίδα, εμπορευματοκιβώτιο 
δεξαμενή, εμπορευματοκιβώτιο, οχήματα 
οδικής μεταφοράς, συσκευασίες (κόλα) 
κ.λ.π.  

Διά Αέρος:  σύμφωνα με τις «Τεχνικές Οδηγίες για την 
Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων Αεροπορικώς» (ICAO 
Technical Instructions), που προκύπτουν 
από το Παράρτημα 18 της Συνθήκης του 
Σικάγο για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία 
(Σικάγο 1944), που εκδίδεται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO), στο Μόντρεαλ.  

 
Οι κυριότεροι παράγοντες στην Ελλάδα που μπορεί να οδηγήσουν σε συμβάν ή ατύχημα και 
απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών στο οδικό/σιδηροδρομικό δίκτυο είναι οι εξής:  

 Σύγκρουση μεταξύ οχημάτων  

 Σύγκρουση με σταθερό αντικείμενο  

 Ανατροπή οχήματος  

 Σύγκρουση σε ισόπεδη διάβαση με τρένο  

 Συμβάντα που οφείλονται σε μη ατυχήματα (π.χ. μηχανική αστοχία, ανθρώπινη 
αμέλεια, κλπ).  

 
 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ADR/RID 

18 
YΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –Κ.ΕΠΙΧ 
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 –ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
ΤΗΛ: 2294095579  
FAX: 2294097543 
Mail: civilprotection@marathon.gr 
 

Οι κίνδυνοι που απορρέουν σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος κατά την οδική 
μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων σχετίζονται με ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω φαινόμενα:  

 θερμικά: θερμική ακτινοβολία λόγω πυρκαγιάς (καύσης νέφους, 
πύρινη σφαίρα (fireball), φωτιά λίμνης (pool fire), πυρσού και 
έκθεση περιέκτη σε πυρκαγιά, προσβολή φλόγας στον εξοπλισμό)  

 μηχανικά: υπερπίεση λόγω ωστικού κύματος (blast) από εκρήξεις 
και/ή πτώση/εκτόξευση θραυσμάτων από διαλυμένο λόγω 
εκρήξεων εξοπλισμό (fragmentation)  

 χημικά: διασπορά τοξικών ή εύφλεκτων ουσιών  

 ραδιοβιολογικά: διασπορά ραδιενεργών ουσιών  
 βιολογικά: διασπορά μολυσματικών ουσιών,  

 
τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν οπουδήποτε λαμβάνει χώρα η μεταφορά, όπως και να 
προκαλέσουν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (domino). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι περισσότερες εκρήξεις κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων δε 
συνδέονται με τα άμεσα εκρηκτικά χαρακτηριστικά μίας ουσίας, αλλά με γεγονότα (διαρροή 
κλπ.) που οδηγούν στον σχηματισμό εκρηκτικού μίγματος.  
 
Ανάλογα με το είδος του φορτίου και τον τρόπο μεταφοράς, η διαρροή εύφλεκτου αερίου 
είναι πιθανό να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη νέφους αερίων, ενώ τα υγρά καύσιμα που 
διαρρέουν στο έδαφος, σε φωτιά λίμνης υγρού. Ο κίνδυνος της έκρηξης είναι υπαρκτός κατά 
τη μεταφορά επικινδύνων ουσιών που θεωρούνται χημικά ασταθείς. Εάν το μεταφερόμενο 
εμπόρευμα είναι τοξικό, ενδεχόμενη διαρροή του σε μεγάλες ποσότητες θα οδηγήσει σε 
σχηματισμό τοξικού νέφους. Τα τοξικά και τα διαβρωτικά υλικά μπορούν να εξαπλωθούν 
όπως όλα τα υγρά.  
 
Τα ατυχήματα κατά τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων ενέχουν επίσης τον κίνδυνο 
πρόκλησης ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και 
των πιθανών παρακείμενων θαλάσσιων περιοχών, των ποτάμιων και των λιμνών διότι ως 
συνήθως, το εμπόρευμα που διαρρέει δεν περισυλλέγεται, αλλά διαχέεται στο περιβάλλον.  
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο “REACH” του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με εκπομπές και 
σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών 
προϊόντων στην Ελλάδα, τα τελευταία 90 έτη, επί του συνόλου των περίπου 25000  
ατυχημάτων στις μεταφορές, η οδική/σιδηροδρομική μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση 
απαντώνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ενώ σε περίπου 900 ατυχήματα με LPG, η 
οδική μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση απαντώνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 55%. 
Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρωτόκολλο, όσον αφορά τα ατυχήματα με σοβαρές επιπτώσεις, η 
οδική μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση παρουσιάζουν πολύ υψηλή συμμετοχή, με ποσοστό 
μεγαλύτερο του 85%.  
Επιπλέον,  
 η οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων δε διέπεται από τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’) περί καθορισμού μέτρων και όρων για την 
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αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες 
SEVESO και  
 το εύρος των ζωνών επιπτώσεων λόγω πρόκλησης ατυχήματος σε βυτιοφόρο όχημα ή 
βαγόνι εντός των ορίων βιομηχανικής εγκατάστασης, όπου ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 
172058/2016 και το ατύχημα είναι περισσότερο ελεγχόμενο, είναι το αυτό με το εύρος των 
ζωνών επιπτώσεων, όταν προκληθεί ατύχημα στο ίδιο βυτιοφόρο όχημα ή βαγόνι εκτός των 
ορίων της βιομηχανικής εγκατάστασης, όπου το βυτιοφόρο όχημα ή βαγόνι αποτελεί μία 
«κινητή μονάδα SEVESO» και συνεπώς στις παραμέτρους πρόκλησης ατυχήματος 
προστίθενται και διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες, όπως η εμπλοκή του οδηγού σε τροχαίο 
ή σιδηροδρομικό ατύχημα κλπ..  
 
Η επικινδυνότητα των επικινδύνων εμπορευμάτων-φορτίων είναι ανάλογη με τις 
φυσικοχημικές, χημικές, ραδιολογικές και βιολογικές ιδιότητές τους.  
Ο τρόπος αντιμετώπισης των χημικών ουσιών που κατατάσσονται σε αντίστοιχες Κλάσεις 
σύμφωνα με τον διεθνή χαρακτηρισμό UN, δεν είναι δυνατό να είναι η ίδια για όλες τις 
αναγραφόμενες ουσίες, καθώς η έκθεση στις ουσίες αυτές προκαλεί διαφορετικές βλάβες 
κατά περίπτωση. Τα συμπτώματα από εκθέσεις σε χημικές ουσίες εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, 
από τη συγκέντρωση και τη διάρκεια της έκθεσης καθώς και από την επιδεκτικότητα και 
επιρροή που έχει ο κάθε εκτιθέμενος οργανισμός.  
Τα πλέον συνηθισμένα επικίνδυνα υλικά που παράγονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται, 
υφίστανται επεξεργασία και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα με τις πινακίδες πορτοκαλί 
χρώματος σύμφωνα με την ADR («Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Ατυχημάτων με Επικίνδυνα 
Υλικά», ΑΠΣ, Αθήνα 2010), είναι τα εξής:  

 Υγραέριο (LPG)  

 Φυσικό αέριο (NG, CNG, LNG)  

 Βενζίνη – καύσιμο ντήζελ (diesel)/ελαφρύ πετρέλαιο θέρμανσης  

 Ακετυλένιο ή ασετυλίνη ή αιθίνιο (C2H2)  

 Υδρογόνο (Η2)  

 Οξυγόνο (Ο2)  

 Αμμωνία (ΝΗ3)  

 Χλώριο (Cl2)  

 Yδροχλώριο – Υδροχλωρικό οξύ (HCl)Θειικό οξύ (H2SO4)  

 Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH)  
 
 
Αναφορικά με τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών κλάσης 7, η πλειοψηφία τους (>99%) 
αφορά στη μεταφορά ραδιοφαρμάκων, ενώ ένα μικρό ποσοστό (<1%) περιλαμβάνει 
μεταφορές ραδιενεργών πηγών και υλικών στον τομέα της βιομηχανίας, της έρευνας και 
εκπαίδευσης. Ποσοστό υψηλότερο του 99% των μεταφορών πραγματοποιείται οδικώς. Οι 
θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο, λιγότερο από 1%, του 
συνόλου των μεταφορών. Εθνικές ή διασυνοριακές μεταφορές ραδιενεργών υλικών 
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πραγματοποιούνται μέσω δύο αερολιμένων και δύο λιμανιών, ενώ η οδική διασυνοριακή 
μεταφορά ραδιενεργών υλικών επιτρέπεται μέσω όλων των πυλών εισόδου στη χώρα.  
 
Η μεταφορά ραδιενεργών υλικών υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο και πραγματοποιείται είτε 
από τους ίδιους τους κατόχους των υλικών (π.χ. μεταφορά συσκευών ραδιογραφίας) είτε (σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των σχετικών μεταφορών) από εγκεκριμένους 
οργανισμούς μεταφοράς ραδιοφαρμάκων ή/και ραδιενεργών πηγών κυρίως για ιατρικούς 
σκοπούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Τα πακέτα και τα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών φέρουν κατάλληλη 
ειδική σήμανση. Τα πακέτα είναι πιστοποιημένα με δοκιμές αντοχής για τις συνθήκες 
μεταφοράς, ενώ αυτά που προορίζονται για τη μεταφορά υγρών ή αέριων ραδιενεργών 
υλικών, καθώς και σχάσιμου υλικού, υποβάλλονται σε επιπρόσθετες δοκιμές αντοχής.  
 
Επιπλέον, τα πακέτα και τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά κλειστών πηγών 
υψηλής ενεργότητας, καθώς και ραδιενεργών ή σχάσιμων υλικών ισχυρών συνεπειών, 
σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και υποβάλλονται και σε δοκιμές αντοχής ως προς τη 
διατήρηση της ακεραιότητάς τους και της ικανότητάς τους να συγκρατήσουν το ραδιενεργό 
ή σχάσιμο περιεχόμενό τους σε σοβαρά ατυχήματα (π.χ. έλεγχο πρόσκρουσης με ρίψη σε 
στόχο, από ύψος έως και 9 μέτρα, ώστε το περιεχόμενο, η θωράκιση και η αντοχή σε 
πυρκαγιά να διατηρούνται ανέπαφα, μετά από πολλαπλές ρίψεις). Δεδομένου του 
σχεδιασμού τους, είναι εξαιρετικά σπάνιο, να διακυβευθεί η ακεραιότητα ενός τέτοιου 
πακέτου μεταφοράς. Η ΕΕΑΕ έχει αναρτήσει στον διαδικτυακό της τόπο κατευθυντήριες 
οδηγίες για την περιγραφή των κόλων μεταφοράς, καθώς και τρόπους τεκμηρίωσης της 
ασφάλειας σχεδιασμού των τελευταίων (https://eeae.gr/files/KO/KA-EEAE-KO-012020-
01.pdf).  
 
Πληροφορίες για τα υλικά, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών στα 
οποία αυτά εμπλέκονται περιέχονται ενδεικτικά:  
 
1. στο κεφάλαιο 2 «ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ–ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ADR/ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» του «Εγχειριδίου Αντιμετώπισης Ατυχημάτων με Επικίνδυνα 
Υλικά» (ΑΠΣ, Αθήνα 2010),  
2. στη βάση δεδομένων επικινδύνων υλικών CAMEO Chemicals 
(http://cameochemicals.noaa.gov/)  
3. στις Κάρτες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ERICards/Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. 
114/2008 (www.ericards.net) ,  
4. στην εφαρμογή CHAZMA GS 2008  
5. στον αμερικανικό οδηγό ERG 2016 (επίκειται η έκδοση ERG 2020) 
(https://www.phmsa.dot.gov),  
6. στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDSs) των υλικών.  
 
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο “REACH” του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με εκπομπές και 
σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών 
προϊόντων και όσον αφορά τις επιπτώσεις των ατυχημάτων, στα ατυχήματα με σοβαρές 
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επιπτώσεις, η οδική μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση παρουσιάζουν πολύ υψηλή 
συμμετοχή (> 85%), με τα προϊόντα που συμμετέχουν στα ατυχήματα αυτά να υπάγονται στις 
εξής κλάσεις κινδύνου:  
• 3 (εύφλεκτα υγρά) και 2 (εύφλεκτα και τοξικά αέρια) κατά > 80%,  
• 8 (διαβρωτικά) κατά περίπου 10%, και  
• 5 (οξειδωτικά), 6 (τοξικά) και 9 (επικίνδυνα) κατά περίπου 4%.  
 
Για επιμέρους προϊόντα, ένας δείκτης κινδύνου (για θανάτους και τραυματισμούς) που 
εφαρμόστηκε σε ένα δείγμα περίπου 6000 ατυχημάτων με σοβαρές επιπτώσεις (USDOT) για 
μία περίοδο πέντε ετών (2005-2009), έδειξε ότι η βενζίνη και το Diesel συμμετέχουν κατά 
85%, ενώ  
• το LPG κατά 7 %  
• το θειικό οξύ κατά 5%  
• το χλώριο κατά 3%.  
 
Τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων οδικώς εκτός των γενικών 
περιορισμών κυκλοφορίας των φορτηγών σε τμήματα του οδικού δικτύου συγκεκριμένες 
ώρες και χρονικές περιόδους με αποφάσεις της Διοίκησης (ενδεικτικά αριθμ. 
Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 κοινή Υπουργική Απόφαση: «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας 
φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη 
διάρκεια του έτους 2020» κ.λ.π.) υπόκεινται στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (πινακίδες 
σήμανσης Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-73 α και δ, Ρ-74 α και δ, Ρ-75, ειδικές σημάνσεις σηράγγων 
κ.λ.π.) και στους ειδικούς περιορισμούς του μεταφερόμενου υλικού, ουσίας, μίγματος και 
είδους που ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) 
καθορίζει με τις οδηγίες μεταφοράς – δρομολογίου που καταρτίζει.  
 
 
Η μεταφορά ενός επικίνδυνου υλικού ακολουθεί την παρακάτω αλυσίδα μεταφοράς με τα 
εξής στάδια:  
α.1) συσκευασία/πλήρωση εκτός οχήματος μεταφοράς  
α.2) φόρτωση/πλήρωση εμπορευματοκιβωτίου  
β.1) μεταφορά προς φόρτωση στο όχημα μεταφοράς (οδικό ή σιδηροδρομικό)  
β.2) χειρισμός φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών / 
φορητών δεξαμενών  
γ) εκφόρτωση σε τελικό προορισμό ή για προσωρινή αποθήκευση ή αποθήκευση με 
ανασυσκευασία  
δ) εσωτερική μεταφορά στον χώρο αποθήκευσης  
ε) έξοδος από αποθήκη για μεταφορά στην παραγωγή ή σε νέο παραλήπτη (έναρξης 
αλυσίδας μεταφοράς από στάδιο 1) . 
 
Δεδομένων των σταδίων της μεταφορικής αλυσίδας διακίνησης και μεταφοράς επικινδύνων 
εμπορευμάτων, σε κάθε στάδιο της μεταφορικής αλυσίδας η επικινδυνότητα και η εμφάνιση 
συμβάντος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και συχνότητα.  
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Η συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) και του Συμβούλου 
Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), συμβάλλει στην κατάρτιση 
οδηγιών/διαδικασιών και μέτρων μείωσης ή εξάλειψης των κινδύνων κάθε σταδίου. 
Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (ΚΥΑ Γ5/48222/2474/2019, όπως ισχύει, και άλλες σχετικές 
διατάξεις), η Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων «ADR» και οι Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων «RID», εφαρμόζονται στις οδικές και σιδηροδρομικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της χώρας ή μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης, της μεταφόρτωσης από 
ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο και των στάσεων που χρειάζονται λόγω των συνθηκών 
μεταφοράς. 
 Δεν εφαρμόζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων:  
α) η οποία πραγματοποιείται με οχήματα και φορτάμαξες που ανήκουν στις ένοπλες 
δυνάμεις ή είναι υπό την ευθύνη τους,  
β) η οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εντός της περιμέτρου κλειστής περιοχής 
[οχήματα μεταφοράς και επικίνδυνα εμπορεύματα δεν εισέρχονται – εξέρχονται της 
οριοθετημένης/κλειστής περιοχής, όπου συνήθως ισχύουν αυστηρότεροι ή ειδικοί 
κανονισμοί και πρότυπα σε σχέση με τον ADR/RID/IMDG Code/ICAO Technical Instructions].  

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 149/02 οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, έχουν εφαρμογή για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν είτε σε 
δημόσιες, είτε σε ιδιωτικές οδούς, όταν στις τελευταίες κυκλοφορεί, διέρχεται και διακινείται 
στη συγκεκριμένη περίπτωση αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός 
προσώπων ή οχημάτων, σε συνδυασμό με την ρητή απαίτηση της εθνικής νομοθεσίας « ... 
Κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς ή σιδηροδρομικώς, ή τις σχετικές εργασίες 
συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους 
συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς (ΣΑΜΕΕ) για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε 
άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον. ...», τα τμήματα της αλυσίδας μεταφοράς 
Επικινδύνων Εμπορευμάτων που δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ADR/ RID /IMDG Code 
/ICAO Technical Instructions, θα πρέπει να προσδιορίζονται από τον ΣΑΜΕΕ στις γραπτές 
οδηγίες μεταφοράς σε συνεργασία με τον διαχειριστή και τον Τεχνικό Ασφαλείας του 
συγκεκριμένου τμήματος της αλυσίδας μεταφοράς (Λιμάνι, Αεροδρόμιο, εργοστάσιο κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση πολυτροπικής μεταφοράς [μεταφορά εμπορευμάτων (εμπορευματοκιβωτίων) 
με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς].  
Η σειρά επικράτησης των αντίστοιχων Κανονισμών είναι η εξής:  
1. IATA (για αεροπορικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων)  
2. IMDG (για θαλάσσιες μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων)  
3. ADR/RID (για οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων).  

Σημειώνεται ότι μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων αποτελεί και η μεταφορά 
επικινδύνων αποβλήτων. Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς επικινδύνων 
 

Τα απόβλητα που θεωρούνται επικίνδυνα σύμφωνα με την αριθμ. 62952/5384/16 
κοινή Υπουργική απόφαση « Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.» (ΦΕΚ 4326/Β/16), μεταφέρονται με τις 
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διαδικασίες του Κανονισμό 1013/206 «για τις μεταφορές αποβλήτων» (EE L 190 της 
12.7.2006, σ. 1) σε συνδυασμό με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις του ADR/ RID 
/IMDG Code / ICAO Technical Instructions, μετά την ένταξή του απόβλητου σε έναν αριθμό 
UN και ομάδα συσκευασίας ( από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) ή τον Σύμβουλο 
Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Μέρους 2 του ADR και εφόσον το απόβλητο δεν κατατάσσεται σε συγκεκριμένο αριθμό UN 
και ομάδα συσκευασίας, αλλά είναι γνωστό ότι το απόβλητο κατέχει μόνο επικίνδυνες για το 
περιβάλλον ιδιότητες, μπορεί να καταχωρηθεί στην ομάδα συσκευασίας III, υπό τον αριθμ. 
UN 3077 ή 3082 και να ακολουθήσει τη διαδικασία μεταφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ADR/ RID /IMDG Code / ICAO Technical Instructions.  

 
Τα απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων όπως περιγράφονται στην αριθμ. 

146163/2012 κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων.» (ΦΕΚ 1537/Β/12) μεταφέρονται με τους ειδικούς όρους και 
προϋποθέσεις του ADR/ RID /IMDG Code / ICAO Technical Instructions, μετά την ένταξή του 
απόβλητου σε έναν αριθμό UN και ομάδα συσκευασίας.  

 
9. Κατηγορίες περιστατικών κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων  
Μία επικίνδυνη ουσία εγκυμονεί κίνδυνο για εκείνον που τη χρησιμοποιεί, τη χειρίζεται, 
ή τη μεταφέρει και συνεπώς είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για 
να προστατεύονται οι ανωτέρω, οι τρίτοι και το περιβάλλον. Μία ουσία ή ένα είδος που 
παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο κίνδυνο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να μεταφέρεται 
λαμβάνοντας υπόψιν τα χαρακτηριστικά αυτού του κινδύνου.  
Πρακτικά, μία ουσία θεωρείται επικίνδυνη όταν:  

 μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ανθρώπους που τη χειρίζονται,  

 μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους και σε ιδιοκτησίες τους,  

 μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, 
έδαφος, νερό, φυτά, ζώα, τροφική αλυσίδα),  

 μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της μεταφοράς,  

 μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο όχημα με το οποίο μεταφέρεται. 
 

Επισημαίνεται ότι μία επικίνδυνη ουσία μπορεί να παρουσιάζει περισσότερα από 
ένα είδη κινδύνου και συνεπώς περισσότερους κινδύνους.  

Όσον αφορά τις συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα περιστατικά κατά 
την οδική/σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μπορούν να διακριθούν 
στις παρακάτω κατηγορίες:  
i. Περιστατικό χωρίς νεκρούς και τραυματίες και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή απειλή 
για αυτές (π.χ. περιστατικό κατά τη μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς συνθήκες 
πυροδότησής τους).  
ii. Περιστατικό χωρίς νεκρούς και τραυματίες, αλλά με επικείμενη περιβαλλοντική απειλή 
(π.χ. εκτροπή βυτιοφόρου οχήματος και εγκατάλειψη βαρελιών περιέχοντα επικίνδυνες 
ουσίες, οι οποίες δεν προκαλούν άμεσα περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά επίκειται να 
προκαλέσουν, λόγω διάβρωσης ή κλοπής).  
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iii. Περιστατικό χωρίς νεκρούς και τραυματίες, αλλά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
iv. Περιστατικό με νεκρούς ή/και τραυματίες, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή απειλή για 
αυτές (όταν δεν υπάρχει διαρροή/διαφυγή επικινδύνων ουσιών).  
v. Περιστατικό με νεκρούς ή/και τραυματίες και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
vi. Επιπρόσθετα, ιδιάζουσες περιπτώσεις περιστατικών αποτελούν τα περιστατικά εντός ή  
πλησίον σήραγγας , τα οποία εντάσσονται στο υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης από 
πλευράς αντιμετώπισης ατυχημάτων εντός μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, καθώς και τα 
περιστατικά πλησίον σχολείου, νοσοκομείου ή εντός οικιστικού ιστού κλπ.  
Τα περιστατικά αυτά έχουν αυξημένο βαθμό σοβαρότητας, τα μεν πρώτα λόγω του 
περιορισμένου και κλειστού χώρου στον οποίο συμβαίνουν, τα δε δεύτερα λόγω της 
γειτνίασής τους με κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος , γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα 
επιτακτική την ανάγκη λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων αλλά και μέτρων για τη 
διαχείριση των συνεπειών τους.  

Σε όλα τα ανωτέρω περιστατικά, όταν αναφέρονται νεκροί ή/και τραυματίες, νοείται 
ότι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί οφείλονται σε επιπτώσεις των επικινδύνων ουσιών και 
όχι στο τροχαίο συμβάν αυτό καθαυτό. 
Με τον όρο σημεία ενδιαφέροντος νοούνται:  

 όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού (δημόσιες 
υπηρεσίες, κτίρια, σταθμοί τρένων και λεωφορείων, λιμάνια, 
αεροδρόμια, μονές, εκκλησίες, στρατιωτικές μονάδες, αθλητικοί 
χώροι, πλατείες κλπ),  

 οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού (σχολεία, 
παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, μονάδες υγείας, γηροκομεία, ΚΑΠΗ, 
κατασκηνώσεις κλπ),  

 οι οικισμοί,  
 συλλέκτες νερού,  
 περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές και  
 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 
 
«Επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυρών συνεπειών» είναι αυτά για τα οποία υπάρχει η 
πιθανότητα χρήσης σε τρομοκρατική ενέργεια και η οποία μπορεί, ως εκ τούτου, να 
προκαλέσει σοβαρές συνέπειες, όπως μαζικές απώλειες, μαζικές καταστροφές ή, ιδιαίτερα 
για την Κλάση 7 των ραδιενεργών υλικών, μαζικές κοινωνικοοικονομικές αναταραχές. Μια 
μεταφορά θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των ισχυρών συνεπειών ανάλογα με:  

 το είδος του μεταφερόμενου επικίνδυνου εμπορεύματος και  
 την ποσότητα του φορτίου.  

Τα επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυρών συνεπειών όλων των Κλάσεων, εκτός της 
Κλάσης 7, είναι εκείνα που αναφέρονται στον Πίνακα 1.10.3.1.2 του Παραρτήματος Α της 
ADR και μεταφέρονται σε ποσότητες μεγαλύτερες από εκείνες που αναφέρονται σε αυτόν 
(εδάφιο 1.10.3.1.2 της ADR). Για τα επικίνδυνα εμπορεύματα της Κλάσης 7, ραδιενεργό υλικό 
ισχυρής συνέπειας είναι αυτό με δραστικότητα ίση ή μεγαλύτερη από το όριο ασφαλείας 
μεταφοράς που είναι 3.000 Α2 ανά μεμονωμένο κόλο εκτός από τα ραδιονουκλεΐδια όπου 
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το όριο ασφαλείας μεταφοράς δίνεται στον Πίνακα 1.10.3.1.3 του Παραρτήματος Α της ADR 
(εδάφιο 1.10.3.1.3 της ADR). Όταν το ραδιενεργό υλικό κατέχει δευτερεύοντες κινδύνους 
άλλων Κλάσεων, τα κριτήρια του Πίνακα 1.10.3.1.2 θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψιν 
(εδάφιο 1.10.3.1.5 της ADR).  

 
    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 
16 Το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει τις κάτωθι στολές προστασίας για την αντιμετώπιση 
τεχνολογικών ατυχημάτων:  
 
Α. Στολές Χημικής Προστασίας  
Το Π.Σ διαθέτει στολές Χημικής προστασίας για ανταπόκριση σε ανάλογα συμβάντα. Οι εν 
λόγω στολές κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το Αμερικάνικο πρότυπο NFPA σε:  
 

1. Τύπου Α: Παρέχει την υψηλότερη προστασία από στερεά, υγρά και αέρια χημικά. 
Χρησιμοποιείται στην καυτή ζώνη από την Ομάδα ανίχνευσης και την Ομάδα 
επέμβασης. Είναι ολόσωμη, αεροστεγής και η αναπνευστική συσκευή φοριέται 
εσωτερικά. Η χρήση συστήματος ενδοεπικοινωνίας είναι απαραίτητη.  

2.  Τύπου Β: Μικρότερη προστασία σε σχέση με την τύπου Α, καθώς δεν παρέχει 
προστασία από χημικούς ατμούς. Χρησιμοποιείται στην θερμή και ψυχρή ζώνη 
κυρίως από τις ομάδες απολύμανσης. Η αναπνευστική συσκευή φοριέται εξωτερικά 
και χρειάζεται απαραίτητα σύστημα ενδοεπικοινωνίας.    

 
Ο επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού:  
1.έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του συντονισμού του έργου της καταστολής του 
περιστατικού,  

2.εκτιμά το περιστατικό, προκειμένου αυτό να χαρακτηριστεί ως «συμβάν» ή «σοβαρό 
ατύχημα», καθώς και τη δράση προστασίας του πληθυσμού που θα πρέπει να ακολουθηθεί 
(παραμονή σε κλειστό χώρο ή οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση), βασιζόμενος:  

- στις πληροφορίες που του παρέχονται, αναφορικά με τις επικίνδυνες ουσίες που 
περιέχονται στο όχημα, από τον οδηγό του οχήματος, τα έγγραφα μεταφοράς και τη σήμανση 
του οχήματος,  

- τυχόν άλλα στοιχεία που του παρέχονται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού 
(μετεωρολογικά δεδομένα, κατακόρυφος και οριζόντιος διαμελισμός της περιοχής, κλπ),  

3.προβαίνει στην οριοθέτηση των επιχειρησιακών ζωνών/ζωνών ασφαλείας και  

4.σε περίπτωση περιστατικού το οποίο πλήττει ή επίκειται να πλήξει περιοχή εντός της 
οποίας υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος18 και ιδιαίτερα χώροι με συνάθροιση κοινού σε 
ώρα λειτουργίας (σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, 
λιμάνια, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικές αρτηρίες, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση των 
υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω σημείων σχετικά με την εκδήλωση του περιστατικού, 
προκειμένου οι τελευταίοι να υλοποιήσουν δράσεις προστασίας του πληθυσμού που 
βρίσκονται εντός των ανωτέρω σημείων (βλ. παρ. 14 Μέρους 3 του παρόντος Σχεδίου).  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, 
το οποίο έχει συνέπειες σε χώρο ευθύνης της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014), η ΕΛ.ΑΣ. δρομολογεί κατά βάση τις κάτωθι 
δράσεις: 
1. Λήψη μέτρων τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων και 
των οχημάτων άλλων φορέων (ασθενοφόρων, οχημάτων ΟΤΑ, κλπ) που εμπλέκονται στην 
καταστολή.  
2.Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην 
περιοχή του ατυχήματος όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών 
οχημάτων από ασφαλείς παρακαμπτήριες οδούς, προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην 
περιοχή του ατυχήματος, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται 
από αυτήν.  
3.Απαγόρευση της εισόδου εντός της καυτής-θερμής και ψυχρής ζώνης σε μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα (όπως οι ανωτέρω ζώνες έχουν οριοθετηθεί από το Π.Σ.).  
4.Συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν 
αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας.  
5.Περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από το 
ατύχημα, μέχρι την παράδοσή της στους κατόχους.  

6. Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας, σε συνεργασία με το Π.Σ. όπου αυτό απαιτείται, για 
την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών στην πληγείσα περιοχή.  
Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. 
σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους. 
 
 

Ρόλος και Αρμοδιότητες υπευθύνων  Ύδρευσης  Δήμου Μαραθώνος  
 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των υπευθύνου ύδρευσης -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Προϊστάμενος του Τμήματος Εγγειοβελτιωτικών Έργων  του Δήμου Μαραθώνος  
προσδιορίζονται στην ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 3282/Β’/2017), στην 
Γ3α/761/68 Υγειονομική Διάταξη και στο υπ’ αριθ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27-02-2018 έγγραφο 
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ).  
Συγκεκριμένα:  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 και του άρθρου 
9 της Γ3α/761/68 Υγειονομικής Διάταξης, υπεύθυνοι ύδρευσης είναι:  
 
Οι υποχρεώσεις των «υπευθύνων» καθορίζονται από την Γ3α/761/68 Υγειονομική 
Διάταξη, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, ειδικότερα όμως αφορούν:  
 

i) στην παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 
μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης όπως αναφέρεται στα Μέρη Α έως Ε του 
Παραρτήματος II, σε Εργαστήρια όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα III της ΚΥΑ 
Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 3282/Β’/2017).  
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ii) στη λήψη γενικά κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει κανονική παροχή υγιεινού 
νερού σε μόνιμη βάση.  
 

Σημειώνεται ότι «υπεύθυνοι» για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης που κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης:  
α) νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας ως προς τις παραμέτρους 
Pseudomonas aeruginosa και Legionella,  
β) τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών, στρατοπέδων ως προς την 
παράμετρο της Legionella,  
είναι οι κατά το νόμο υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης ή / και του κτιρίου.  
 
Επιπλέον, οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη: 
 της μελέτης,  
κατασκευής, 
 λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης,  
της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, 
 εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου,  
προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του 
υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο 
από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται:  
• Να γνωστοποιούν αμέσως στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού 
Ελέγχου της οικείας Π.Ε. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα 
που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.  
• Να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων ως ανωτέρω Υπηρεσιών 
Υγιεινής.  
• Να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά 
προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι 
τη διάθεση στον καταναλωτή.  
Πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ 
άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας. Ένα ποσοστό των δειγμάτων 
πρέπει να λαμβάνεται από σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) όπως 
επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να 
λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά 
προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, 
πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
κινδύνου μόλυνσης λ. χ  διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης.  
Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 
Υγειονομικού Ελέγχου της οικείας Π.Ε. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε 
σχέδια των σημείων δειγματοληψίας.  
• Να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα 
οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε άλλη 
περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της 
αντίστοιχης πληροφόρησης.  
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• Στην περίπτωση διενέργειας δειγματοληψιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό 
Σχέδιο ,τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων διαβιβάζονται από τις οικείες 
υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων στους υπεύθυνους ύδρευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2 
της ΚΥΑ Γ1δ/ΓΠ οικ.67322/2017 μαζί με συστάσεις για λήψη επανορθωτικών μέτρων με 
σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, προκειμένου να διατεθεί στους καταναλωτές 
υγιεινό πόσιμο νερό απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.  
- Εφόσον υφίστανται υποψίες πιθανής ρύπανσης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, θα πρέπει να ληφθούν από τους υπευθύνους ύδρευσης τα κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται  
και η διακοπή της υδροδότησης  
ή ο περιορισμός της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 
 μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη συμμόρφωση της ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Παράλληλα με τα ανωτέρω, 
 προβαίνουν σε ενημέρωση των κατοίκων καθώς και λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης της 
προσωρινής διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής (τροφοδοσία με 
κατάλληλης ποιότητας νερό ανθρώπινης κατανάλωσης λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά νερού 
με βυτία).  
- Οι υπεύθυνοι ύδρευσης συνεργάζονται με τις υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονομικών Ελέγχων των Περιφερειακών Ενοτήτων, τόσο για τη λήψη των επανορθωτικών 
μέτρων όσο και για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής υγιεινού και 
καθαρού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και ενημερώνουν παράλληλα το Υπουργείο 
Υγείας, ως επιτελική αρχή, για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης.  
 
 Ρόλοι και Αρμοδιότητες φορέα συντήρησης και λειτουργίας παρακείμενου οδικού 
δικτύου  

Για την καταστολή του περιστατικού, αλλά και για τον περιορισμό/εξάλειψη της 
πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς και επακόλουθης έκρηξης, καθώς και για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών συνεπειών του περιστατικού, δύνανται να χρησιμοποιηθούν ειδικά 
οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος με εξοπλισμό για επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο.  

Επιπλέον, και ανάλογα με το είδος των επικίνδυνων υλικών που εμπλέκονται στο 
περιστατικό, γίνεται ρίψη στο οδόστρωμα νερού, αφρού ή ειδικών μη καύσιμων 
απορροφητικών υλικών (πριονίδι, άμμος, χώμα, κλπ), προκειμένου να κατασταλεί το 
φαινόμενο ή/και δημιουργούνται αναχώματα με αδρανή υλικά (χώμα, σακιά άμμου κ.ά.) 
που φράσσουν το δίκτυο των ομβρίων υδάτων, προκειμένου τα τυχόν διαφυγόντα υγρά 
ή/και τα υγρά της πυρόσβεσης να μη διαρρεύσουν εντός των δικτύων αποχέτευσης και των 
υδάτινων πόρων, αλλά και να μην προκαλέσουν δευτερογενές ατύχημα λόγω της υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες ευφλεκτότητας ή της εκρηκτικότητάς τους, καθώς και λόγω της 
ολισθηρότητας που προκαλούν στο οδόστρωμα.  

Εναλλακτικά, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διαρροή των παραπάνω υγρών εντός 
των δικτύων αποχέτευσης και των υδάτινων πόρων, γίνεται εκτροπή των υγρών αυτών σε 
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άλλο χώρο όπου μπορούν αργότερα να απορροφηθούν, να απομακρυνθούν ή να 
εξουδετερωθούν.  

