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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ‐ ΑΜ



ΕΚΑΒ: 166
1
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0138 ‐ 21311510966
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Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ ΑΣ ΠΕΡ. ΑΤ
ΤΤΙΚΗΣ: 213‐2063663‐6692‐642‐659
9
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ΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2132158610
2
0‐8611



ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜ
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Μέ ρος Ι. Εισαγωγή
1. Ο
Ομάδα σύντα
αξης
Η ο
οριζόμενη ομάδα
ο
έργο
ου, όπως α
αυτή προτάθ
θηκε από την
τ
ανάδοχχο εταιρεία και
αναγγράφεται σττην υποβληθείσα (αρ.π
πρωτ. 214609/06‐11‐201
15) προσφορρά της προςς την
Αυτο
οτελή Δ/νσ
ση Πολιτική
ής Προστασσίας της Περιφέρειας
Π
Αττικής κκαι όπως αυτή
α
επικκαιροποιήθη
ηκε στη συννέχεια με τηην από 26‐1
11‐2016 (αρ
ρ.πρωτ. 231111605) επισ
στολή
προς την Υπηρεσ
σία, αποτελεείται από του
υς κάτωθι:

Ο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΩΝΥΜΟ
Αθηνά Πρόγιου

ΘΕΣΗ
Υπεύθυνοςς Έργου

Ιωάνννης Ζιώμαςς

Μέλος Ομά
άδας

Ιωάνννης Σέμποςς

Μέλος Ομά
άδας

Νικό
όλαος Σιδέρη
ης

Μέλος Ομά
άδας

Γρηγγόρης Δοπτίδ
δης

Μέλος Ομά
άδας

Κωννσταντίνος Κα
αραλής

Μέλος Ομά
άδας

ΡΟΛΟΣ
Ο Υπεύθυννος Έργου (Project
Manager) έέχει:
 τηνν επίβλεψη και τη
συυνολική ευθύ
ύνη για
τηνν καλή εκτέλλεση του
Έρργου,
 έχχει την ευθύννη της
εκττέλεσης τωνν
εργγασιών και
ηγείται τηςς ομάδας
έργου.
Στέλεχος τηης ομάδας με
μ
σχετική εμμπειρία για την
εκτέλεση ττου περιγραφ
φόμενου
έργου.
Στέλεχος τηης ομάδας με
μ
σχετική εμμπειρία για την
εκτέλεση ττου περιγραφ
φόμενου
έργου.
Στέλεχος τηης ομάδας με
μ
σχετική εμμπειρία για την
εκτέλεση ττου περιγραφ
φόμενου
έργου.
Στέλεχος τηης ομάδας με
μ
σχετική εμμπειρία για την
εκτέλεση ττου περιγραφ
φόμενου
έργου.
Στέλεχος τηης ομάδας με
μ
σχετική εμμπειρία για την
εκτέλεση ττου περιγραφ
φόμενου
έργου.

ΓΡΑΜ
ΜΜΑΤΕΙΣ:
Χρυσάνθη Κοντο
ού
Αναστασία Παρα
ασίδου
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2. Ισ
στορικό Αναθεωρήσεωνν
2.1 Π
Πίνακας Ανα
αθεωρήσεων
α/α
α αναθεώρησ
σης

Τμήμ
ματα & Σελλίδες Ημερ
ρομηνία
που επηρεάστη καν

Παρα
ατηρήσεις

έγκρ
ρισης
αναθ
θεώρησης

Φύλλο Αναθ
θεωρήσεων
2.2 Φ
α/α
α αναθεώρησ
σης

Σκοπό
ός

Περιγραφή

Όνομα

Υπογραφ
φή

αρακτηρισμ
μός βαθμού ασφαλείας
α
3. Χα
ΑΔ
ΔΙΑΒΑΘΜΗΤ
ΤΟ
4. Πίνακας Διαννομής
Παρρατίθεται στο
ο Παράρτημα
α Η.

ος και εξουσιιοδότηση εφ
φαρμογής το
ου σχεδίου
5. Ένναρξη ισχύο
Η η
ημερομηνία έναρξης του
τ
παρόντοος σχεδίου ορίζεται η……,
η
ημέρα
α έγκρισης και
υπογραφής από
ό το Γενικό Γρ
ραμματέα Ποολιτικής Προ
οστασίας.
Οδηγίες για την
τ ενεργοπο
οίηση και εφ
φαρμογή του σχεδίου
6. Ο
Η εενεργοποίηση του Ειδικκού ΣΑΤΑΜ Ε Περιφέρεειας Αττικής γίνεται ότταν οι Αρμό
όδιες
Υπηρεσίες της Περιφέρεια
ας Αττικής εενημερωθού
ύν για Τεχνολογικό Ατύύχημα Μεγάλης
Έκτα
ασης στα όριια της Περιφ
φέρειας Αττικκής, ή κατόπιν εντολής τη
ης ΓΓΠΠ.
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Μέροος ΙΙ. Κύριο Μέρος
Μ
1. Σκκοπός
Σκοπ
πός του παρ
ρόντος Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισ
σης Τεχνολο
ογικού Ατυχήήματος Μεγάλης
Έκτα
ασης της Περ
ριφέρειας Ατττικής ‐ Ειδικκό ΣΑΤΑΜΕ Περιφέρεια
ας Αττικής είν
ίναι η υλοπο
οίηση
των δράσεων Πολιτικής
Π
Προστασίας
Π
ών Ατυχημά
άτων
για την ανντιμετώπιση Τεχνολογικώ
Μεγγάλης Έκτασης – ΤΑΜΕ σε
σ βιομηχανιικές εγκατασ
στάσεις που εμπίπτουν σστις διατάξεις της
ΚΥΑ 172058/11‐2‐2016 (εγκκαταστάσειςς ανώτερης και κατώτερης βαθμίδα
ας ΣΕΒΕΖΟ) που
άγονται στα
α διοικητικά
ά όρια της Περιφέρειιας Αττικής,, λαμβάνονντας υπόψη
η τις
υπά
κατεευθύνσεις κα
αι διατάξεις του Γενικού
ύ ΣΑΤΑΜΕ που
π συντάχθηκε με μέριιμνα της ΓΓΠ
ΠΠ το
20099.
2. Α
Αντικειμενικο
οί Στόχοι
Ο πρροσδιορισμό
ός της διαδικασίας συμμ
μετοχής τωνν αρμόδιων υπηρεσιών ττης Περιφέρ
ρειας
Αττιικής και η απ
ποτελεσματιική συνεργα
ασία τους, όπ
πως και η ενναρμόνιση ττων δράσεωνν της
Περιφέρειας Ατττικής με το
ους λοιπού ς επιχειρησ
σιακά εμπλεεκομένων φ ορείς [Δημό
όσιοι
βεστικό Σώμ
μα ‐ Π.Σ., Ελλληνική Ασττυνομία ‐ΕΛ
Λ.ΑΣ., Λιμενιικό Σώμα ‐ Λ.Σ.,
φορρείς (Πυροσβ
Εθνιικό Κέντρο Άμεσης Βοη
ηθειών ‐ ΕΚ
ΚΑΒ, Οργανιισμοί Τοπική
ής Αυτοδιοίίκησης ‐ ΟΤ
ΤΑ Α’
βαθμού), ιδιωττικοί φορείίς, εθελονττικές οργαννώσεις, κλπ.], οι οποίίοι ασκούνν τις
μοδιότητές τους
τ
εντός των διοικηητικών ορίω
ων της Περ
ριφέρειας Α
Αττικής για την
αρμ
αντιιμετώπιση ΤΑ
ΑΜΕ.
3. Α
Ανάλυση κινδ
δύνου‐Κατάσ
σταση‐ Παρα
αδοχές‐ Προ
οϋποθέσεις‐‐ Παράμετροοι Σχεδιασμο
ού
Ανάλυση κιννδύνου
3.1 Α
Η εεκτίμηση επ
πικινδυνότητα
ας και ο π
προσδιορισμός της έκτα
ασης των εεπιπτώσεων των
διαφ
φόρων σενα
αρίων ατυχη
ημάτων, για τις εγκατασ
στάσεις που
υ ευρίσκοντα
αι στα όρια
α της
Περιφέρειας Ατττικής με επικίνδυνες
ε
ουσίες, περ
ριγράφονταιι στις αντίσστοιχες Μελλέτες
φάλειας που έχουν συντα
αχθεί και υπ οβληθεί αρμ
μοδίως σύμφ
φωνα με τηνν ΚΥΑ 172058
8/11‐
Ασφ
2‐20016 (ΦΕΚ 35
54/τ.Β’/17‐2‐2016). Για τις εγκατασ
στάσεις κατώ
ώτερης βαθθμίδας, επειδ
δή η
Κοιννοποίηση δεν περιλαμ
μβάνει εκτίμ
μηση σεναρ
ρίων ατυχημάτων, θα εφαρμοσθεί η
Μεθ
θοδολογία και
κ το Τεχνικκό Υπόμνημα
α που υποβ
βλήθηκαν σττην Περιφέρρεια Αττικής στις
19‐99‐2016 και έγγιναν αποδεκτά από τηνν ΓΓΠΠ και το
ο ΥΠΕΝ.

Σελ. 6
ΤΡΟΙΑΣ 18
1  112 57 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.: 210--8223083  FAX:: 210-8238604  e-mail: axon@ax
axonenviro.gr

ΕΙΔΙΚ
ΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Π
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α
20177

Η αννάλυση κινδ
δύνου που λαμβάνεται
λ
υπόψη στο παρόν Ειδικκό ΣΑΤΑΜΕ ττης Περιφέρ
ρειας
Αττιικής, στηρίζεεται:


αλείας,
στις Μεελέτες Ασφαλ



στα εσω
ωτερικά σχέδδια έκτακτης ανάγκης που
π συνυποββάλλονται με
μ τις
Μελέτεςς Ασφαλείαςς,



στις Κοιννοποιήσεις ττων εγκατασ
στάσεων και



στη Μεθοδολογία και το Τεχννικό Υπόμνημα που υποοβλήθηκαν στην
ρεια Αττικήςς στις 19‐9‐2
2016 και έγινναν αποδεκττά από την ΓΓΠΠ
Γ
Περιφέρ
και το ΥΠΕΝ.

Οι εεγκαταστάσεεις, που ευρίσκονται σστα όρια τη
ης Περιφέρειας Αττικήςς και χειρίζο
ονται
επικκίνδυνες ουσ
σίες που εμπ
πίπτουν στο πεδίο εφαρ
ρμογής της ΚΥΑ
Κ 172058//11‐2‐2016 (ΦΕΚ
(
354//τ.Β’/17‐2‐20
016),και οι οποίες λα μβάνονται υπόψη στο σχεδιασμόό του παρό
όντος
Σχεδ
δίου Έκτακτης Ανάγκης, παρατίθεννται στο Πα
αράρτημα Β ‐ Προσθήκκη Β1 «Πίνακας
Εγκα
αταστάσεωνν Περιφέρεια
ας Αττικής».
Ο α
ανωτέρω «Πίνακας Εγγκαταστάσεω
ων Περιφέρ
ρειας Αττικής» υπόκειιται σε συ
υνεχή
αναθεώρηση. Εγκαταστάσε
Ε
ις που προσστίθενται ή αφαιρούντα
αι από τον εν λόγω Πίννακα
αταστάσεωνν ή εγκατασ
στάσεις για
α τις οποίεςς έχει επέλ
λθει μεταβοολή στα βα
ασικά
Εγκα
πληροφοριακά στοιχεία
σ
και ως εκ τούτοου έχει απαιττηθεί υποβο
ολή τροποποοιητικής Μελλέτης
φαλείας ή Κοινοποίησης, κοινοποοιούνται μεε ευθύνη της αδειοδδοτούσας αρχής
α
Ασφ
(Υπο
ουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια
ας ή Υπουργείο Οικονομ
μίας και Ανάππτυξης ή Δ/ννσεις
Ανάπτυξης της Περιφέρεια
ας) στην Αυ
υτοτελή Διεύ
ύθυνση της Πολιτικής Προστασίαςς της
παράλληλα και
κ τη ΓΓΠΠ. Η Αυτοτελήής Διεύθυνση
η της
Περιφέρειας Ατττικής, ενημεερώνοντας π
Π
ς Αττικής, έχχει την ευθύννη της επικα
αιροποίησηςς των
Πολλιτικής Προσττασίας της Περιφέρειας
στοιιχείων του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ Περιφέρρειας Αττικήςς με τα τροπ
ποποιούμενα
α στοιχεία. Με
Μ το
πέρα
ας της επικκαιροποίηση
ης του Ειδικκού ΣΑΤΑΜΕ Περιφέρεειας Αττικήςς,