Για την εξασφάλιση απορροφητικών υλικών οφείλει να μεριμνά ο φορέας 
συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου ο οποίος είτε διαθέτει δικά του υλικά ή, 
κατά περίπτωση, ζητά διαμέσου του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τη συνδρομή όμορων Δήμων ή της οικείας 
Περιφέρειας ή εξασφαλίζει υλικά από ιδιωτικούς φορείς, με επιβάρυνση του υπαιτίου του 
ατυχήματος.  

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο υπ’ αριθ. 39383 
Φ.702.16/29.08.2008 έγγραφο του ΑΠΣ, σύμφωνα με το οποίο, το ΠΣ δεν είναι αρμόδιο για 
τον καθαρισμό του οδοστρώματος ούτε για τη χρησιμοποίηση απορροφητικών υλικών 
(πριονίδι, άμμος, χώμα) παρά μόνο στις περιπτώσεις που η κάλυψη ή η ρύπανση από 
διάφορα υλικά είναι δυνατό να προκαλέσει ατυχήματα ή προκαλεί απέχθεια στο κοινό.  
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 Ρόλοι και αρμοδιότητες του Δήμου, σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων . 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

1. ‘Έχει  την ευθύνη, κατά το μέρος που  αφορά  τον Δήμο , 
Α. του συντονισμού και επίβλεψης εντός των διοικητικών  ορίων, του έργου της 
πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση από 
την εκδήλωση συμβάντων ή μεγάλων ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά 
επικινδύνων εμπορευμάτων (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102/Α΄/2002, Ν. 3852/2010 - 
ΦΕΚ 87/Α΄/2010, Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014).  

2. Β .για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 
την εκδήλωση συμβάντων ή μεγάλων ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά 
επικινδύνων εμπορευμάτων, καθώς και οι προπαρασκευαστικές δράσεις και τα έργα 
που έχουν στόχο την άμεση απόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε 
περίπτωση εκδήλωσης των ως άνω περιστατικών. 

 
 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

1. Εντολή για ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο 
Δήμος για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από την εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά 
επικινδύνων εμπορευμάτων. 

 
2. Προσδιορισμός ,με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

οικείας Περιφέρειας, τους πιθανούς χώρους ασφαλούς προσωρινής διαμονής του 
πληθυσμού εντός του Δήμου, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η οργανωμένη-
προληπτική απομάκρυνσή του.  

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2Ο  
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

1. Προσδιορισμός των μέσων μεταφοράς, σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος , Συντήρησης Πρασίνου και Υποδομών, 
τα οποία δύναται να διατεθούν σε περίπτωση οργανωμένης απομάκρυνσης 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων που δύναται να διαθέσουν 
ιδιωτικοί φορείς (τουριστικά λεωφορεία, κλπ).  

 

2. Κατάρτιση  καταλόγου  με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της 
περιοχής αρμοδιότητάς του Δήμου μας , με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τις 
διατιθέμενες εντός αυτών κλίνες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 
που κριθεί αναγκαία η δρομολόγηση των μέτρων της απομάκρυνσης και προσωρινής 
φιλοξενίας πολιτών που διαβιούν στην περιοχή που εκδηλώθηκε το καταστροφικό 
φαινόμενο.  

Νοείται ότι τα ανωτέρω σημεία θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλές μέρος 
 (εντός της ψυχρής ζώνης).  
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι στην περίπτωση ατυχήματος που έχει ως συνέπεια 
τη διασπορά τοξικών ουσιών δεν είναι εύκολη η εκ των προτέρων εκτίμηση της 
κατεύθυνσης και του εύρους του νέφους και της διάρκειας του φαινομένου, είναι 
σκόπιμο να αναζητηθούν χώροι ασφαλούς προσωρινής διαμονής του πληθυσμού σε 
διάφορα σημεία ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή ανάλογα με τις επικρατούσες 
συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού.  

 
 
Οι χώροι καταφυγής σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων είναι κλειστοί και θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
 

1. Να διασφαλίζεται επαρκής χώρος για την αποφυγή συνωστισμού  
2. Να υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής και ντους  
3. Να υπάρχουν καρέκλες, τραπέζια και άλλα έπιπλα  
4. Να υπάρχει επαρκής φωτισμός  
5. Να υπάρχει πυρασφάλεια  
6. Να παρέχεται ιατρική φροντίδα  
7. Να διασφαλίζεται ιδιαίτερη μέριμνα για ηλικιωμένους, παιδιά και ΑΜΕΑ  
8. Να υπάρχουν συστήματα τηλεπικοινωνίας  
9. Να διασφαλίζονται οι ανάγκες σε πόσιμο νερό, τρόφιμα, ρουχισμό, κουβέρτες  
10. Να υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης κοντά στο χώρο καταφυγής.  

 
Εκτός από τα χαρακτηριστικά του χώρου, είναι απαραίτητο να οριστεί το προσωπικό που 
είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του χώρου, καθώς και υπεύθυνος συντονιστής του 
χώρου καταφυγής.  
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Επιπλέον, σε περίπτωση δημιουργίας τοξικού νέφους, είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα 
από τις αρμόδιες Αρχές για την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των επικινδύνων 
ουσιών εκτός του χώρου προσωρινής διαμονής.  
 
(Πηγή: Technical guidance for hazards analysis, “Emergency planning for extremely hazardous 
substances”, USA EPA, FEMA, Department of transportation, December 1987).   
 
Β. Δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από ατύχημα κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  
 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος 
 
 Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των Δήμων προβαίνουν στις κάτωθι δράσεις με στόχο την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών του:  
 

Ο υπεύθυνος ύδρευσης 

 

σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ) (βλ. παρ. 6.2 του 
παρόντος Μέρους), προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των 
συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του 
πόσιμου ύδατος. 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους 
ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσης αυτού, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ1/ΓΠοικ.80904/18.11.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 

 

                              

       ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

Μόλις ο Δήμαρχος ενημερωθεί από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή διά του 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με ατύχημα ή συμβάν και εφόσον στον περιβάλλοντα χώρο του 
ατυχήματος υπάρχουν σχολικές μονάδες ή παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που 
υπάγονται στα χωρικά όρια του Δήμου του: 

 1. Επικοινωνεί άμεσα με τις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές (κατά τόπο 
αρμοδιότητας) και Πυροσβεστικές Αρχές, προκειμένου να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα 
για την έκταση και τις συνέπειες του περιστατικού και:  
2. Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες δεν είναι σε ώρα λειτουργίας, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, 
α. λόγων έκτακτων τις δημόσιες και τις ισότιμες ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [άρθρο 5, ΠΔ 200/1998, άρθρο 5, ΠΔ 201/1998 και άρθρο 
94 (παρ. 4.27), Ν.3852/2010] και  
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β. τους δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς [άρθρο 94 (παρ. 
3Β, εδ. 10 & εδ. 22), Ν.3852/2010]  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου 
Δήμου.  
Επιπροσθέτως, για τις σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης (Δημοτικά Σχολεία και 
Νηπιαγωγεία) ισχύει το άρθρο 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/01-08-2017).  
 
- Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες είναι σε ώρα λειτουργίας, επικοινωνεί με τους 
Διευθυντές των σχολείων, προκειμένου να συναποφασίσουν, πάντα υπό τις υποδείξεις της 
αρμόδιας για την καταστολή του συμβάντος Πυροσβεστικής Αρχής, σχετικά με την παραμονή 
ή την απομάκρυνση των μαθητών από τον χώρο του σχολείου. 
 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, την αρμοδιότητα λήψης κάθε 
μέτρου με σκοπό την υγεία και ασφάλεια των μαθητών (π.χ. παραμονή των μαθητών εντός 
του κτιρίου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή την ώρα του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής, εκκένωση του σχολείου, κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής 
κλπ.), μετά την εκδήλωση συμβάντος ή ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων πλησίον σχολικών μονάδων, την έχουν οι Διευθυντές, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
μαθητών [ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ Β 1340/16-10-02), άρθρο 29, παρ. 5]. Οι 
Διευθυντές φροντίζουν, κατά την κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ώστε οι μαθητές και το προσωπικό να 
παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών συγκροτημάτων, μέχρι 
και την παραλαβή των μαθητών από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, εάν αυτό απαιτηθεί.  
 
Σε περίπτωση που το συμβάν/ατύχημα λάβει χώρα εγγύς σχολικής μονάδας που βρίσκεται 
σε λειτουργία ούτως ώστε να κινδυνεύει άμεσα η υγεία ή/και η ζωή των μαθητών και του 
προσωπικού, γίνεται άμεση εκκένωση της σχολικής μονάδας κατόπιν σχετικού 
προστάγματος και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επικεφαλής του Π.Σ. στο σημείο του 
περιστατικού, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που φέρει το Π.Σ. για τη διάσωση ατόμων που 
κινδυνεύουν από το συμβάν/ατύχημα (Ν. 4249/2014, άρθρο 64, παρ. 1α).  
 

Σε περίπτωση οδικού ατυχήματος σε Δημοτική Οδό, 
ο Δήμος, ως φορέας συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού οδικού δικτύου: 

 
1. παρακολουθεί τις ενέργειες καταστολής του συμβάντος από το Π.Σ., καθώς και την 

υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την περιβαλλοντική αποκατάσταση του 
χώρου του συμβάντος από τους αρμόδιους φορείς. 

2. μεριμνά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την άμεση απομάκρυνση του 
ακινητοποιημένου βυτιοφόρου οχήματος, εφόσον αυτή αποβλέπει στην 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται 
κίνδυνος ή ζημία . 

3. πραγματοποιεί αυτοψία της βλάβης του οδικού δικτύου και εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνει μέτρα για την αποκατάστασή της.  
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              ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

1.Σε όσες από τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται, ο Δήμαρχος, ανεξάρτητα από το εάν ο 
Δήμος αποτελεί ή όχι τον φορέα συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου στο οποίο 
έλαβε χώρα το περιστατικό, να κινητοποιεί  διά του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας το 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου (π.χ. 
για τη διάθεση απορροφητικών υλικών προς υποβοήθηση του έργου καταστολής του 
περιστατικού το οποίο διενεργείται από το Π.Σ., κλπ).  
 
2.Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών λόγω του ατυχήματος, ο Δήμαρχος δύναται να αιτηθεί συνδρομή, 
μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, από άλλους όμορους Δήμους ή την οικεία Περιφέρεια.  
 
 Η είσοδος στην περιοχή του ατυχήματος γίνεται μόνον όταν και εφόσον οι φορείς 
διαθέτουν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση και μόνον όταν 
και εφόσον εγγυηθεί για την ασφάλειά τους η αρμόδια για την καταστολή του συμβάντος 
Πυροσβεστική Αρχή. 
 
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο 
οποίο δίδονται, σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας, με σαφήνεια 
απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, πού, γιατί), που αναφέρονται στην παρ. Β 
του Παραρτήματος ΣΤ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).  
 
 
 
Στο  μνημόνιο ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος , περιγράφονται τα ακόλουθα:  
 
1.Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 
Προστασίας  Δήμου Μαραθώνος  που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική και 
σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους, 
με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, 
τηλέφωνα, φαξ),  

 
2.Κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος Μαραθώνος  για την 
υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, υλικά κατάσβεσης, 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού, συνεργαζόμενα εργαστήρια, κλπ) που συνδέονται με την 
αντιμετώπιση κινδύνων και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
ατυχήματος κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  
 
3.Επιμέρους μνημόνια ενεργειών που αφορούν την άμεση κινητοποίησή των υπηρεσιών 
του Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Ατυχήματος.  
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4.Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 
επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) θα πρέπει, 
για λόγους άμεσης κινητοποίησης, να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) που 
εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών 
και των Δήμων, αντίστοιχα.  
 
Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
 

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ο  Δήμος  Μαραθώνος  στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς 
για την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω ατυχήματος κατά την οδική και 
σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων,  θα καταρτίσει μνημόνια 
συνεργασίας με τη μορφή Μητρώου Εργοληπτών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν 
μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Δήμος . 
 
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος : θα προχωρήσει σε συνεργασία 
με την Τεχνική Υπηρεσία και το Διεύθυνση Οικονομικών  κατόπιν των 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 παρέχουν τα κατάλληλα μέσα (οχήματα, βυτιοφόρα, μηχανήματα 
έργου, υλικά κατάσβεσης, κλπ) και μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών (π.χ. διεξαγωγή 
δειγματοληψιών και μετρήσεων, κλπ) και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης από 
τη στιγμή ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές στην 
περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή του Δήμου, αντίστοιχα.  
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου, θα καταρτιστούν  μνημόνια 
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς δύνανται να συναφθούν για τις εξής περιπτώσεις:  

1. Διάθεση μέσων από ιδιωτικούς φορείς για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. με 
σκοπό τον έλεγχο και την καταστολή του ατυχήματος (υλικά κατάσβεσης, 
μηχανήματα έργου, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Π.Σ.. Τα ανωτέρω μέσα 
εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ για τις 
επιχειρήσεις καταστολής, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό 
επίπεδο.  

2. Διάθεση βυτιοφόρων οχημάτων κενού και αντλιών κενού από ιδιωτικούς φορείς 
για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης ένεκα συμβάντος/μεγάλου 
ατυχήματος σε εγκατάσταση εντός ή πλησίον της παράκτιας ζώνης κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Τα ανωτέρω μέσα εντάσσονται επιχειρησιακά 
υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
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της θαλάσσιας ρύπανσης, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό 
επίπεδο.  

3. Ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 
για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δειγματοληψιών και εργαστηριακών 
αναλύσεων (είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο του ΕΣΥΔ: www.esyd.gr) ή από φορέα 
διαπίστευσης-μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation – EA), με μέριμνα των αρμόδιων φορέων (βλ. Μέρος 
ΙV, παρ. 11 του παρόντος Σχεδίου). Το ανωτέρω ισχύει για τις περιπτώσεις που την 
αρμοδιότητα δειγματοληψιών και μετρήσεων έχει η Περιφέρεια διαμέσου των 
αρμόδιων οργανικών της μονάδων και είτε δεν διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό 
και τα μέσα ή το δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν.  

Αναφορικά με τα ανωτέρω, σημειώνονται τα εξής:  
 

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Η  Υπηρεσία  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος  σε συνεργασία με τις 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και την Διεύθυνση  Οικονομικών  του Δήμου, 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, υλικά κατάσβεσης, βυτιοφόρων 
οχημάτων κενού και αντλιών κενού για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από το 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλπ) και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης από την στιγμή 
ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης 
συνεπειών από περιστατικά κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων.  

Για την περίπτωση των υλικών κατάσβεσης, απαιτείται η συνεργασία της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας με την οικεία ΠΕ.ΠΥ.Δ., καθώς και 
τους αρμόδιους ΣΑΜΕΕ, προκειμένου να προσδιοριστούν τα υλικά κατάσβεσης που 
απαιτούνται για την καταστολή σχετικών περιστατικών εντός των ορίων της διοικητικής τους 
αρμοδιότητας.  
Ανάλογες διαδικασίες θα ισχύουν και στην περίπτωση κατάρτισης μητρώου φορέων παροχής 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές 
καταστροφές.  

Το Μητρώο Εργοληπτών και το Μητρώο Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές 
εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και επικαιροποιούνται όταν προστίθενται νέοι 
Εργολήπτες καθώς και όταν προστίθενται νέες τιμές μηχανημάτων.  

Στην περίπτωση νέων τιμών, οι Εργολήπτες και οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών 
υποβάλλουν νέα Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τις τιμές του Μητρώου.  
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Η ανωτέρω διαδικασία κατάρτισης μητρώου εργοληπτών και φορέων παροχής 
υπηρεσιών, νοείται ότι δύναται να εφαρμοστεί κατά αναλογία και στους Δήμους.  
 

Τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων 
προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα (εκ μέρους του Δήμου) πρότασης-
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και 
αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων.  

Η σύναψη της σχετικής σύμβασης αποτελεί δικαιοπραξία, της οποίας τα 
αποτελέσματα εξαρτώνται από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και επέρχονται μόλις συμβεί 
το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης) (άρθ. 201 Αστικού Κώδικα).  

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 έγγραφό μας.  
Επισημαίνεται ότι δεν συντρέχει λόγος τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων, 
δεδομένου ότι αφορούν εσωτερικές λειτουργίες των ΟΤΑ.  
 

Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – συντονισμός φορέων 
 

Η κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω 
ατυχήματος κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων συνδέεται κατά κύριο λόγο:  
 
1.με τον προσδιορισμό του είδους της καταστροφής, κατά τις διακρίσεις που προβλέπονται 
στον Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (Παράρτημα Α),  
 
2.με τον προσδιορισμό του χρόνου (ημερομηνία εκδήλωσης του καταστροφικού 
φαινομένου) και του χώρου που εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο με βάση τη 
διοικητική του υπαγωγή (πχ. τοπική κοινότητα, δημοτική ενότητα, κλπ),  
 
3.με την κινητοποίηση δυναμικού και μέσων με την προσφυγή σε διαδικασίες που είναι 
απολύτως απαραίτητες για την εξεύρεση επιπλέον πόρων λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης στην εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου, κατά το οποίο: 
Ο Δήμος ,ως αναθέτουσα αρχή, δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινο 
δυναμικό και μέσα) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των ατυχημάτων κατά 
την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων κατόπιν σχετικού αιτήματος από το 
Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών λόγω ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  
 

Το θεσμικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας προσδιορίζονται στο 2300/29-03-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: 
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).  
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Διευκρινίζεται ότι:  

1. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης μίας 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.  

2. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, η διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δύναται να 
υλοποιείται καταρχήν μετά από προφορικό αίτημα του Δημάρχου ως 
Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας και σχετικής προφορικής αποδοχής 
του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξευρεθούν 
άμεσα οι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα) που απαιτούνται για την άμεση 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.  
Εν συνεχεία ακολουθεί σχετική αλληλογραφία  μεταξύ των φορέων που 
υποβάλλουν το αίτημα και της ΓΓΠΠ, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.  

 
Πληρωμή δαπανών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας 

 
Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής 

δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147), αναφέρονται αναλυτικά στο 6748/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
ορίζονταν στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με 
ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, όταν για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.  

Επιπλέον, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-
2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται 
εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες ρητά 
προβλέπονται και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), για τις οποίες 
αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την 
παραλαβή του σχετικού λογαριασμού.  

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψιν τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 
2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 
48852/2014/19-05-2015 (ορθή επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή 
δαπανών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους Δήμους.  
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Επομένως οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 
2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 7ΡΝΩΗ-
ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους Δήμους.  
Περαιτέρω, με το υπ αριθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους διευκρινίζονται θέματα που αφορούν:  

 στα νομοθετήματα που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016 και τις 
ισχύουσες πλέον διατάξεις,  

 στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 
15299/17-03-2107 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Υποδομών,  

 στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας,  

 και στην καταχώρηση του αριθμού ανάληψης υποχρέωσης στο 
«ΚΗΜΔΗΣ», η οποία θεωρείται από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την 
έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα και με το αρθρ. 10 παρ.1β. 
της Υ.Α. 57654/23-05-2017 (Β.1781).  

Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) www.eaadhsy.gr, όπου στο πεδίο 
«Νομοθεσία» μπορούν να ανακτούν το νόμο 4412/2016, με ενσωματωμένες τις 
τροποποιήσεις του, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την εφαρμογή του. 

Επίσης, σχετικά με το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ. αριθμ. 2/86104/0026/11-09-
2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά, 
αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών για την επείγουσα διαχείριση 
συμβάντων με επικίνδυνα απόβλητα, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 62952/5384/2016 
(ΦΕΚ 4326Β/30-12-2016).  

Συμπερασματικά, για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών που προκύπτουν από 
απρόβλεπτα γεγονότα όπως φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και όταν δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από άλλες διαγωνιστικές 
διαδικασίες, υπάρχουν διαθέσιμα δύο «εργαλεία».  

Το πρώτο εργαλείο είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, το οποίο ακολουθείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  

Το δεύτερο εργαλείο είναι το ΠΔ 80/16 (άρθρο 9), σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη 
υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν 
να προβλεφθούν (πχ δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη 
γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής π.χ. της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 
2/86104/0026/11-9-17). Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές εγκρίσεις που απαιτούνται 
γίνονται απολογιστικά.  

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (περ.67 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) από τον Ν.4412/2016 επομένως εξακολουθεί να ισχύει για 
τους OTA Α' βαθμού. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομένως οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, για δαπάνες μέχρι 5.869,41 €,  
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μπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης μικρών έργων κατά εφαρμογή 
του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/1999 ΦΕΚ 
τ.Α΄194). Ωστόσο για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο 
συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ. 171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 
4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης).  

 
Εθελοντικές οργανώσεις 

 
Βάσει του άρθρου 119 (παρ. 2) του Ν. 4249/2014, οι ενταγμένες Εθελοντικές 

Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως ότου 
ολοκληρωθεί η πιστοποίηση και ένταξη στο Μητρώο Εθελοντών με τη διαδικασία και μέσα 
στις προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου.  

Ως εκ τούτου, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας διέπονται από τα προβλεπόμενα στον Ν. 
3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4249/14) και σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκαλούνται από ατυχήματα κατά την οδική 
και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, μπορούν να αναλαμβάνουν 
δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική 
μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και της επικινδυνότητάς τους, δεν δύναται η είσοδος 
εθελοντών εντός της καυτής και της θερμής ζώνης χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισμό και εκπαίδευση και εάν δεν εγγυηθεί για την ασφάλειά τους ο αρμόδιος 
επικεφαλής Αξιωματικός του Π.Σ. στο περιστατικό, ο οποίος έχει και τον συντονισμό του 
έργου της καταστολής.  

Οι δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι 
για να είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να 
αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.  

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 187/2015 Γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του 
Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, η 
διάταξη του άρθρου 118 (14Ι) του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) έχει άμεση νομική ισχύ για τους 
ήδη ενταγμένους εθελοντές, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη και την αστική ευθύνη αυτών 
(τα 6776/5-10-2015 και 7026/14-10-2015 έγγραφα της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων, 
Εθελοντισμού – Εκπαίδευσης και Εκδόσεων της ΓΓΠΠ).  

 
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης 

από περιστατικό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
 
Θέματα που σχετίζονται με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη κινητών και 
ακίνητων πραγμάτων για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή 
περιστατικό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ρυθμίζονται με το άρθρο 1 
του Νόμου 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015), με ισχύ από την 11η-05-2015, το άρθρο 41 του Ν.  
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3536/2007 (42/Α΄/2007) και το Ν.Δ.17/1974 (236/Α΄/1974) , όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν .  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε 
περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή 
ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.  
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού, ύστερα από 
αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση 
της αιτίας που προκάλεσε ανάγκη από τις αναφερόμενες παραπάνω. Με την απόφαση του 
Πρωθυπουργού εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή Περιφερειάρχες να προβαίνουν, με 
απόφασή τους, σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών (άρθρ. 1 του Ν. 4325/15).  
Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με το 3854/10-06-2015 
έγγραφό της, έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, καθώς και εμπλεκόμενους φορείς 
σε κεντρικό επίπεδο (Α/ΕΛ.ΑΣ., Α.Π.Σ., Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΑΒ, κλπ).  
 

Εκπαίδευση εμπλεκόμενων φορέων 
 

Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις 
αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ, 
λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους από την εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική και 
σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. 

Για την εφαρμογή του Σχεδίου από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό Φορείς 
Πολιτικής Προστασίας, είναι δυνατή η διοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, ενημερωτικών σεμιναρίων σχετικά με ζητήματα που αφορούν το παρόν, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος των ανωτέρω Φορέων.  

 
 

Έλεγχος Σχεδίου – Ασκήσεις 
 

Για τον έλεγχο του Μνημονίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τις εμπλεκόμενες 
Υπηρεσίες  του Δήμου  σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον 
έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

Στο πλαίσιο αυτό, με εντολή του Δημάρχου ,η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου καλείται  να προγραμματίζει σε ετήσια βάση μία άσκηση ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση ατυχήματος, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού.  

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής 
ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την επαύξηση της 
διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων, στο πλαίσιο του 
θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση ατυχήματος κατά την 
οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  
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Ειδικότερα, στις ανωτέρω ασκήσεις πολιτικής προστασίας θα πρέπει κατά κύριο λόγο να 
εξεταστούν θέματα που αφορούν:  
 

1. τους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου, πριν και 
μετά την εκδήλωση ατυχήματος,  

2. τις διαδικασίες ενημέρωσης και κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και μέσων 
των οργανικών μονάδων του Δήμου  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών - ροή πληροφοριών – μνημόνια ενεργειών 
– επικοινωνίες,  

3. τις διαδικασίες εξασφάλισης επιπλέον πόρων για ενίσχυση του έργου των 
εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων του Δήμου (μίσθωση μηχανημάτων, προμήθειες 
υλικών, παροχή υπηρεσιών) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία πληρωμών πολιτικής 
προστασίας,  

4. τις διαδικασίες δρομολόγησης δράσεων για την παροχή βοήθειας σε πληγέντες 
(καταγραφή πληγέντων, οργάνωση χώρων προσωρινής στέγασης πληγέντων, κλπ),  

5. την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών μετά την εκδήλωση ατυχήματος 
κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων 
(προϋποθέσεις, περιορισμοί, σχέδιο δράσης).  
 

Επισημαίνεται ότι κατά τις ασκήσεις πολιτικής προστασίας θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε όλα τα στάδια διεξαγωγής δειγματοληψιών και μετρήσεων.  

Σε αρχικό στάδιο, οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην 
άσκηση των υπηρεσιών του Δήμου , για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, χωρίς την 
εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).  

Σε δεύτερο στάδιο, θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί 
εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο 
συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται 
με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
από την εκδήλωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να 
συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

Με μέριμνα του Δήμου Μαραθώνος , θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις 
προκειμένου να δοκιμαστούν η πληρότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού, η ετοιμότητα 
και ικανότητα αντίδρασης του ανθρώπινου δυναμικού του, η συνεργασία των 
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, ο συντονισμός – η διοίκηση και η λήψη κρίσιμων 
αποφάσεων, καθώς και η επάρκεια και αξιοπιστία του εξοπλισμού και των λοιπών 
διαθέσιμων μέσων του. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

 
Οι υλοποιούμενες δράσεις σε περίπτωση περιστατικού κατά την οδική μεταφορά 

επικινδύνων εμπορευμάτων διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα με το σημείο στο οποίο έχει 
εκδηλωθεί το περιστατικό καθώς και από την έκτασή του.  

Οι δράσεις που δρομολογούνται σε περίπτωση που το περιστατικό έχει σημειωθεί 
σε απομονωμένο σημείο και όταν εντός της ψυχρής ζώνης δεν περιλαμβάνονται σημεία 
ενδιαφέροντος, είναι διαφορετικές από εκείνες που δρομολογούνται σε περίπτωση που το 
περιστατικό σημειωθεί στο κέντρο μίας πόλης.  

Επιπλέον, οι δράσεις που δρομολογούνται σε περίπτωση ενός συμβάντος διαφέρουν 
από εκείνες που δρομολογούνται σε περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος.  
 
1. Δράσεις αναγγελίας, ελέγχου και καταστολής των συμβάντων/σοβαρών ατυχημάτων  
 
Μόλις συμβεί ένα περιστατικό, η αναγγελία (αρχική ειδοποίηση) των εμπλεκόμενων 
φορέων γίνεται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία:  
 

 από τον οδηγό ή/και  
 από αυτόπτη μάρτυρα ή/και  
 για την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων 

Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) της 
Τροχαίας Αττικής ή/και  

 για την περίπτωση μεγάλων αυτοκινητόδρομων, μέσω του 
Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Καταγραφής Πληροφοριών 
(SCADA), μέσω οπτικής παρατήρησης του χειριστή του Κέντρου 
Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου, μέσω υπαλλήλων περιπολίας, 
μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) κλπ.27 ή/και  
 

Η ανίχνευση του περιστατικού και η μετάδοση αρχικών πληροφοριών προς το Δήμο 
σχετικά με: 

 το είδος του ατυχήματος (θύματα, εγκλωβισμένοι, τυχόν διαρροή ή πυρκαγιά, 
περιστατικό εντός ή πλησίον σήραγγας κλπ.),  

το είδος της διαρροής (μη επικίνδυνες, επικίνδυνες ή ρυπογόνες ουσίες),  
τη σήμανση και την επισήμανση του οχήματος,  
τα στοιχεία του οχήματος,  
την ακριβή θέση (χιλιομετρική θέση, κατεύθυνση ) 
την κατάσταση της κυκλοφορίας στον δρόμο, πιθανό πρόβλημα σε υποδομές κλπ), 

γίνεται από προσωπικό του Δήμου   

ΜΕΡΟΣ 3ο  
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Δημοτική Αστυνομία 
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 
Επόπτες Διεύθυνσης Καθαριότητας  
Ομάδες Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων  
Ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.  

     
 

Η αναγγελία του περιστατικού πρέπει να είναι σύντομη, ακριβής και πλήρης. 
Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται είναι τα εξής: 

- Ονοματεπώνυμο του αναγγέλλοντος.  
- Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.  
- Ακριβές σημείο του περιστατικού.  
- Σύντομη περιγραφή του περιστατικού.  
- Σωματικές βλάβες.  
- Υλικές ζημιές: εκροή, διασπορά, απελευθέρωση κλπ. επικίνδυνης ύλης.  
- Αριθμός αναγνωρίσεως της ύλης.  
- Ακριβή ώρα που συνέβη το περιστατικό.  
 

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
 
Μετά από ένα περιστατικό είναι βασική υποχρέωση του οδηγού να ειδοποιήσει την κατά 
τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου και θα αναφέρει συνοπτικά την κατάσταση 
και το είδος του μεταφερόμενου εμπορεύματος.  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει, ακόμη και όταν το ατύχημα ή η βλάβη δεν επηρέασαν ανθρώπους 
ή μεταφορικά μέσα. 
 Τα εμπορεύματα όμως που βρίσκονται στο σταθμευμένο όχημα συνεχίζουν να αποτελούν 
έναν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους χρήστες του οδικού δικτύου (για παράδειγμα εάν υπάρχει 
εκροή επικινδύνων εμπορευμάτων και το πλήρωμα του οχήματος δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει γρήγορα τον κίνδυνο).  
 
    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 
Η τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού επιβεβαιώσει την κλήση, ενημερώνει 
άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) της οικείας Περιφερειακής 
Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), το οποίο εν συνεχεία επικοινωνεί τηλεφωνικά και 
ενημερώνει τις εξής εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Φορείς:  
 

1. Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΠΣ, το οποίο ενημερώνει άμεσα το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ  

2. Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας  

3. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

4. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων  

5. Τοπική Αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή (κατά τόπο αρμοδιότητας)  
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6. Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ, εφόσον συντρέχει λόγος  

7. Φορέας λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου στο οποίο έλαβε χώρα το 
περιστατικό. 

8. Λοιπούς φορείς που δύνανται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της 
καταστολής του Π.Σ. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κλπ.).  

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
           ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

Ενημερώνει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου : 
 Δημοτική Αστυνομία  
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Συντήρησης Πρασίνου 

και Υποδομών 
 
Σε περίπτωση που ο παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης είναι η κατά τόπο αρμόδια 
Αστυνομική/Λιμενική Αρχή (κατά τόπο αρμοδιότητας), η τελευταία ειδοποιεί άμεσα τις  
ανώτερες διοικητικές δομές της και την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή.  
 
Σε περίπτωση που η κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική/Λιμενική Αρχή (κατά τόπο 
αρμοδιότητας) ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό από το ΠΕ.Κ.Ε., ειδοποιεί άμεσα τις 
ανώτερες διοικητικές δομές της και προβαίνει σε σχετικές δράσεις σύμφωνα με τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά περίπτωση).  
 
Νοείται ότι η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και  
 

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  Μαραθώνος 
 

ενημερώνει  άμεσα  τον Δήμαρχο ο οποίος δίνει εντολή για : 
 

1. κινητοποίηση προσωπικού και μέσων για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. 
καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών, εφόσον συντρέχουν λόγοι.  
 

2. Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος που έχει αρμοδιότητες 
συντήρησης στο οδικό δίκτυο στο οποίο συνέβη το περιστατικό στο  Δήμο  
Μαραθώνος , ο οποίος κατέχει τις αρμοδιότητες συντήρησης και λειτουργίας του 
δημοτικού οδικού δικτύου (για περιστατικό εντός δημοτικού οδικού δικτύου) 
πιθανώς θα απαιτηθεί να συνδράμουν το Π.Σ. στο έργο καταστολής του περιστατικού 
με παροχή απορροφητικών υλικών, κλπ. 

 
3. Αμέσως μετά την αρχική ειδοποίηση, στο σημείο του περιστατικού καταφτάνει 

κλιμάκιο του Π.Σ.28 ή/και της ΕΛ.ΑΣ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) 
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(ανάλογα και με το ποιος φορέας ήταν αποδέκτης της αρχικής ειδοποίησης), με 
σκοπό αρχικά την επιβεβαίωση της πληροφορίας και την εκτίμηση της κατάστασης 
και των αναγκών σε δυνάμεις επέμβασης για τη διαχείριση του περιστατικού.  

4.  Εάν είναι εφικτό και η εξέλιξη του ατυχήματος το απαιτεί, στον τόπο του ατυχήματος 
σπεύδει κλιμάκιο της Ομάδας Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α. της ΕΜΑΚ, της οποίας η αποστολή και 
οι αρμοδιότητες προβλέπονται στο άρθρο 72 της ΚΥΑ 9670 οικ. Φ.109.1/2007 (ΦΕΚ 
842 Β’/30.05.2007).  
 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, δρομολογεί τις εξής δράσεις: 
 
Προσπαθεί να αναγνωρίσει τα εμπλεκόμενα επικίνδυνα υλικά. Η διαδικασία αυτή ξεκινά 
από τη στιγμή που καταφτάνει στο σημείο του περιστατικού το πρώτο κλιμάκιο επέμβασης 
και συνεχίζεται, πάντα με μέριμνα του Π.Σ., έως ότου ή εκλείψει ο κίνδυνος ή τα επίπεδα 
έκθεσης μειωθούν στα επιτρεπόμενα όρια. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση 
της φύσης, της ποσότητας και της κατάστασης του επικίνδυνου φορτίου, στον προσδιορισμό 
του είδους της απειλής για τον άνθρωπο, τις περιουσίες και το περιβάλλον, καθώς και στην 
εκτίμηση της έκτασης, της διάρκειας και της διασποράς της διαρροής των επικινδύνων 
ουσιών.  
Η ταυτοποίηση των μεταφερόμενων επικινδύνων ουσιών – εφόσον είναι εφικτό να γίνει – 
συντελεί στο να προσδιοριστεί έστω και κατά προσέγγιση το επίπεδο της υφιστάμενης 
τοξικότητας (σε περίπτωση διαρροής/διαφυγής ουσιών) και ο κίνδυνος δευτερογενούς 
έκθεσης (λόγω έκρηξης ή/και θερμικής ακτινοβολίας).  
 