η Αυτοττελής

Διεύ
ύθυνση της Πολιτικής
Π
Πρ
ροστασίας τ ης Περιφέρεειας Αττικής ενημερώνειι την ΓΓΠΠ, ώστε
ώ
στη περίπτωση που χρειασττεί, η Υποστηηρικτική Ομά
άδα του άρθ
θρου 15 του Ν. 3491/200
06να
α δεδομένα για την εγγκατάσταση και τον τρ
ρόπο
έχειι τα πλήρη και επικαιιροποιημένα
αντιιμετώπισης του
τ περισταττικού.
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3.2 Κ
Κατάσταση, Παραδοχέςς, Προϋποθέέσεις και Παρ
ράμετροι Σχχεδιασμού
Κατά
άσταση: Ως κατάσταση στα πλαίσιια του παρό
όντος σχεδίο
ου αναφέροννται από όλλα τα
ατυχχήματα που
υ είναι δυνα
ατόν να συμ
μβούν σε μιια εγκατάστα
αση του Πα
αραρτήματοςς Β ‐
Προ
οσθήκη Β1 «Πίνακας
«
Εγγκαταστάσεω
ων Περιφέρειας Αττικήςς» και περιιγράφονται στην
αντίίστοιχη Μελλέτη Ασφαλεείας (αν είνα
αι ανώτερηςς βαθμίδας) ή τυχόν ανναφέρονται (δεν
είνα
αι υποχρεωτικό) στη Κοινοποίηση (α
αν είναι κατώ
ώτερης βαθμ
μίδας), εκείννα τα ατυχήμ
ματα
που ενδέχεται να
ν έχουν επιιπτώσεις εκττός του γηπέέδου της ανττίστοιχης εγ κατάστασηςς. Στο
ων ανώτερης και
Παρράρτημα ΣΤ, όπου υπάρχχουν τα Ειδικκά ΣΑΤΑΜΕ όλων των εγγκαταστάσεω
κατώ
ώτερης βαθμ
μίδας της Περιφέρειας Αττικής, ανα
αφέρονται για
γ τη κάθε εγκατάστασ
ση τα
σενά
άρια ατυχη
ημάτων για να ληφθοούν υπόψη
η στο αντίσ
στοιχο ΣΑΤΑ
ΤΑΜΕ της κάθε
εγκα
ατάστασης.
Παρ
ραδοχές: Τα
α ατυχήματα
α στις εγκατταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες μμπορεί να έχουν
επιπ
πτώσεις (θερ
ρμική ακτινο
οβολία, υπεερπίεση, δια
ασπορά τοξικών ουσιώνν) στους πολλίτες
(καττοίκους, εργαζόμενους, διερχόμενου
υς), στο φυσ
σικό περιβάλλον (ατμόσσφαιρα, έδα
αφος,
επιφ
φανειακά κα
αι υπόγεια ύδ
δατα), στο φ
φυτικό και ζω
ωικό κεφάλα
αιο. Τα σενά
άρια ατυχημά
άτων
που λαμβάνοντται υπόψη προκύπτουν
π
από την αντίστοιχη
α
Μελέτη
Μ
Ασφα
αλείας (αν είναι
ε
ώτερης βαθμ
μίδας) και την υποβληηθείσα Μεθ
θοδολογία και
κ Τεχνικό Υπόμνημα του
ανώ
Παρραρτήματος Θ (αν είναι κατώτερης
κ
βα
αθμίδας).
Προ
οϋποθέσεις: Προϋπόθεσ
ση για την αποτελεσμα
ατική εφαρμογή του ΕΕιδικού ΣΑΤ
ΤΑΜΕ
Περιφέρειας Ατττικής είναι:


η ύπαρξξη επικαιροπ
ποιημένων Μ
Μελετών Ασφ
φαλείας (αν είναι ανώτεερης βαθμίδα
ας) ή
Κοινοπο
οιήσεων (αν είναι κατώτεερης βαθμίδ
δας),



η διαθεεσιμότητα το
ου ανθρώπιννου δυναμικκού και μέσ
σων που περριγράφονταιι στο
παρόν σχέδιο
σ
και



το ανθρ
ρώπινο δυνα
αμικό που θα
α εμπλακεί στην
σ
αντιμεττώπιση του περιστατικο
ού να
είναι εκπ
παιδευμένο όπως προβλλέπεται στο Μέρος V του
υ παρόντος ΣΣΑΤΑΜΕ

ράμετροι Σχχεδιασμού: Για το ΕΕιδικό ΣΑΤΑ
ΑΜΕ Περιφ
φέρειας Ατττικήςπαράμεετρος
Παρ
σχεδ
διασμού είνναι η υπαγω
ωγή των εγκα
αταστάσεωνν στις διατάξεις ανώτερρης ή κατώττερης
βαθμίδας που περιγράφοντ
π
ται στο άρθρρο 3 της ΚΥΑ
Α 172058/11‐2‐2016 (ΦΕΕΚ 354/τ.Β’/1
17‐2‐
20166).
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4. Διάρθρωση Σχεδίου
Σ
Η

αντιμετώπισ
ση ενός τεχνολογικού
τ
ύ ατυχήματος γίνεται κατ’αρχήήν σε επίπ
πεδο

Περιφερειακής Ενότητας Αττικής απ
πό τις αντίίστοιχες πεεριφερειακέςς εμπλεκόμ
μενες
πηρεσίες σε επίπεδο Νο
ομού του ΠΣ,, του ΛΣ, τηςς ΕΛΑΣ του ΕΚΑΒ,
Ε
υπηρεσίες και τις τοπικές υπ
φέρειας (Υ.Π
ΠΕ.) Αττικήςς. Οι
καθώ
ώς και τη Διοίκηση της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφ
προαναφερόμεννες εμπλεκό
όμενες υπηρρεσίες αναφ
φέρονται αναλυτικά για
α τη Περιφέέρεια
ράρτημα Ε. Οι
Ο υπηρεσίεςς του ΠΣ, του
υ ΛΣ, της ΕΛΑ
ΑΣ ,του ΕΚΑΒΒ και των Δ.Υ
Υ.ΠΕ.
Αττιικής στο Παρ
Αττιικής αναλαμ
μβάνουν τις δράσεις ποου προβλέπο
ονται από το
τ θεσμικό ττους πλαίσιιο σε
σχέσ
ση με την ανντιμετώπιση τεχνολογικοού ατυχήματτος και φρονντίζουν για τηη διαθεσιμό
ότητα
και κλιμάκωση των
τ ιδίων πό
όρων (ανθρώ
ώπινο δυναμ
μικό και μέσα). Οι ως άννω υπηρεσίες και
προσώπους και στο Συνττονιστικό Όρ
ργανο Πολιτιικής Προστα
ασίας
φορρείς συμμετέέχουν με εκπ
(ΣΟΠ
ΠΠ) το οποίο
ο ασκεί υποσ
στηρικτικό ρ όλο στο έργο του Αντιπεεριφερειάρχχη και αφορά
ά στο
συνττονισμό όλω
ων των δράσ
σεων διαχείρρισης του αττυχήματος. Ο συντονισμμός των δράσ
σεων
που αναλαμβάννεται από το
ον Αντιπεριφ
φερειάρχη, αφορά στη διασύνδεσηη των επιμέρους
ους φορείς που
π συμμετέέχουν στην αντιμετώπισ
α
ση, στην εύρ εση και διάθ
θεση
δράσεων από το
ρων προς υποβοήθηση ττου έργου τω
ων υπηρεσιώ
ών, στις δρά
άσεις προστα
ασίας
πρόσθετων πόρ
σίες και φοορείς που υποστηρίζουν τον Αντ
ντιπεριφερειά
άρχη
των πολιτών. Οι υπηρεσ
ηγούνται
ειση

τα
α

απαιτούμενα

μέτρρα

τα

οποία

υλοποιούνται

μεε

ευθύνη

του

Αντιιπεριφερειάρ
ρχη.
Στηνν περίπτωση που το ατύχχημα δεν μπ
πορεί να αντιιμετωπιστεί από το Συνττονιστικό Όργανο
Πολλιτικής Προσ
στασίας (ΣΟΠ
ΠΠ), ο συντοονισμός ανα
αλαμβάνεταιι από τον Γεενικό Γραμματέα
Πολλιτικής Προσ
στασίας, καττόπιν εισήγγησης του Περιφερειάρ
Π
ρχη και υποοστηρίζεται από
Κενττρικά Όργανα Πολιτικής Προστασίαςς.
Στα Κεντρικά Όργανα
Ό
Πολλιτικής Προσστασίας περ
ριλαμβάνοντται, εκτός ττων υπηρεσ
σιών‐
ό επίπεδο, η Υποστηρ
ρικτική Ομά
άδα του ά
άρθρου 15 του
φορρέων σε πεεριφερειακό
Ν.34491/2006, οιι επιχειρησια
ακά εμπλεκόόμενες υπηρεσίες των Υπ
πουργείων ππου μετέχουνν στη
Διυπ
πουργική Ομ
μάδα Κατάρ
ρτισης του ΓΓενικού ΣΑΤΑ
ΑΜΕ, καθώςς και ιδιώτεςς και εθελοντές,
σύμ
μφωνα με τα
τ οριζόμεννα στο Ν.33013/2002 για
γ
το δυναμικό και μέσα πολιττικής
προστασίας όπω
ως τροποποιήθηκε και ισσχύει με τον Ν.4249/2014 και με τον Ν.4407/201
16
Βασικές Αρχχές
4.1 Β
Βασ
σική αρχή εφ
φαρμογής του Ειδικού ΣΑ
ΑΤΑΜΕ Περιιφέρειας Ατττικής είναι η συνεργασία
α και
συνττονισμένη δράση όλων των
τ εμπλεκόόμενων Φορέων σε κάθεε επίπεδο διο
ιοίκησης ελέγχου
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και συντονισμού
ύ επιχειρήσεεων και σε κκάθε στάδιο επιχειρήσεω
ων. Οι εμπλεεκόμενοι Φο
ορείς
αι σε κάθε Φάση του Συστήματοςς Κινητοποίη
ησης Πολιτιικής Προστα
ασίας
ενερργοποιούντα
(συννήθης

ετο
οιμότητα,

αυξημένη

ετοιμότητα,

άμεση

κινητοποοίηση‐επέμβ
βαση,

απο
οκατάσταση) σύμφωνα με
μ τα διαγρά
άμματα ροήςς πληροφοριιών που επισσυνάπτονται στο
Παρράρτημα Γ το
ου παρόντος Σχεδίου.
4.2 ΣΣτάδια
Η ανντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημά
άτων Μεγάλη
ης Έκτασης (ΤΑΜΕ) πραγγματοποιείτα
αι σε
επτά
ά στάδια:
1. Συνήθηςς ετοιμότητα
α
2. Αρχική ειδοποίηση
ε
3. Αρχική αντιμετώπισ
α
η & εκτίμησση συμβάντος
4. Κινητοπ
ποίηση επέμβ
βαση
5. Λήξη συ
υμβάντος
6. Αποκατά
άσταση
7. Αποτίμη
ηση‐ Φάκελο
ος καταστροφ
φής
4.2.1. Συνήθης ετοιμότητα
ε
Οι δ
δράσεις στη συνήθη ετοιμότητα σε σστρατηγικό, επιχειρησια
ακό και τακττικό επίπεδο από
πλευ
υράς Υπουρ
ργείων (Κενττρικό Επίπεδδο) δίδοντα
αι στον Πίνα
ακα «Ρόλοι, Αρμοδιότητες&
Δρά
άσεις Φορέων Σχεδίασης» (Προσθήκηη Β2, Παράρτημα Β).
4.2.22. Αρχική ειδ
δοποίηση
Η α
αρχική ειδοπ
ποίηση αφο
ορά στην εννημέρωση των
τ
εμπλεκο
ομένων υπηηρεσιών για
α την
εκδή
ήλωση ή τηνν επικείμενη εκδήλωση σσυμβάντος σε
σ εγκατάστα
αση που υπόόκειται στο πεδίο
π
εφα
αρμογής του Ειδικού ΣΑΤ
ΤΑΜΕ Περιφέέρειας Αττική
ής.
Η αρρχική ειδοπο
οίηση δίδετα
αι από τον υ
υπεύθυνο της εγκατάστα
ασης στο Ενια
αίο Συντονισ
στικό
Κένττρο Επιχειρή
ήσεων (ΕΣΚΕ)) της Πυροσββεστικής Υπηρεσίας. Το ΕΣΚΕ έχει υππό την επίβλλεψη
του το Κέντρο
ο Επιχειρήσεεων Πολιτικκής Προστα
ασίας ΚΕΠΠ 112 και ττο Συντονισ
στικό
πηρεσιών Π .Σ., ΣΕΚΥΠΣΣ (τηλέφωννο 199) κα
αι στην το
οπική
Επιχχειρησιακό Κέντρο Υπ
Πυρροσβεστική Υπηρεσία.
Υ
Ο υπεύθυνο ς της εγκαττάστασης πο
ου αναλαμββάνει την αρ
ρχική
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ειδο
οποίηση ορίίζεται από την
τ εγκατάσσταση και τα
α στοιχεία του
τ (ονοματτεπώνυμο, θέση,
θ
τηλέέφωνα επικοινωνίας) περιλαμβάνο
π
ονται στη Προσθήκη Β1
1 «Πίνακας Εγκαταστάσ
σεων
Περιφέρειας Ατττικής». Η αρ
ρχική ειδοποοίηση πρέπεει να περιλα
αμβάνει κατά
ά το δυνατό
όν τα
αι στη Πρ οσθήκη Δ4
4 «Περιεχόμ
μενο αρχικήής ειδοποίησης
στοιιχεία που αναφέροντα
συμ
μβάντος».
Ο παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησηης (ΚΕΠΠ/ΕΣΣΚΕ)1 μετά τη
ην επιβεβαίίωση της κλήσης
μόδια
επικκοινωνεί τηλλεφωνικά μεε το Αντιπερριφερειάρχη,, τον Διοικηττή Π.Υ. Νομοού, την αρμ
Τοπική Αστυνομ
μική Διεύθυννση, το Συντοονιστικό Κένντρο ΕΚΑΒ (1
166) και την Τοπική Λιμεενική
ή (εφόσον απαιτείται
α
λόγω της θέσσης της εγκα
ατάστασης), καθένας αππό τους οπο
οίους
Αρχή
ενημ
μερώνει το
ους φορείς//υπηρεσίες//ομάδες του Διαγράμματος Ροή ς ΔΡ1: Αρ
ρχική
Ειδο
οποίηση (Πα
αράρτημα Γ)) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο Μέροος ΙΙΙ, παρ.1 του
παρόντος.
η & εκτίμηση
η του συμβά
άντος
4.2.33. Αρχική ανντιμετώπιση
Με τη λήψη τη
ης αρχικής ειδοποίησης
ε
ς μεταβαίνο
ουν στο σημ
μείο του συμμβάντος οι εξής
άδες:
ομά
1. Κλιμάκιο
ο της Πυροσ
σβεστικής Υπ
πηρεσίας
2. Πρώτο Ασθενοφόρο
Α
ο ΕΚΑΒ (σε π
περίπτωση πο
ου η περιοχή
ή συμβάντοςς δεν καλύπττεται
από τομ
μείς ΕΚΑΒ το
τ πρώτο α
ασθενοφόρο θα είναι το
ου Κέντρου Υγείας καιι στη
συνέχεια
α θα σταλεί ασθενοφόροο ΕΚΑΒ)
3. Τοπική Αστυνομική
Α
Υπηρεσία
(εφόσον απ
4. Τοπικό Λιμεναρχείο
Λ
παιτείται λόγγω της θέσηςς της εγκατάσστασης)
5. Πρώτο Κλιμάκιο Πεεριφερειακήςς Ενότητας (από την αρ
ρμόδια Δ/νσση Αδειοδότησης
της εγκα
ατάστασης, το αρμόδιοο Τμήμα Πολλιτικής Προ
οστασίας, τηην Περιφερεειακή
Δ/νση Περιβάλλοντο
Π
ος & Κλιματτικής αλλαγή
ής και την αρ
ρμόδια αρχήή Περιβάλλο
οντος
που εκδ
δίδει την περιβαλλοντικήή αδειοδότησ
ση).