Η αναγνώριση του κινδύνου και η ταυτοποίηση των μεταφερόμενων ειδών γίνονται ως 
εξής («Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Ατυχημάτων με Επικίνδυνα Υλικά», ΑΠΣ, Αθήνα 2010):  
1) Από τις σημάνσεις/επισημάνσεις της Συμφωνίας ADR  
2) Από τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς που αναφέρουν την περιγραφή και την 
ποσότητα του επικίνδυνου φορτίου, το είδος της συσκευασίας, την κλάση κινδύνου, τους 
αριθμούς αναγνώρισης κινδύνου και ουσίας κατά ADR, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των 
αποστολέων και των παραληπτών, τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets–
SDSs) των επικινδύνων εμπορευμάτων (καθαρές ουσίες, μίγματα κ.α.), καθώς και οδηγίες 
που θα εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση ατυχήματος π.χ. Δελτίο Ατυχήματος σύμφωνα με 
την ADR.  
3) Από τις πληροφορίες του οδηγού του οχήματος, της εταιρίας παραγωγής, της εταιρίας 
μεταφοράς, του τελικού παραλήπτη, τους αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος κ.α.  
4) Από την προσωπική παρατήρηση όπως τα χαρακτηριστικά καπνού, φλόγας, διαρροή 
υγρού, διαφυγή αερίου, μορφή νέφους, οσμές, συμπτώματα εκτιθέμενων προσώπων, 
ενδείξεις ατομικών μετρητών ραδιενέργειας κλπ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις περιστατικών με επικίνδυνα υλικά τα οποία δεν συνοδεύονται από 
ενδείξεις και αναγνωρίσιμα σημεία κινδύνου (άοσμη, άχρωμη ουσία, χωρίς ορατά σημεία 
παρουσίας όπως π.χ. η μεθανόλη, η οποία αποτελεί εύφλεκτο υγρό, το οποίο καιγόμενο 
παράγει καπνό που τις περισσότερες φορές δεν είναι ορατός).  
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Κενά βυτιοφόρα οχήματα και εμπορευματοκιβώτια που δεν έχουν πιστοποιημένα 
καθαριστεί πρέπει να εξακολουθούν να αναρτούν/εμφανίζουν τις προβλεπόμενες ετικέτες 
και πινακίδες για το προηγούμενο φορτίο τους σαν να ήταν γεμάτα.  
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες (εμπόρευμα άγνωστης ταυτότητας, έλλειψη 
ετικετών κινδύνου και πινακίδων στο όχημα, απουσία οδηγού, παράνομο φορτίο κλπ.), το 
περιστατικό αντιμετωπίζεται σαν να εγκυμονεί τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο και μέχρις ότου προκύψουν διαθέσιμες πληροφορίες εφαρμόζονται οδηγοί-μέρη 
του αμερικανικού οδηγού ERG2016 και συγκεκριμένα (ERG 2016):  
- ο οδηγός 111, μέχρι να προκύψουν επιπρόσθετες πληροφορίες  
- ο οδηγός 112, για εκρηκτικά πλην των υποδιαιρέσεων 1.4 και 1.6  
- ο οδηγός 114, για εκρηκτικά των υποδιαιρέσεων 1.4 και 1.6.  
 
5. Κάνει εκτίμηση του κινδύνου για τους πρώτους ανταποκριτές συνεπεία της πιθανής 
τοξικότητας των μεταφερόμενων υλών, της πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς από ανάφλεξη 
διαρρέουσας/διαφυγούσας ουσίας, της πιθανής έκρηξης φιαλών ή δεξαμενών των 
επικινδύνων υλικών, της πιθανής έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, καθώς και της πιθανής 
αποκόλλησης τμημάτων των οχημάτων.  
6.Οριοθετεί30 τις τέσσερις (4) ζώνες επιχειρήσεων: καυτή – θερμή – ψυχρή – ελεύθερη (βλ. 
«Ορολογία» του παρόντος Σχεδίου) με βάση τα όσα προβλέπονται στον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό του Π.Σ..  
7.Εκτιμά το περιστατικό ανάλογα με τις άμεσες ενδείξεις του (ένταση και έκτασή του, 
ύπαρξη τραυματιών/νεκρών, περιβαλλοντική ζημία, κλπ.), το είδος και την ποσότητα των 
εμπλεκόμενων επικινδύνων ουσιών, τα σημεία ενδιαφέροντος που περιέχονται εντός των 
ζωνών επιχειρήσεων, τον οριζόντιο και κατακόρυφο διαμελισμό της  

Σε οποιαδήποτε περιστατικό με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες, η οριοθέτηση 
των ζωνών επιχειρήσεων του περιστατικού από τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο 
σημείο, αποτελεί προαπαιτούμενο. 

 Για την οριοθέτηση των ζωνών επιχειρήσεων του περιστατικού δίνεται βαρύτητα 
στα όσα αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς του οχήματος, εφόσον αυτό 
είναι εφικτό. 

 Επιπλέον, ο οδηγός του οχήματος οφείλει να δώσει στον επικεφαλής Αξιωματικό του 
ΠΣ όσες πληροφορίες διαθέτει αναφορικά με το μεταφερόμενο φορτίο. Σχετικές 
πληροφορίες, ο επικεφαλής Αξιωματικός των επιχειρήσεων καταστολής μπορεί να 
αναζητήσει και από τον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς της εταιρίας.  

Για την οριοθέτηση των ζωνών επιχειρήσεων του περιστατικού δύναται να 
χρησιμοποιηθούν όποια μετεωρολογικά ή άλλα δεδομένα παρέχονται, τα οποία μπορούν 
να διευκολύνουν την ανωτέρω δράση του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
περιστατικού  

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού, ο καθορισμός 
των ζωνών επιχειρήσεων εξετάζεται περιοδικά από τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις επικρατούσες 
μετεωρολογικές συνθήκες.  
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Οι ρόλοι τόσο του ΠΣ όσο και της ΕΛ.ΑΣ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) είναι 
απόλυτα διακριτοί:  
 

 Το ΠΣ δρα με εξοπλισμό ατομικής προστασίας εντός της καυτής και της θερμής 
ζώνης.  

 Η ΕΛ.ΑΣ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) δρα στην ψυχρή ζώνη.  
 Το ΕΚΑΒ δρα εντός της ψυχρής ζώνης, αμέσως μετά το όριο με τη θερμή ζώνη.  

 
Η επικοινωνία με την Ψυχρή Ζώνη του προσωπικού που εργάζεται στην καυτή και τη θερμή 
ζώνη γίνεται από τα συγκεκριμένα σημεία εισόδου/εξόδου προσωπικού, τα οποία είναι και 
ελεγχόμενα.  
 
Η απομάκρυνση των θυμάτων από την καυτή και τη θερμή ζώνη γίνεται από τα 
συγκεκριμένα σημεία εξόδου θυμάτων (περιπατητικών και διακομιζομένων με φορεία), 
τα οποία βρίσκονται στα σύνορα της θερμής και της ψυχρής ζώνης. 
 Στα σημεία αυτά γίνεται η καταγραφή κάθε εξερχόμενου θύματος.  
 
Στα όρια της θερμής και της ψυχρής ζώνης ενεργοποιείται η Ομάδα Υποστήριξης 
τραυματιών του Ε.Κ.Α.Β., για τη διενέργεια ταχείας αρχικής διαλογής (triage) των 
τραυματιών και πιθανής απολύμανσης των τραυματιών και μη περιπατητικών ατόμων.  
 
Επισημαίνεται ότι κανένας φορέας δεν εισέρχεται εντός της καυτής και της θερμής ζώνης 
εάν δεν έχει αρμοδιότητα, εάν δε διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και 
εκπαίδευση και εάν δεν εγγυηθεί για την ασφάλειά του ο αρμόδιος επικεφαλής 
Αξιωματικός του Π.Σ. στο περιστατικό, ο οποίος έχει και τον συντονισμό του έργου της 
καταστολής  ευρύτερης περιοχής: 
 

1. τις επικρατούσες και τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες, 
 

2. τις επικείμενες συνέπειες από την πιθανή εξέλιξη του περιστατικού 
(συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου πρόκλησης δευτερογενούς ατυχήματος, 
όπως π.χ. δασική πυρκαγιά) και προβαίνει στον χαρακτηρισμό του ως «συμβάν» ή 
«σοβαρό ατύχημα».  

 
3. Συμπληρωματικά και εφόσον δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες μετρήσεις ρυπαντών 

(π.χ. εάν δεν υπάρχουν σταθμοί μέτρησης για την καταγραφή διαφυγόντων αερίων 
ρύπων κλπ) και εφόσον απαιτείται λόγω της φύσης του περιστατικού, για την 
εκτίμηση του τελευταίου, ο επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ στο σημείο του 
περιστατικού δύναται να αιτηθεί διά της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
της οικείας Περιφέρειας και την κινητοποίηση των φορέων που έχουν την 
αρμοδιότητα διεξαγωγής δειγματοληψιών και μετρήσεων σε έδαφος, αέρα ή/και 
ύδατα.                            
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 Διενεργεί έλεγχο για τυχόν διαρροές των επικινδύνων χημικών φορτίων και 
απομακρύνει όλες τις πηγές ανάφλεξης από το χημικό φορτίο ώστε να περιοριστεί 
η πιθανότητα πυρκαγιάς και επακόλουθης έκρηξης.  

 Προσπαθεί να εντοπίσει τους υπευθύνους μεταφοράς και τους αρμόδιους 
συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.  

 Προσπαθεί να εκτιμήσει την ανάγκη συμμετοχής λοιπών εμπλεκόμενων Φορέων 
και απαιτούμενων πόρων (πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, ΕΕΑΕ, ΕΟΔΥ, 
υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, βυτιοφόρα για μετάγγιση, γερανοφόρα οχήματα, αδρανή 
υλικά κλπ).  

 Εφόσον απαιτείται, επεμβαίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και ενέργειες 
αντιμετώπισης περιστατικού με επικίνδυνα υλικά, όπως αυτές προβλέπονται στον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ..  
 

      
 

ΤΡΟΧΑΙΑ –ΕΛ.ΑΣ 
 
Σε περίπτωση που οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ή τα 
εντεταλμένα προς τούτο στελέχη των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών (κατά τόπο 
αρμοδιότητας) καταφτάσουν στον τόπο του περιστατικού πριν από τις αρμόδιες 
πυροσβεστικές δυνάμεις και μέχρι οι τελευταίες να αφιχθούν, προσεγγίζουν τον χώρο από 
ικανή απόσταση ασφαλείας και από σημείο αντίθετο με τη φορά του ανέμου, χωρίς να 
πλησιάζουν στο σημείο εκδήλωσης του περιστατικού και:  
 

 δημιουργούν περιμετρικά του συμβάντος προσωρινή ζώνη ασφαλείας, λαμβάνοντας 
υπόψιν τα δεδομένα του περιστατικού και την κατεύθυνση του ανέμου και πάντα 
μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή,  

 απομακρύνουν τους πολίτες εκτός προσωρινής ζώνης και απαγορεύουν την είσοδο 
σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα,  

 αναλαμβάνουν τη σήμανση και φύλαξη της προσωρινής ζώνης ασφαλείας,  

 κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους για τη διακοπή της κυκλοφορίας, προς 
αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων,  

 ρυθμίζουν την τροχαία κυκλοφορία, με προτεραιότητα στην απρόσκοπτη διέλευση 
των πυροσβεστικών οχημάτων και εφόσον συντρέχει λόγος και των σωστικών 
συνεργείων,  

 συλλέγουν χρήσιμα στοιχεία (ονοματεπώνυμα, ασφαλιστική κάλυψη, εξοπλισμός, 
ύπαρξη μέσων πυροπροστασίας, κλπ) και  

 ενημερώνουν τον επικεφαλής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων για τις ενέργειές 
τους και για την εκτίμηση της κατάστασης.  

 
Ο επικεφαλής των πρώτων ανταποκριτών της ΕΛ.ΑΣ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο 

αρμοδιότητας) αναλαμβάνει ρόλο προσωρινού συντονιστή του περιστατικού, τον οποίο 
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στη συνέχεια παραδίδει στον αρμόδιο επικεφαλής της Π.Υ. και παραμένει στη διάθεσή του 
υποστηρίζοντας αυτόν σε ό,τι του ζητηθεί και πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
ΕΛ.ΑΣ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας).  

Τονίζεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές (κατά τόπο αρμοδιότητας) σε 
καμία περίπτωση δεν εισέρχονται εντός του χώρου του περιστατικού όπως τον έχουν 
οριοθετήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής, ιδιαίτερα δε 
και χωρίς τη χρήση του ενδεικνυόμενου προστατευτικού εξοπλισμού.  

Σημειώνεται ότι για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, η διαδικασία οριοθέτησης 
αποστάσεων ασφαλείας επικουρείται από τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης του 
αυτοκινητοδρόμου.  

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που τμήμα του οδοστρώματος του οδικού δικτύου έχει 
υποστεί φθορές ή ζημιές λόγω του περιστατικού ή εάν, λόγω του εξέλιξης του περιστατικού, 
η προσέγγιση περιμετρικά του χώρου του περιστατικού είναι επισφαλής, οι κατά τόπους 
αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. υποχρεούνται να λάβουν άμεσα μέτρα τροχαίας 
κίνησης (προσωρινή σήμανση, εκτροπή κυκλοφορίας κτλ) ή και διακοπής της κυκλοφορίας 
προς αποφυγή ατυχημάτων και προς διευκόλυνση του έργου της αποκατάστασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3, 4, 19 και 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 
2696/23-4-99 - ΦΕΚ 57/Α΄/1999, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις 
του Ν. 3542/2007 - ΦΕΚ 50/Α’/2007, του Ν. 3254/2004 - ΦΕΚ 137/Α’/2004 και του Ν. 
4233/2014 - ΦΕΚ 22/Α’/2014).  

Ειδικότερα, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«Δρόμοι Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών, που έχουν κυρωθεί οι Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για 
λειτουργία, το ανωτέρω έργο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και των παραχωρησιούχων εταιρειών.  
 

Μετά την άφιξη της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής, 
 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ ή τα εντεταλμένα προς τούτο 
στελέχη των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών (κατά τόπο αρμοδιότητας) στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους και εάν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και 
ασφάλειας περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., σύμφωνα με τις ζώνες 
αποκλεισμού που το τελευταίο οριοθετεί, καθώς και όπου αλλού απαιτείται η 
επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφαλείας.  
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 του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (ΠΔ 26/2011 – ΦΕΚ 
75/Α΄/2011).  
 

Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και 
Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελούν αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών (ΝΔ 
444/1970 –ΦΕΚ 39/Α΄/1970, ΠΔ 13/2018 – ΦΕΚ 202/Α΄/1999).  
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Σημειώνεται ότι οι πιθανοί απορρέοντες κίνδυνοι και οι γενικές οδηγίες 
αντιμετώπισης  ατυχημάτων κατά τη μεταφορά επικινδύνων υλικών εκτιμώνται κατά τη 
λήψη αποφάσεων, όπως η χάραξη (οριοθέτηση) ζωνών, η διαδικασία της απολύμανσης κ.ά.. 
Στη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων λαμβάνονται υπόψιν και τα σημεία ενδιαφέροντος.  
 

Το Π.Σ. εκτιμά την αιτία του περιστατικού που θα καθορίσει την επέμβαση π.χ. 
ατύχημα, αστοχία υλικού, φυσικό αίτιο, τρομοκρατικό χτύπημα κλπ., ενώ παρατηρεί και τα 
συμπτώματα τυχόν τραυματιών, π.χ. αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα, δακρύρροια, 
σπασμοί, απώλεια συνείδησης, απώλεια αισθήσεων κ.ά. Επιπλέον, δύναται να χρησιμοποιεί 
φορητά ανιχνευτικά συστήματα ταυτοποίησης που τυχόν διαθέτει (ΥΑ 9670 οικ. Φ. 
109.1/2007 (ΦΕΚ 842/Β), Παράρτημα Α’) ή αιτείται να χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς, 
τα όργανα ανίχνευσης που αυτοί διαθέτουν. Σε όσες περιπτώσεις μάλιστα απαιτείται, 
συνεργάζεται με αρμόδιους εργαστηριακούς φορείς (Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΟΔΥ, 
ΕΕΑΕ, κλπ.), προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του διαρρέοντος/διαφυγόντος υλικού.  
Άρθρο 73, παρ. 3, της ΥΑ 9670 οικ. Φ. 109.1/2007 (ΦΕΚ 842/Β).  
  Ανάλογα με το είδος των επικινδύνων υλικών που εμπλέκονται στο περιστατικό, 
γίνεται ρίψη νερού, αφρού ή ειδικών μη καύσιμων απορροφητικών υλικών (πριονίδι, άμμος, 
χώμα, κλπ) στον χώρο εντός της εγκατάστασης στον οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό, καθώς 
και στο οδόστρωμα εκτός της εγκατάστασης (εάν υπήρξε σε αυτό διαρροή), προκειμένου να 
κατασταλεί το φαινόμενο ή/και δημιουργούνται αναχώματα με αδρανή υλικά (χώμα, σακιά 
άμμου κ.ά.) που φράσσουν το δίκτυο των ομβρίων υδάτων, προκειμένου τα τυχόν 
διαφυγόντα υγρά ή/και τα υγρά της πυρόσβεσης να μην διαρρεύσουν εντός των δικτύων 
αποχέτευσης, των υδάτινων πόρων αλλά και στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, αλλά και να μην 
προκαλέσουν δευτερογενές περιστατικό λόγω της υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
ευφλεκτότητας ή της εκρηκτικότητάς τους, καθώς και λόγω της πιθανής ολισθηρότητας που 
προκαλούν στο οδόστρωμα εκτός της εγκατάστασης.  

Εναλλακτικά, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διαρροή των παραπάνω υγρών εντός 
των δικτύων αποχέτευσης και των υδάτινων πόρων, γίνεται εκτροπή των υγρών αυτών σε 
άλλο χώρο όπου μπορούν αργότερα να απορροφηθούν, να απομακρυνθούν ή να 
εξουδετερωθούν.  
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Δράσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής 
συμβάντων/σοβαρών ατυχημάτων 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
Η υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή 
του περιστατικού επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις κάτωθι δράσεις:  
 
Συνεισφέροντας στο έργο της καταστολής του Πυροσβεστικού Σώματος  δίνει εντολή να 
σταλούν : απορροφητικά υλικά ,  τα μηχανήματα έργου , βυτιοφόρα, αντλίες , υδροφόρες, 
φορτηγά του Δήμου στο σημείο του περιστατικού , κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Δίνει εντολή : Το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τα μέσα του Δήμου  (υλικά κατάσβεσης, 
μηχανήματα, κλπ) να διατεθούν  για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ με σκοπό τον έλεγχο 
και την καταστολή του περιστατικού κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ, εντάσσονται 
επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει 
και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο.  
 
Δίνει εντολή στην Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και 
Συντήρησης Υποδομών  για τον Συντονισμό και τη διάθεση των μέσων του Δήμου  για την 
υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή συμβάντων/σοβαρών 
ατυχημάτων .  
Η είσοδος στην περιοχή του περιστατικού γίνεται μόνον όταν και εφόσον οι φορείς 
διαθέτουν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση και μόνον όταν 
και εφόσον εγγυηθεί για την ασφάλειά τους η αρμόδια για την καταστολή του συμβάντος 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία.  
 

Οι αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές Αρχές 

 
λαμβάνουν μέτρα τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης πυροσβεστικών οχημάτων και 
των οχημάτων άλλων φορέων (ΟΤΑ, κλπ) που εμπλέκονται στην καταστολή.  
 

Οι ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
 

δύνανται να προχωρήσουν σε προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του 
προσωπικού καταστολής του ατυχήματος (σε περίπτωση που εγγύς του σημείου του 
ατυχήματος διέρχονται ηλεκτροφόρα  καλώδια, ή υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου ή σχετικός 
υπέργειος εξοπλισμός. 
      

ΜΕΡΟΣ 4ο  
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Ε.Μ.Υ 
 

Εφόσον απαιτείται, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), διά του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μπορεί 
να ενημερώνει τον επικεφαλής στο σημείο του περιστατικού Αξιωματικό του Π.Σ. σχετικά 
με τις επικρατούσες ή τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες.  

      
        ΕΚΑΒ 

Το ΕΚΑΒ δύναται να αποστείλει ασθενοφόρα και κινητές μονάδες στον τόπο του 
περιστατικού, για την αντιμετώπιση περιστατικών υγείας προσωπικού του Π.Σ. που επιχειρεί, 
κατόπιν ενημέρωσης από τον επικεφαλής στο σημείο Αξιωματικό του ΠΣ.  
 
Σε περίπτωση ρύπανσης της θάλασσας ένεκα του ατυχήματος, η ΕΜΥ δύναται να εκδίδει 
και τακτικές και ειδικές προγνώσεις μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών στοιχείων που 
αφορούν σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής 
Μεσογείου στο πλαίσιο του ισχύοντος επιχειρησιακού σχεδίου ενεργειών σε περίπτωση 
ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα (MPERSS: Marine Pollution Emergency 
Response Support System) (Κεφάλαιο 3, παρ. 3.5.10, ΠΔ 11/2002). 
 

3. Περίπτωση παρ’ ολίγον σοβαρού ατυχήματος ή περιστατικού που δεν κατέληξε σε 
σοβαρό ατύχημα (συμβάν) 

 
Εφόσον οριοθετηθούν οι ζώνες επιχειρήσεων και οι εκτιμώμενες από τον επικεφαλής 
Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού επιπτώσεις, δεν είναι ή δεν αναμένεται 
να είναι επιπτώσεις σοβαρού ατυχήματος, αυτό έχει χαρακτηριστεί ως «συμβάν» και μέχρι 
να επιτευχθεί η πλήρης καταστολή του περιστατικού, οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς 
(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλπ) δρουν στον χώρο του περιστατικού σύμφωνα με τον 
επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και με το δυναμικό και τα μέσα που απαιτούνται.  
 
Όταν επέλθει η πλήρης καταστολή του συμβάντος, ο υπόχρεος φορέας/ κάτοχος των 
επικινδύνων αποβλήτων, εφόσον απαιτείται, υλοποιεί άμεσα όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα/εργασίες για τη βραχεία εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου του συμβάντος και 
την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος υπό την εποπτεία και 
έγκριση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών εξυγίανσης και αποκατάστασης του χώρου, το συμβάν 
λήγει, κατόπιν εντολής του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του συμβάντος.  
 
 

4. Περίπτωση εκδηλωμένου ή επικείμενου 
  σοβαρού ατυχήματος. 

 
Εφόσον οριοθετηθούν οι ζώνες επιχειρήσεων και οι εκτιμώμενες από το περιστατικό 
επιπτώσεις, είναι ή αναμένεται να είναι επιπτώσεις σοβαρού ατυχήματος, δηλαδή, 
αποτελεί περιστατικό, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη, το οποίο προκαλεί 
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σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον 
και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες, τότε το περιστατικό 
χαρακτηρίζεται ως «σοβαρό ατύχημα». Στην περίπτωση αυτή, δρομολογούνται οι κάτωθι 
δράσεις:  
 
Ι. Δράσεις καταστολής του ατυχήματος, που δρομολογούνται με μέριμνα της κατά τόπο 
αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ.  
 
 
ΙΙ. Δράσεις υποστήριξης του Π.Σ. στο έργο καταστολής του ατυχήματος, που 
δρομολογούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. στο 
σημείο του ατυχήματος, από λοιπούς φορείς πολιτικής προστασίας (ΟΤΑ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ). 
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Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών 
ένεκα του ατυχήματος, οι οποίες έχουν κατά κύριο λόγο ως εξής:  
 
- Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας από την ΕΛ.ΑΣ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας), 
σε συνεργασία με το Π.Σ., όπου αυτό απαιτείται, για την προστασία της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τις ζώνες επιχειρήσεων που 
έχουν οριοθετηθεί.  
- Απεγκλωβισμός και διάσωση πολιτών από το ΠΣ που βρίσκονται σε περιοχή εγγύς του 
σημείου του περιστατικού και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή 
κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν 
απώλειες.  
- Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, για τη διαλογή και υποστήριξη τραυματιών σε ασφαλές σημείο 
στον τόπο του ατυχήματος, μετά τη διαδικασία απολύμανσης (εάν απαιτείται), καθώς και τη 
διακομιδή αυτών στις κατάλληλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, κατόπιν σχετικής 
ενημέρωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του (Κ.ΕΠ.Υ./ΕΚΑΒ). Το/α ασθενοφόρο/α δεν 
απομακρύνεται/ονται από την περιοχή του περιστατικού και παραμένει/ουν σε ασφαλές 
σημείο (στα όρια της θερμής με την ψυχρή ζώνη) το οποίο υποδεικνύεται από την Π.Υ..  
 
Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων 
απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι 
πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που 
εξελίσσεται ένα μεγάλο ατύχημα, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ 
στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του σημείου του μεγάλου 
ατυχήματος και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που 
απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.  
 
Κατά συνέπεια, η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που 
δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, ενώ η διάσωση είναι 
δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα 
σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, εγγύς, ή εντός του σημείου του μεγάλου 
ατυχήματος.   

 
Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης 

 
από τις αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές Αρχές (κατά τόπο αρμοδιότητας) προς:  

ΜΕΡΟΣ 5Ο  
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1.Διευκόλυνση της κίνησης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για την παραλαβή τραυματιών και 
τη διακομιδή τους σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας,  
2.Αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην περιοχή του ατυχήματος όσο και 
ευρύτερα και  
3.Διακοπή κυκλοφορίας σε ακτίνα συγκεκριμένου μεγέθους - εκτροπή ροής κυκλοφορίας 
των λοιπών οχημάτων από ασφαλείς παρακαμπτήριες οδούς, όπως αυτές καθορίζονται από 
το Π.Σ., σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην 
περιοχή του ατυχήματος.  

 Παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς χώρους, 
 

εφόσον κριθεί ασφαλές και απαραίτητο από τον επικεφαλής του Π.Σ. στο σημείο του 
ατυχήματος, η οποία λαμβάνει χώρα, κατόπιν υπόδειξης του Π.Σ., σε χώρους όπως κατοικίες, 
επιχειρήσεις, σχολεία κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται κατά τη διάρκεια του 
ατυχήματος.  

 
Εκκένωση περιοχής εγγύς του σημείου του ατυχήματος, 

 
Άμεσος κίνδυνος (όταν το ατύχημα προκληθεί εγγύς οικιών, σχολικών μονάδων, σταθμών 
λεωφορείων, προαστιακού σιδηροδρόμου, κλπ., με αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η ζωή 
και η ασφάλεια πολιτών και να απαιτείται άμεση εκκένωση χώρων, κατόπιν απόφασης και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του επικεφαλής στο σημείο του ατυχήματος του Π.Σ., στο πλαίσιο 
των δράσεων διάσωσης του πληθυσμού (Ν. 4249/2014, άρθρο 64).  
 

Ενημέρωση κοινού 
 

 για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από τον Δήμο για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 
καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.  
 
Εφόσον δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες μετρήσεις ρυπαντών  (π.χ. εάν δεν υπάρχουν 
σταθμοί μέτρησης για την καταγραφή διαφυγόντων αερίων ρύπων κλπ) και εφόσον 
απαιτείται, κινητοποίηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. 
στο σημείο του ατυχήματος, διά της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας, φορέων που έχουν την αρμοδιότητα διεξαγωγής δειγματοληψιών και 
μετρήσεων σε έδαφος, αέρα ή/και ύδατα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα . 
 

 
Εκτίμηση από τον επικεφαλής Αξιωματικό του Π.Σ 

: σχετικά με το μέτρο προστασίας πληθυσμού που θα πρέπει να δρομολογηθεί 
(παραμονή σε ασφαλείς κλειστούς χώρους ή προληπτική-οργανωμένη απομάκρυνση).  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Σύνταξη, με ευθύνη του  Δημάρχου, δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης για παραμονή 
των πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επικεφαλής 
Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του ατυχήματος.  
 
Υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. στο σημείο του ατυχήματος προς τον 
Δήμαρχο. 
 
- Ενημέρωση, με μέριμνα του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του ατυχήματος, 
γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων με επικίνδυνα υλικά (είτε αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις 
της Οδηγίας SEVESO III είτε όχι, καθώς και στρατιωτικών εγκαταστάσεων που απειλούνται 
από τις συνέπειες του ατυχήματος.  
 
 - Λήψη μέτρων προστασίας από τους υπεύθυνους λειτουργίας σχολείων, παιδικών 
σταθμών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, 
εγκαταστάσεων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ, εντός της 
οριοθετημένης περιοχής, μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε 
τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου.  
 
Σε περίπτωση που η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από 
έναν Δήμο, με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, ο 
οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο οικείος 
Περιφερειάρχης (άρθρο 160 παρ. 3 του Ν. 3852/2010)σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. 
 
Υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. στο σημείο του ατυχήματος προς το 
αρμόδιο Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας Αντιπεριφερειάρχης), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ..  
 
Στην περίπτωση επικινδύνων εμπορευμάτων της Κλάσης 6.2, τα μέτρα για την αποτίμηση 
της κατάστασης και την αντιμετώπιση της απορρύπανσης περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που ακολουθούνται από τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΥ με βάση το σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης.  
 
Στην περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων της Κλάσης 7, η ΕΕΑΕ μεριμνά για την 
αξιολόγηση των ραδιολογικών συνθηκών και συνεπειών κατά την εκδήλωση έκτακτης 
ανάγκης και για τη γνωμοδότηση αναφορικά με την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής 
και των κατάλληλων δράσεων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της στρατηγικής 
απορρύπανσης.   
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- Σε περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων των Κλάσεων 6.2 ή 735, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλης Κλάσης θεωρείται απαιτούμενο, υλοποιούνται τα εξής:  
 
1. Πιθανή απορρύπανση - απολύμανση (χημική απολύμανση/απολύμανση ραδιενέργειας), 
πολιτών, επιχειρησιακών ομάδων, εξοπλισμού, μέσων και χώρων  
2.Παροχή ρουχισμού στους απορρυπασμένους  
3.Απορρύπανση χώρου - συλλογή και παράδοση αποβλήτων στην ψυχρή ζώνη. 
4.Τήρηση τάξης & ασφάλειας στις γραμμές απολύμανσης-απορρύπανσης.  
 
- Με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την Περιφέρεια Αττικής και 
των κατά τόπους Περιφερειών, για το υπόλοιπο της χώρας, ενημέρωση του κοινού, σε 
περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα και παρατηρείται υπέρβαση του ορίου 
ενημέρωσης που προβλέπεται στο Παράρτημα XII της ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 ή 
οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που καθορίζονται σε αυτό.  
- Με μέριμνα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, 
σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών), ενημέρωση 
του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις που προκύπτουν 
ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω του ατυχήματος.  
 
Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εκδήλωση του ατυχήματος και το έργο καταστολής 

του από το Πυροσβεστικό Σώμα. 
 
 
- Με μέριμνα της αρμόδιας προανακριτικής Αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αναγνώριση 
των τραυματιών πολιτών λόγω του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των 
αλλοδαπών πολιτών, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.  
- Με μέριμνα της αρμόδιας προανακριτικής Αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αναγνώριση 
των θανόντων πολιτών λόγω του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών 
πολιτών, με τη συνδρομή των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.  
- Με μέριμνα του ΕΚΑΒ, ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς 
και τον αριθμό και τις ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων 
και των αλλοδαπών πολιτών.  
- Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενημέρωση των οικείων Προξενείων και 
Πρεσβειών, σε περιπτώσεις αλλοδαπών τραυματιών και θανόντων.  
- Με μέριμνα του ΔΕΔΔΗΕ, ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις περιοχές στις οποίες 
γίνεται προληπτική διακοπή της ηλεκτροδότησης από αυτόν.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
- Με μέριμνα των υπευθύνων ύδρευσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
την καταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο.  
 
- Με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνεργασία με τις κατά 
τόπο αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών) και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την περίπτωση 
των αλιευμάτων, ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση γεωργικών, 
κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων.  
 
 Με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος (διά των αρμόδιων 
κατά τόπους υπηρεσιών), σε συνεργασία με το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης.  
 

- Υλοποίηση μέτρων βραχείας αποκατάστασης και εξυγίανσης του χώρου του 
ατυχήματος, 

με μέριμνα του υπόχρεου φορέα/ κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων, υπό την εποπτεία 
και έγκριση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα .  
- Άμεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης, υδροδότησης κλπ., που έχουν υποστεί 
βλάβες ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω του καταστροφικού φαινομένου, με 
ευθύνη των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων.  
- Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω του ατυχήματος.  
Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στην υλοποίηση των ανωτέρω 
δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω του ατυχήματος,  
 

Δρομολογούμενες δράσεις σε περίπτωση συμβάντος/σοβαρού ατυχήματος εντός 
ιδιωτικού χώρου (π.χ. πρατήριο υγρών καυσίμων) 

 
Στην περίπτωση αυτή, δρομολογούνται οι ίδιες δράσεις με αυτές της περίπτωσης που το 
περιστατικό λαμβάνει χώρα εντός δημόσιου χώρου . 
 
Σε περίπτωση ρύπανσης του ιδιωτικού χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία του 
περιστατικού, μετά την υλοποίηση των άμεσων μέτρων καταστολής του από τις αρμόδιες 
Πυροσβεστικές Αρχές, όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξυγίανση και αποκατάσταση του 
χώρου και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αναλαμβάνονται 
από τον υπόχρεο φορέα/ κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων ή από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να διαπιστωθεί η 
ταυτότητα του παραγωγού ή κατόχου των επικίνδυνων αποβλήτων».  
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Κινητοποίηση λοιπών φορέων 

 
Εφόσον και όποτε απαιτηθεί και συγκεκριμένα, ανάλογα με το είδος των εμπλεκόμενων 
ουσιών (εύφλεκτες, τοξικές, εκρηκτικές κλπ.), την έκταση και τις συνέπειες του περιστατικού 
(συμβάν ή σοβαρό ατύχημα), καθώς και το σημείο στο οποίο συνέβη το περιστατικό, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
περιστατικού, κινητοποιούνται άμεσα οι κάτωθι φορείς:  

 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ,ενημερώνει άμεσα τον Δήμαρχο, ούτως ώστε να 
δρομολογηθούν δράσεις ανάλογα με το είδος του περιστατικού, όπως αυτές προβλέπονται.  
 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
1.Κατ΄ εντολή του συντάσσεται , σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επικεφαλής 
Αξιωματικού του ΠΣ στο περιστατικό, δημόσια ανακοίνωση απόφασης για παραμονή των 
πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς χώρους. 

2.Σε περίπτωση εισήγησης του επικεφαλής του Πυροσβεστικού σώματος  για  οργανωμένη 
απομάκρυνση των πολιτών, στο σημείο του περιστατικού, εκδίδει σχετική ανακοίνωση 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα . 

 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη στο να συνταχθεί, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επικεφαλής 
Αξιωματικού του ΠΣ στο περιστατικό, δημόσια ανακοίνωση απόφασης για παραμονή των 
πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς χώρους ή να αποφασίσει για την οργανωμένη 
απομάκρυνση των πολιτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επικεφαλής του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
  
Τα ανωτέρω δρομολογούνται από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη 
[σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο οικείος Περιφερειάρχης 
(άρθρο 160 παρ. 3 του Ν. 3852/2010)], όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή 
μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν Δήμο,  ούτως ώστε οι ανωτέρω να δρομολογήσουν 
δράσεις, όπως αυτές προβλέπονται . 
 