1

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
Ε θα πρέπει να
ν ενημερώσεει επίσης του παραχωρησιο
ούχους των οδδικών αξόνωνν που
διέρχχονται από το Νομό Αττιικής, τον Θαλλάμου Επιχειιρήσεων Παρακολούθησηςς και Ελέγχου
υ της
Περιιφέρειας Αττιικής (210-8215780,82112990,8211901), καθώς επίση
ης και το κένντρο κυκλοφορίας
(ΘΕΠ
ΠΕΚ) της Τρροχαίας Αττική
ής, ώστε να ππροβούν στηνν ενημέρωση των διερχόμεενων οδηγών μέσω
των συστημάτωνν τους. Επίίσης εφόσονν συντρέχουνν λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού &
Ε
Ανναγκών της Γ
ΓΓΠΠ (2131510966).
Αντιιμετώπισης Εκτάκτων
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Οι α
ανωτέρω ομά
άδες‐ κλιμάκκια εφεξής θα
α αναφέρονται ως ομάδες πρώτης εεπέμβασης.
Στο σημείο του συμβάντος πρέπει να ββρίσκεται ο Τεχνικός Διευθυντής τηης εγκατάστα
ασης
(βλ. Παράρτημα
α Ε και Προσθ
θήκες 11‐16,, Παράρτημα
α Ι).
Τα σ
στοιχεία των Υπηρεσιώ
ών των οποίίων τα μέλη
η των συγκρ
ροτούν τα κκλιμάκια πρώ
ώτης
επέμ
μβασης και τα στοιχεία
α επικοινωννίας τους προσδιορίζον
π
νται στο Πα
αράρτημα Ε του
παρόντος σχεδίο
ου.
Το σ
σημείο επαφ
φής και συνντονισμού ττου έργου για όλες τις ομάδες επέέμβασης είνναι ο
επικκεφαλής της Πυροσβεστιικής Υπηρεσίίας που βρίσ
σκεται στον τόπο
τ
του συμμβάντος.
Η αρρχική αντιμεετώπιση του συμβάντος γίνεται από το κλιμάκιο της Πυροσββεστικής Εξό
όδου,
σύμ
μφωνα με τα
α σχέδια επέέμβασης του
υ ΠΣ όπως προβλέποντα
π
αι από την Εγγκύκλιο Δια
αταγή
Α.Π..Σ. περί εφα
αρμογής της Οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ, πεερί σχεδίων επέμβασηςς και ασκήσ
σεων
ετοιιμότητας σε κτιριακές εγκαταστάσε
ε
εις και τεχννικά έργα ενν γένει, πουυ παρουσιά
άζουν
μεγά
άλη επικινδυ
υνότητα (Προ
οσθήκη Θ3, Παράρτημα Θ).
Οι α
αρμόδιες υπ
πηρεσίες τηςς Ελληνικής Αστυνομίαςς (τοπικό Ασ
στυνομικό Τμμήμα / Τροχχαία)
λαμβάνουν τα μέτρα τάξηςς, ασφάλεια
ας, διακοπήςς/εκτροπής κυκλοφορία
ας, διευκόλυνσης
διόδ
δου πυροσβεστικών οχη
ημάτων, ασθθενοφόρων και του κλιμ
μακίου της Περιφέρειαςς και
αναλλαμβάνει τη
η σήμανση και φύλαξη των ζωνώνν αποκλεισμού‐προστασσίας πολιτώνν και
προσωπικού επέέμβασης.
α λαμβάνει το Λιμενιικό Σώμα στην
σ
περιοχχή αρμοδιόότητάς του. Για
Ανάλλογα μέτρα
παράδειγμα και ανάλογα με
μ την περίπ
πτωση το κα
ατά τόπους Λιμεναρχείίο ή Οργανισ
σμός
ώνει τόσο τα διερχόμενα
α όσο και τα ελλιμενισμέένα πλοία γιια το
Λιμέένα οφείλει να ενημερώ
συμ
μβάν ώστε να
ν μην προ
οσεγγίζουν ττην περιοχή
ή της εγκαττάστασης ενντός των ζω
ωνών
προστασίας.
Το π
πρώτο ασθεενοφόρο ΕΚ
ΚΑΒ πραγμα
ατοποιεί τηνν αρχική εκκτίμηση του συμβάντοςς και
ενημ
μερώνει το συντονιστικκό κέντρο τ ου ΕΚΑΒ κα
αι το ΚΕΠΙΧ του ΕΚΕΠΥΥ σχετικά μεε τις
ανάγγκες για την αντιμετώπισ
ση του συμββάντος και αρχική διαλογγή ασθενών και τραυματτιών.
Το α
ασθενοφόρο
ο παραμένει σε ασφαλέςς σημείο το οποίο υποδεεικνύεται αππό την Π.Υ, μέχρι
μ
να έέρθει στο ση
ημείο του συ
υμβάντος ο εεπικεφαλής συμβάντος του ΕΚΑΒ κα
αι ο συντονιιστής
του ΕΚΕΠΥ.
Οι επιμέρους δράσεις που υλοποοιούνται απ
πό τις ομ
μάδες πρώττης επέμβα
ασης
αι στα εσωτερ
ρικά μνημόννια ενεργειών των υπηρεεσιών τους.
προσδιορίζοντα
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Οι α
αρχικές ζώννες αποκλειισμού και π
προστασίας πολιτών κα
αι προσωπιικού επέμβα
ασης
προσδιορίζοντα
αι στο παρόνν ΣΑΤΑΜΕ μ
με βάση τις Μελέτες Ασφαλείας κα
αι τα διαθέσιμα
στοιιχεία των Κοινοποιήσεω
Κ
ων των Εγκκαταστάσεωνν. Η αρχική
ή εκτίμηση ττης κατάστα
ασης
γίνεται από τονν επικεφαλήςς της Πυροσσβεστικής Υπ
πηρεσίας, σεε συνεργασία
α με τον Τεχχνικό
υθυντή της Εγκατάστασ
σης και τουςς επικεφαλή
ής των ομάδων αρχικήής επέμβαση
ης οι
Διευ
οποίοι και εισηγγούνται στου
υς φορείς/ υπ
πηρεσίες τους:


Ενίσχυσ
ση των ομάδω
ων σε μέσα



Λήξη συ
υμβάντος & μέτρα
μ
αποκα
ατάστασης



Περαιτέέρω κλιμάκω
ωση με τηνν ενεργοπο
οίηση συντο
ονιστικών ορργάνων (σττάδιο
κινητοποίηση‐ επέμ
μβαση)

Η ειισήγηση για ενίσχυση σεε μέσα δεν κκαταλήγει ανναγκαστικά σε
σ περαιτέρρω κλιμάκωσ
ση με
την ενεργοποίηση συντονισ
στικών οργάννων και επιπ
πλέον ομάδω
ων όπως γίννεται στο σττάδιο
ητοποίηση‐επ
πέμβαση, αλλά
α
σημα
αίνει ότι με τη διά
άθεση π.χ.
κινη

περισσότεερων

πυροσβεστικών οχημάτων το
τ συμβάν μπ
πορεί να ανττιμετωπιστείί αποτελεσμα
ατικά.
Η εεισήγηση «λλήξη συμβά
άντος & μέέτρα αποκα
ατάστασης» οδηγεί στιις δράσεις που
αναλλαμβάνοντα
αι στα στάδια
α 5 και 6.
Η εισήγηση «περαιτέρω κλιμ
μάκωση» οδδηγεί στο στά
άδιο 4: κινηττοποίηση‐ εππέμβαση
Για ττην αρχική εκτίμηση
ε
της κατάστασηςς ενημερώνο
ονται οι υπηρεσίες που α
αναφέρονται στο
Διάγγραμμα Ροής ΔΡ2: «Αρχχική Εκτίμησση» (Παράρττημα Γ) και σύμφωνα μμε τη διαδικασία
του Μέρους ΙΙΙ, Παρ.1 του παρόντος.
βαση
4.2.44. Κινητοποίίηση‐ Επέμβ
Μεττά την εισήγη
ηση για περα
αιτέρω κλιμά
άκωση, μετα
αβαίνουν στο
ο σημείο:
1. Διοικητή
ής Πυροσβεσ
στικής Υπηρεεσίας (βλ. Πα
αράρτημα Ε))
2. Ο Διοικη
ητής του οικείου Αστυνοομικού Τμήμ
ματος και σε περίπτωση ππου απαιτηθ
θεί ο
Διευθυνντής της οικεείας Διεύθυννσης Αστυνομ
μίας
3. Λιμενάρ
ρχης (εφόσονν απαιτείται λόγω της θέέσης της εγκατάστασης)
4. Διευρυμ
μένο κλιμάκιιο της Περιφ
φέρειας (Δ/ννση Πολιτική
ής Προστασίίας Περιφέρειας,
Δ/νση Περιβάλλονντος & Κλλιματικής Αλλαγής
Α
, Δ/νση Ανά
άπτυξης, Δ/νση
Δ
ου & Περιβα
αλλοντικής Υγιεινής)
Υγειονομικού Ελέγχο
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5. Η αρμόδ
δια αρχή Περ
ριβάλλοντοςς που εκδίδεει την περιβα
αλλοντική αδδειοδότηση και
κ η
Αδειοδο
οτούσα Αρχή
ή εφόσον είνναι άλλη από
ό την Δ/νση Ανάπτυξης
Α
τηης Περιφέρεειας..
6. Δήμαρχο
ος/ Δήμαρχο
οι
Οι α
ανωτέρω, ο Τεχνικός Διιευθυντής τ ης εγκατάσττασης, ο συ
υντονιστής ττου ΕΚΕΠΥ και
κ ο
επικκεφαλής του
υ ΕΚΑΒ, υποστηρίζουν τ ον Αντιπεριφ
φερειάρχη, ο οποίος εππίσης μεταβαίνει
στο σημείο καιι αναλαμβάννει τη διάθεεση, το συνντονισμό καιι επίβλεψη της δράσηςς του
η του
ανθρώπινου δυναμικού καιι των μέσωνν των υπηρεεσιών της Π..Ε.. Μέχρι τηην ανάληψη
ων δράσεωνν από τον Α
Αντιπεριφερ
ρειάρχη, οι ομάδες πρώ
ώτης επέμβα
ασης
συνττονισμού τω
εφα
αρμόζουν τις δράσεις πο
ου προβλέποονται στα μννημόνια ενερ
ργειών των φ
φορέων τους και
το π
παρόν ΣΑΤΑ
ΑΜΕ. Προτεεραιότητα δδίδεται στην καταστολ
λή του συμμβάντος από
ό το
Πυρροσβεστικό Σώμα και επομένως οι δράσεις των υπόλοιπων ομάδδων μπορείί να
τροπ
ποποιηθούν καθ’ υπόδειξη του επικεεφαλής της Π.Υ.
Π
Ο Δ
Διοικητής τη
ης αρμόδιαςς Π.Υ, ο Διιοικητής του
υ οικείου Αστυνομικού
Α
ύ Τμήματος ή ο
Διευ
υθυντής της οικείας Διεύ
ύθυνσης Ασττυνομίας, ο Λιμενάρχης
Λ
ο Συντονιστήής του ΕΚΕΠΥ
Υ και
ο Επ
πικεφαλής του ΕΚΑΒ (βλλ. Παράρτημ
μα Ε), επικοιινωνούν με τις προϊστάμμενες υπηρεεσίες
τουςς και τα επ
πιχειρησιακά
ά τους κένντρα για τη
ην ενεργοπο
οίηση επιπλλέον μέσωνν και
ανθρώπινου δυναμικού καιι για την πα
αροχή επικαιροποιημένω
ων πληροφοοριών σχετικκά με
την εξέλιξη του συμβάντος.
κ
της Π
Περιφέρειαςς και
Το ΤΤμήμα Πολιττικής Προσττασίας αποττελεί το επιχχειρησιακό κέντρο
αναλλαμβάνει διαμέσου τηςς Δ/νσης τοο συντονισμό των υπηρ
ρεσιών αυτήής, ενώ είνα
αι σε
συνεεχή επικοιννωνία με τη
η Γενική Γρραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Π
και το Κέέντρο
Επιχχειρήσεων ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.
Ο Α
Αντιπεριφερεειάρχης απο
οφασίζει, σσύμφωνα μεε την εξέλιξη του συμμβάντος και τις
ειση
ηγήσεις των αρμόδιων σττελεχών που
υ τον υποστη
ηρίζουν, για:


υντονιστικού
ύ Οργάνου Πολιτικής
Π
Πρ
ροστασίας ττης Π.Ε. (έκττακτο
τη σύγκκληση του Συ
ΣΟΠΠ συγκαλείται
σ
μετά από α
απόφαση του
υ Αντιπεριφεερειάρχη σεε τοποθεσία που
αυτός κρ
ρίνει)



την εύρ
ρεση και διάθεση
δ
υποοστηρικτικών μέσων και ανθρώπιινου δυναμ
μικού
(Ν.3013/2002, άρθ
θρο 12, πα
αρ.1ε, όπωςς τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
407/2016) π
που δε διατίίθενται από τους φορείςς που έχουνν τον
Ν.4249//2014 και 44
κύριο ρόλο
ρ
αντιμετώπισης (ΠΣΣ, ΕΛΑΣ, ΕΚ
ΚΑΒ, ΛΣ) κα
ατόπιν συνενννόησης μεε τον
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Περιφερ
ρειάρχη. Η διαδικασία
α αυτή πραγματοποιείται μέσω
ω του Κέντρου
Επιχειρή
ήσεων Πολιττικής Προστα
ασίας.