Λοιπούς αρμόδιους φορείς που απαιτείται να κινητοποιηθούν λόγω της φύσης, της 
θέσης και της έκτασης του περιστατικού. 

 
Μολυσματικές ουσίες χαρακτηρίζονται οι ουσίες που αναμένεται να περιέχουν παθογόνους 
οργανισμούς.  
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Παθογόνοι οργανισμοί ορίζονται οι μικροοργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, 
ιών, ρικέτσια, παρασίτων, μυκήτων) και άλλα είδη όπως μολυσματικοί ιοί που μπορούν να 
προκαλούν μολυσματικές αρρώστιες σε ανθρώπους ή σε ζώα. 
 Οι ουσίες της Κλάσης 6.2 υποδιαιρούνται ως εξής:  
- μολυσματικές ουσίες που επιδρούν στους ανθρώπους,  
- μολυσματικές ουσίες που επιδρούν μόνο στα ζώα,  
- κλινικά απόβλητα (απόβλητα υγειονομικών μονάδων),  
- διαγνωστικά δείγματα (βιολογική ουσία).  
Στο σημείο του ατυχήματος δύναται να παραστεί και ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς 
της εταιρίας μεταφοράς του επικίνδυνου εμπορεύματος, προκειμένου να παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με την επικίνδυνη ουσία και τους κινδύνους που εγκυμονεί, όπως και 
με την αντιμετώπιση του περιστατικού.  
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Επικοινωνίες 
 
Οι επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών τους Δήμου  για δράσεις υποστήριξης του έργου του 
ΠΣ στην καταστολή περιστατικών κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, 
καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών λόγω τέτοιων περιστατικών, γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.  
 
Ο Δήμος Μαραθώνος για τις ενδοεπικοινωνίες του δύναται να χρησιμοποιεί και δίκτυα 
ασύρματης επικοινωνίας , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 
τους. Στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας . 

Α)   Σταθερά τηλέφωνα του Δήμου. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα σταθερά 
τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας   

Β) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας. Στο Παράρτημα Β 
αναφέρονται αναλυτικά τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής 
προστασίας  

Γ)    Ασύρματη επικοινωνία :Δυο (2) πομποδέκτες βάσεως , Δύο (2) πομποδέκτες Αυτοκινήτου ,  
        Είκοσι  (20 ) πομποδέκτες φορητοί μεγάλης ισχύος. 

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ  : ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 
2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 
3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ  : ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ 
4. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 
5. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 
6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΜΠΕΛΗ 
7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΦΡΑ  
8. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  
9. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  : ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ 
10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΘΩΜΑΣ ΧΑΛΥΒΔΟΠΟΥΛΟΣ  
11. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ  
12. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ :ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΩΝΗΣ 
13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΙΜΣΙΡΙΔΗΣ 
14. ΟΔΗΓΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ   
15. ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ  
16. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ :ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
17. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ  
18. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΑΡΑ  
19. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   (ΔΥΟ ) 

ΜΕΡΟΣ 6ο  
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 Ροή πληροφοριών 

 
 
Γραφείο ΠΠ Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ     Δήμαρχο 

       Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας 

    Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών  

 Δ/ντή Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

      Περιβάλλοντος   και Συντήρησης  

       Πρασίνου και Υποδομών. 

   Προϊστάμενο Δημοτικής Αστυνομίας 

 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής   

                    προστασίας 

       Προέδρους  Κοινοτήτων 

 
Αναγγελία – αρχική ειδοποίηση 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΕΚΕ  Γραφείο ΠΠ Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 

Γραφείο ΠΠ Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ    Δήμαρχο 

       Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας 

      Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δ/ντή Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

   Περιβάλλοντος   και  Συντήρησης  

    Πρασίνου και Υποδομών 

       Προϊστάμενο Δημοτικής Αστυνομίας 

       Προέδρους   Κοινοτήτων 

      Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ 

      Ανατολικής Αττικής. 
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 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής 

       προστασίας 

       ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

 

 

Ροή πληροφοριών για την υποστήριξη του έργου Π.Υ 
Αρμόδια ΠΥ   Γραφείο ΠΠ Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ    ΔήμαρχοςΑντιδήμαρχο ΠΠ  

 Δήμαρχος    Αντιδήμαρχο ΠΠ     

 Γραφείο ΠΠ Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ            

Δ/ντή Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  
Περιβάλλοντος     και Συντήρησης  
Πρασίνου και Υποδομών 

       Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών   

     Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής  

                                                               προστασίας 

 Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από ατυχήματα 
.(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης). 
 

Δήμαρχος  Αντιδήμαρχος ΠΠ  

Γραφείο ΠΠ Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                      Δ/ντή Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 

     Πρασίνου 

       Δ/ντή Ανάπτυξης και Έργων  

       Τεχνικές Υπηρεσίες 

       Υπηρεσία Πρόνοιας 

       Προέδρους  Κοινοτήτων 

       Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής 

     προστασίας 
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Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω 
τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύνανται να ακολουθούνται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας 
(FAX) και e mail , όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.  
 

Αιτήματα συνδρομής – Διάθεση μέσων 
 

Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την υποστήριξη του Π.Σ. στο έργο της καταστολής του ατυχήματος, καθώς 
και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 
του, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια 
(προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας), προς τους οικείους Δήμους 
(προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων), ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των 
λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007).  
 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ  
 
Αιτήματα συνδρομής από το Δήμο Μαραθώνος  εφόσον απαιτηθεί  που υποβάλλονται στο 
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση διαχείριση συνεπειών τους, αναλόγως του είδους των αιτούμενων 
πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της 
Περιφέρειας), προς όμορους Δήμους (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων) 
ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων 
(ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν. 3536/2007 
(ΦΕΚ 42/Α΄/2007).  
Αιτήματα συνδρομής από Περιφέρειες που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση συνεπειών τους, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται 
προς τους οικείους Δήμους (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων), ή/και προς 
τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 
42/Α΄/2007).  
Τα  αιτήματα που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την 
αποστολή σχετικού εγγράφου.  
Επισημαίνεται ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης πόρων 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από τον φορέα διάθεσής τους, είτε 
από τον φορέα υποδοχής τους, ο οποίος και υπέβαλε το αρχικό αίτημα. Νοείται ότι στην 
περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την καταβολή του κόστους της 
ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική 
ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα υποδοχής. 
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Δειγματοληψίες αέρα, εδάφους, υδάτων 
 

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού μπορεί να καταστεί απαραίτητο να διεξαχθούν 
δειγματοληψίες αέρα, εδάφους ή/και υδάτων, προκειμένου:  
1.να εντοπιστεί τυχόν υπέρβαση επιτρεπόμενων τιμών ρύπων και συνεπώς να γίνει η 
εκτίμηση του περιστατικού, καθώς και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας του κοινού 
από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και στη συνέχεια,  

2.να γίνει αποκατάσταση και εξυγίανση της περιοχής.  
 
Επισημαίνεται, βέβαια, ότι η διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων δεν αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ενός περιστατικού ως συμβάντος ή σοβαρού 
ατυχήματος και κατά συνέπεια, για την ενεργοποίηση του παρόντος Σχεδίου, καθώς και 
για τη δρομολόγηση μέτρων προστασίας του κοινού από τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου 
ότι πολλές φορές δεν είναι δυνατή η άμεση διεξαγωγή τους είτε λόγω της επικινδυνότητας 
της περιοχής είτε λόγω αδυναμίας λήψης δείγματος π.χ. σε περίπτωση έκλυσης νέφους 
μετά από φωτιά είτε λόγω διαφόρων άλλων παραγόντων ή άμεσων αποτελεσμάτων 
μετρήσεων.  

Όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και μετρήσεων, γίνεται 
επανεκτίμηση του περιστατικού, καθώς και των δράσεων προστασίας του κοινού που πιθανά 
έχουν δρομολογηθεί ή απαιτείται να δρομολογηθούν.  

Οι δειγματοληψίες και η συλλογή στοιχείων δύνανται να διενεργούνται κατά 
περίπτωση από τις παρακάτω Αρχές (Ν. 4014/2011, άρθρο 20), οι οποίες κινητοποιούνται 
από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, κατόπιν σχετικής εισήγησης 
του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού διά του επιχειρησιακού 
του κέντρου:  
Μεταξύ  
 τα Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (κατά τόπο αρμοδιότητας) της 
Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (βλ. παρ. 1.4 Μέρους 2 του 
παρόντος Σχεδίου),  
 τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας και  
 τα οικεία Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.).  
Οι ανωτέρω αρχές συγκαταλέγονται στις αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή έκτακτων 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη διερεύνηση περιβαλλοντικών καταγγελιών ή 
συμβάντων με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Σε σχέση με την κινητοποίηση για τη διενέργεια δειγματοληψιών επισημαίνεται ότι, 
πρώτα ενεργοποιούνται για δειγματοληψίες οι αρμόδιες Διευθύνσεις ΠΕΧΩ και τα ΚΕΠΠΕ 

ΜΕΡΟΣ 7Ο  
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των Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψιν την αμεσότητα που απαιτείται σε περιπτώσεις 
εκτάκτων καταστάσεων. 

 Ακολούθως ή ταυτόχρονα για επικίνδυνα απόβλητα, θα πρέπει να ακολουθούν οι 
Διευθύνσεις ΠΕΧΩ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Τα Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και 
Νοτίου Ελλάδος κινητοποιούνται σε συνεργασία με τις ανωτέρω υπηρεσίες για εξέταση των 
περιπτώσεων συνδρομής στον έλεγχο και συντονισμό των δειγματοληψιών στις οποίες θα 
προβαίνουν οι Διευθύνσεις ΠΕΧΩ των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή τα 
ΚΕΠΠΕ ή άλλοι φορείς που θα κινητοποιηθούν (όπως και οι ιδιώτες, μετά την ενεργοποίηση 
μνημονίων συνεργασίας με τις Περιφέρειες).  

Ειδικά για την περίπτωση περιστατικού με εμπλεκόμενες μολυσματικές ουσίες και 
συνεπώς την πιθανότητα διασποράς επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, εκτός 
των ανωτέρω φορέων, συμμετέχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της οικείας 
Περιφέρειας (ΚΥΑ οικ. 146163/2012, άρθρο 15).  

Στην περίπτωση ατυχήματος με εμπλεκόμενο ραδιενεργό υλικό της κλάσης 7, η ΕΕΑΕ 
είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και συντονισμό όλου του απαιτούμενου έργου και των 
απαιτούμενων δράσεων για τη μέτρηση της ραδιενέργειας (παρ. 2(δ), άρθρο 97 του ΠΔ 
101/2018). Σύμφωνα μάλιστα με την υπ’ αριθ. 1/261/07-06-2019 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΕΑΕ (ΦΕΚ 2621Β’/28-06-2019), οι αναλύσεις που γίνονται στο πλαίσιο 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης παρέχονται δωρεάν.  
Στο σημείο αυτό τονίζεται και πάλι ότι όλοι οι προαναφερθέντες φορείς εισέρχονται εντός 
της περιοχής του ατυχήματος μόνον όταν και εφόσον διαθέτουν τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση και μόνον όταν και εφόσον εγγυηθεί για την 
ασφάλειά τους η αρμόδια για την καταστολή του συμβάντος Πυροσβεστική Υπηρεσία.  
 

      ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
Δίνει εντολή για παροχή κάθε αιτούμενης από τις ανωτέρω αρμόδιες ελεγκτικές 

αρχές συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ και της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο δε φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπέχει 
αντίστοιχες υποχρεώσεις, ιδίως μάλιστα ως προς τη διενέργεια των επισκέψεων στο χώρο, 
τη δειγματοληψία και τη συλλογή κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.  

Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης του 
έργου ή της δραστηριότητας (Ν. 4014/2011, άρθρο 20). Σε περίπτωση μάλιστα εφαρμογής 
του ΠΔ 148/2009, προβλέπεται ότι το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (κατά 
τόπο αρμοδιότητας) της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, είναι 
δυνατόν να αναθέτει τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων σε επιστημονικούς 
φορείς ή άλλους εξειδικευμένους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εφόσον 
κρίνεται ότι μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο αυτό.  

Στην περίπτωση αυτή ανάθεσης των ελέγχων σε τρίτους η δαπάνη βαρύνει τον 
φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας (ΠΔ 148/2009, άρθρο 16, παρ. 2). Συγκεκριμένα, 
το ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. συνεργάζεται με τις Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, για 
την ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων (επιφανειακά και υπόγεια νερά, εδάφη, λύματα, 
απόβλητα, ιλύς) που λαμβάνονται από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. 
κατά τη διάρκεια τακτικών ή έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, όποτε κριθεί 
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σκόπιμο. Η επιλογή της εκάστοτε αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας γίνεται ανάλογα με την 
περιοχή δειγματοληψίας (χωρική αρμοδιότητα), καθώς και ανάλογα με το είδος των 
επιθυμητών εργαστηριακών αναλύσεων βάσει του Καταλόγου των διαπιστευμένων από το 
ΕΣΥΔ Εργαστηρίων του ΓΧΚ. Για τη συγκεκριμένη συνεργασία δεν απαιτείται υπογραφή 
κάποιας Σύμβασης ή κάποιου Μνημονίου Συνεργασίας, δεδομένου ότι το κόστος των 
αναλύσεων βαρύνει τους υπόχρεους κατόχους των αποβλήτων (υπ’ αριθ. 799/31.10.2017 
έγγραφο του ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.).  

Εφόσον ο αρμόδιος για τις δειγματοληψίες ή μετρήσεις φορέας δεν διαθέτει 
δυναμικό ή/και μέσα για να προβεί σε αυτές ή το δυναμικό ή/και τα μέσα που διαθέτει δεν 
επαρκούν, ο ανωτέρω τις αναθέτει σε άλλους δημόσιους φορείς ή δημόσια εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα και εφόσον και κάτι τέτοιο δεν καθίσταται δυνατόν, τις αναθέτει σε 
πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς.  
 
 Το Π.Σ. δύναται να χρησιμοποιεί φορητά ανιχνευτικά συστήματα ταυτοποίησης που τυχόν 
διαθέτει (ΥΑ 9670 οικ. Φ. 109.1/2007 (ΦΕΚ 842/Β), Παράρτημα Δ’ και υπ’ αριθ. 
11686Φ.702.1/11.03.2016 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος).  
 

Η αρχή της προφύλαξης περιγράφεται διεξοδικά στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αφορά προσέγγιση για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με την οποία, εάν υπάρχει 
πιθανότητα δεδομένη πολιτική ή δράση να προκαλέσει ζημιά στον άνθρωπο ή το περιβάλλον 
και εάν δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική συναίνεση για το ζήτημα, δεν θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η εν λόγω πολιτική ή δράση. Από τη στιγμή που διατίθενται περισσότερες 
επιστημονικές  πληροφορίες, η κατάσταση θα πρέπει να επανεξεταστεί.  
Η αρχή της προφύλαξης μπορεί μόνο να εφαρμοστεί ενόψει ενός δυνητικού κινδύνου και 
δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογεί αυθαίρετες αποφάσεις.  
Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 -
γνωστός ως REACH] βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, καθώς και ο γενικός κανονισμός 
για τη νομοθεσία περί τροφίμων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002] (https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html?locale=el).  

Όσον αφορά τους ιδιωτικούς φορείς και ιδιώτες οι οποίοι τυχόν θα κληθούν να 
συνδράμουν στη διενέργεια δειγματοληψιών ή/και μετρήσεων, είναι δυνατή η κατάρτιση 
μητρώου διαπιστευμένων εργαστηρίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα . 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι προαπαιτούμενο για τη σωστή αξιολόγηση των 
μετρήσεων και συνεπώς και την εκτίμηση του περιστατικού, αποτελεί η ύπαρξη 
καθορισμένων επιτρεπόμενων τιμών ρυπαντικών παραμέτρων μέσω κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου.  

Εάν από τις μετρήσεις προκύψει ότι οι τιμές μίας ή περισσοτέρων ρυπαντικών 
παραμέτρων υπερβαίνουν τα αντίστοιχα επιτρεπόμενα όρια, το περιστατικό 
χαρακτηρίζεται από τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού ως 
σοβαρό ατύχημα και η διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  
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Επιπλέον, αναφορικά με τη διενέργεια δειγματοληψιών, επισημαίνονται τα εξής:  
 Η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληψιών δεν είναι πάντα άμεσα εφικτή.  

 Η λήψη των αποτελεσμάτων πολλές φορές δεν είναι άμεση, αλλά δύναται να 
απαιτεί ένα σχετικό χρονικό διάστημα, αλλά και ύπαρξη εξειδικευμένου 
εξοπλισμού.  

 Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψιν η αρχή της προφύλαξης για τη 
λήψη αποφάσεων, ειδικά σε περιπτώσεις που είναι επιτακτική η λήψη απόφασης 
λόγω εκτάκτων καταστάσεων. 

 
Διαρροή τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα/Εκτίμηση Ποιότητας ατμοσφαιρικού 
αέρα 
 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει μεγάλες διαστάσεις ώστε 
να χαρακτηριστεί ως «σοβαρό ατύχημα», αφού γίνουν ανιχνεύσεις ρύπων και μετρήσεις – 
εφόσον αυτό είναι εφικτό – από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρίσκεται στο  
σημείο του ατυχήματος, δύναται, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. 
στο σημείο του περιστατικού, να κινητοποιηθούν οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ. των Περιφερειών ή το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (κατά περίπτωση), προκειμένου, εφόσον είναι 
δυνατόν, να διεξαχθούν δειγματοληψίες και μετρήσεις ρυπαντικών παραμέτρων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα.  
Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να γίνει μέσω 
(www.ypeka.gr):  

 του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), το 
οποίο λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (για το δίκτυο σταθμών 
στην περιοχή Αττικής, τον σταθμό στην Αλίαρτο Βοιωτίας και τον σταθμό στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας, ο οποίος δεν λειτουργεί) και των Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των 
Περιφερειών (για τις υπόλοιπες περιοχές),  

 σταθμών άλλων φορέων (π.χ. Δήμων) που λειτουργούν σε συνεχή βάση και  

 σταθμών που η λειτουργία τους προκύπτει από περιβαλλοντικούς όρους 
(επιχειρήσεων).  

 
Όσον αφορά το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

(ΕΔΠΑΡ), οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των Περιφερειών είναι αρμόδιες για την εγκατάσταση, σε 
αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου, σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας 
της ατμόσφαιρας και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 210 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες των 
Μητροπολιτικών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης (ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011, 
άρθρο 3).  

Στο υπ’ αριθ. 863/27.01.2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ: «Χαρτογραφική απεικόνιση σταθμών μέτρησης αέριας 
ρύπανσης στην ελληνική επικράτεια», που είναι αναρτημένο και στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ: 
www.civilprotection.gr απεικονίζονται χαρτογραφικά όλοι οι σταθμοί μέτρησης αέριας  
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ρύπανσης (μόνιμοι και κινητοί) στην ελληνική επικράτεια. Στο ανωτέρω έγγραφο 
παρατίθεται και Πίνακας με όλα τα διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εργαστήρια τα οποία 
διενεργούν δειγματοληψίες (με κινητούς σταθμούς) και αναλύσεις αέρα.  

Επισημαίνεται πάντως ότι ακόμα και σε περίπτωση που το υφιστάμενο δίκτυο 
μέτρησης αέριας ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) δε δίνει τιμές ρυπαντικών παραμέτρων οι οποίες 
υπερβαίνουν τα αντίστοιχα επιτρεπόμενα όρια ή εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ή η άμεση 
λήψη μετρήσεων των ανωτέρω παραμέτρων, αλλά εφόσον οι κατ’ εκτίμηση από τον 
επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού και τον τεχνικό ασφαλείας 
της εγκατάστασης (σε συνεργασία πιθανά και με την οικεία περιφερειακή Χημική 
Υπηρεσία και/ή την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή) διαρρέουσες ποσότητες τοξικών αερίων 
ή/και ενδείξεις (έντονη και/ή παρατεταμένη οσμή, συμπτώματα τυχόν θυμάτων όπως 
αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα, δακρύρροια, σπασμοί, απώλεια συνείδησης, 
απώλεια αισθήσεων κ.ά.) υποδηλώνουν την παρουσία στον αέρα τοξικών ρύπων σε 
επικίνδυνες συγκεντρώσεις, το περιστατικό χαρακτηρίζεται και πάλι ως «σοβαρό 
ατύχημα».  
Το αυτό συνάγεται λαμβάνοντας υπόψιν ότι:  
• Το ΕΔΠΑΡ δεν μετράει επικινδύνους τοξικούς αέριους ρύπους που συνήθως εκλύονται από 
βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως Cl2, ΗCN, διοξίνες, φουράνια κλπ.,  
ενώ, ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αλλά ούτε και οι Περιφέρειες (Δ/νσεις 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) διαθέτουν εξοπλισμό για ανίχνευση ή μέτρηση συγκεντρώσεων τέτοιων ρύπων 
(υπ’ αριθ. 19033/13-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ).  
• Δεν υπάρχουν σταθμοί μέτρησης αέριας ρύπανσης εγκατεστημένοι σε χαρακτηριστικές 
θέσεις πέριξ εκάστης εγκατάστασης SEVESO, κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί με το υπ’ αριθ. 
863/27.01.2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ.  
 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ταυτοποίηση των ουσιών που εκλύονται ενδεχόμενα να μην 
είναι άμεσα δυνατή αλλά και ενδεχόμενα να μην υπάρχουν σχετικά όρια συγκεντρώσεων 
επικινδυνότητας για τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα (όπως υπάρχουν για ατμοσφαιρικούς 
ρύπους).  

 Έλεγχος ποιότητας υδάτων 
 

Σε περίπτωση που υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει πιθανή ρύπανση υδάτινων 
αποδεκτών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει 
μεγάλες διαστάσεις ώστε να χαρακτηριστεί ως «σοβαρό ατύχημα», κινητοποιούνται οι 
αρχές του Ν. 4014/2011 (άρθρο 20) που έχουν την αρμοδιότητα για τη διενέργεια 
δειγματοληψιών και τη συλλογή στοιχείων ή το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (σε περίπτωση θαλάσσιας 
ρύπανσης).  

Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των ρυπαντικών παραμέτρων σε κάποιον ή 
κάποιους αποδέκτες υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια, το συμβάν χαρακτηρίζεται ως σοβαρό 
ατύχημα και η διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα . 

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση μέτρηση των 
συγκεντρώσεων τοξικών ρύπων στους υδάτινους αποδέκτες και εφόσον, σύμφωνα με τις 
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εκτιμήσεις του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, σε 
συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας της εγκατάστασης, οι διαφυγούσες ποσότητες των 
επικινδύνων ουσιών είναι τέτοιες ώστε να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.  
Επισημαίνεται και πάλι ότι οι ανωτέρω φορείς προβαίνουν σε σχετικές δράσεις μόνον 
εφόσον εγγυηθεί για την ασφάλειά τους ο αρμόδιος επικεφαλής Αξιωματικός του Π.Σ. στο 
περιστατικό, ο οποίος έχει και τον συντονισμό του έργου της καταστολής.  
 

Α. Έλεγχος Ποιότητας Υδάτων πλην Πόσιμων 
 

Αναφορικά με τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων πλην του πόσιμου ύδατος, τα Τμήματα 
Υδροοικονομίας (ή Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας) των Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των 
Περιφερειών ελέγχουν τις σημειακές και διάχυτες εκπομπές ρύπων στα επιφανειακά, 
υπόγεια και παράκτια ύδατα (Ν. 3852/2010, άρθρο 186, παρ. Γ, εδ. v.). Επιπλέον, τα Κλιμάκια 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) των Περιφερειών, ως αρμόδια για τον έλεγχο 
της εφαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή της χωρικής 
αρμοδιότητάς τους (Ν. 4042/2012, άρθρο 55, παρ. 
 1) διενεργούν αυτοψίες με σκοπό τη διαπίστωση παραβάσεων. Το αυτό δύναται να 
διενεργηθεί και από τις αρμόδιες Δ/νσεις (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. και Υδάτων, κατά περίπτωση) των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δεδομένου ότι συγκαταλέγονται στους φορείς του άρθρου 20 
του Ν. 4014/2011.  

Σε περίπτωση που η ένταση και η έκταση του συμβάντος το απαιτεί, αυτοψίες 
διενεργούνται και από το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του αρμόδιου κατά 
περίπτωση Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.  

Η παρακολούθηση της ποιότητας των ανωτέρω υδάτων δύναται να γίνει και μέσω 
του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων της χώρας, 
το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση της Παρακολούθησης των Ποσοτικών και Ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων στα 
δεκατέσσερα (14) Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, περιλαμβάνει 2000 θέσεις 
δειγματοληψιών και μετρήσεων, με μετρήσεις τόσο χημικών όσο και βιολογικών 
παραμέτρων και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΚΥΑ 140384/2011, ΦΕΚ 2017 Β’).  

Συγκεκριμένα, για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, η 
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων συντονίζει και επιβλέπει τους ακόλουθους Φορείς (άρθρο 
3, ΚΥΑ 140384/2011, ΦΕΚ 2017 Β’):  
α) Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.),  
β) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.),  
γ) Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ),  
δ) Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.),  
ε) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),  
στ) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου Κρήτης (Δ.Ε.Υ.Α.Η.),  
ζ) Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-Δήμητρα.  
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Οι ανωτέρω φορείς έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου, μέσω 
διεξαγωγής δειγματοληψιών, αναλύσεων και επί τόπου μετρήσεων, όπως και για την ετήσια 
υποβολή στοιχείων με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης στη Διεύθυνση Προστασίας 
και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος 
& Υδάτων, ενώ το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) εξαιρείται από τις δειγματοληψίες και 
τις επί τόπου μετρήσεις (άρθρο 4, ΚΥΑ 140384/2011, ΦΕΚ 2017 Β’).  

Η εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων γίνεται με βάση τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος ουσιών προτεραιότητας για τον προσδιορισμό της χημικής και οικολογικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (Οδηγία 2013/39/ΕΚ, ΚΥΑ οικ. 170766/2016 - ΦΕΚ 
69/Β/22-01-2016).  

Προκειμένου για τον έλεγχο της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων, σε περίπτωση 
πιθανής ρύπανσης αυτών ένεκα του ατυχήματος, οι τοπικές αρμόδιες Λιμενικές Αρχές 
προβαίνουν ή αναθέτουν σε φορείς (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 42) να προβούν στις απαιτούμενες 
δειγματοληψίες και εφόσον απαιτείται, ενεργοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες  

 Στην προκειμένη περίπτωση, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δύναται να προβεί στη διεξαγωγή 
συστηματικών μετρήσεων για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων και 
μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων ενός περιστατικού στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων και 
ιζημάτων, όπως επίσης και στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα των προσβεβλημένων από τη 
ρύπανση περιοχών.  
Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να καταγράψει μέσω δειγματοληψιών τη χημική ρύπανση σε 
θαλασσινό νερό και ιζήματα, να εκτιμήσει την οικολογική κατάσταση διερευνώντας τις 
πιθανές επιπτώσεις του περιστατικού στις ζωοβενθικές βοικοινωνίες της υποπαράλιας 
ζώνης, να μελετήσει την πιθανή βιοσυσσώρευση ρύπων που προέρχονται από ένα 
περιστατικό και τις επιδράσεις αυτών στους θαλάσσιους οργανισμούς και να αποτυπώσει 
την κατάσταση του πυθμένα.  (ΠΔ 11/2002).  
Επισημαίνεται ότι στον ιστοχώρο του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr) διατίθενται οδηγίες 
δειγματοληψίας για ύδατα ανθρώπινης κατανάλωσης, θαλασσίων υδάτων, υδάτων λιμνών 
και ποταμών, υπογείων υδάτων από επιμολυσμένες περιοχές, οδηγίες αποθήκευσης και 
μεταφοράς δειγμάτων υδάτων και τροφίμων στο ΚΕΔΥ, κλπ.  
 

Β. Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
 

Με μέριμνα των υπευθύνων ύδρευσης διενεργείται άμεσα εργαστηριακός έλεγχος 
(αναλύσεις μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων), μετά από σχετική 
δειγματοληψία, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού 
Ελέγχου (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήματα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ή Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων) των Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο του 
εποπτικού ελέγχου που ασκούν στην παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.  

Ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται σε εργαστήρια όπως αυτά προδιαγράφονται 
στο άρθρο 11, παράγραφος 3 της ΚΥΑ Γ1δ/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β’/19-9-2017) 
«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
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98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015)».  
Συγκεκριμένα:  
1. τα ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλοι φορείς με τους οποίους τα ιδιωτικά εργαστήρια 
συνάπτουν συμβάσεις πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN ISO/ IEC 17025 
ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει 
στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-
MLA testing).  
2. τα εργαστήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (εργαστήρια ΔΕΥΑ, 
εργαστήρια ΟΤΑ, εργαστήρια ιατρικών σχολών Πανεπιστημίων, εργαστήρια ΚΕΔΥ και ΠΕΔΥ 
κ.α.) θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις ανωτέρω απαιτήσεις διαπίστευσης το αργότερο 
εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΚΥΑ Γ1δ/ΓΠ οικ.67322/2017. Σε 
κάθε περίπτωση, κατά τη μεταβατική περίοδο συμμόρφωσης τα ως άνω αναφερόμενα 
εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο 
περιοδικά θα υποβάλλεται σε έλεγχο από φορέα μη υπαγόμενο στο εργαστήριο.  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27-02-2018 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, υπενθυμίζεται ότι οι εργαστηριακές 
εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μία 
ύδρευση, εάν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης.  

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των 
μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα υπό το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής 
αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί 
συμπληρωματικό και όχι αποφασιστικό στοιχείο.  

Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της 
δειγματοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει την επισήμανση των υπαρκτών και ακόμη 
δυνητικών κινδύνων.  

 
Σημειώνεται επίσης, ότι εκτός από την κατάλληλη υγειονομική προστασία των πηγών 

υδροληψίας και των αγωγών μεταφοράς του νερού, πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται και 
οι κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και μόλυνσης. 
Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής) καταρτίζει 
κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπευθύνους ύδρευσης για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων τους.  

 
Εκτίμηση Ποιότητας Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων και Αλιευμάτων  
                                     

 Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος 
 

Ειδικά για την περίπτωση ελέγχων σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και 
αλιεύματα: 

i. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 1288/17 (ΦΕΚ 1763 Β/22-05-2017), ως αρμόδια 
κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004, νοείται το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διά των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και 
του εποπτευόμενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει 
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την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας των επίσημων ελέγχων στους τομείς 
των τροφίμων, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 178/2002 και των υλικών σε επαφή με 
τρόφιμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης, 
σύμφωνα με τον Ν. 2741/1999 (Α199) (άρθρο 1, παρ. 1).  
 
α) Η αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης αφορά στις 
κατηγορίες παραγωγικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 1288/17 (παρ. 2, 
άρθρο 1) και σε όλα τα στάδια διανομής και διάθεσης αυτών.  
 
β) Ο Ε.Φ.Ε.Τ. στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης έχει αρμοδιότητα μετά την πρωτογενή 
παραγωγή και την συσκευασία πρωτογενών προϊόντων (παρ. 2, άρθρο 1).  
 
γ) Η αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αφορά: 
 α α) στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης στις κατηγορίες παραγωγικών 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο Π.Δ. 79/2007 (Α’ 95), όπως ισχύει και 
 β β) στον τομέα των τροφίμων φυτικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της πρωτογενούς 
παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας των πρωτογενών προϊόντων (παρ. 2, άρθρο 1).  
ii. Σε περιφερειακό επίπεδο, ως αρμόδιες αρχές ορίζονται οι εξής [άρθρο 3, ΚΥΑ 15523/06 
(ΦΕΚ 1187 Β’/31-8-2006)]:  
 
α. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ.  
β. Οι αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών  
γ. Οι αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 
οικείων Περιφερειών  
δ. Άλλες υπηρεσίες ή φορείς που έχουν την αποδεδειγμένη ικανότητα να εκτελέσουν και 
εφαρμόσουν προγράμματα επίσημου ελέγχου τροφίμων.  
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Απόφασης 30/003/000/4638/2015 (ΦΕΚ 
2801Β’/22-12-2015) του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων:  
 Ως επίσημα εργαστήρια για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων σε δείγματα 
τροφίμων ή υλικών σε επαφή με τρόφιμα, που δειγματίζονται από τις ανωτέρω αρμόδιες 
αρχές κατά τους επίσημους ελέγχους, ορίζονται οι Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
του Γ.Χ.Κ..  

 Η καθ’ ύλην και η κατά τόπο αρμοδιότητα των Χημικών Υπηρεσιών, που λειτουργούν ως 
επίσημα εργαστήρια στον τομέα των ελέγχων στα τρόφιμα στο πλαίσιο εφαρμογής  
του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, εξειδικεύονται και ορίζονται στο Παράρτημα, που ακολουθεί 
μετά από το άρθρο 7 της Απόφασης 30/003/000/4638/2015 (ΦΕΚ 2801Β’/22-12-2015) του 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 Σε περίπτωση που μία Χημική Υπηρεσία, από τις οριζόμενες στο ανωτέρω Παράρτημα, 
αδυνατεί, για έκτακτους λόγους, να πραγματοποιήσει έλεγχο αρμοδιότητάς της, η αρμόδια 
Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. εξετάζει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης του ελέγχου από άλλη Χημική Υπηρεσία, που ορίζεται στο ανωτέρω 
Παράρτημα, στην οποία και αναθέτει την εκτέλεση του συγκεκριμένου ελέγχου. Κατά 
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ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις εργαστηριακών ελέγχων για 
παραμέτρους που τυχόν δεν εμπεριέχονται στο ανωτέρω Παράρτημα.  

iii. Για τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων λαμβάνονται δείγματα  
 
από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών 
Ενοτήτων (ΔΑΟΚ-ΠΕ) και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΚΠΦ & ΠΕ) (άρθρο 3, ΚΥΑ 
11324/113170 (ΦΕΚ 3225Β’/4-12-2012)). Σε περίπτωση ανίχνευσης υπολειμμάτων 
γεωργικών φαρμάκων ανώτερων από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (ΚΥΑ 91972/27-1-2003 (ΦΕΚ Β’ 123)), τα 
προαναφερόμενα αρμόδια όργανα για τη διεξαγωγή ελέγχων λαμβάνουν μέτρα με σκοπό τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας σύμφωνα με σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  

Τα δείγματα λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 91972/27-1-2003 
(ΦΕΚ Β’ 123) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Καθιέρωσης κοινοτικών μεθόδων 
δειγματοληψίας για τον έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε 
προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και κατάργηση της ΚΥΑ 236429/1983 (Β΄106), σε 
εναρμόνιση προς την οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2002».  