τις δράσ
σεις που αφο
ορούν στην π
προστασία των
τ πολιτών βάσει του ππαρόντος Ειδ
δικού
Σχεδίου της Περιφέρ
ρειας Αττική ς.

Για την εκτίμηση της εξέλιξης συμβ άντος λαμβ
βάνεται από
ό το ΚΕΠΠ//ΕΣΚΕ, η αρ
ρχική
πρόγνωση‐ εκτίμ
μηση ταχύτη
ητας και διεύ
ύθυνσης ανέέμου και ατμ
μοσφαιρικήςς κατάστασης της
ρολογικής Υπηρεσίας (ΕΕΜΥ). Για την εκτίμηση του συμβάνντος μπορού
ύν να
Εθνιικής Μετεωρ
χρησ
σιμοποιηθού
ύν εμπειρογννώμονες (Πρροσθήκη Θ5,, Παράρτημα
α Θ).
Ο Περιφερειάρχχης σε περίπ
πτωση που χχρειαστεί αιττείται τη συννδρομή επιππλέον μέσωνν και
αμικού.
δυνα
Ο Γεενικός Γραμμ
ματέας Πολιιτικής Προσττασίας, με βά
άση την πλη
ηροφόρηση ππου δέχεταιι από
το Κ
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕμπ
πορεί να ενεργοποιήσειι την Υποστη
ηρικτική Ομά
άδα Διαχείρρισης Συμβάντων
του άρθρου 15 του
τ Ν.3491/2006 και να συγκαλέσει ΚΣΟΠΠ.
Ο Γεενικός Γραμ
μματέας Πολλιτικής Προσστασίας βρίσ
σκεται σε συνεχή
σ
επικοοινωνία με τους
Γενιικούς Γραμμ
ματείς των οποίων οι υπηρεσίες συμμετέχουν στη Διυππουργική Ομ
μάδα
άρτισης του Γενικού ΣΑΤ
ΤΑΜΕ και υπ
ποστηρίζεταιι από το ΚΕΠ
ΠΠ/ΕΣΚΕ(Ενια
αίο Συντονισ
στικό
Κατά
Κένττρο Επιχειρή
ήσεων), το οποίο είναιι σε συνεχή
ή επικοινωνίία με τα υππόλοιπα Κέντρα
Επιχχειρήσεων.
Η εεπικοινωνία και η ροή
ή πληροφορρίας μεταξύ
ύ των υπηρεσιών αποοτυπώνεται στο
Διάγγραμμα ΡοήςΔΡ3: «Κινηττοποίηση‐ επ
πέμβαση»(Π
Παράρτημα Γ)και
Γ
γίνεταιι σύμφωνα με
μ τη
διαδ
δικασία του Μέρους ΙΙΙ, παρ.1.
π
Σε Κ
Κεντρικό επίίπεδο οι δράσεις που υ
υλοποιούντα
αι περιγράφονται στον Πίνακα: «Ρό
όλοι,
Αρμ
μοδιότητες & Δράσεις τω
ων Φορέων Σχεδίασης για
γ τη φάση της άμεσηςς κινητοποίη
ησης‐
επέμ
μβασης (Προ
οσθήκη Β2, Παράρτημα
Π
Β
Β).
4.2.55. Λήξη Συμβάντος
Η Λ
Λήξη Συμβάνντος αποφα
ασίζεται απόό τον Αντιπ
περιφερειάρχχη, ή το Γεενικό Γραμματέα
Πολλιτικής Προστασίας, ανάλογα με το επίπεδο του
υ συντονισμού της αντιμμετώπισης, μετά
από
ό σχετική εισ
σήγηση των υπηρεσιών και εφόσονν έχουν ολο
οκληρωθεί η καταστολή
ή του
ατυχχήματος και οι δράσεις για
γ την επανναφορά της κοινωνικής
κ
ζωής
ζ
π.χ. επιιστροφή πολλιτών
που είχαν απομακρυνθεί, επ
παναφορά κ υκλοφορίας.
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Για ττη λήξη συμ
μβάντος εισηγούνται οι φ
φορείς που αναφέροντα
α
ι στο Διάγρα
αμμα Ροής: Λήξη
Λ
Συμβάντος και σύμφωνα
σ
με τη διαδικασσία του Μέρο
ους ΙΙΙ, παρ.1
1.
οιείται με τοο Έντυπο ΣΑΤΤΑΜΕ_Ε2: Λήξη Συμβάνντος (Παράρττημα
Η Λήξη Συμβάνττος κοινοπο
Δ).
ανατίθεται στην
Μεττά τη λήξη του συμβάντος διενεεργείται προανάκριση, η οποία α
Αστυ
υνομική, Λιμ
μενική ή Πυρ
ροσβεστική Α
Αρχή.
4.2.66. Αποκατάσ
σταση
Η απ
ποκατάσταση περιλαμβά
άνει:
1. Εξυγίανσ
ση του χώρο
ου που ενδεεχομένως πεεριλαμβάνειι απομάκρυννση επικίνδυ
υνων
αποβλήττων
2. Περιβαλλλοντικές μεττρήσεις, ανα
αλύσεις και λήψη
λ
μέτρων
3. Καταγρα
αφή ζημιών
4. Διενέργεεια επιθεωρήσεων στην εγκατάστασ
ση
Η εξξυγίανση του
υ χώρου (ενντός και εκτόός του χώρο
ου της εγκαττάστασης) ππου ενδεχομένως
περιιλαμβάνει και
κ την απομάκρυνση εεπικίνδυνων αποβλήτωνν γίνεται σύύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην ΚΥΑ 13588/725//2006 (ΦΕΚ
Κ 383/τ΄Β) Άρθρο 122 Ν.3588 όπως
ό
ποποιήθηκε,, με το ΦΕΚ
Κ 4326/τ΄Β/116 και επισυ
υνάπτεται σττο Παράρτημμα Θ, Προσθ
θήκη
τροπ
Θ3.
Σε π
περίπτωση ρύπανσης
ρ
χώ
ώρου αρμοδδιότητας Λιμ
μενικού Σώμ
ματος, η αποοκατάσταση
η του
χώρου εκτός τηςς βιομηχανικκής εγκατάσττασης συντο
ονίζεται από την Τοπική Λ
Λιμενική Αρχχή.
Εάν,, λόγω του ατυχήματος,
α
σε μία ζώνηη ή έναν οικκισμό, υπάρχχει κίνδυνοςς τα επίπεδα
α των
ρύπων να υπερ
ρβαίνουν ένα
α ή περισσόότερα από τα
τ όρια συναγερμού ποου ορίζονταιι στο
παράρτημα VII της ΚΥΑ Η.Π
Π. 14122/5499/Ε.103/201
11, εκπονούννται σχέδια δράσης, από τις
ά τόπους Περιφέρειες,
Π
στα οποία αναφέροντται τα μέτρα που πρέππει να ληφθ
θούν
κατά
βραχυπρόθεσμα
α για να μειωθούν οι κίίνδυνοι από αυτή την υπ
πέρβαση ή ννα περιοριστεί η
διάρρκειά της. Για
Γ την Περ
ριφέρεια Ατττικής, την αρμοδιότητα αυτή έχεει το Υπουρ
ργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειαςς, με την επιιφύλαξη του
υ άρθρου 21
10 του Ν. 38852/2010 (άρ
ρθρο
αλλοντικές μετρήσεις π
πραγματοπο
οιούνται από τις αρμόόδιες υπηρεεσίες
24). Οι περιβα
ότηση ‐ έγγκριση), ενώ
ώ οι
Περιβάλλοντος (αρμόδια για την Π εριβαλλοντιική αδειοδό
αντίίστοιχοι υγειονομικοί έλλεγχοι από ττις αρμόδιες υπηρεσίεςς Υγείας. Σε περίπτωση που
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κάποιες μετρήσεις δεν είναι δυνατόν να
α διεξαχθούν από τις υπ
πηρεσίες αυττές θα πρέπει να
ό άλλες υπ
πηρεσίες ποου έχουν την δυνατόττητα ή απόό διαπιστευμένα
διεξξαχθούν από
εργα
αστήρια (http://www.esyd.gr/portal//p/esyd/el/index.jsp).
Ειδικά για τις μετρήσεις καταλληλόττητας των θαλασσίων
θ
υδάτων υππεύθυνη είναι η
μεσα
Κενττρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΝ. Οι μετρήσεις και οι έλεεγχοι κοινοπποιούνται άμ
στο ΕΚΕΠΥ, τη Διεύθυνση
η Υγειονομιικής Μηχαννικής και Υγγιεινής Περριβάλλοντος του
Υπουργείου Υγεείας, τη Δ/νση Υδάτωνν της Αποκκεντρωμένης Διοίκησης και την Ειιδική
μματεία Υδά
άτων.
Γραμ
Η αδ
δειοδοτούσα
α αρχή (Υπου
υργείο Οικοννομίας και Ανάπτυξης,
Α
Υπ
πουργείο Πεεριβάλλοντος και
Ενέρργειας ή Δ/ννσεις Ανάπτυ
υξης της Περριφέρειας Ατττικής κατά περίπτωση)), σε συνεργασία
με λλοιπές συνα
αρμόδιες αρ
ρχές όπως π
προσδιορίζοννται στην ΚΥΑ
Κ 172058//11‐2‐2016 (ΦΕΚ
(
354//τ.Β’/17‐2‐20
016), διενεεργεί επιθεεωρήσεις και έρευνεςς με σκοππό τη συλλογή
ότι ο ασκώνν την
πληροφοριών για την ανάλυση των πτυ
υχών του αττυχήματος, εξασφαλίζει
ε
α απαιτούμ
μενα θεραππευτικά μέέτρα,
εκμεετάλλευση της εγκατάστασης λλαμβάνει τα
διαττυπώνει συσ
στάσεις για
α μελλοντικά
ά προληπτικκά μέτρα και
κ αποστέλλλει τα ως άνω
Αττικής και στη
στοιιχεία στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολλιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Π
Γενιική Γραμματτεία Πολιτικής Προστα
ασίας. Μετά
ά την κατα
αστολή του ατυχήματο
ος, η
α
(Υπουρ
ργείο Οικονοομίας και Αννάπτυξης, Υπ
πουργείο Πεεριβάλλοντοςς και
αδειοδοτούσα αρχή
ά από
Ενέρργειας ή Δ/νσεις Ανάπτυξης της Περιιφέρειας Ατττικής κατά περίπτωση) μμπορεί, μετά
γνώμη των Δ/νσ
σεων Περιβά
άλλοντος κα
αι Υγείας της Περιφέρειιας Αττικής, της Αυτοτελούς
ύθυνσης Πολιτικής Προ
οστασίας τηςς Περιφέρειας Αττικής, καθώς καιι των αρμόδιων
Διεύ
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργγείου Απασχόλησης και Κοινωνικήςς Προστασίας, να
απα
αγορεύσει τη
ην επαναλειττουργία της εεγκατάσταση
ης (Άρθρο 19
9 Οδηγίας SEEVESO ΙΙΙ, ΦΕΚ Β’
354//17‐02‐2016
6).
Η επ
πικοινωνία των
τ φορέων στο στάδιο της αποκαττάστασης φα
αίνεται στο ΔΔιάγραμμα Ροής
ΔΡ5: Αποκατάστταση (Παράρ
ρτημα Γ).
Σε Κεντρικό επ
πίπεδο, οι δράσεις
δ
ποου υλοποιού
ύνται στο στάδιο
σ
της Αποκατάστα
ασης
ακα «Ρόλοιι, Αρμοδιόττητες& Δρά
άσεις Φορέέων Σχεδίασης»
περιιγράφονται στον Πίνα
(Προ
οσθήκη Β2, Παράρτημα
Π
Β).
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4.2.77.Αποτίμηση
η‐ Φάκελοςς καταστροφ
φής
Το α
αργότερο σεε ένα μήνα από τη λήξξη του συμβ
βάντος συμπ
πληρώνεται από τη ΓΓΠ
ΠΠ ο
φάκκελος κατασ
στροφής ο οποίος
ο
στη συνέχεια κοινοποιείτα
κ
αι στη Διυππουργική Ομ
μάδα
Κατά
άρτισης του Γενικού ΣΑΤ
ΤΑΜΕ. Το Υπ
πουργείο Περ
ριβάλλοντος και Ενέργεια
ας μετά τη λήψη
λ
του φακέλου αναλαμβάνει
α
ι να ενημερ ώσει την ΕΕΕ. Για τη συ
υμπλήρωση του φακέλο
ου οι
φορρείς‐ υπηρεσ
σίες‐ ομάδεες‐εμπειρογννώμονες