Τα εργαστήρια που εκτελούν τις επίσημες αναλύσεις σε θέματα υπολειμμάτων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης είναι (παρ. 2, άρθρο 1, 
ΚΥΑ 4211/48456/20-04-2016 ΦΕΚ Β΄1284/05.05.16):  
Α. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου (εθνικό εργαστήριο αναφοράς) και  
Β. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης.  
iv. Σε εφαρμογή του άρθρου 65 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 528/2012, οι επίσημοι έλεγχοι 
των βιοκτόνων προϊόντων και των κατεργασμένων αντικειμένων με βιοκτόνα προϊόντα 
αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α. & Τ., διενεργούνται σύμφωνα με τα ετήσια προγράμματα 
ελέγχου της παρ. 1, κατόπιν καταγγελίας ή/και αυτεπαγγέλτως, από τις Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Χώρας και από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου του ΥΠ.Α.Α. & Τ. (παρ. 2, άρθρο 7, ΚΥΑ 4616/52519/2016 (ΦΕΚ 1367Β’/16-5-2016).  
Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μ.Φ.Ι. (Κεντρικό Εργαστήριο) 
και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης έχουν ορισθεί ως αρμόδια εργαστήρια για τη διενέργεια των αναλύσεων 
φυτοπροστατευτικών και των βιοκτόνων προϊόντων, σε ό,τι αφορά την εγγυημένη σύνθεση 
και τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους [ΤΠ βιοκτόνων αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α. & Τ. (παρ. γ, 
άρθρο 2, ΚΥΑ 4616/52519/2016 (ΦΕΚ 1367Β’/16-5-2016)].  
 

Δράσεις προστασίας πληθυσμού 
Α) Εφόσον δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή άμεσων δειγματοληψιών και μετρήσεων ή/και η 
λήψη άμεσων αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις, ο επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού, βασιζόμενος σε τυχόν στοιχεία που του παρέχονται κατά τη 
διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού (μετεωρολογικές συνθήκες, σημεία ενδιαφέροντος, 
κλπ), εκτιμά,  σχετικά  
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με το εάν είναι ασφαλέστερο μέτρο να συστηθεί στον πληθυσμό να παραμείνει εντός 
κλειστών ασφαλών χώρων ή να δρομολογηθεί η προληπτική-οργανωμένη απομάκρυνσή του, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4249/2014, μέχρι και τη λήψη των 
αποτελεσμάτων, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της δράσης προστασίας των πολιτών που 
δρομολογήθηκε.  
Β) Εφόσον ληφθούν άμεσα αποτελέσματα από τις μετρήσεις, ο επικεφαλής Αξιωματικός 
του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, κατόπιν συνεννόησης με τον τεχνικό ασφαλείας της 
εγκατάστασης (εφόσον αυτό είναι εφικτό), αλλά και βασιζόμενος και πάλι στα στοιχεία της 
περίπτωσης (Α), κρίνει σχετικά με το ασφαλέστερο μέτρο που θα πρέπει, κατά περίπτωση, 
να δρομολογηθεί, με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας της ζωής και της υγείας των 
πολιτών, δηλαδή:  

 παραμονή σε ασφαλείς κλειστούς χώρους 

  ή  προληπτική-οργανωμένη απομάκρυνση  

Νοείται ότι η δρομολόγηση των ανωτέρω δράσεων προστασίας των πολιτών γίνεται σε 
οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού (κίνδυνος σχηματισμού τοξικού νέφους, κύματος θερμικής 
ακτινοβολίας, εκρηκτικότητας).  

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να εκτιμηθεί το ασφαλέστερο μέτρο μεταξύ 
παραμονής σε κλειστούς χώρους και οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών, 
λαμβάνονται υπόψιν διάφοροι παράγοντες, 
 όπως ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης σε σχέση 
με τη χωροχρονική κατανομή της συγκέντρωσης του τοξικού νέφους, οι πιθανές συνέπειες 
των επικινδύνων ουσιών στον άνθρωπο, η τρωτότητα της πέριξ στην εγκατάσταση περιοχής 
κλπ.  
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12.1 Παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς χώρους όπου ήδη βρίσκονται (π.χ. 
κατοικίες, επιχειρήσεις, σχολεία κλπ.) 

 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 
Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης για παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς 
χώρους συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο 
περιστατικό, με ευθύνη του οικείου Δημάρχου, ή στην περίπτωση που η εξελισσόμενη ή 
επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν Δήμο, με ευθύνη του οικείου 
Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο οικείος Περιφερειάρχης (άρθρο 160 παρ. 3 
του Ν. 3852/2010).  

Οι πολίτες που θα παραμείνουν εντός ασφαλών κλειστών χώρων, ακολουθούν τις οδηγίες 
αυτοπροστασίας που τους έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της γενικής τους. 
 

12.2 Οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας 
περιλαμβάνεται 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.  
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 τον συντονισμό του έργου 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.  

 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν 
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 Συντονιστή 

ΜΕΡΟΣ 8Ο  
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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 

ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, 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. Συνεπώς, 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 (π.χ. στην περίπτωση επικείμενου BLEVE 
κατόπιν εκδηλωμένης πυρκαγιάς σε δεξαμενή και εφόσον εκτιμηθεί ότι η υλοποίηση της 
απομάκρυνσης είναι ασφαλέστερο μέτρο σε σχέση με την παραμονή σε κλειστούς χώρους, 
σε επικείμενη άφιξη τοξικού νέφους στην περιοχή και εφόσον ο χρόνος για την υλοποίηση 
της απομάκρυνσης των πολιτών εκτιμάται ότι επαρκεί43). 
 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έκλυσης τοξικών αερίων, η οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση της 
οργανωμένης απομάκρυνσης επαρκεί σε σχέση με την ταχύτητα της χωροχρονικής 
κατανομής της συγκέντρωσης του τοξικού νέφους.  

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.  

Συνεπώς, 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 (π.χ. στην περίπτωση επικείμενου BLEVE κατόπιν εκδηλωμένης πυρκαγιάς σε 
δεξαμενή και εφόσον εκτιμηθεί ότι η υλοποίηση της απομάκρυνσης είναι ασφαλέστερο 
μέτρο σε σχέση με την παραμονή σε κλειστούς χώρους, σε επικείμενη άφιξη τοξικού νέφους 
στην περιοχή και εφόσον ο χρόνος για την υλοποίηση της απομάκρυνσης των πολιτών 
εκτιμάται ότι επαρκεί 

Οι χώροι προσωρινής ασφαλούς παραμονής των πολιτών που απομακρύνονται 
πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και 
να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από τον χώρο ή 
τους χώρους αυτούς.  

Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις 
περιπτώσεις ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων δεν 
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διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, 
οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες  νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψιν και την 
προστασία των πολιτών από κινδύνους οι οποίοι αναδύονται λόγω του ατυχήματος κατά την 
οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  

Επισημαίνεται ότι η διάσωση, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού 
Σώματος, σε αντίθεση με την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση είναι δράση 
υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε 
συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο στην περιοχή της καταστροφής, που η ζωή τους 
βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο απομάκρυνση πολιτών εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ο 
απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης επαρκεί σε σχέση 
με την ταχύτητα της χωροχρονικής κατανομής της συγκέντρωσης του τοξικού νέφους.  

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

 Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την αναμενόμενη εξέλιξη του ατυχήματος κατά την 
οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, ο Επικεφαλής 
Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος στο σημείο του περιστατικού προτείνει 
εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής 
όπου θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.  

 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 στον χερσαίο χώρο, έχει 
το Πυροσβεστικό Σώμα44 (παρ. β, του αρθ 1 του Ν. 3511/2006, όπως έχει 
τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει).  

 Στις περιπτώσεις που για την απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση 
πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών 
Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν. 4150/2013 ΦΕΚ 102/τευχ. Α και Π.Δ. 
13/20-2-2018/ΦΕΚ 26/τευχ. Α).  

 
Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της 

οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών 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 διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 
προνοιακά ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, 
ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Δομές 
Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων, τουριστικά καταλύματα, κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, 
η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και 
λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο 
για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα 
σχέδια εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  
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Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους πλησίον της περιοχής του ατυχήματος, οι 
υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως 
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, 
εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους 
και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που τους έχουν παρασχεθεί από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των 
ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στον οικείο 
Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου 
συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και 
συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  

Α. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης 
 

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση στις περιπτώσεις των 
ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων είναι ο εκάστοτε 
Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο 
ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των 
επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. 
 
 Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί 
να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη εξέλιξη του ατυχήματος.  
        

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

‘Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης 
(σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που 
κύρια εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας), ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος 
Πολιτικής Προστασίας), καθώς και ο τεχνικός ασφαλείας της εγκατάστασης (εφόσον είναι 
εφικτό), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η επικοινωνία μεταξύ του Δημάρχου 
και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα 
κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους.  
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα 
ακολουθήσουν οι φορείς στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για απομάκρυνση. 
 
Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που 
εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή να εξασφαλίσει τα 
εξής: 

 Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά 
στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που 
διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διάφορους λόγους (εργαζόμενοι, 
παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, ενδεχομένως να μην 
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αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, 
άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).  

 Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που 
πρέπει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά τον χρόνο που θα δοθεί 
η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη 
εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της 
απόφασης. Επίσης, μία άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η 
δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα 
δρομολόγια, στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.  

 Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για τη μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει 
με τα μέσα  Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή 
μέσων άλλων φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα 
διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο -κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών).  
 

 Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου: 
1.  πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι 

φορείς σε τοπικό επίπεδο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία 
υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μίας τέτοιας δράσης.  

2.  πρέπει να γνωρίζει 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.  

 
Στις περιπτώσεις που για την απομάκρυνση των πολιτών κρίνεται αναγκαία η χρήση 
πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/τευχ.Α και Π.Δ. 13/20-2-
2018/ΦΕΚ 26/τευχ.Α).  
 
 ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών 
μέσων.  

 Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν 
συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.  

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των 
ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο 
εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα–πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, κλπ).  

 Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά 
δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψιν και την εκτιμώμενη εξέλιξη του 
ατυχήματος από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, 
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.  

 
Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ADR/RID 

82 
YΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –Κ.ΕΠΙΧ 
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 –ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
ΤΗΛ: 2294095579  
FAX: 2294097543 
Mail: civilprotection@marathon.gr 
 

χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της 
σχετικής απόφασης.  

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και 
οχημάτων άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).  
 

 Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και 
η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη του ατυχήματος κατά 
την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  

 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους 
ασφαλείς χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (π.χ. 
για 6  ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η 
εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά 
στην περιοχή.  

 Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν 
μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.  

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

περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι 
εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να 
συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου 
τους.  

Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο 
εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την 
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών.  

 
Β. Σχέδιο δράσης 

 
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 
περιγράφονται ως εξής:  
 

Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος στο σημείο του περιστατικού, ο οποίος 
ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, προς τον  

 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

1. προκειμένου να δρομολογήσει το μέτρο της οργανωμένης απομάκρυνσης του 
πληθυσμού.  
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2. Να καθορίσει άμεσα  το σημείο συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται 
[ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας), ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ]. Επισημαίνεται ότι η 
ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση από τον Δήμαρχο, εφόσον η 
εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ).  

3.  Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, , σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της 
παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του 
Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω 
(παράγραφος Α του παρόντος).  

4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του.  
Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να 
συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση.  

 
Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες: 

 Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.  

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα 
πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν 
παραμείνουν σε αυτή.  

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης 
όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά 
προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, 
ηλικιωμένοι, κλπ).  

 Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι 
πολίτες, να έχουν μαζί τους.  

 Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον 
τόπο προορισμού.  

 Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις 
που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.  

 Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.  

 Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που 
απομακρύνονται.  

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν 
να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής 
συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.  

Ωστόσο, πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που 
θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη 
απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά 
κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο 
τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο 
όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δύο μεθόδων). Στην 
περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους 
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Αστυνομικές/Λιμενικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από 
δημοτικούς υπαλλήλους. 

 Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και η 
δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν 
διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά 
προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των 
μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.  

 
5.  Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει 

επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση 
της απόφασης, υπό τον γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση 
ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.  

 
Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά 
της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα 
των κατά τόπους Αστυνομικών/Λιμενικών Αρχών.  
 
     ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά 
από σχετική απόφαση του Δημάρχου.  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου.  

 Η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί 
διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη του ατυχήματος, τις 
ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση 
της δράσης.  

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν 
ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή 
Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση έχει 
τον γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.  

 
Γ. Ειδικότερες δράσεις 

 
 Σε περιοχές όπου υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα 

κλπ), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από τον Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης 
για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη 
απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι 
θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.  

 Για τη μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, 
κρίνεται απαραίτητο, εφόσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο 
συγκέντρωσης αυτών, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την 
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καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών 
υποστήριξής τους.  

 Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά 
προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, 
δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από τον 
Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη), 
όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει περισσότερους 
από έναν Δήμο.  

 Η απαίτηση αυτή, εφόσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά 
το στάδιο εκτέλεσης - υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να 
δρομολογείται από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής.  

 Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα 
ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη).  

 
 
Δ. Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης 
πολιτών λόγω ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
 
Πρέπει να συντάξει μνημόνιο ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης 
απομάκρυνσης πολιτών λόγω ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων (ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 
κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας, μνημόνια συνεργασίας 
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, κλπ.).  
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Κλιμάκωση περιστατικού 

 
     ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

Ο συντονισμός της δρομολόγησης των δράσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών ένεκα 
ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων γίνεται από το αρμόδιο 
Όργανο Πολιτικής Προστασίας [Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, 
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ή το ΚΣΟΠΠ, Συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (εφόσον του ανατεθεί ρόλος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας)], 
ανάλογα με την κλιμάκωση του περιστατικού.  
 
 Το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων 
δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, βάσει της αξιολόγησης των νεότερων 
δεδομένων που αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια 
κλιμάκωσης θεωρούνται:  

 
 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο 

λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων  

 η έκταση της καταστροφής  

 το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής)  
 
Σε περίπτωση που η κλιμάκωση του περιστατικού είναι τέτοια που κρίνεται απαραίτητη 
η κινητοποίηση κεντρικών φορέων, τότε:  
 

 Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
που έχει τον συντονισμό της δρομολόγησης των δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών ένεκα του ατυχήματος κατά την 
οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, δρομολογεί τα αιτήματα 
των φορέων προς ενίσχυση του έργου τους, εφόσον και όταν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα..  
 

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ενημερώνει σχετικά τους κάτωθι 
κεντρικούς φορείς, προκειμένου αυτοί να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές 
προβλέπονται, εφόσον και όποτε απαιτηθεί:  

 
 τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί, να υποστηρίξει το έργο του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ,  

ΜΕΡΟΣ 9Ο  
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 το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,  
 τη Δ/νση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος,  
 τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και τη Γενική Δ/νση 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
προκειμένου να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπαγόμενες σε αυτές οργανικές μονάδες 
(Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Δ/νση 
Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας),  

 σε περίπτωση περιστατικού με ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα Σώματα 
Επιθεώρησης Βόρειας και Νότιας του ΥΠΕΝ, κατά τόπο αρμοδιότητας, ή το 
Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.), 
προκειμένου να προβούν, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δ/νσεις Περιβάλλοντος 
των Περιφερειών, τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) και τις 
Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε εξέταση των περιπτώσεων 
συνδρομής στον έλεγχο και τον συντονισμό διεξαγωγής δειγματοληψιών,  

 
 Για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου 
Ελλάδας του ΥΠΕΝ, αντίστοιχα, δύνανται να αιτηθούν στο Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Προστασίας της κατά τόπο αρμόδιας Δ/νσης Ασφάλειας (ΠΔ 42/2011, ΦΕΚ Α’/10.05.2011 & 
ΠΔ 7/2017, ΦΕΚ 14Α’/09.02.2017),  για τη συνδρομή τους, εφόσον είναι εφικτό, στη 
διενέργεια αυτοψίας κατ΄ εφαρμογή του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/13.02.2012) για την 
«Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος» − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Το Τμήμα 
Περιβαλλοντικής Προστασίας της κατά τόπο αρμόδιας Δ/νσης Ασφάλειας δύναται, κατόπιν 
εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, να ασκήσει και προανακριτικό έργο μετά τη λήξη 
του περιστατικού.  

 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου 
εργαζομένων εντός της εγκατάστασης ή χειριστών μηχανημάτων, κλπ. και  

 τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον απαιτείται, 
προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 1.10 
του Μέρους 2 του παρόντος Σχεδίου. 

 
Επιπλέον:  

 Τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώνουν άμεσα τις 
ανώτερες διοικητικές τους δομές.  

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (Κ.ΕΠ.Υ./ΕΚΑΒ) ενημερώνει άμεσα την 
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) (εφόσον απαιτείται) και τον Πρόεδρο του 
ΕΚΑΒ.  

 
Επισημαίνεται και πάλι ότι κανένας φορέας δεν εισέρχεται εντός της καυτής και της θερμής 
ζώνης εάν δεν έχει αρμοδιότητα, εάν δε διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό 
και εκπαίδευση και εάν δεν εγγυηθεί για την ασφάλειά του ο αρμόδιος επικεφαλής 
Αξιωματικός του Π.Σ. στο περιστατικό, ο οποίος έχει και τον συντονισμό του έργου της 
καταστολής.  
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Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να 

συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να 
λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από τον ρόλο και τις αρμοδιότητές 
του.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η κλιμάκωση των επιχειρήσεων για τη διαχείριση 
των αναγκών που προκύπτουν τεθεί σε κεντρικό επίπεδο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας, με βάση την πληροφόρηση που δέχεται από τα Κέντρα Επιχειρήσεων και τις 
εκτιμήσεις του επικεφαλής του Π.Σ., ο οποίος και έχει το συντονισμό καταστολής του 
ατυχήματος, μπορεί να ενεργοποιήσει την Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών 
& Συμβάντων (ΥΟΔ) του άρθρου 15 του Ν. 3496/2006 και να συγκαλέσει ΚΣΟΠΠ.  

 
3. Βραχεία εξυγίανση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου του 

περιστατικού 
 

Η βραχεία εξυγίανση-απορρύπανση του χώρου μετά από συμβάν ή σοβαρό ατύχημα 
κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή 
επικείμενες περιβαλλοντικές απειλές, η οποία δύναται να περιλαμβάνει τη συλλογή, 
μεταφορά και διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που προέκυψαν εξαιτίας του 
ατυχήματος, τον τυχόν καθαρισμό παρακείμενου οδοστρώματος, κλπ., υλοποιείται από τον 
κάτοχο των επικινδύνων αποβλήτων, μετά την καταστολή του περιστατικού, υπό την 
παρακολούθηση του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού.  

 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων δεν προβαίνει στις 

δέουσες ενέργειες, η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δρομολογεί 
σχετικές δράσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού.  

Σε περίπτωση που επικίνδυνα απόβλητα έχουν διαρρεύσει σε γειτνιάζον οδικό 
δίκτυο, δρομολογούνται οι ενέργειες οι οποίες προβλέπονται στο υπ’ αριθ. 1773/07-03-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: 
7Ε9Η465ΦΘΕ-Ω06)).  

Σε περίπτωση εφαρμογής της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β’/28.03.2006), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 (παρ. 1δ) της ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326Β’/30.12.2016), σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία 
ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των περιστατικών όπου απαιτείται επείγουσα 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, μετά την υλοποίηση των άμεσων μέτρων καταστολής 
του από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξυγίανση και 
αποκατάσταση του χώρου και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος λαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του 
ανωτέρω άρθρου. Ειδικότερα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν τις αρμόδιες αρχές 
για την εποπτεία και έγκριση εκτέλεσης των απαιτούμενων μέτρων/ εργασιών, η δε 
υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων/ εργασιών αναλαμβάνεται από τον υπόχρεο φορέα/ 
κάτοχο των επικινδύνων αποβλήτων ή από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της οικείας Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του παραγωγού ή 
κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/105239/679/14-11-2019 
έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ, στην περίπτωση που δεν είναι μακροσκοπικά δυνατός ο 
διαχωρισμός ενός αποβλήτου σε επικίνδυνο ή μη και από τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
(οσμή, χρώμα, πυκνότητα κλπ) εκτιμηθεί από τους αρμόδιους περιβαλλοντικούς φορείς 
ότι πρέπει να γίνει δειγματοληψία για την ταυτοποίηση του αποβλήτου και την κατάταξή 
του στον αντίστοιχο ΕΚΑ, το απόβλητο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο, η 
διαχείριση του οποίου, εφόσον δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του κατόχου ή του 
υπευθύνου, αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Περιβάλλοντος της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα ανωτέρω συνηγορούν και με την «αρχή της προφύλαξης», 
όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 11 (Μέρος ΙV) του παρόντος Σχεδίου, σύμφωνα με την 
οποία το «άγνωστο» απόβλητο θα πρέπει για τη διαχείρισή του να αντιμετωπίζεται ως 
επικίνδυνο.  

Σε περίπτωση εφαρμογής του ΠΔ 148/2009 περί περιβαλλοντικής ευθύνης, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του ανωτέρω Προεδρικού 
Διατάγματος (ΥΠΕΝ διά του ΣΥΓΑΠΕΖ ή οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση διά της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, κατά περίπτωση) προβαίνει στην εφαρμογή των απαιτούμενων δράσεων 
αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 αυτού. 

 Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του ΠΔ 148/2009 είναι η Δ/νση 
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η ανωτέρω Δ/νση εισηγείται στον 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
αντιμετώπιση της άμεσης ή επελθούσας ζημίας (ΠΔ 148/2009, άρθρο 6, παρ. 3). 

 Στα άρθρα 9 έως 12 του ΠΔ 148/2009, προβλέπονται αναλυτικά οι δράσεις 
αποκατάστασης, ο καθορισμός των μέτρων αποκατάστασης και ο καταλογισμός των 
δαπανών αποκατάστασης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 
περιβάλλον.  

Οι εταιρίες μεταφοράς έχουν καταρχάς υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την 
αρμόδια αρχή για την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας ή την άμεση απειλή πρόκλησης 
τέτοιας ζημίας(ΠΔ 148/2009, άρθρο 7, παρ. 3). Εφόσον στο χώρο του ατυχήματος 
παρίστανται οι τοπικές υπηρεσίες Περιβάλλοντος, μπορούν και αυτές να ενημερώσουν 
άμεσα την αρμόδια Αρχή σχετικά με τα ανωτέρω.  

Το ΣΥΓΑΠΕΖ συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η 
οποία έχει αρμοδιότητα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, μέσω των ΠΕΑΠΖ, 
ώστε να εφαρμόσει επιτυχώς τις διατάξεις του ΠΔ 148/2009, όταν η ζημία συμβαίνει στα 
διοικητικά τους όρια και δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ. να επηρεάζονται φυσικοί πόροι ή 
υπηρεσίες εθνικής σημασίας).  
Βασικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχει το αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ κατά την 
αξιολόγηση των αιτημάτων, τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των υποχρεώσεων από 
τους κατόχους των επικινδύνων εμπορευμάτων καθώς και για την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων (άρθρα 13, 16 και 17 του ΠΔ148/2009). Ειδικότερα, το ανωτέρω Σώμα αξιολογεί 
τα αιτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων:  

 που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από περιβαλλοντική ζημιά ή  

 έχουν έννομο συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικά με περιβαλλοντική ζημιά.  
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Το αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ διαβιβάζει το αίτημα για ανάληψη δράσης 
κατά περίπτωση είτε στο ΣΥΓΑΠΕΖ, για περιπτώσεις που επηρεάζουν πόρους ή υπηρεσίες 
εθνικής σημασίας ή επηρεάζουν δύο ή περισσότερες Περιφέρειες (ΠΔ 148/2009, άρθρο 6, 
παρ. 1) είτε στις Περιφερειακές Επιτροπές Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (ΠΕΑΠΖ) 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για περιπτώσεις που επηρεάζουν πόρους ή υπηρεσίες 
που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων ενημερώνοντας παράλληλα το ΣΥΓΑΠΕΖ.  
Η αρμόδια Αρχή (ΣΥΓΑΠΕΖ ή ΠΕΑΠΖ) μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του αρμόδιου Σώματος 
Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ ή των αρμόδιων Υπηρεσιών ελέγχου αντίστοιχα, προκειμένου να 
προβούν σε περιβαλλοντική επιθεώρηση και να τεκμηριώσουν, μέσω του ελέγχου, το είδος 
και την έκταση της περιβαλλοντικής ζημιάς και κυρίως να ταυτοποιήσουν τον υπόχρεο φορέα 
(υπ’ αριθ. οικ. 65/22-11-11 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ (ΑΔΑ: 45700-ΔΡ6).  
Οι δαπάνες των δράσεων αποκατάστασης βαρύνουν τον υπόχρεο φορέα (ΚΥΑ οικ. 
62952/5384/2016, άρθρο 3, παρ. 1δ και ΠΔ 148/2009, άρθρο 11). Σε περίπτωση που ο φέρων 
την ευθύνη της ζημίας είναι άγνωστος ή μέχρι να διαπιστωθεί η ταυτότητά του, η ευθύνη και 
το κόστος για εξυγίανση ή/και αποκατάσταση του χώρου καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα, 
βαρύνουν την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση στα όρια της οποίας βρίσκονται τα 
επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016, άρθρο 3, παρ. 1δ, άρθρο 9 του ΠΔ 
148/2009 και Ν. 3852/2010). Αντί της αρμόδιας αρχής, είναι δυνατόν στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο ΠΔ 148/2009, να αναλαμβάνει η αδειοδοτούσα ή άλλη δημόσια αρχή, 
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια αρχή, το σύνολο ή μέρος των δαπανών για τις δράσεις 
πρόληψης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών (ΠΔ 148/2009, άρθρο 11, παρ. 
8).  
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009, ο εντοπισμός του φέροντα την ευθύνη της 
περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής τέτοιας ζημίας και ο καταλογισμός της 
ευθύνης του, γίνεται από την αρμόδια αρχή ή από κάθε άλλη δημόσια αρχή που μπορεί να 
διενεργεί τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά 
από καταγγελία που προέρχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μετά από σχετική 
ενημέρωση δημόσιας αρχής (ΠΔ 148/2009, άρθρο 6, παρ. 9). 

 Στην περίπτωση αυτή και όταν μετά την εξέταση της καταγγελίας προκύψει 
περιβαλλοντική ζημιά αλλά δεν ταυτοποιηθεί ο υπεύθυνος κάτοχος των αποβλήτων, 
διαβιβάζεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων 
του ΥΠΕΝ στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Αρχή, προκειμένου να αναλάβει δράση, η οποία 
θα πρέπει να έχει μεριμνήσει έγκαιρα για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων (ΠΔ 
148/2009, άρθρο 9, υπ’ αριθ. οικ. 65/22.11.2011 εγκύκλιος του ΣΥΓΑΠΕΖ). 

 Όταν ο εντοπισμός δεν γίνεται από την αρμόδια αρχή, αλλά από άλλη δημόσια αρχή, 
η τελευταία οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή (άρθρο 6, παρ. 9). Το τελευταίο 
καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο στη διαδικασία ταυτοποίησης του φορέα 
εκμετάλλευσης/κατόχου του οχήματος, των τοπικών αρμόδιων αστυνομικών αρχών που 
σπεύδουν στο χώρο του συμβάντος.  

Η εξυγίανση-απορρύπανση του χώρου δύναται να ανατίθεται από την αρμόδια αρχή 
της ΚΥΑ 13588/725/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326Β’/30.12.2016) (παρ. 1δ, άρθρο 3) (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης) σε εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων46 (πλην των ραδιενεργών) που 
έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 36του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α), όπως ισχύει. 
Σε περίπτωση που οι δράσεις αποκατάστασης ανατεθούν στις ανωτέρω αδειοδοτημένες 
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εταιρείες διαχείρισης με απευθείας μέριμνα του έχοντος την ευθύνη της ζημίας ή του φορέα 
που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση και τη λειτουργία του οδικού δικτύου, αυτές 
επιβλέπονται και επικουρούνται από την αρμόδια αρχή της ΚΥΑ 13588/725/2006 ή/και του 
ΠΔ 148/2009, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι αδειοδοτημένες εταιρείες 
για συλλογή-μεταφορά αποβλήτων έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των μέσων 
συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητα τους για την μεταφορά των 
αποβλήτων και την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς 
περαιτέρω εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης ή προς διασυνοριακή μεταφορά. 

 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δύναται η σύσταση 
ειδικού ΑΛΕ όπου θα εγγράφονται ετησίως δαπάνες για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών διαχείρισης εγκαταλελειμμένων υλικών με κατεπείγουσες διαδικασίες. 
Συγκεκριμένα, προτείνεται η σύναψη σύμβασης από πλευράς εκάστης Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης με αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, με σκοπό την 
επείγουσα διαχείριση ανεξέλεγκτων αποθέσεων υλικών άγνωστης προέλευσης που θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους στην περιοχή ευθύνης των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 32 (παρ. 2γ) του Ν. 4412/2016.  

 Η αναζήτηση των αδειοδοτημένων εταιρειών στη συλλογή-μεταφορά και 
επεξεργασία επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων γίνεται ανά κωδικό ΕΚΑ, μέσω της 
πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας (wrm.ypeka.gr)με το εργαλείο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΚΑ» .  
Επισημαίνεται ότι η περίπτωση εξυγίανσης του χώρου από τη διαρροή των ραδιενεργών 
υλικών ως αποτέλεσμα του ατυχήματος κατά τη μεταφορά τους, εξαιρείται από τις διατάξεις 
τόσο της ΚΥΑ 13588/725/2006 (άρθρο 3), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, όσο και του 
ΠΔ 148/2009 (άρθρο 5) αλλά και του Ν. 4042/2012 (άρθρο 10). Στην περίπτωση ατυχήματος 
με εμπλεκόμενο ραδιενεργό υλικό της κλάσης 7 ο κάτοχος του υλικού (οργανισμός) έχει την 
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της απορρύπανσης, βάσει των εσωτερικών του σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης, τα οποία έχει συντάξει και καταθέσει στο πλαίσιο της αδειοδότησης του από την 
ΕΕΑΕ.  
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων δεν προβαίνει στις 
δέουσες ενέργειες, η ΕΕΑΕ (άρθρο 97 του Π.Δ. 101/2018) μεριμνά για την αξιολόγηση των 
ραδιολογικών συνθηκών και συνεπειών κατά την εκδήλωση έκτακτης ανάγκης και για τη 
γνωμοδότηση αναφορικά με την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής και των κατάλληλων 
δράσεων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της στρατηγικής απορρύπανσης από το 
ΠΣ47, υπό την παρακολούθηση του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
περιστατικού.  
Επιπλέον, η ΕΕΑΕ εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ασφάλειας κατά τη μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών διαθέσιμες στο διαδικτυακό της τόπο (https://eeae.gr/files/KO/KA-
EEAE-KO-032020-01.pdf). Στις διασυνοριακές αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων ή 
αναλωμένου καυσίμου, εφαρμόζεται το Π.Δ. 83/2010 (ΦΕΚ 147/Α), υπό τις προϋποθέσεις 
των αρθ. 1 και 2. Το Π.Δ. 83/2010 θεσπίζει κοινοτικό σύστημα επιτήρησης και ελέγχου των 
διασυνοριακών αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου καυσίμου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του πληθυσμού.  
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47 H διαδικασία της απορρύπανσης που ακολουθείται από τις ομάδες επέμβασης του 
Πυροσβεστικού Σώματος αφορά την απορρύπανση του προσωπικού και ρυπασμένων 
ατόμων, όπως και εξοπλισμού - υλικών και όχι απορρύπανση χώρου ή μίας περιοχής.  

 
Γενικά για την αστική ευθύνη αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος 

εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: 
«Οποιοσδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζημίωση, εκτός εάν υποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε 
ανώτερη βία ή ότι προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως».  
Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω ενέργειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά 
ορίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων, εξαιρείται η διαχείριση ληγμένων ή άχρηστων φαρμάκων, η οποία 
γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012 (ΦΕΚ 11Β’/10.01.2012) με σαφώς 
προσδιορισμένη διαδικασία που εφαρμόζεται από την ΙΦΕΤ Α.Ε. (άρθρο 22, Ν. 2737/1999 
και καταστατικό της εταιρείας «ΙΦΕΤ Α.Ε.»).  

Όσον αφορά την πιθανή μετάγγιση του επικίνδυνου υλικού από το βυτιοφόρο 
όχημα, εάν αυτή δεν δύναται να γίνει από τον έχοντα την ευθύνη της ζημίας, μπορεί να 
ανατεθεί στην εταιρία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων η οποία έχει αναλάβει την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, με χρέωση πάντα του ρυπαίνοντος, βάσει της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» (Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 2012/C 326/01, 
άρθρο 194, Ν. 1650/86, άρθρο 29 και ΠΔ 148/2009, άρθρο 2, για τις περιπτώσεις που το 
ανωτέρω Π.Δ. δύναται να εφαρμοστεί), καθώς και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του 
Αστικού και Ποινικού Κώδικα, όπως αυτοί ισχύουν. Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια των 
δράσεων εξυγίανσης-απορρύπανσης του χώρου, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την 
πλήρη καταστολή του συμβάντος, το ΠΣ, ως έχον το συντονισμό της καταστολής του 
συμβάντος, εγγυάται την ασφάλεια του χώρου, των εργασιών και των χειριστών των 
μηχανημάτων.  
 
Με την ολοκλήρωση των δράσεων βραχείας εξυγίανσης-απορρύπανσης του χώρου παύει 
να ισχύει και η οριοθέτηση των ζωνών επιχειρήσεων (καυτή, θερμή, ψυχρή και ελεύθερη) 
σε αυτόν.  
 
Όσον αφορά τις δράσεις εξυγίανσης-απορρύπανσης του χώρου του περιστατικού, 
επισημαίνονται τα εξής:  

 Οι δράσεις αυτές έπονται της πλήρους καταστολής και προηγούνται της λήξης του 
περιστατικού, όταν κριθούν από τους αρμόδιους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους 
φορείς ως προαπαιτούμενες για την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των πολιτών 
και την επαναφορά της κοινωνικής ζωής στην προτέρα κατάσταση (όταν δηλαδή 
κριθεί ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι ζώνες επιχειρήσεων.  

 Εφόσον είναι εφικτό, δύναται η προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων 
αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των υγρών πυρόσβεσης) σε χώρους 
(εφόσον υπάρχουν) που τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες έχουν τεθεί 
από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές Αρχές.  
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 Για τη λήξη του περιστατικού δεν είναι προαπαιτούμενη η ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών αποκατάστασης του χώρου που προβλέπονται είτε μέσω των ΚΥΑ 
13588/725/2006 και οικ. 146163/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
είτε μέσω του ΠΔ 148/2009 (εκπόνηση μελέτης απορρύπανσης και έγκρισή της από 
την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εφαρμογή προγράμματος στο πλαίσιο του ΠΔ 
148/2009 κλπ.), οι οποίες, ειδικά για την περίπτωση εκτεταμένης ρύπανσης 
αποτελούν δράσεις μακροπρόθεσμης και όχι βραχείας αποκατάστασης.  

 
4. Απομάκρυνση ακινητοποιημένου οχήματος από το οδόστρωμα 

 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος έχει τις αρμοδιότητες ή την εξουσία επί 

του πράγματος επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, σύμφωνα με την παρ.1 του 
αρθ.10 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), υποχρεούται να λαμβάνει κάθε 
μέτρο, ώστε από την δημόσια κυκλοφορία να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων 
προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών (υπ. αριθ. 2501/14/21-γ/12-12-2005 σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Τροχαίας του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ).  

Το άρθρο αυτό του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1,11,12,13 
του Ν. 3013/2002, προκαλεί προφανώς υποχρέωση στο φορέα που έχει την αρμοδιότητα 
συντήρησης και λειτουργίας ενός οδικού άξονα στον οποίο διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, 
για την άμεση απομάκρυνση του βυτιοφόρου οχήματος – μετά την ολοκλήρωση της 
μετάγγισης του επικίνδυνου υλικού από αυτό, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται - 
καθώς και τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξαιτίας ατυχήματος κατά τη μεταφορά 
επικινδύνων εμπορευμάτων, εφόσον αυτή αποβλέπει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
των οχημάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία.  

Κατά συνέπεια, η αρμοδιότητα διάθεσης ή μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών 
οχημάτων με στόχο την άμεση απομάκρυνση του βυτιοφόρου οχήματος, καθώς και τυχόν 
ακινητοποιημένων οχημάτων, εξαιτίας ατυχήματος κατά τη μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων, υπάγεται στις υποχρεώσεις του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης και 
λειτουργίας του οδοστρώματος, κατόπιν σχετικής συνεργασίας με τον αρμόδιο ΣΑΜΕΕ, προς 
αποφυγή συνοδών συμβάντων. 

 Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ή τα εντεταλμένα προς τούτο 
στελέχη των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών (κατά τόπο αρμοδιότητας) υποστηρίζουν το έργο 
της απομάκρυνσής των οχημάτων, καταδεικνύοντας το καλύτερο δρομολόγιο προσέγγισης 
στα γερανοφόρα οχήματα.  

 Όσον αφορά τις εταιρίες λειτουργίας των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, οι ανωτέρω 
διατηρούν σε 24ωρη βάση σε πλήρη ετοιμότητα σχετικές μονάδες περισυλλογής που 
επεμβαίνουν για την απομάκρυνση βαρέων οχημάτων. Οι μονάδες περισυλλογής είτε 
ανήκουν στην εταιρία λειτουργίας είτε σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μεταφοράς ή/και παροχής οδικής βοήθειας οχημάτων και έχουν συμβληθεί με την εταιρία 
λειτουργίας.  

Νοείται ότι η φόρτωση και η μεταφορά των οχημάτων από τις Μονάδες Περισυλλογής 
(γερανούς) γίνονται παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων που δρουν στο χώρο του 
συμβάντος.  
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Νοείται ότι και πάλι το κόστος για την κινητοποίηση του γερανοφόρου οχήματος 
αναλαμβάνει ο φέρων την ευθύνη της ζημίας (κατά περίπτωση ή η ασφαλιστική του εταιρία), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού και Ποινικού Κώδικα, όπως αυτοί ισχύουν).  

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης του βυτιοφόρου οχήματος, 
η οποία λαμβάνει χώρα μετά την πλήρη καταστολή του περιστατικού και πριν τη λήξη του, 
το ΠΣ, ως έχον τον συντονισμό της καταστολής του περιστατικού, εγγυάται την ασφάλεια 
του χώρου, των εργασιών και των χειριστών των μηχανημάτων.  

 
5. Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της 

οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ.)  
 

Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά 
της αυτοψία της βλάβης μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε 
τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της 
και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης.  

Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική 
ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυτοψία τα απαραίτητα μέτρα 
για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση 
και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων.  

Η αποκατάσταση βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για τη οδική ασφάλεια 
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας (Ν. 
3481/2006, άρθρο 7, παρ. 6). Νοείται ότι οι δαπάνες για την αποκατάσταση των ανωτέρω 
βλαβών καταλογίζονται στον υπαίτιο του ατυχήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
του Αστικού και του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτοί ισχύουν.  

Νοείται ότι οι δράσεις εξυγίανσης-απορρύπανσης του χώρου του περιστατικού και 
αποκατάστασης του οδοστρώματος, όπως αυτές περιγράφονται προηγούνται της λήξης του 
περιστατικού, όταν κριθούν από τους αρμόδιους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς ως 
προαπαιτούμενες για την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των πολιτών και την επαναφορά 
της κοινωνικής ζωής στην προτέρα κατάσταση (όταν δηλαδή κριθεί ότι θα πρέπει 
παραμείνουν οι ζώνες επιχειρήσεων/αποκλεισμού). Σε διαφορετική περίπτωση, οι ανωτέρω 
δράσεις αποτελούν δράσεις μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης αποκατάστασης  

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του 
οδοστρώματος, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την πλήρη καταστολή του περιστατικού και 
εφόσον έχει κριθεί απαραίτητη η παραμονή των ζωνών επιχειρήσεων/αποκλεισμού, το ΠΣ, 
ως έχον τον συντονισμό της καταστολής του περιστατικού, εγγυάται την ασφάλεια του 
χώρου, των εργασιών και των χειριστών των μηχανημάτων.  

 
 

Λήξη Περιστατικού 
 

Μόλις ολοκληρωθούν η καταστολή του περιστατικού και οι δράσεις για την επαναφορά της 
καθημερινής ζωής στην προτέρα κατάσταση - π.χ. περιβαλλοντική εξυγίανση του χώρου, 
αφαίρεση προσωρινής σήμανσης, επαναφορά κυκλοφορίας, κλπ., θεωρείται ότι το 
περιστατικό έχει λήξει και πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων 
μέσων και δυναμικού για την καταστολή του περιστατικού.  
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Η εντολή για τη λήξη του περιστατικού δίδεται από το κατά περίπτωση, ανάλογα με την 
κλιμάκωση των επιχειρήσεων, όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο έχει αναλάβει τον 
συντονισμό της διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του 
περιστατικού καθώς και των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
αυτού και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή, κατόπιν 
σχετικής συνεννόησης με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού.  
 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η λήξη του περιστατικού προϋποθέτει ότι δε 
θα ισχύει πλέον η οριοθέτηση των τεσσάρων (4) ζωνών επιχειρήσεων στην περιοχή του 
περιστατικού και συνεπώς, ο αποκλεισμός της, κάτι που συμβαίνει όταν συντρέχουν οι 
εξής προϋποθέσεις:  

 έχει επέλθει πλήρης καταστολή του περιστατικού,  

 δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών λόγω π.χ. 
εκπεμπόμενων τοξικών ρύπων, μόλυνσης από ραδιενεργό υλικό ή μολυσματικές 
ουσίες κλπ.,  

 έχουν ολοκληρωθεί οποιεσδήποτε άλλες δράσεις θεωρούνται από τον επικεφαλής 
του Π.Σ. απαραίτητες, για την άρση της επικινδυνότητας στο σημείο του 
περιστατικού (δράσεις βραχείας εξυγίανσης-αποκατάστασης του χώρου του 
περιστατικού, απομάκρυνση βυτιοφόρου οχήματος από το οδόστρωμα, 
αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος, κλπ).  

 
Με την καταστολή του περιστατικού και την πλήρη εξυγίανση-αποκατάσταση του χώρου 
αίρεται η επικινδυνότητα όσον αφορά τις συνέπειες στη ζωή, την υγεία και την περιουσία 
των πολιτών, τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και 
υποδομές της χώρας εξαιτίας μίας πυρκαγιάς, έκρηξης ή/και διασποράς τοξικών ουσιών, 
χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι έχουν ολοκληρωθεί και οι δράσεις διενέργειας 
δειγματοληψιών και μετρήσεων, ενημέρωσης του πληθυσμού, αποκατάστασης βλαβών 
δικτύων κοινής ωφέλειας, ή ότι είναι εφικτό σε όλον τον πληθυσμό να επανέλθει στο χώρο 
κατοικίας του, κλπ).  

Στην περίπτωση ατυχήματος με εμπλεκόμενο ραδιενεργό υλικό της κλάσης 7, για 
τον τερματισμό κατάστασης έκθεσης έκτακτης ανάγκης και τη μετάβαση σε κατάσταση 
υφιστάμενης έκθεσης, ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασης της έκτακτης ανάγκης, 
απαιτείται η σχετική εισήγηση της ΕΕΑΕ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 97 του 
ΠΔ101/2018.  

Η αποκλιμάκωση των εμπλεκόμενων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την 
υποστήριξη του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, 
γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού 
Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου της καταστολής στην περιοχή του 
περιστατικού, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και των λοιπών εξωτερικών φορέων που 
τυχόν συνέδραμαν αποχωρούν από το σημείο του περιστατικού.  

Επιπλέον, κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
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λόγω του περιστατικού είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου 
δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.  

Μετά τη λήξη του περιστατικού και εφόσον σχηματιστεί δικογραφία, διενεργείται 
προανάκριση, η οποία ανατίθεται, για μεν τις περιπτώσεις πυρκαγιών ή εκρήξεων συνεπεία 
πυρκαγιών (π.χ. εκρήξεις τύπου BLEVE, εκρήξεις αερίου νέφους (VCE) κλπ) στην αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (άρθρα 264 έως 267 του Ποινικού Κώδικα, άρθρο 243 Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 4055/2012 και Ν. 
4249/2014, άρθρο 64, παρ. 1δ), για δε τις υπόλοιπες περιπτώσεις, σε οποιονδήποτε 
ανακριτικό υπάλληλο μετά γραπτή εισαγγελική παραγγελία (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 
άρθρο 243, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 4055/2012). Νοείται βέβαια 
ότι ακόμα και σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο εισαγγελέας, εφόσον το κρίνει, μπορεί αντί της 
αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής να ορίσει ως αρμόδιο προανάκρισης οποιονδήποτε 
ανακριτικό υπάλληλο.  
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 Γενική Ενημέρωση του κοινού 
Όσον αφορά τη γενική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας από 
κινδύνους που προέρχονται από ατυχήματα κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, αυτή γίνεται σε κεντρικό 
επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 3013/2002, Π.Δ. 210/1992).  
Στους ιστοχώρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) 
και του Πυροσβεστικού Σώματος (www.psnet.gr) παρέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας σε 
περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος.  
     

    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, με 
βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών,  

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, το οποίο διατίθεται μέσω του ιστοχώρου της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) δύναται να αναρτηθεί στους 
οικείους ιστοχώρους με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του. Στους ιστοχώρους www.ready.gov 
και www.fema.gov παρέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις τεχνολογικών 
ατυχημάτων.  
Για τις περιπτώσεις των υλικών των Κλάσεων 6.2 και 7, η γενική ενημέρωση παρέχεται από 
τον ΕΟΔΥ και την ΕΕΑΕ (τμήμα Α, παράρτημα XII, ΠΔ 101/2018), αντίστοιχα.  
 

 Ειδική Ενημέρωση του κοινού 
Η ειδική ενημέρωση, μέσω της έκδοσης και κοινοποίησης οδηγιών προς τους πολίτες κατά 
τη διάρκεια του ατυχήματος γίνεται ως εξής:  

Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος η ενημέρωση των πολιτών απαιτείται σε 
περιπτώσεις που η εξέλιξη του περιστατικού φαίνεται να επιφέρει συνέπειες στην υγεία και 
την ακεραιότητα των πολιτών, στην περιουσία του και/ή στο περιβάλλον.  

Οι πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από τις αρχές, απευθύνονται 
αποκλειστικά στον πληθυσμό που βρίσκεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο και γίνονται κυρίως 
μέσω των ΜΜΕ. 

 Η ενημέρωση ενδείκνυται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τη φύση του 
ατυχήματος με έμφαση στις πιθανές συνέπειες για τον εκτιθέμενο πληθυσμό και το 
περιβάλλον, τις ονομασίες των επικινδύνων χημικών ουσιών που εμπλέκονται στο συμβάν 
και τις επικίνδυνες ιδιότητές τους, καθώς και οδηγίες αναφορικά με τους τρόπους 
αυτοπροστασίας και τις ενδεικνυόμενες ενέργειες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.  

ΜΕΡΟΣ 10ο  
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Η ενημέρωση του κοινού και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την 
αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν 
αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 
5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο συγκληθεί, και γίνεται από τους τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιδιωτικούς και κρατικούς, οι οποίοι οφείλουν να μεταδώσουν 
δωρεάν τις οδηγίες προς τους πολίτες οι οποίες εκδίδονται από το ΚΣΟΠΠ ή τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002, άρθρο 18).  

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας 
των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), 
αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας ή του αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, που έχουν την αρμοδιότητα 
συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας. 
 Σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια εξέλιξης των δράσεων αντιμετώπισης των 
εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών του ατυχήματος, η 
ενημέρωση του κοινού γίνεται κυρίως μέσω δελτίων τύπου της Περιφέρειας (με μέριμνα της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας) και πιθανά και μέσω δηλώσεων του 
Αντιπεριφερειάρχη/Περιφερειάρχη προς τα ΜΜΕ, σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους 
φορείς. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες 
Αστυνομικές/Λιμενικές αρχές, ούτως ώστε η παρουσία των ΜΜΕ να μην δυσχεραίνει το έργο 
των εμπλεκόμενων φορέων.  
     ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των 
Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), 
αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου 
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.  
 
Βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β’/2011), το Υπουργείο Υγείας 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και οι Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. για την υπόλοιπη χώρα, έχουν την αρμοδιότητα 
ενημέρωσης του κοινού για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.  
Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας του στις περιπτώσεις που 
προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω του ατυχήματος (έκθεση σε τοξικό νέφος, κλπ), 
αποτελούν ευθύνη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Υγείας, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την Περιφέρεια Αττικής, ενώ για την υπόλοιπη χώρα 
η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Δημόσιας 
Υγείας των Π.Ε.  
Η ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις συνέπειες του ατυχήματος στο κοινό (αριθμός 
θανόντων, τραυματιών, κλπ) αποτελούν αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ από κοινού με τη Διεύθυνση 
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου 
Υγείας.  
Η αναγνώριση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω 
ατυχήματος, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.), με συνδρομή 
του ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, 
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συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών πολιτών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές 
μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.  
Η αναγνώριση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω 
ατυχήματος, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.), με τη συνδρομή 
των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.  
Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών 
ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών 
ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.  
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο, τη διαχείριση των ΜΜΕ και την ενημέρωση του κοινού 
αναλαμβάνει σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης η Διεύθυνση Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.  
Για τις περιπτώσεις των υλικών των Κλάσεων 6.2 ειδική ενημέρωση παρέχεται αποκλειστικά 
από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και 
τον ΕΟΔΥ.  
Για την περίπτωση των υλικών της Κλάσης 7, ειδική ενημέρωση παρέχεται από την ΕΕΑΕ για 
την κάλυψη των σημείων του τμήματος Β του παραρτήματος XII του ΠΔ 101/2018.  
 
Συντονιστικές Οδηγίες για την ταυτόχρονη ή επακόλουθη εφαρμογή άλλων σχεδίων  

 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Περσέας» του Υπουργείου Υγείας που αφορά στη 
λειτουργία των Νοσοκομείων σε έκτακτες καταστάσεις.  

 Το Σχέδιο Δομής, Κινητοποίησης & Δράσης του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής 
Καταστροφών (ΕΤΙΚ) σε Μαζικές Απώλειες Υγείας.  

 Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) που αφορά στην 
οργάνωση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων σε 
περίπτωση που προκληθούν μαζικές απώλειες ζωής και ενεργοποιείται με ευθύνη 
της ΓΓΠΠ.  

 Το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ και Ε Απειλών, αρμοδιότητας 
ΕΛ.ΑΣ., «Θησέας».  

 Το Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών και Κρίσεων (ΣΥ.ΔΙ.ΠΕ.Κ.), αρμοδιότητας 
ΕΛ.ΑΣ., «Πολυδεύκης».  

 Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών ενεργοποιείται το 
ΠΔ 11/2002: «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες», (ΦΕΚ6Α’/21-01-2002).  

 Υπ’ αριθ. Φ.200/3/254937/Σ.1485/22.04.2016 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ: «Σχέδιο 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ/2016/ΓΕΕΘΑ»», Προσθήκη «5» Παράρτημα «Α».  

 Το παρόν Σχέδιο συμπληρώνεται επίσης από Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών της ΓΓΠΠ εξαιτίας των καταστροφών που 
εκδηλώνονται ως επαγόμενα φαινόμενα των ατυχημάτων κατά την οδική 
μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που καλύπτονται από το παρόν σχέδιο (π.χ. 
επαγόμενα ατυχήματα σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνα υλικά, δασικές πυρκαγιές 
κλπ.).  
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Στο παρόν  προσδιορίζονται δράσεις που ακολουθούν τη λήξη ενός ατυχήματος κατά την 
οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.  
 

1. Μεσοπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Αποκατάσταση 
Μετά τη λήξη ενός σοβαρού ατυχήματος πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της 
αποκατάστασης. 
 Η αποκατάσταση περιλαμβάνει κυρίως:  
1.1 Περιβαλλοντικές μετρήσεις, αναλύσεις και λήψη μέτρων  
Μετά τη λήξη του περιστατικού και ανάλογα με τις ενδείξεις των μετρήσεων που πιθανόν 
έγιναν κατά τη διάρκεια αυτού, ενδέχεται να απαιτείται η συνέχεια της διεξαγωγής των 
δειγματοληψιών και των περιβαλλοντικών μετρήσεων σε αέρα, νερά (πόσιμα, υπόγεια και 
επιφανειακά), έδαφος, γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και αλιεύματα, καθώς και οι 
υγειονομικοί έλεγχοι και οι αναλύσεις, προκειμένου:  
 
• να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις του ατυχήματος και η πιθανή διασπορά τους και  
• να αποφασιστεί η πιθανή λήψη συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων μέτρων προστασίας 
του πληθυσμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  
Οι παραπάνω δειγματοληψίες και μετρήσεις διενεργούνται από τους φορείς όπως 
αναφέρθηκαν .  
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων διαβιβάζονται στους φορείς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για 
τη λήψη μέτρων, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος, ήτοι, κατά περίπτωση:  

 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  

 στο Υπουργείο Υγείας,  

 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  

 στις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας των οικείων Περιφερειών,  

 στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών,  

 στις αρμόδιες Δ/νσεις Γενικών Δ/νσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών,  

 
 στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των οικείων Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων,  

 στις Δ/νσεις Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  

 σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.  

ΜΕΡΟΣ 11ο  
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Ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, οι ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς, 
σε συνεργασία με τυχόν συναρμόδιους φορείς σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μακροπρόθεσμα μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας και προβαίνουν σε σχετική ενημέρωση του κοινού η οποία θα πρέπει να συνεχίζεται 
για όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητη από τους ανωτέρω φορείς.  
 
1.2 Αποκατάσταση βλαβών του παρακείμενου οδοστρώματος και των στοιχείων 
ασφαλείας της οδού  
 
Οι δράσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στη δεδομένη φάση εφόσον ο επικεφαλής του Π.Σ. στο 
σημείο του περιστατικού δεν τις θεωρεί προαπαιτούμενες πριν τη λήξη του περιστατικού. 
Διαφορετικά, οι δράσεις αυτές δρομολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
 Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος λαμβάνουν 
χώρα μετά τη λήξη του περιστατικού, είναι δεδομένη, με ευθύνη του Π.Σ. και η ασφάλεια 
του χώρου, των εργασιών και των χειριστών των μηχανημάτων.  
 
 
1.3 Αποκατάσταση βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας/ Άμεση επαναλειτουργία δικτύων 
ηλεκτροδότησης, υδροδότησης κλπ., που έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν διακόψει τη 
λειτουργία τους λόγω του καταστροφικού φαινομένου  
 

Μετά από ατύχημα κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και όταν 
διαπιστωθεί βλάβη σε δίκτυα κοινής ωφέλειας ή όταν η λειτουργία αυτών έχει διακοπεί λόγω 
του καταστροφικού φαινομένου, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής 
ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, κλπ), κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με τις 
τοπικές αρμόδιες Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να ενημερωθούν 
σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση.  
Οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κοινής ωφέλειας αποκαθιστούν τις 
όποιες βλάβες προκλήθηκαν συνεπεία του ατυχήματος με χρέωση του φέροντα την ευθύνη 
του ατυχήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού και του Ποινικού Κώδικα, 
όπως αυτοί ισχύουν.  
Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι οι εργασίες αποκατάστασης των ανωτέρω βλαβών 
λαμβάνουν χώρα μετά τη λήξη του ατυχήματος, είναι δεδομένη, με ευθύνη του Π.Σ. και η 
ασφάλεια του χώρου, των εργασιών και των χειριστών των μηχανημάτων.  
 

1.4 Εξυγίανση-απορρύπανση του χώρου του περιστατικού 
 

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλεκόμενων στο ατύχημα επικινδύνων ουσιών όπως π.χ. 
ραδιολογικές ή μολυσματικές, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η δράση των οποίων συνδέεται με 
την αποκατάσταση του χώρου, ή μέρος αυτών, παραμένουν στο σημείο και μετά τη λήξη του 
περιστατικού για όσο χρόνο χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η απολύμανση – 
αποκατάσταση του χώρου, ο έλεγχος του εργολάβου απολύμανσης χώρου – συλλογής και 
παράδοσης αποβλήτων, ο επανέλεγχος του χώρου που καθορίστηκε για να δοθεί σε χρήση 
κλπ. Οι εμπλεκόμενοι ως ανωτέρω φορείς εκτιμούν εάν πρέπει να παραμείνουν οι ζώνες 
αποκλεισμού – προστασίας.  
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2. Εκτίμηση και καταγραφή ζημιών/Επιβολή κυρώσεων  
2.1 Αναφορά συμβάντος από τον σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) της 
επιχείρησης (υποτμήματα 1.8.3.6 και 1.8.5 της ADR)  
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μεταφοράς, πλήρωσης ή φορτοεκφόρτωσης που 
πραγματοποιεί μία επιχείρηση σημειώνεται ατύχημα επικίνδυνο για το κοινό, τα αγαθά ή το 
περιβάλλον, ο σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, αφού 
συγκεντρώσει όλες τις χρήσιμες σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία του ατυχήματος τη σχετική αναφορά σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.6 
και κατά το πρότυπο του υποτμήματος 1.8.5.4 της ADR, στη Διοίκηση της επιχείρησης, στις 
αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών και στην οικεία Υπηρεσία Τροχαίας με κοινοποίηση στην οικεία Διεύθυνση 
Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή στην οικεία Λιμενική Αρχή, ανάλογα με την 
Υπηρεσία που έχει αστυνομική αρμοδιότητα στον χώρο που προκλήθηκε το ατύχημα (άρθρο 
10, παρ. 4 της ΚΥΑ οικ. Γ5/48222/2474/2019, άρθρο 10, παρ. 1). Σημειώνεται ότι ένα 
περιστατικό υπόκειται σε αναφορά, εάν διασπάρθηκαν επικίνδυνα εμπορεύματα, εάν 
υπήρξε κίνδυνος απώλειας προϊόντος, εάν σημειώθηκε τραυματισμός ανθρώπων, βλάβη 
υλικού ή του περιβάλλοντος ή εάν ενεπλάκησαν οι αρμόδιες εμπλεκόμενες αρχές και 
πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του υποτμήματος 1.8.5.3 της ADR.  
Στις περιπτώσεις ατυχημάτων που αναφέρονται στο υποτμήμα 1.8.3.6 του RID, ο σύμβουλος 
ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, υποβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία του ατυχήματος την σχετική αναφορά, στη Διοίκηση της 
σιδηροδρομικής επιχείρησης, στη ΡΑΣ, στο Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, στην 
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων με κοινοποίηση στην οικεία Διεύθυνση 
Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή στην οικεία Λιμενική Αρχή, ανάλογα με την 
υπηρεσία που έχει αστυνομική αρμοδιότητα στο χώρο που προκλήθηκε το ατύχημα.  
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ποσότητες 
για κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στα υποτμήματα 
1.1.3.6, 1.7.1.4, όπως επίσης και στα Κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR, δεν εφαρμόζεται η 
απαίτηση των υποτμημάτων 1.8.3.1 και 1.8.3 των ADR/RID (ΚΥΑ οικ. Γ5/48222/2474/2019, 
άρθρο 10, παρ. 1) περί ορισμού Σ.Α.Μ.Ε.Ε.. Παρόλα αυτά, ακόμη και για μία επιχείρηση η 
οποία εμπίπτει στην προαναφερόμενη εξαίρεση, είναι διεθνής καλή πρακτική και συνιστάται 
ιδιαίτερα, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, της έκτασης των πιθανών επιπτώσεων σε 
περίπτωση ατυχήματος και του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου, να δέχεται συμβουλές και 
καθοδήγηση από Σ.Α.Μ.Ε.Ε. έστω και περιοδικά (υπ’ αριθ. Γ3/61641/9710/10.2.2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών).  
2.2 Αναφορά συμβάντος αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής (υπ’ αριθ. 70667 οικ. 
Φ.702.1/05.12.2012 Εγκύκλιος Διαταγή 20Β’ ΑΠΣ)  
Μετά από κάθε ατύχημα ή παρ’ ολίγον ατύχημα κατά τη μεταφορά επικινδύνων υλικών 
(κυρίως οδική ) πέραν του Δελτίου Συμβάντος, η αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή συντάσσει και 
συνυποβάλλει στη Δ/νση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του ΑΠΣ και Αναφορά Συμβάντος, η  
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Δελτίου Συμβάντος και μεταξύ άλλων, αναφέρει και 
τις εκτιμώμενες ζημιές που προκλήθηκαν εντός και εκτός του οχήματος.  
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2.3 Πραγματογνώμονας ασφαλιστικής εταιρίας 
 

Μετά από κάθε τροχαίο ατύχημα, ο πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής εταιρίας εκτιμά 
τη ζημιά του οχήματος και ανακοινώνει την εκτίμησή του στην ασφαλιστική εταιρία. Εάν 
παρόλα αυτά, τα στοιχεία που προσκομίζονται στο Δικαστήριο με ή χωρίς ιδιωτική 
πραγματογνωμοσύνη δεν είναι επαρκή και κριθεί ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης 
επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι 
ανακριτικοί υπάλληλοι ή το Δικαστήριο μπορούν αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου 
διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγματογνωμοσύνη [άρθρο 183 Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, ΠΔ 258/1986 (ΦΕΚ 121Α’)].  
O πραγματογνώμονας που θα διορισθεί με τον τρόπο αυτό είναι και ο πραγματικός 
δικαστικός πραγματογνώμονας, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του Δικαστηρίου και επιλέγεται 
ανεξάρτητα από τη βούληση των διαδίκων μέσα από ειδικούς καταλόγους διορισμένων 
πραγματογνωμόνων που υπάρχουν εκ των προτέρων στη διάθεση του Δικαστηρίου.  
 

2.4 Αστική ευθύνη υπαιτίου ατυχήματος 
 

Τα εμπλεκόμενα μέρη και οι υπόχρεοι για την καταβολή προστίμων είναι οι κάτωθι (ΚΥΑ 
οικ. Γ6/57084/1981 (ΦΕΚ 3135Β’/31-07-2018) :  

 Ο Ιδιοκτήτης του οχήματος, [Υποτμήμα 1.4.2.2 «Μεταφορέας» της ΚΥΑ οικ. 
Γ5/48222/2474/2019, άρθρο 10, παρ. 1]  

 Ο Οδηγός του οχήματος,  

 Ο Αποστολέας των εμπορευμάτων, [1.4.2.1 «Αποστολέας» της ΚΥΑ οικ. 
Γ5/48222/2474/2019, άρθρο 10, παρ. 1].  

 
Για την αστική ευθύνη κατά την οδική μεταφορά εμπορευμάτων ισχύει η Διεθνής Σύμβαση 
CMR, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78Α’/12-03-1977).  
Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον 
μισθωτή.  
Σε περίπτωση που το ατύχημα έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατοικίες ή επιχειρήσεις, 
και εφόσον τα ανωτέρω δεν έχουν ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη, οι ιδιοκτήτες απαιτούν να 
αποζημιωθούν από τον υπαίτιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, 
όπως αυτός ισχύει. Συγκεκριμένα, η αποζημίωση αφορά την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του 
υπαιτίου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται 
στο ατύχημα. Σε περίπτωση ρύπανσης της θάλασσας ή/και των ακτών ένεκα ατυχήματος 
κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων εγγύς της παραθαλάσσιας ζώνης, το 
καθεστώς ανάκτησης δαπανών και αποζημιώσεων ρύπανσης προβλέπεται στο ΠΔ 11/2002.  
 

4. Φάκελος Καταστροφής 
 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 
3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) όπως ισχύει, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου 
για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές 
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περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο, περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο 
πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την 
εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. 

 Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων 
Φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων 
φαινομένων.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, τη 
βραχεία διαχείριση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να 
καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά 
περίπτωση ανάλυση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη 
βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών 
φαινομένων και το μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και 
φυσικό περιβάλλον.  
Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων-Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με 
τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών 
καταστροφών μεγάλης έντασης εξαιτίας ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το 
ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών, η συλλογή όλων των 
απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό 
αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.  
 
Ο φάκελος είναι υπό συνεχή βελτίωση και συμπλήρωση, δεδομένου ότι μπορεί να 
προκύπτουν και να υποβάλλονται συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. λήξη της αποκατάστασης). 
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ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μίας καταστροφής, με πολιτική 
περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό 
επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους από 
υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από 
πολίτες, οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.  
Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής 
Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:  
Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας 

 
 
και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας την εξής: 

 

ΜΕΡΟΣ 12ο  
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Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων 
Πολιτικής Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ.  
Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα 
και Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν 
στον τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς 
και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα 
με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208Β΄/08-06-2019). 
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Β.1 Γραπτές οδηγίες αντιμετώπισης ατυχήματος ή επείγουσας κατάστασης σύμφωνα με 
την § 5.4.3 της Συμφωνίας ADR (ή Δελτίο Ατυχήματος) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α 
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. Είδη κινδύνων – Πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων για κάθε κλάση επικινδύνων 
εμπορευμάτων  
Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4991/30-06-2020 έγγραφό μας με θέμα «1η Έκδοση 
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και 
Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
ADR/RID» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, αποτελεί δε μέρος του εγχειριδίου για την 
«Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων», το οποίο είναι αναρτημένο στον 
ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (www.yme.gr).  
Χαρακτηριστικές ιδιότητες των επικινδύνων εμπορευμάτων  
Με βάση τη Συμφωνία ADR, μία ουσία θεωρείται χημικά ασταθής, όταν μπορεί να 
αντιδράσει με βίαιο τρόπο, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, εξαιτίας της αύξησης της 
θερμοκρασίας, ή της επαφής με άλλες ουσίες, δημιουργώντας έτσι συνθήκες κινδύνου.  
Οι ουσίες μπορεί να αλλάξουν φυσική κατάσταση με:  
 Τήξη, η μεταβολή από στερεή σε υγρή κατάσταση  
 Στερεοποίηση, η μεταβολή από υγρή σε στερεή κατάσταση  
 Εξάτμιση, η μεταβολή από υγρή σε αέρια κατάσταση.  
 
Κατά τη μεταφορά, η αύξηση της θερμοκρασίας των υγρών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του όγκου και του ρυθμού εξάτμισης. Στις ίδιες συνθήκες (αύξησης θερμοκρασίας) 
προκαλείται σημαντική αύξηση του όγκου των αερίων και κατά συνέπεια αύξηση της 
πίεσης που ασκείται στα δοχεία που περιέχουν τα αέρια.  
Η ιδιότητα μίας ουσίας να διαλύεται στο νερό ή σε άλλους υγρούς διαλύτες ονομάζεται 
διαλυτότητα.  
Η ιδιότητα μίας ουσίας να αναμιγνύεται με το νερό ή με άλλες υγρές ουσίες ονομάζεται 
αναμιξιμότητα.  
Αντίθετα, οι ουσίες που δεν αναμιγνύονται με το νερό και με άλλα υγρά ονομάζονται 
αδιάλυτες, όπως πολλές ουσίες της Κλάσης 3, π.χ. υδρογονάνθρακες, οι οποίοι σε 
περίπτωση φωτιάς δεν μπορούν να κατασβεστούν με νερό.  
Οι ουσίες που δεν διαλύονται με το νερό, βυθίζονται ή επιπλέουν στο νερό ανάλογα με την 
πυκνότητά τους.  
Τα επικίνδυνα εμπορεύματα, ανάλογα με τη μορφή που έχουν μπορεί να προκαλέσουν 
βλάβες σε διάφορα σημεία του ανθρώπινου οργανισμού. Το δέρμα και τα μάτια είναι 
άμεσα εκτεθειμένα στα υλικά αυτά. Μέσω του στόματος και της μύτης τα εν λόγω υλικά 
μπορεί να εισέλθουν στους πνεύμονες και το πεπτικό σύστημα.  
Τυπικές κατηγορίες βλαπτικών ουσιών αποτελούν:  
Για το δέρμα και τα μάτια: τα καυστικά υγρά  
Για τους πνεύμονες: τα δηλητηριώδη και τα καυστικά αέρια  
Για το στομάχι και τα έντερα: τα δηλητηριώδη και τα καυστικά υγρά  
Επίσης, τα αναφλέξιμα αέρια υγρά και στερεά προκαλούν εγκαύματα στο δέρμα.  
Ως καυστική δράση ορίζεται η «καταστροφή ζωικών ιστών κατά την επαφή» με το εν λόγω 
υλικό. Υλικά σε στερεή μορφή μπορούν επίσης να αναπτύξουν καυστική δράση, όπως και 
ορισμένα υγρά (οξέα, αλκάλια), εάν έλθουν σε επαφή με την υγρασία που δημιουργείται 
μέσα ή επάνω στο σώμα (ιδρώτας, δάκρυα, σάλιο).  
Τοξικότητα (δηλητηριώδεις ιδιότητες):  
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Δηλητηριώδη υλικά μπορούν να προσληφθούν μέσω του δέρματος, των αναπνευστικών 
οδών και του πεπτικού συστήματος. Τα αποτελέσματα είναι παρενοχλήσεις στον 
μεταβολισμό ή/και παρενοχλήσεις του νευρικού συστήματος (π.χ. παράλυση της 
αναπνευστικής λειτουργίας). Βάση για τη διαβάθμιση των δηλητηρίων αποτελεί η 
δοκιμασμένη σε πειράματα με ζώα «θανατηφόρα δόση» LD50, με την παροχή της οποίας 
πεθαίνει ποσοστό 50% των πειραματόζωων.  
Τα επικίνδυνα εμπορεύματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες (π.χ. τραυματισμοί 
ματιών, εγκαύματα στο δέρμα). Στην περίπτωση που η επίδραση του υλικού δεν είναι 
οξεία, αλλά είναι επαναλαμβανόμενη, μπορεί μακροπρόθεσμα να καταλήξει στην 
εμφάνιση βλάβης στον οργανισμό. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται μόνο τα ραδιενεργά 
υλικά, αλλά και χημικά σκευάσματα ή στερεά υλικά όπως η άσβεστος (λεπτή σκόνη από 
ίνες) κλπ.  
Τα επικίνδυνα εμπορεύματα μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, εμφάνιση δυσμορφιών σε 
νεογέννητα και κληρονομικές βλάβες. Επίσης, δηλητηριώδεις ουσίες οι οποίες 
προσλαμβάνονται σε μικρές δόσεις μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν βλάβες στην 
υγεία.  
Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα επικίνδυνα 
εμπορεύματα ανάλογα με την Κλάση στην οποία ανήκουν.  
 
 

1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤIΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 1: ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 
 
Οι πρωτεύοντες κίνδυνοι των ουσιών αυτών είναι: η θραυστική δράση, το ωστικό κύμα 
(έκρηξη), η δημιουργία λάμψης, η δημιουργία καπνού και η δημιουργία υψηλής 
θερμοκρασίας. Ειδικότερα, οι ουσίες και τα αντικείμενα της Κλάσης αυτής προκαλούν:  

 ανεπιθύμητη μη ελεγχόμενη έκρηξη,  

 εκτόνωση αερίων και παραγωγή ωστικού κύματος,  

 υλικές και σωματικές ζημιές,  

 έναρξη και συντήρηση φωτιάς,  

 υψηλές θερμοκρασίες,  

 καπνός,  

 εκτόξευση θραυσμάτων και εκρηκτικών ειδών με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλη 
απόσταση – επέκταση κινδύνου.  

 
2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2: ΑΕΡΙΑ 

 
Για να είναι οικονομικά συμφέρουσα η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αερίων, εξαιτίας του 
μεγάλου όγκου τους, πρέπει να συμπιεστούν, να υγροποιηθούν ή να διαλυθούν σε άλλα 
υγρά ή στερεά. Ένα αέριο μπορεί να περάσει σε υγρή φάση εάν συμπιεστεί σε 
θερμοκρασία χαμηλότερη από την κρίσιμη θερμοκρασία του, ή εάν ψυχθεί σε θερμοκρασία 
χαμηλότερη από τη θερμοκρασία αυτή (αύξηση της πίεσης ή/και μείωση της 
θερμοκρασίας).  
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 Το κρίσιμο σημείο υγρού-ατμού είναι το τελικό σημείο της καμπύλης πίεσης-θερμοκρασίας 
που υποδεικνύει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα υγρό και οι ατμοί του μπορούν να 
συνυπάρξουν.  
Έτσι, εάν θερμανθούν ή αποσυμπιεστούν, επιστρέφουν στην αρχική αέρια κατάσταση. Τα 
δοχεία που περιέχουν αέρια δεν θα πρέπει να υπερθερμαίνονται, για να αποφευχθεί η 
αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό τους, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή 
απελευθέρωση του αερίου εξαιτίας διάρρηξης της βαλβίδας ασφάλειας.  
Σε ατμοσφαιρική πίεση, το «σημείο ζέσεως» υγροποιημένου αερίου αντιπροσωπεύει τη 
θερμοκρασία στην οποία αρχίζει ο βρασμός, δηλαδή το σημείο στο οποίο το υγροποιημένο 
αέριο επανέρχεται στην αέρια κατάσταση με τρόπο βίαιο.  
Οι πρωτεύοντες κίνδυνοι των αερίων της Κλάσης 2 είναι οι ακόλουθοι:  

 Μπορεί να είναι εύφλεκτα (π.χ. υγροποιημένο προπάνιο, μεθάνιο υγροποιημένο 
υπό ψύξη, συμπιεσμένο υδρογόνο, ακετυλένιο διαλυμένο, μεθυλ-διχλωροσιλάνιο, 
οξείδιο του αιθυλενίου καθαρό). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αποφεύγεται 
η επαφή με μεταλλικά τμήματα που είναι σε υπερθέρμανση και γενικότερα με 
σπινθήρες (π.χ. στατικό ηλεκτρισμό) και κάθε πηγή έναυσης.  

 Μπορεί να είναι οξειδωτικά ή να παρουσιάζουν κίνδυνο οξείδωσης π.χ. αέρας 
υγροποιημένος υπό ψύξη, μονοξείδιο του αζώτου, ή τριφθοριούχο χλώριο.  

 Σε χώρους περιορισμένους και κλειστούς μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία χωρίς 
να γίνεται αντιληπτή η ύπαρξή τους π.χ. άζωτο 1Α.  

 Μπορεί να είναι τοξικά (π.χ. υγροποιημένο χλώριο, υδατικό διάλυμα αμμωνίας, 
μεθυλοβρωμίδιο, μονοξείδιο του άνθρακα συμπιεσμένο, διχλωροσιλάνιο, 
τριφθοριούχο χλώριο.  

 Εάν βρίσκονται σε μεγάλη ψύξη (κρυογενικά) μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους 
ανθρώπινους ιστούς, ή σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας των δοχείων που 
περιέχονται μπορεί να αυξηθεί γρήγορα η πίεση προκαλώντας επίσης έκρηξη. Τα 
αέρια αυτά μπορεί να είναι επίσης εύφλεκτα.  

 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα αέρια είναι: 

1. Κρουστικό κύμα (κίνδυνος εκρήξεως). Έκθεση σε οξυγόνο ή σε ατμοσφαιρικό αέρα 
μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.  
2. Ενίσχυση της φωτιάς.  
3. Ευφλεκτότητα.  
4. Τοξικότητα.  
5. Καυστικότητα.  
6. Κίνδυνος ασφυξίας χωρίς προειδοποίηση (άζωτο).  
7. Δημιουργία βαθείας κατάψυξης (ακραία ψύξη). Κρυοπαγήματα κατά την επαφή με 
υγροποιημένα αέρια που βρίσκονται σε βαθεία κατάψυξη.  
8. Θάνατος – Βλάβες υγείας.  
9. Μόλυνση του περιβάλλοντος.  
10. Δυσάρεστες οσμές.  
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3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 3: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 
 

 Εύφλεκτες θεωρούνται εκείνες οι ουσίες που έχουν την ικανότητα να αναφλέγονται 
σε θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές. Η φωτιά είναι το αποτέλεσμα εύφλεκτης ουσίας, 
οξειδωτικού υλικού (αέρας) και σπινθήρα.  

 Αύξηση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο ευνοεί την καύση, ενώ η αύξηση της 
περιεκτικότητας σε αδρανή αέρια π.χ. άζωτο, παρεμποδίζει την καύση. 

 «Σημείο ανάφλεξης» είναι η θερμοκρασία στην οποία η ουσία δημιουργεί ατμούς, 
οι οποίοι σε επαφή με κατάλληλη πηγή ανάφλεξης (σπινθήρας, ελεύθερη φλόγα, 
πολύ θερμές επιφάνειες) αναφλέγονται.  

 «Θερμοκρασία αυτανάφλεξης» είναι η θερμοκρασία στην οποία η ουσία παρουσία 
αέρα, αρχίζει αυθόρμητα να καίγεται.  

 Τα εύφλεκτα υγρά είναι επικίνδυνες ουσίες γιατί οι ατμοί τους μπορούν να 
αναφλεγούν με την παρουσία πηγής ανάφλεξης, όπως π.χ. σπινθήρα, ελεύθερη 
φλόγα, αναμμένο τσιγάρο κ.λπ.  

 Επικίνδυνη είναι επίσης η διαρροή αυτών των ουσιών επειδή παράγουν ατμούς που 
έχουν μεγαλύτερο βάρος από τον αέρα, οι οποίοι, μπορεί να εισέλθουν σε κλειστούς 
χώρους (π.χ. αποχετεύσεις, φρεάτια) όπου μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά 
μίγματα ή να προκαλέσουν ασφυξία.  

 
Τα εύφλεκτα υγρά της Κλάσης 3 ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
I. Υγρά με αρχικό σημείο βρασμού ≤35oC.  
II. Υγρά με σημείο ανάφλεξης <23oC και αρχικό σημείο βρασμού >35oC.  
III. Υγρά με σημείο ανάφλεξης ≥23oC και ≤60oC και αρχικό σημείο βρασμού>35oC.  
Οι ουσίες που παρουσιάζουν την ευφλεκτότητα ως πρωτεύοντα κίνδυνο, κατά τη μεταφορά 
σε υγρή ή στερεή κατάσταση, μπορεί να παρουσιάσουν και δευτερεύοντες κινδύνους όπως 
τοξικότητα, διαβρωτικότητα, βίαιη αυθόρμητη αντίδραση.  
 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα εύφλεκτα υγρά είναι:  

 Αυτανάφλεξη.  
 Πρόκληση φωτιάς.  
 Καυστικότητα.  
 Ρύπανση περιβάλλοντος.  
 Ρύπανση υδάτινων πόρων.  

 
Παρατηρήσεις  

 Αναφλέγονται όταν συνυπάρξουν οι ατμοί σε κατάλληλες συγκεντρώσεις με αέρα 
παρουσία σπινθήρα ή φλόγας.  

 Η υγρή φάση των ουσιών δεν καίγεται.  
 Μερικά προϊόντα δίνουν αέρια σε χαμηλές θερμοκρασίες (βενζίνη – 45oC), ενώ 

άλλα πρέπει να θερμανθούν για να δώσουν αναθυμιάσεις (μαζούτ).  
 Μίγμα ατμών πετρελαίου σε αέρα μικρότερο από 1% κ. ο θεωρείται φτωχό, ενώ 

μεγαλύτερο του 8% θεωρείται πλούσιο, και τα δύο αναφλέγονται.  
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4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 4 
 

4.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 4.1: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕA, 
ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 

 
Οι ουσίες της Κλάσης 4.1 είναι επικίνδυνες επειδή μπορούν εύκολα να αναφλεγούν 
παρουσία σπινθήρα. Αν διαρρεύσουν κατά τη μεταφορά τους μπορεί να προκαλέσουν 
φωτιά. Μπορεί επίσης να προκαλέσουν φωτιά μέσω της τριβής και καίγονται αμέσως εάν 
έρθουν σε επαφή με σπινθήρα.  
Οι κίνδυνοι που εμφανίζουν είναι:  

 Ευφλεκτότητα.  
 Τοξικότητα.  
 Καυστικότητα.  
 Μετάδοση πυρκαγιάς.  
 Καταστροφές.  
 Καπνός.  
 Τραυματισμοί.  
 Υλικές ζημιές.  

 
4.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 4.2 

Οι κίνδυνοι των ουσιών και των ειδών της Κλάσης αυτής οφείλονται στη δυνατότητα 
αυτόματης ανάφλεξής τους κατά την επαφή τους με τον αέρα και χωρίς αιτία (σπινθήρα ή 
φλόγα). Κατά την επαφή με το οξυγόνο υφίστανται αυτανάφλεξη.  
Οι βαθμοί επικινδυνότητας των ουσιών αυτών είναι ως ακολούθως με φθίνουσα σειρά:  
Α. Πυροφορικές.  
Β. Αυτοθερμαινόμενες.  
Γ. Ελαφρά αυτοθερμαινόμενες.  
 

4.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 4.3 
 
Οι ουσίες που ανήκουν στην Κλάση 4.3 είναι επικίνδυνες επειδή κατά την επαφή τους με το 
νερό απελευθερώνουν αέρια, τα οποία σε επαφή με τον αέρα, μπορεί να δημιουργήσουν 
μίγματα εύφλεκτα ή εκρηκτικά. Μπορεί επίσης να υποστούν αυτανάφλεξη, ενώ κατά την 
επαφή τους με τον αέρα μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μίγματα. Ειδικότερα οι κίνδυνοι 
που παρουσιάζουν είναι:  

 Δημιουργία εύφλεκτων αερίων  
 Δημιουργία τοξικών αερίων  
 Δημιουργία διαβρωτικών – καυστικών ουσιών και αερίων  
 Αυταναφλέξεις – Πυρκαγιές  
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5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 5 
 

5.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 5.1 
 
Οι ουσίες της Κλάσης 5.1 είναι επικίνδυνες, διότι αν και οι ίδιες δεν αναφλέγονται, 
μπορούν να προκαλέσουν ή να ευνοήσουν την ανάφλεξη, αν έρθουν σε επαφή με 
εύφλεκτες ουσίες (ξύλο, πριονίδι κ.λπ.). Στην πραγματικότητα ακόμα και κατά την απουσία 
οξυγόνου οι ουσίες της Κλάσης 5.1 παράγουν οξυγόνο το οποίο ευνοεί ή συντηρεί τη 
φωτιά.  
Συνοπτικά οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν οι ουσίες αυτές είναι:  

 Ανάφλεξη  
 Ενίσχυση άλλων υλικών για ανάφλεξη  
 Τοξικότητα  
 Καυστικότητα  
 Πυρκαγιά – καπνοί  

 
5.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 5.2 

 
Οι ουσίες της Κλάσης 5.2 είναι επικίνδυνες διότι είναι θερμικά ασταθείς και μπορεί να 
αποσυντεθούν κατά τρόπο επιταχυνόμενο και εκρηκτικό, απελευθερώνοντας αέρια 
εύφλεκτα ή και τοξικά. Είναι δυνατό επίσης να αποσυντεθούν εκπέμποντας θερμότητα. Στη 
συνέχεια καίγονται γρήγορα ή εκρήγνυνται. Η αποσύνθεσή τους μπορεί να προκληθεί από  
αύξηση της θερμοκρασίας, από επαφή με ακαθαρσίες (οξέα, μέταλλα, αμίνες) ή από τριβή 
και χτυπήματα.  
Ειδικότερα οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν οι ουσίες αυτές είναι:  

 Εύκολη ανάφλεξη  

 Συντήρηση και ενίσχυση ανάφλεξης  

 Εύκολη έκρηξη  

 Βίαιη καύση  

 Καυστικότητα  
 

6. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 6 
 

6.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 6.1 
 
Οι ουσίες της Κλάσης 6.1, ακόμα και σε μικρές ποσότητες σε πολύ μικρό χρόνο, μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Μπορούν 
επίσης να προκαλέσουν θάνατο με εισπνοή, διαδοχική απορρόφηση ή πέψη. Ειδικότερα οι 
κίνδυνοι που παρουσιάζουν είναι:  

 Κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων.  

 Προκαλούν θάνατο όταν εισέλθουν στον οργανισμό από το στόμα, το δέρμα και τη 
μύτη σε λίγες ώρες ή ημέρες ανάλογα με τη δόση.  

 Αστραπιαία καύση.  
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 Έκλυση μεγάλης θερμότητας.  

 Έκλυση αναφλέξιμων αερίων.  

 Έκλυση καυστικών αερίων.  

 Μεγάλη τοξικότητα.  
 
Σχηματισμός διαβρωτικών ουσιών.  

 Σχηματισμός ασταθών ουσιών κατά την αντίδραση με άλλες ουσίες.  

 Ρύπανση των υδάτων.  

 Μόλυνση του περιβάλλοντος.  
 

6.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 6.2 
 
Οι ουσίες της Κλάσης 6.2 είναι επικίνδυνες διότι περιέχουν μικροοργανισμούς (βακτήρια, 
παράσιτα, ιούς), που μπορεί να προκαλέσουν μολύνσεις σε ανθρώπους και ζώα. Μπορεί 
επίσης να περιέχουν βακτηρίδια, παρασιτικούς οργανισμούς ή ιούς χωρίς αντίδοτο σε 
περίπτωση μόλυνσης.  

 
7. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 7 

 
Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών μολυσμένων 
εξωτερικά μπορεί να 
 

 Βλάβες στο περιβάλλον  

 Μόλυνση του δέρματος  

 Άλλοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τα ζώα που μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και 
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Η ραδιενέργεια είναι ένα φαινόμενο που ανιχνεύεται μόνο με τη χρήση ειδικών 
οργάνων, ακόμα και όταν η επίδρασή της στον άνθρωπο είναι τόσο ισχυρή που να 
προκαλεί το θάνατο σε μικρό χρονικό διάστημα.  

 Η ακτινοβολία μπορεί να προσβάλει τον άνθρωπο εξωτερικά ή εσωτερικά:  
 Εξωτερικά όταν η πηγή βρίσκεται έξω από το σώμα μας.  

 Εσωτερικά, όταν ο οργανισμός εκτεθεί σε ραδιενεργό υλικό μέσω:  

- εισπνοής,  

- απορρόφησης σκόνης,  

- προσβολής του δέρματος ή των ματιών,  

- κατάποσης.  
 
Η εσωτερική μόλυνση είναι περισσότερο επικίνδυνη από την εξωτερική. Η βλάβη που 
προκαλείται εξαρτάται από την ηλικία, την κατάσταση του οργανισμού και άλλους 
παράγοντες, που δείχνουν ότι η επίδραση της ακτινοβολίας μεταβάλλεται από άτομο σε 
άτομο και εξαρτάται από τον τρόπο έκθεσης σε δεδομένη ακτινοβολία.  
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Οι επιπτώσεις της έκθεσης μπορεί να εμφανιστούν αμέσως μετά την έκθεση (θάνατος) ή 
μεταγενέστερα μήνες ή χρόνια μετά από την έκθεση και μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και 
στις επόμενες γενιές, όταν προκαλούν μεταβολές στα γενετικά χαρακτηριστικά (λευχαιμία, 
καρκίνος, τερατογένεση, μεταλλάξεις κ.λ.π).  
Χαρακτηριστικό της βλαβερής επίδραση της ακτινοβολίας είναι η αύξηση της 
επιδεκτικότητας του ανθρώπου στις λοιμώξεις. Τα ανθρώπινα όργανα που έχουν τη 
μεγαλύτερη ευαισθησία στην ακτινοβολία είναι τα όργανα αναπαραγωγής, η διαύγεια των 
ματιών, ο θυρεοειδής, ο μυελός των οστών. Ανάλογες βλάβες προκαλούνται σε όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς. Διαφορετικές βλάβες, ισοδύναμης βαρύτητας προκαλούνται και 
στο περιβάλλον.  
Οι βλάβες οφείλονται στην ικανότητα που έχουν οι ακτινοβολίες να ιονίζουν τα άτομα, που 
συνθέτουν το σώμα μας, προκαλώντας μη αναστρέψιμες μεταβολές στα κύτταρα.  
Η βλάβη που προκαλείται από την ακτινοβολία εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας 
και το χρόνο έκθεσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η γνώση των μέγιστων επιτρεπτών 
δόσεων.  
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο χρόνος 
υποδιπλασιασμού, η ποιότητα και το είδος της ακτινοβολίας που εκπέμπονται, καθώς και 
από τη χημική συγγένεια ενός ραδιενεργού στοιχείου με κάποιο άλλο βασικό για τις 
βιολογικές λειτουργίες.  
Τα πιο επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τη φύση ραδιοϊσότοπα είναι εκείνα που έχουν 
μεγάλο χρόνο υποδιπλασιασμού, γιατί έτσι εκπέμπουν μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας και 
έχουν το χρόνο να συγκεντρωθούν στην τροφική αλυσίδα π.χ.  

 Ιώδιο 131 (χρόνος υποδιπλασιασμού 8,7 ημέρες)  

 Στρόντιο 90 (χρόνος υποδιπλασιασμού 20 χρόνια)  

 Καίσιο 137 (χρόνος υποδιπλασιασμού 33 χρόνια).  
Το ιώδιο 131 είναι πολύ επικίνδυνο γιατί είναι πολύ ελαφρύ και εξαπλώνεται σε μεγάλη 
απόσταση από το σημείο του ατυχήματος. Το στρόντιο και το καίσιο είναι πολύ επικίνδυνα 
γιατί εξαιτίας της χημικής τους συγγένειας με το ασβέστιο και το κάλιο, επικάθονται σε 
φύλλα και καρπούς φυτών και στο έδαφος. Ένα ποσοστό ξεπλένεται με τη βροχή και 
απορροφάται από το έδαφος. Κάποια φυτά απορροφούν με τις ρίζες τους το καίσιο και το 
στρόντιο, στη συνέχεια αυτά μεταφέρονται στα φυτοφάγα ζώα και καταλήγουν στον 
άνθρωπο.  

 Οι βασικές αρχές για την προστασία από τους κινδύνους της ακτινοβολίας, ώστε να 
μειώνεται η ετήσια δόση έκθεσης, και να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων, 
είναι:  

 Τοποθέτηση κατάλληλου προστατευτικού υλικού ανάμεσα στον άνθρωπο και τη 
ραδιενεργή ύλη.  

 Αύξηση της απόστασης από τη ραδιενεργή ακτινοβολία, η δόση είναι αντιστρόφως 
ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης.  

 Μείωση στο ελάχιστο του χρόνου που κάποιος βρίσκεται κοντά και του χρόνου 
έκθεσης με μία ραδιενεργή ουσία.  

 
Για την προστασία απαιτείται εξοπλισμός προστασίας του δέρματος και των αναπνευστικών 
οδών.  
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Σε περίπτωση μόλυνσης του δέρματος απαιτείται άμεση και άφθονη εξωτερική πλύση.  
Η έκθεση στην ακτινοβολία για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από 3 rem σε 13 εβδομάδες και 12 rem σε ένα χρόνο. Ο φορέας θα πρέπει να παρέχει στους 
αυτοκινητιστές ιατρικούς ελέγχους ακριβείς και προγραμματισμένους προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα ανωτέρω όρια ασφάλειας.  

 
8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 8 

 
Οι ουσίες της Κλάσης 8 μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε ζωντανούς ιστούς 
(δέρμα και βλεννογόνος μεμβράνη) με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή. Είναι δυνατό να 
σχηματίσουν διαβρωτικό ατμό ή ομίχλη κατά την επαφή τους με νερό ή ατμοσφαιρική 
υγρασία. Στην περίπτωση αυτή θα προκαλέσουν ζημιά (διάβρωση) σε άλλα εμπορεύματα ή 
τμήματα της μονάδας μεταφοράς τους.  
 
Ειδικότερα οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν είναι:  

 Προσβολή του δέρματος, των ματιών, των βλεννογόνων αδένων και νέκρωση των 
ιστών.  

 Διάβρωση, καύση άλλων υλικών.  

 Τοξικότητα.  

 Σχηματισμός ασταθών ουσιών.  

 Ρύπανση υδάτων.  
 

9. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 9 
 
Οι ουσίες της Κλάσης 9 παρουσιάζουν κινδύνους διαφορετικούς από αυτούς που 
παρουσιάζουν οι άλλες κλάσεις: παράγουν διοξίνες (τοξικά αέρια, που βιοαποικοδομούνται 
δύσκολα όπως PCB/PCT/PCTS) σε περίπτωση φωτιάς, παράγουν σκόνες θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο την υγεία (αμίαντος), κ.λπ.  
Ειδικότερα, οι κίνδυνοι είναι:  

 Δημιουργία φωτιάς (Υγροποιημένα μέταλλα)  

 Κίνδυνος για την υγεία αν εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα (αμίαντος)  

 Δημιουργία δηλητηριωδών αερίων σε περίπτωση φωτιάς.  
 

10. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
Τα απόβλητα διακρίνονται ανάλογα με την προέλευσή τους σε αστικά και ειδικά, ενώ 
ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε απόβλητα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα. Κατά τη 
Συμφωνία ADR ως απόβλητα ορίζονται ύλες, διαλύματα, μίγματα, ή είδη για τα οποία 
προβλέπεται η ανακύκλωσή τους αλλά μεταφέρονται για να επεξεργαστούν, να 
απορριφθούν ή καταστραφούν με αποτέφρωση ή άλλη μέθοδο.  
Με βάση τη συμφωνία ADR και τις σχετικές προδιαγραφές, τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν 
να ταξινομηθούν με βάση τον πρωτεύοντα κίνδυνο και να εξομοιωθούν με τις αντίστοιχες 
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επικίνδυνες ουσίες: ο τρόπος μεταφοράς, συνεπώς, είναι ο ίδιος με τις ουσίες με τις οποίες 
εξομοιώνονται τα απόβλητα.  
Για παράδειγμα εάν η ένδειξη που αναφέρεται στο έγγραφο μεταφοράς που δίνεται στον 
οδηγό είναι:  
 «ΑΠΟΒΛΗΤΑ, UN 1230, ΜΕΘΑΝΟΛΗ, 3 (6.1), ΙΙ», ή «ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΜΕΘΑΝΟΛΗ, 3 (6.1), UN 
1230, II»,  
ή στην περίπτωση υγρών αποβλήτων εύφλεκτων  
 «ΑΠΟΒΛΗΤΑ, UN 1993, ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (τολουόλη και αιθυλική αλκοόλη) 3, ΙΙ», ή 
«ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο (τολουόλη και αιθυλική αλκοόλη), 3 UN 1993, II»,  
τότε, τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με τον τρόπο μεταφοράς των 
επικίνδυνων εμπορευμάτων της κλάσης 3 ο οποίος αναφέρεται στο κεφάλαιο 3 της 
Συμφωνίας ADR.  
 

Απαραίτητες ενέργειες στην περίπτωση ατυχήματος από πλευράς οδηγού  
 
Στην περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά 
που αναφέρονται:  
1. Παραμείνατε ήρεμοι.  
2. Σταθμεύστε το όχημα όσο είναι δυνατόν, έξω από αστικά κέντρα και έξω από τον δρόμο 
κυκλοφορίας.  
3. Σταματήστε τη μηχανή.  
4. Ενεργοποιήστε το διακόπτη που απομονώνει όλα τα κυκλώματα (αν προβλέπεται από το 
όχημα).  
5. Εκτιμήστε τη σοβαρότητα της κατάστασης (απώλεια εμπορεύματος, πυρκαγιά, 
τραυματισμός ή μόλυνση).  
6. Προστατέψτε τον τόπο του ατυχήματος και γνωστοποιήστε τον κίνδυνο (ειδοποίηση των 
αρχών: Πυροσβεστική: 199, Αστυνομία: 100, Αναφέρατε αριθμό ύλης και επικινδυνότητας).  
7. Αν είναι απαραίτητο, εξαιτίας της επικινδυνότητας ή της σοβαρότητας του ατυχήματος 
ζητήστε συγκεκριμένη βοήθεια.  
8. Προχωρήστε στις πρώτες βοήθειες.  
Οι πέντε πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι σχετικά απλές. Για τις 
επόμενες (6 - 8) δίνονται περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες παραγράφους.  
Προστασία του χώρου του ατυχήματος – σήμανση του κινδύνου  
Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να απομονώνεται ο χώρος του ατυχήματος όταν 
εμπλέκονται επικίνδυνα εμπορεύματα.  
Στη συνέχεια θα πρέπει να σημαίνεται η περιοχή του ατυχήματος και να προστατεύεται το 
μεταφερόμενο υλικό και το όχημα.  
Αναλυτικότερα διακρίνονται δύο φάσεις: 

 Πρέπει να υποδεικνύεται με το τρίγωνο κινδύνου, ή με άλλο τρόπο εξίσου 
αποτελεσματικό, το ακινητοποιημένο όχημα πάνω στο οδόστρωμα ή το φορτίο που 
έπεσε στο οδόστρωμα και δεν μπορεί να μετακινηθεί άμεσα.  

 Πρέπει να χρησιμοποιούνται το τρίγωνο σε κάθε περίπτωση και επί πλέον το 
βράδυ, τα φώτα θέσης και ανάγκης.  

 Το τρίγωνο τοποθετείται:  
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- Σε απόσταση 1 μέτρου από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος με την 
ανακλαστική επιφάνεια προς τα επερχόμενα οχήματα.  

- Τουλάχιστον 50 μέτρα πριν από το εμπόδιο (100 μέτρα στους 
αυτοκινητόδρομους) έτσι ώστε να είναι ορατό σε απόσταση τουλάχιστον 
100 μέτρων.  

 Πρέπει, με τη χρήση του διατιθέμενου εξοπλισμού να:  
- Περιορίσετε τον χώρο που μολύνθηκε από την επικίνδυνη ουσία και από το όχημα για να 
μην πλησιάζουν άνθρωποι από περιέργεια και άνθρωποι χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.  
- Εμποδίσετε τις επικίνδυνες ύλες ειδικά αν είναι υγρές να απομακρυνθούν από τον χώρο 
του ατυχήματος και να διασκορπιστούν στο έδαφος, στις αποχετεύσεις και στον αέρα.  
 
 

Ασφάλεια της κυκλοφορίας και άλλα μέτρα σε περίπτωση διαρροής ή φωτιάς ενός 
επικινδύνου υλικού 

Στη συνέχεια αναλύονται οι απαραίτητες ενέργειες στις συνηθέστερες περιπτώσεις, της 
διαρροής υλικού και της φωτιάς. Συνήθως, έχουμε διαρροή υλικού που οφείλεται σε 
υπερχείλιση, σε φθορά ή σε θραύση της συσκευασίας ή του βυτίου του οχήματος κατά τη 
φόρτωση ή κατά την διαδρομή.  
Αν κατά τη φόρτωση γίνει υπερχείλιση ή διαφύγει κάποια ποσότητα επικινδύνου υλικού 
πρέπει:  

 Να ειδοποιηθεί ο υπεύθυνος του χώρου φόρτωσης.  
 Να διακοπεί η διαδικασία φόρτωσης, όχι μόνο στο όχημα που παρατηρείται η 

διαφυγή, αλλά και σε όλα τα άλλα οχήματα που πιθανόν βρίσκονται τη στιγμή εκείνη 
στο σταθμό φόρτωσης.  

 Να εμποδιστεί η είσοδος στην επικίνδυνη περιοχή οποιουδήποτε άλλου οχήματος.  
 Να ελεγχθεί ότι οι κινητήρες και οι ηλεκτρικές συσκευές των οχημάτων που 

βρίσκονται στην επικίνδυνη περιοχή είναι εκτός λειτουργίας.  
 Όλοι όσοι πλησιάζουν στην περιοχή δεν πρέπει να έχουν κάποια πηγή φωτιάς π.χ. 

αναμμένο τσιγάρο.  
 Οι οδηγίες αντιμετώπισης ατυχήματος να εφαρμοστούν σχολαστικά.  
 Να συλλεχθεί το χυμένο επικίνδυνο υλικό.  
 Αν το είδος του υλικού το επιβάλλει, ειδοποιείται η αρμόδια αρχή, π.χ. αν πρόκειται 

για υλικό που μολύνει τα υπόγεια νερά ή για υλικό που παράγει τοξικούς ατμούς.  
 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί διαρροή κατά τη διαδρομή οι κυριότερες ενέργειες 
είναι:  

 Αν είναι δυνατόν να μετακινηθεί το όχημα , οδηγείται έξω από την περιοχή 
κυκλοφορίας.  

 Σβήσιμο του κινητήρα και όλων των ηλεκτρικών συσκευών του οχήματος.  
 Απομάκρυνση των άλλων οχημάτων από την επικίνδυνη ζώνη, απαγόρευση 

εισόδου στη ζώνη αυτή άλλων οχημάτων. Σήμανση και απομόνωση της επικίνδυνης 
περιοχής.  
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Στην περίπτωση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών απαγορεύεται το κάπνισμα ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία πιθανής έναυσης.  

 Ειδοποίηση αρμόδιων αρχών (π.χ. αστυνομία ή πυροσβεστική) και ενημέρωσή τους 
για το είδος των επικίνδυνων υλικών. Ιδιαίτερη μνεία για τη σχέση του επικίνδυνου 
υλικού με το νερό (π.χ. το υλικό μολύνει τα υπόγεια νερά, ή παράγει εύφλεκτα 
αέρια σε επαφή με το νερό, περίπτωση κλάσης 4.3).  

 Ενέργειες για την εξάλειψη της διαρροής ή περιορισμός της με μέσα που είναι 
κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες αντιμετώπισης ατυχήματος. Ανάλογα με το 
υλικό (π.χ. τοξικό υλικό) πρέπει ο οδηγός να φοράει τον αντίστοιχο εξοπλισμό 
προστασίας (π.χ. μάσκα, γυαλιά, φόρμα).  

 Σε περίπτωση διαρροής στον δρόμο λαδιών ή πετρελαιοειδών ή οποιουδήποτε 
υλικού που δημιουργεί ολισθηρό οδόστρωμα, ειδοποίηση των άλλων οδηγών για 
τον κίνδυνο ατυχήματος.  

Πρώτες βοήθειες 
 
Αν συμβεί τροχαίο με σωματικές βλάβες, ο οδηγός ή άλλος χρησιμοποιών την οδό, 
υποχρεούται να δώσει την αναγκαία συμπαράσταση και βοήθεια στους παθόντες.  
Θα γίνει μνεία μόνον για ιδιαίτερα μέτρα που απαιτείται να παρθούν σε περίπτωση άμεσης 
σωματικής επαφής ή εισπνοής επικινδύνων υλικών.  
Ο πιο σίγουρος τρόπος για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, είναι και πάλι να 
εφαρμοστούν όσα προβλέπουν οι οδηγίες αντιμετώπισης ατυχήματος για το συγκεκριμένο 
υλικό, που συνοδεύουν το φορτίο.  
Οι οδηγίες αυτές φυσικά υπερισχύουν των παρακάτω υποδείξεων που είναι γενικές.  
 
Προσβολή ματιών: Σε περίπτωση που τα μάτια προσβληθούν πρέπει να γίνει αμέσως 
ξέπλυμα με άφθονο νερό για 15 τουλάχιστον λεπτά. Οποιαδήποτε καθυστέρηση έστω και 
δευτερολέπτων μπορεί να στοιχίσει την όραση του προσβληθέντος. Για την καλύτερη 
αντιμετώπιση υπάρχουν φιάλες νερού που ψεκάζουν στα μάτια με την κατάλληλη πίεση. Σε 
περίπτωση έλλειψης νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναψυκτικό ή μπύρα.  
 
Επαφή του επικίνδυνου υλικού με το δέρμα: Αν το διαβρωτικό υλικό πέσει στα ρούχα, 
πρέπει αμέσως να απομακρυνθεί με χρησιμοποίηση γαντιών για να μην έρθει σε επαφή με 
το χέρι. Σε περίπτωση που το υλικό έλθει σε επαφή με το δέρμα πρέπει να ξεπλυθεί 
αμέσως με άφθονο νερό (10 λεπτά τουλάχιστον). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναψυκτικά. Ακόμα και αν τα συμπτώματα σταματήσουν, 
επιβάλλεται η επίσκεψη στο γιατρό το ταχύτερο δυνατόν. Σε περίπτωση προσβολής του 
δέρματος από τοξικά υλικά, πέρα από άφθονο πλύσιμο η επίσκεψη στο γιατρό πρέπει να 
είναι άμεση.  
 
Εισπνοή τοξικών αερίων: Εφαρμογή των οδηγιών αντιμετώπισης ατυχήματος και άμεση 
εισαγωγή στο Νοσοκομείο με την πληροφόρηση του γιατρού για το είδος του υλικού που 
εισέπνευσε ο παθών.  
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Φωτιά  
Αντιμετώπιση φωτιάς  
Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φωτιάς απαιτείται ετοιμότητα, επάρκεια 
κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων, και γνώσεις του οδηγού που μεταφέρει τα επικίνδυνα 
υλικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ευκολότερη η αντιμετώπιση της φωτιάς κατά την έναρξη 
παρά κατά την εξάπλωση. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί η μεταφορά τοξικών υλικών. Το 
συνηθέστερο μέσο πυρόσβεσης είναι το νερό. Όμως για ορισμένα επικίνδυνα υλικά η χρήση 
του απαγορεύεται αυστηρά. Στη περίπτωση της βενζίνης όχι μόνο δεν σβήνει τη φωτιά αλλά 
και βοηθά στην εξάπλωσή της, αφού είναι ελαφρότερη και επιπλέει στο νερό. Για το λόγο 
αυτό πρέπει ο οδηγός να γνωρίζει ποιο είναι το κατάλληλο πυροσβεστικό μέσο για το 
εμπόρευμα που μεταφέρει. Στην περίπτωση που η φωτιά ξεσπάσει κατά την κίνηση του 
οχήματος ο οδηγός έχει στη διάθεσή του 2-3 πυροσβεστήρες. Πρέπει να ξέρει πολύ καλά τη 
χρήση τους έτσι ώστε να μην καθυστερήσει τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες. Ορισμένα 
βασικά σημεία για  
την κατάσβεση με φορητό πυροσβεστήρα είναι:  

 Καταβάλλεται προσπάθεια άμεσης κατάσβεσης του σημείου φωτιάς,  

 εάν αυτό δεν γίνεται τότε προσπαθούμε για τον περιορισμό αυτής ωσότου έρθει η 
Πυροσβεστική,  

 η ρίψη του πυροσβεστικού μέσου γίνεται προς την κατεύθυνση του ανέμου και στη 
βάση της φωτιάς.  

 
Το νερό μπορεί να χρησιμεύσει με δύο τρόπους:  

 εάν επιτρέπεται η χρήση του, να γίνει κατάσβεση,  

 να βοηθήσει στην ψύξη του βυτίου, για να μη προκληθεί έκρηξη από τη θερμική 
διαστολή.  

 
Σημαντικό στοιχείο υποβοήθησης της καταστολής της φωτιάς αποτελεί η πορτοκαλί πινακίδα 
που είναι κολλημένη στο αμάξωμα και υποδεικνύει το είδος του κινδύνου.  
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την ιδιαιτερότητα με την οποία καίγονται τα λάστιχα του 
αυτοκινήτου. Όταν αυτά υπερθερμανθούν, δεν αρκεί να σβηστούν οι φλόγες, γιατί η 
υπερθέρμανση εξακολουθεί και η φωτιά ξανανάβει. Για τον λόγο αυτόν, εκτός από το 
σβήσιμο της φωτιάς χρειάζεται και η ψύξη του λάστιχου με κάποιο μέσο, π.χ. νερό.  
Αντιμετώπιση της φωτιάς από τον οδηγό.  

 Χρησιμοποίηση του πυροσβεστήρα μόνο κοντά στη φωτιά.  

 Σβήνετε τη φωτιά προς τη φορά του ανέμου.  

 Σβήνετε από κάτω προς τα επάνω. Μην ψεκάζετε χωρίς στόχο προς τη φωτιά.  

 Σβήνετε από μπροστά προς τα πίσω. Μην καταπολεμήσετε τη φωτιά από το μέσον  

 Ψεκάζετε διακεκομμένα.  

 Φροντίστε να κρατήσετε απόθεμα πυροσβεστικού μέσου. Μην αδειάζετε εντελώς 
το περιεχόμενο του πυροσβεστήρα σε μικρές εστίες φωτιάς  
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 Καταπολεμήστε τη φωτιά με ταυτόχρονη χρήση πολλών πυροσβεστήρων. Μην 
επιχειρήσετε μόνος την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς και μη χρησιμοποιείτε τον έναν 
πυροσβεστήρα μετά τον άλλο  

 
Εάν καίγεται λάδι ή βενζίνη μέσα σε ανοικτό δοχείο, μην ψεκάσετε ποτέ πυροσβεστικό 
μέσο από το επάνω μέρος.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ! Η φωτιά στο λάστιχο ξανανάβει μέσω 
υπερθέρμανσης. Στην ανάγκη συνεχίστε μέχρις ότου καταστραφεί ολοκληρωτικά το 
καιγόμενο λάστιχο.  
 
 

11. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται, με βάση τον κίνδυνο που εγκυμονεί το 
επικίνδυνο εμπόρευμα τα μέτρα προστασίας, τα προληπτικά μέτρα και οι πρώτες βοήθειες 
σε περίπτωση ατυχήματος.  
1. Ευφλεκτότητα  
Είδος κινδύνου  
Για τα μάτια  
Για το δέρμα  
Για τις αναπνευστικές οδούς  
Μέτρα προστασίας  
Γυαλιά με ολοκληρωτική προστασία των ματιών  
Γάντια πλαστικά ή από καουτσούκ  
Μπουκάλι με καθαρό νερό για οφθαλμική πλύση  
Κατάλληλα προστατευτικά μέσα για τις αναπνευστικές οδούς  
Μπότες, φόρμα με κουκούλα για την πλήρη προστασία του κεφαλιού, του προσώπου και 
του λαιμού  
Μάλλινη κουβέρτα  
Προληπτικά μέτρα  
Μην καπνίζετε  
Να βρίσκεστε σε υπήνεμο σημείο  
Να φοράτε τα προστατευτικά ρούχα  
Πρώτες βοήθειες  
Αν η ουσία έχει προσβάλει τα μάτια, ξεπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 
15 λεπτά με τα βλέφαρα ανοιχτά  
Να αφαιρέσετε τα ρούχα που έχουν διαποτιστεί από το προϊόν  
Ξεπλύνετε το δέρμα αν έχουν μολυνθεί από την ουσία  
Αν τα ρούχα έχουν πιάσει φωτιά τυλίξτε αμέσως το σώμα με κουβέρτα μάλλινη: οι φλόγες 
θα σβήσουν από την έλλειψη οξυγόνου  
Στις επόμενες έξι ώρες θα πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση. 
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2. Διαβρωτικότητα  
Είδος κινδύνου  
Για τα μάτια  
Για το δέρμα  
Για τις αναπνευστικές οδούς  
Μέτρα προστασίας  
Γυαλιά με ολοκληρωτική προστασία των ματιών  
Γάντια πλαστικά ή από καουτσούκ  
Ποδιά ή μπότες  
Μπουκάλι με καθαρό νερό για οφθαλμική πλύση  
Προληπτικά μέτρα  
Μην καπνίζετε  
Να βρίσκεστε σε υπήνεμο σημείο  
Φορέστε τα ρούχα προστασίας  
Πρώτες βοήθειες  
Αν η ουσία έχει προσβάλει τα μάτια, ξεπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 
15 λεπτά με τα βλέφαρα ανοιχτά  
Να αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως που έχουν διαποτιστεί από το προϊόν  
Ξεπλύνετε το δέρμα αν έχει μολυνθεί από την ουσία  
Στις επόμενες έξι ώρες θα πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση.  
 
3. Τοξικότητα  
Είδος κινδύνου  
Πολύ υψηλός κίνδυνος από την επαφή με το δέρμα, την εισπνοή ή την κατάποση  
Οφθαλμικά τραύματα  
Μέτρα προστασίας  
Κατάλληλα προστατευτικά μέσα για τις αναπνευστικές οδούς  
Γυαλιά με ολοκληρωτική προστασία των ματιών  
Γάντια πλαστικά ή από καουτσούκ, ποδιά και μπότες  
Μπουκάλι με καθαρό νερό για πλύση του δέρματος  
Μάλλινη κουβέρτα  
Προληπτικά μέτρα  
Μην καπνίζετε  
Να βρίσκεστε σε υπήνεμο σημείο  
Πρώτες βοήθειες  
Να αφαιρέσετε αμέσως τα ρούχα που έχουν διαποτιστεί από το προϊόν  
Εάν η ουσία έχει προσβάλει τα μάτια, ξεπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 20 λεπτά με τα βλέφαρα ανοιχτά  
Ακόμα και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα θα πρέπει να δέχεται ιατρική φροντίδα και να 
παρακολουθείται για τουλάχιστον 48 ώρες 
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4. Εκρηκτικότητα  
Είδος κινδύνου  
Για τα μάτια  
Για το δέρμα  
Για τις αναπνευστικές οδούς  
Σπάσιμο  
Αιμορραγία  
Μέτρα προστασίας  
Γυαλιά με ολοκληρωτική προστασία των ματιών  
Γάντια πλαστικά ή από καουτσούκ  
Μπουκάλι με καθαρό νερό για πλύση του δέρματος  
Κατάλληλα προστατευτικά μέσα για τις αναπνευστικές οδούς  
Μπότες, φόρμα με κουκούλα για την πλήρη προστασία του κεφαλιού, του προσώπου και 
του λαιμού  
Μάλλινη κουβέρτα  
Προληπτικά μέτρα  
Μην καπνίζετε  
Να βρίσκεστε σε υπήνεμο σημείο  
Φορέστε τα προστατευτικά ρούχα  
Παρέχετε τις πρώτες βοήθειες. 
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ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
Το παρόν προσαρτάται στο Μνημόνιο Ενεργειών Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών εξαιτίας ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
σύμφωνα με τους κανονισμούς ΑDR/RID ,σύμφωνα με τις οδηγίες της  και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του. 

 
 ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να 
προκύψουν από καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
(ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ) 

 κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των 
δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 
κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας ατυχημάτων κατά την 
οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ΑDR/RID . 
 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ   

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ  ΛΑΣΚΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΠΑΤΖΕΣ  

 
 
 
 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β  
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ Κ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Κ .ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.  
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ 

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 Κ .ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΒΡΑΜΙΔΗ-ΣΙΔΕΡΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΗΛΙΑΣ  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΩΜΑΣ ΧΑΛΥΒΔΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΕΠ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΠ.ΟΙΚ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ  

   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

ΒΑΡΒΑΡΑ  ΚΑΜΠΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ  ΣΑΦΡΑ 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ  
 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  

ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ  
ΑΥΤ. ΤΜΗΜ .ΠΡΟΓΡΑΜ 
 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΛΕΝΑ ΜΑΝΑΡΑ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΩΝΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ  
ΤΜΗΜΑ 
 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  
 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
 ΕΡΓΩΝ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ  

 

 
 
Στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ οι ακόλουθοι υπάλληλοι διαθέτουν τα κατάλληλα 

επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
 

ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ – ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ – ΤΜΗΜΑ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
  
ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
με παράλληλα καθήκοντα στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ &  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
  
ΑΞΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ – ΤΜΗΜΑ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Με παράλληλα καθήκοντα στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΦΕΝΔΡΑ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ - ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ &  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
 ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
14 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΟΣ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΤΣΙΒΕΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Με παράλληλα καθήκοντα στο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
  
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
& ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
  
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ   & ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR/RID ,σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ΓΓΠΠ  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
    

 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΦΟΡΤΩΤΕΣ-JCB)   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
1 ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

2 ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

3 ΤΣΙΒΕΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

5 ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   

 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΑΡΠΑΓΗΣ-ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ) 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

    

ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

2 ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

3 ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

4 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ   

5 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΟΙ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ  

 

 
 
 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 

2 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

3 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

 
ΟΔΗΓΟΙ   ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

2 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ  
Όνομα Φορέα: 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

1 ΑΛΑΤΙΕΡΑ 4  

2 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 5  

3 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ (ή όχημα με βυτίο) 1  

4 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 2 ΚΑΛΑΘΙΑ 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Τσάπα) 5 JCB 

6             ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2  

7 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (Γκρέιντερ) -  

8 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (Μπουλντόζα) 1  

9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ -  

10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 3  

 
 
 

11 

 
 
 

ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ) 

 
 
 

11 

 
 
1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ           
 4  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ               
1ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ    
1BOB CAT                         
4  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
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«ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  » 

  
 
Η θέση στάθμευσης των οχημάτων είναι εντός του Σταθμού Μεταφόρτωσης –Λ. 
Διονύσου-  

Υπεύθυνος κινητοποίησης είναι ο Διευθυντής Παναγιώτης Ηλίας  τηλ: 2294320974 & ο 
Προϊστάμενος του τμήματος Συντήρησης και Κίνησης οχημάτων   τηλέφωνα επικοινωνίας 
: 2294320538 Κινητό :6957203595 

 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

  
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1  ΚΗΙ 3009 MAGIRUS 96 ΑΡΠΑΓΗ 4900058575 08/02/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 2 ΚΗΙ 3026 MERCEDES 38 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB9525031K549219 18/6/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 KHI-6139 MERCEDES 36 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB6750461K055736 03/11/1999 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 4 ΚΗΙ 6584 MERCEDES 66 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  WDB6520091K183768 25/05/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 5 ΚΗΟ 6178 MERCEDES 68 ΑΡΠΑΓΗ WDB65243915565174 06/06/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

 1 ΚΗΗ 2228 NISSAN 16 
ΦΟΡΤΗΓΟ   
ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ JN1CPUD22U0160480 11/08/1999 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΗ 2229 NISSAN 16 ΦΟΡΤΗΓΟ JN1APUD22U0056672 07/08/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 3 ΚΗΙ 3105 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JTFAS426700004030 14/08/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 4 ΚΗΙ 7275 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JTFAS426700013326 06/12/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΦΟΡ. 

ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

 1 ΚΗΟ 6131 SUZUKI 4X4 11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ TSMEYB21S00491409 13/07/2010 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

                                                                          
                                                         
                                                                                   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ      
      

Α/Α 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΦΟΡ. 

ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

1  
ΑΜ 65921 UNIMOC 92 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΕΡΕΙ ΒΥΤΙΟ  
ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 406121000922   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 2 ΜΕ 104712 MAN 230 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ  
 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ WMAM070035M134926 02/07/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΟ 

 3 ΜΕ 112608 CATERPILLAR 75 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ/ΕΡΠYΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 69Χ0958 15/10/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 4 ΜΕ 112609 CATERPILLAR 130 ΦΟΡΤΩΤΗΣ/ΕΡΠYΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 64J04675 15/10/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 5 ΜΕ 118062 VOLVO 95 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ VCEOBL71C00017024 01/09/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 6 ΜΕ 42524 JCB  85 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ SLP3CXTSTE0446060 02/06/1997 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 7 ΜΕ 59595 JCB  64 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ SLP2CXASWE0762299 06/11/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 8   JCB    JCB SLP3CXTSTE0441352   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 9 ΜΕ 122889     ΦΟΡΤΩΤΗΣ/ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  

ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

 10 BOB CAT BOB CAT     514912333 (ΤΥΠΟΣ 751)   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 11 ΜΕ 110676 
JCB 

(ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)     3CX4TA81340185   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΦΟΡ. 

ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

1  ΚΗΙ 7303 MAZDA 14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ/ΑΛΑΤΙΕΡΑ JMZUN82426W401240 02/05/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 2 ΜΕ 104714 MITSUBISHI 136 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MMBCNKB407D151316 24/06/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 3 ΜΕ 59562 TOYOTA 75 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ JT131LNE500028455 21/07/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΜΕ-140743 MERCEDES 170 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-BYTIO WDB67603415541096 12/06/2019 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
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ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ  
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1  ΜΕ 118000 IVECO 177 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ZCFC65D0005801784 07/07/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ME-85930 MERCEDES 140 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ WDB6740111K003786 24/06/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟ 
Ρ.ΙΣ

 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
    ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 3040 IVECO 35 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (34 ΘΕΣΕΩΝ) ZXF095D0002343089 10/08/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 6560 IVECO 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (18 ΘΕΣΕΩΝ) ZCF04580105251734 11/01/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΙ 7291 MAN 41 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (35 ΘΕΣΕΩΝ) WMAL53ZZ44Y132769 22/02/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 9610 FORD 17 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (15 ΘΕΣΕΩΝ) 
WFOEXXGBVEWM8235

07/03/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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– ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
 
Στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις: 
 
 
 
 

α/α Επωνυμία 
 

Τομείς δράσης 
 

Υπεύθυνος Εθελοντικής 
Οργάνωσης 

 

Τηλέφωνα 
επικοινωνίας 

 
1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
Ν.ΒΟΥΤΖΑ –
ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΥ -ΠΥΣΕΘ 

Επιχειρησιακές & 
Υποστηρικτικές  
Δασοπροστασία  
Δασοπυρόσβεση  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΔΑΜΙΑΝΟΓΛΟΥ 

 

2 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ  -ΣΕΔΜ 

Επιχειρησιακές & 
Υποστηρικτικές  
Δασοπροστασία  
Δασοπυρόσβεση 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  

 

 
Άλλες Εθελοντικές Οργανώσεις 
 
 

α/α Επωνυμία 
 

Τομείς δράσης 
 

Υπεύθυνος 
Εθελοντικής 
Οργάνωσης 

 

Τηλέφωνα 
επικοινωνίας 

 

1 Επίλεκτη Ομάδα 
Ειδικών Αποστολών 
Μαραθώνα  

Επιχειρησιακές και 
Υποστηρικτικές  

Αθανάσιος Λασκούδης  

2 Έφιππο Σώμα 
Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας  

Υποστηρικτικές 
δράσεις. 

Πέτρος Στέλλας   

 

 

3. Εθελοντική Ομάδα 
Κοινότητας 
Μαραθώνα 

Επιχειρησιακές και  
Υποστηρικτικές  
δράσεις. 

Γεώργιος Λέπουρης  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ  
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4. Εθελοντική Ομάδα Κοινότητας 

Νέας Μάκρης 
Επιχειρησιακές  
           &  
Υποστηρικτικές  
δράσεις. 

Γεώργιος Μιχαήλ  

5. Εθελοντική Ομάδα Κοινότητας 
Γραμματικού 

Επιχειρησιακές & 
Υποστηρικτικές 
δράσεις 

Δημήτριος 
Λαμπαρός 

 

6. Εθελοντική Ομάδα Κοινότητας 
Βαρνάβα  

Επιχειρησιακές & 
Υποστηρικτικές 
δράσεις  

Σπυρίδων Ηλίας  
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
Παρατίθεται επικαιροποιημένο Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.  
Την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως 

προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην 
περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την κατάρτιση του Μητρώου έως 
31/12/2020, και την εγγραφή των παρακάτω επιχειρήσεων ως εξής:  

 
ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, Α.Φ.Μ. 119616135, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έδρα την παραλία Βαρνάβα, 

 Βαρνάβας, Τ.Κ. 19014, η οποία επιθυμεί δραστηριοποιηθεί στις Δημοτικές Ενότητες 
Γραμματικού και Βαρνάβα, με το παρακάτω μηχάνημα:  

ΟΧΗΜΑ – MHXANHMA ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
1. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ – ΕΡΓΑΤΗ   
ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ  
α) ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
β) ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - JCB 1 55,00 29,00 13,00 

 
 2. ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Φ.Μ. 998380500, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με 
 έδρα την οδό Εθν. Μακαρίου 4, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, η οποία επιθυμεί να  
δραστηριοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα παραστεί ανάγκη, με τα 
 παρακάτω μηχανήματα:  
ΟΧΗΜΑ – MHXANHMA ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 1.ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ – ΕΡΓΑΤΗ  
2. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ  
α) ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 2. 
β) ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - JCB 1 55,00 29,00 13,00 BOB CAT 2 42,00 26,00 10,00  
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 95,00 40,00 24,00 ΦΟΡΤΗΓΟ 22Τ 4 73,00 33,00 17,00 

 
ΑΦΟΙ ΚΙΚΙΔΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 999242900, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα την οδό 

 Σταματιάδου 4, Καισαριανή, Τ.Κ. 16122, η οποία επιθυμεί να 7 
δραστηριοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα παραστεί ανάγκη, με τα 
παρακάτω μηχανήματα:  

ΟΧΗΜΑ – MHXANHMA ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Δ  
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1. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ – ΕΡΓΑΤΗ 
2. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
 2.α) ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 2.β) ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - JCB 3 55,00 29,00 13,00 BOB CAT 1 
 42,00 26,00 10,00 ΦΟΡΤΗΓΟ 22Τ 4 73,00 33,00 17,00 ΤΣΑΠΑ 3 85,00 38,00 22,00 ΟΧΗΜΑ  
ΤΥΠΟΥ 4Χ4 2 28,00 18,00 4,00  
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ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

 

ΧΩΡΟΙ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

 

Για να εκκενωθούν όμως σωστά οι οικισμοί έχουν καθοριστεί χώροι συγκέντρωσης 
των κατοίκων (κι όσων βρίσκονται στην περιοχή).  

Σε αυτούς συγκεντρώνονται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης (με κάθε πρόσφορο 
μέσω, πχ ΜΜΕ, πόρτα-πόρτα, τηλέφωνα, SMS, ανακοινώσεις) οι άνθρωποι της 
περιοχής, για να μεταφερθούν κατόπιν, οργανωμένα, σε ασφαλείς χώρους. 

Οι παρακάτω δεν είναι λοιπόν χώροι στους οποίους θα σωθεί κάποιος αν 
παραμείνει, αλλά οι χώροι που οι άνθρωποι της περιοχής πρέπει αν 
συγκεντρωθούν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης  κατόπιν εντολής αρμοδίων, για 
να τους μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία. 

Το σχέδιο προβλέπει αναλυτικά ανά δημοτική ενότητα χώρους συγκέντρωσης, 
καθώς και δρόμους προσπέλασης. 

 Συγκεκριμένες ενέργειες, σημεία συγκέντρωσης ακόμη και δρόμους 
διαφυγής ανά δημοτική ενότητα  για την ασφαλή απομάκρυνση του 
πληθυσμού σε περίπτωση πυρκαγιάς στην πόλη. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 

Επιχειρησιακά μέσα δεν υπάρχουν στην Κοινότητα διότι βρίσκονται συγκεντρωμένα 
στο σταθμό μεταφόρτωσης στη Ν. Μάκρη . 

Υπάρχουν μέσα ιδιωτών { υπό διαπραγμάτευση} 

Οι μετακινήσεις  του πληθυσμού θα γίνονται όποτε απαιτηθεί συντεταγμένα με 
τροχονομία , με τα Ι.Χ ,ιδιώτες παλαιοί αστυνομικοί που είναι εκπαιδευμένοι. 

Ο  οικισμός  Μαραθώνα   μπορεί να χωριστεί  σε  6   ζώνες όπου υπάρχουν θέσεις 
συγκέντρωσης πληθυσμού ανάλογα με τις έκτακτες ανάγκες: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ε 
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1. Το Κέντρο του οικισμού όπου υπάρχει  ανοικτός χώρος στην  Πλατεία  
Ηρώων και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου 

2. Η Σούφανη, χωρίς ανοικτούς χώρους συγκέντρωσης  
3. Ο Συνοικισμός  με μία  πλατεία στο κέντρο του συνοικισμού   
4. Ο οικισμός Μπέη με  το Ολυμπιακό παρκινγκ   
5. Η Κοκκινάδεζα με τους αθλητικούς χώρους του κλειστού γηπέδου 

μπάσκετ «Καβαρνού»  
6. Το Κολωνάκι με ανοικτούς χώρους μπροστά στο Δημαρχείο και τις 

εγκαταστάσεις της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου  

Οικισμός  Παραλίας Μαραθώνα - Άγιος  Παντελεήμων, επίσης μπορεί 
να χωριστεί στις παρακάτω ζώνες. 

1. Ο χώρος του Τύμβου Μαραθώνα για συγκέντρωση στο παρκινγκ του 
αρχαιολογικού χώρου και στο ύπαιθρο  με την συναίνεση της Αρχαιολογίας 

2. Οι Αύλειοι ανοικτοί ή κλειστοί χώροι των σχολείων Δημοτικού και 
Νηπιαγωγείου ανάλογα με την έκτακτη ανάγκη που προκύψει 

3. Οικισμός Άνω  Σούλι , υπάρχει ανοικτός χώρος στο κέντρο του χωριού δίπλα 
στον κεντρικό δρόμο και οι χώροι του Πολιτιστικού Κέντρου πρώην 
δημοτικού σχολείου. 
Οικισμός Κάτω Σούλι. Μπορούμε να χωρίσουμε την ευρύτερη περιοχή στου 
Κάτω Σουλίου στους παρακάτω 4 οικισμούς, 

1. Κάτω Σούλι – κεντρικός οικισμός, περιλαμβάνει μία μεγάλη περιοχή με 
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
χώροι συγκέντρωσης με ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ καθώς 
και το Πολιτιστικό Κέντρο ‘ Αποθήκη΄ με ανάλογη χρήση. 

2. Σχοινιάς και Άνω Σχοινιάς, όπου περιλαμβάνει το πευκοδάσος της 
Κουκουναριάς και την οικιστική περιοχή του Σχοινιά.  

3. Οικισμός Δικαστών και Εισαγγελέων , υπάρχουν ανοικτοί χώροι. 
4. Οικισμός  Αύρα (Άνω και Κάτω), είναι ο Οικισμός που κάηκε το 2013 και δεν 

έχει μεγάλους χώρους συγκέντρωσης, εκτός το Πολιτιστικό τους Κέντρο στην 
άνω Αύρα.  

5. Οικισμός Πάντειος Πολιτεία , δεν έχουν κεντρικούς ανοικτούς χώρους . 
6. Οικισμός Άγιος Γιώργης, χρησιμοποιούν την κεντρική Λεωφόρο Σουλίου .  
7. Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων δίπλα στο Κωπηλατοδρόμιο όπου και 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τους χώρους του ως συγκέντρωση κατοίκων 
8.  Συνεταιρισμός Πολυτέκνων , μπορεί να χρησιμοποιήσει την κεντρική 

λεωφόρο Σουλίου και τους χώρους του Κωπηλατοδρομίου αφού υπάρξει 
ανάγκη φυσικά με την άδεια των Ολυμπιακών Ακινήτων και της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Κωπηλασίας 

9. Οικισμός Προφήτης Ηλίας ,υπάρχουν ανοικτοί χώροι. 
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10. Οικισμός  Καλέντζι, υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης πολιτών στην ρεματιά 
και την Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος καθώς και στο ανοικτό 
γήπεδο μπάσκετ.  

11.  Οικισμός Βρανάς, δεν υπάρχουν πλατείες και ανοικτοί χώροι συγκέντρωσης 
πλην του ανοικτού χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα και της 
αναγκαστικής μετακίνησης των πολιτών αναλόγως του προβλήματος προς το 
βουνό κοτρώνι και τη Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού. 

Για την υποδοχή και φροντίδα  

 Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου  - Κλειστό Γυμναστήριο (Μαραθώνας) 
 Κλειστό γήπεδο μπάσκετ Καβαρνού (Μαραθώνας) 
 Κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου (Μαραθώνας) 
 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού (Μαραθώνας) 
 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού (Παραλίας Μαραθώνα) 
 Αίθουσα Πολιτιστικού ‘Αποθήκη’ (Κάτω Σούλι) 
 Αίθουσα Πολιτιστικού (Άνω Σούλι) 
 Αίθουσα Πολιτιστικού (Καλέτζι) 
 Ανοικτοί  χώροι – πλατεία συνοικισμού (Μαραθώνας) 
 Ανοικτοί  χώροι – πλατεία Αγίου Παντελεήμονα (Παραλία Μαραθώνα) 
 Ανοικτοί  χώροι – Δημοτικό Παρκινγκ (Παραλία Μαραθώνα) 
 Γήπεδο ποδοσφαίρου (Μαραθώνας) 
 Γήπεδο ποδοσφαίρου (Κάτω Σούλι) 
 Ανοιχτός χώρος των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθώνιου Δρόμου. 
 Αύλειοι χώροι σχολικών μονάδων (Μαραθώνας, Παραλία, Κάτω Σούλι) 
 Πλατείες (Μαραθώνας, Παραλία, Κάτω Σούλι) 
 Χώρος μπροστά στο Δημαρχείο (Μαραθώνας) 
 Παρκινγκ  Μπέη (Οικισμός Μπέη) 
 Παρκινγκ  Κωπηλατοδρομίου (Κάτω Σούλι, Παραλία,  Σχοινιάς) 
 Κωπηλατοδρόμιο (συνεργασία με τα Ολυμπιακά Ακίνητα και την Ομοσπονδία 

Κωπηλασίας). 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Χώροι συγκέντρωσης  πολιτών   

 Οικισμός  Νέου  Βουτζά 
 1.Κτίριο 2ου Γυμνασίου και αύλειος  χώρος 
 2.Εκκλησία  Αγίου Ιωάννη  
 Οικισμός  Μάτι  
 1.Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου 
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 Οικισμός Αγ. Ανδρέας  
 1.Αύλειος χώρος και παρκινγκ  εκκλησίας Αγίου Ανδρέα. 
 Οικισμός Ζούμπερι 
 1.Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής εντός οικισμού Φλωρίδος 
 2.Εκκλησία Μεταμόρφωσης Σωτήρος 
 Οικισμός Προβάλινθος και Αγία Μαρίνα  
 1.Γήπεδο Αγίας Μαρίνας  
 2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας 
 3.Εκκλησία Αγ. Μαρίνας 
 Εκκλησία Αγίων Αποστόλων 
 Οικισμός  Λιβυσίου  
 1.Πλατεία Λιβυσίου 
 Οικισμός Εφημεριδοπωλών  
 1.Πλατεία  Εφημεριδοπωλών 
 Οικισμός  Ανατολής  
 Πλατεία Ανατολής –Εκκλησία Προφήτη Ηλία 
 Πλατεία Ανατολής-  οδός Ανατολής &  Αρτέμιδος 
 Οικισμός Νέας Μάκρης 
 Χώρος μπροστά από το κτίριο ΕΤΒΑ –παρκινγκ  -   5η γειτονιά 
 Πλατεία Νέας Μάκρης-5η γειτονιά 
 Γήπεδο Εθνικού Νέας Μάκρης -1η γειτονιά 
 Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης -5η γειτονιά 
 Εκκλησία  Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης  

ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

Ο Βαρνάβας έχει χωριστεί σε 12 μέρη . Έντεκα  σημεία και μία παραλία . Έχουν 
χωριστεί σε γειτονιάς και έχει τοποθετηθεί 22 Υπεύθυνοι γειτονιάς –εθελοντές: 
Κυρίως οικισμός:  

 Περιοχή στρατοπέδου- Προφήτη Ηλία -Β Ανέμων – Αγ. Ιωάννη  :.  Στις 
περιοχές αυτές υπάρχουν πάνω από τριακόσια σπίτια και όλα μόνιμες 
κατοικίες. 

 Περιοχές  Κολυγιώργα-Κέπεζα- Ρουμελιώτικα- Αγ. Κυριακή  
 Περιοχές  Ιλκιζα – Χάνι ΠΑΠ: Η περιφερειακή οδός που μας ενώνει με το 

Γραμματικό και σε περίπτωση αντίθετης φωτιάς η περιφερειακή οδός  του 
Καπανδριτίου.  

 Υπάρχει χωματόδρομος (γύρω στις σαράντα οικίες ) που βρίσκονται στο Χάνι 
ΠΑΠ σε ψηλότερο σημείο,  που οδηγεί στο Καπανδρίτι. Στον δρόμο αυτό, 
βρίσκετε και η γεώτρηση υδροδότησης του κυρίως οικισμού  

 Παραλία Βαρνάβα  
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: 

1. Η εκκλησία του χωριού ΙΝ Πέτρου και Παύλου ,  
2. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στη θέση Πύργος, 
3. Το γήπεδο του μπάσκετ στην παλιά βρύση 
4. Δημοτικό  Σχολείο Βαρνάβα 
5. Νηπιαγωγείο Βαρνάβα 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 

         Γραμματικό κέντρο 

1. Κεντρικό κατάστημα  Δήμου  
2. Πλατεία Ηρώων 
3. Παλαιά Πλατεία 
4. Πλατεία Αγ. Αθανασίου 
5. Γήπεδο ποδοσφαίρου   
6. Γήπεδο μπάσκετ  

Εκκλησίες  

7. Αγ. Γεώργιος 
8. Αγ. Αθανάσιος  
9. Αγ. Παρασκευή 
10. Αγ. Ιωάννης 

ΣΕΣΙ 

11. Αγία Σωτήρα 

ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ 

12. Ανοικτοί χώροι μακριά από το λιμάνι. 

Προτεινόμενος τόπος προορισμού (σημείο καταφυγής )  ανοικτά  γήπεδα 

 Γήπεδο  Μαραθώνα 
 Γήπεδο Γραμματικού  
 Γήπεδο Βαρνάβα  
 Γήπεδο  Ερυθρού 
 Γήπεδο Αγίας Μαρίνας  
 Κωπηλατοδρόμιο 
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Προτεινόμενος τόπος  προορισμού  {σημεία καταφυγής }  κλειστοί κλιματιζόμενοι 
χώροι  

 Δημοτικά Καταστήματα  σε όλες τις Δ.Ε 
 Κ.Α.Π.Η    σε όλες τις  Δ.Ε  
 Αίθουσες  πολλαπλών  χρήσεων  στις σχολικές  μονάδες  
 Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης  
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ     
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 
 
Ακολούθως παρατίθεται ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και 

υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

Γραφείο Δημάρχου 2294320526  

Κ.ΕΠΙΧ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  2294095579 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2294320920  

  2294320919  

ΚΕΠ Νέας Μάκρης 2294320813  

  2294320814  

  2294320815  

ΚΕΠ Μαραθώνα 2294067000  

  2294067026  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤ  
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Δήλωση βλαβών καμένων λαμπτήρων 2294320518  

  2294320579  

Υδραυλικός Μαραθώνα (για ώρες εκτός ωραρίου 

 Δημοτικών 

 υπηρεσιών) 

6941613052  

Υδραυλικός Νέας Μάκρης (για ώρες εκτός ωραρίου 

 Δημοτικών υπηρεσιών) 
6949135875  

Δήλωση βλαβών Ύδρευσης 2294320953  

  2294320954  

Καθαριότητα 2294320548  

Ύδρευση πρασίνου 2294320934  

Δημοτολόγιο 2294320956  

  2294320971  

  2294320924  
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Ληξιαρχείο 2294320926  

  2294320955  

Άδειες Καταστημάτων 2294320921  

  2294320923  

Ταμειακή υπηρεσία 2294320569  

  2294320512  

  2294320513  

Τμήμα Προμηθειών 2294320572  

  2294320585  

Λογιστήριο 2294320536  

  2294320569  

Νομική Υπηρεσία 2294320532  

Κοιμητήρια 2294320935  



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
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Πρωτόκολλο Νέας Μάκρης 2294320516  

  2294320515  

Πρωτόκολλο Μαραθώνα 2294320914  

Κατάστημα Βαρνάβα 2294320965  

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας. Παιδείας, Πολιτισμού  

και Αθλητισμού 
2294094061  

Δημοτική Αστυνομία 2294320938  

  6947991067  

Οικονομικές Υπηρεσίες  

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2294320582  

Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 2294320569  

Τμήμα Ταμείου 2294320512  

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας 2294320514  

Τμήμα Μισθοδοσίας 2294320523  
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Τεχνικές Υπηρεσίες  

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 2294320579  

Τμήμα Συγκ/κών & Κτιριακών Έργων 2294320541  

Τμήμα Ηλεκτρ/κών Έργων & Σηματοδότησης 2294320518  

Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβ/κών Έργων 2294320954  

Τμήμα Συγκ/νιών & Εγκαταστάσεων 2294320524  

Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Υποστήριξης 2294320522  

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2294320974  

Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας &  

Συντήρηση  

Πρασίνου 

2294320933  

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων 2294320538  

Διοικητικές Υπηρεσίες  

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2294320583  
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Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 2294320525  

  2294320529  

  2294320566  

  2294320541  

Τμήμα Δημ. Κατάστασης & Ληξιαρχείου 2294320924  

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

 Πληροφορικής 
2294320546  

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 

 Πολιτισμού & Αθλητισμού 
2294094061  

Γραφείο Αθλητισμού 2294320534  

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2294320972  

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 2294320957  

Τμήμα Αδειοδ. Ρύθμισης Εμπορ. Δραστηριοτήτων & 

 Τουρισμού 
2294320923  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ADR/RID 
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 2294320921  

Κοινωνικές Υπηρεσίες  

Κοινωνική Μέριμνα 2294092244  

Κέντρο Κοινότητας 2294092244  

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 2294091455  

Κοινωνικό Φαρμακείο 2294099645  

Τοπικά Συμβούλια  

Τοπικό Συμβούλιο Νέας Μάκρης 2294320517  

Τοπικό Συμβούλιο Μαραθώνα 2294320920  

Τοπικό Συμβούλιο Βαρνάβα 2294320974  

Τοπικό Συμβούλιο Γραμματικού 2294320959  

 

Επιτροπές 
 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ADR/RID 
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Οικονομική Επιτροπή 2294320567  

Τουριστική Επιτροπή 2294320957  

 2294320957  

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ/σης 2294067774  

Ποιότητας Ζωής 2294320920  

Εκτελεστική Επιτροπή 2294320529  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Γραφείο Δημάρχου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
2. Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας 
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Διεύθυνση Καθαριότητας ,Ανακύκλωσης , Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου και 

Υποδομών 
5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης 
8. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
9. Πρόεδροι Κοινοτήτων 

 
 
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
2. Περιφέρεια Αττικής 
3. Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης 
4. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα 
5. Αστυνομική Διεύθυνση Ανατ. Αττικής 

 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ζ 



 
 
 
 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
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Το παρόν Μνημόνιο Ενεργειών  του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR/RID , υποβλήθηκε από την Πολιτική Προστασία του 
Δήμου Μαραθώνος την  1/12/2020 στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος . 

 

 

Η συντάξασα                                                                                    Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Β.ΚΑΜΠΕΛΗ         ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 

 

 

 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 
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