που
π
ενεπλάκησαν στη διαχείριση του

συμ
μβάντος (ανντιμετώπιση‐‐αποκατάστα
αση)και η εγκατάστασ
ση αποστέλλ
λλουν αναφ
φορές
σύμ
μφωνα με το
ο Διάγραμμα
α Ροής ΔΡ6: Αποτίμηση‐ Φάκελος Κα
αταστροφήςς (Παράρτημ
μα Γ).
Τα π
περιεχόμενα
α των αναφο
ορών από κά
άθε φορέα‐ υπηρεσία
υ
πρ
ροσαρμόζοντται έτσι ώσττε να
καλύ
ύπτονται οι απαιτήσειςς του Εντύπ ου στο Παρ
ράρτημα Δ ‐ Προσθήκηη Δ3: Αποτίμ
μηση
υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρττημα Δ.
Ο φάκελος κατα
αστροφής είνναι δυνατό ννα συμπληρώ
ώνεται με σττοιχεία και μμετά την πάρ
ροδο
της προθεσμίαςς του ενός μήνα,
μ
εφόσοον προκύπτο
ουν και υποβάλλονται σσυμπληρωμα
ατικά
στοιιχεία.
4.3 Κ
Κλιμάκωση
Τα εεπίπεδα κλιιμάκωσης και τα κριτή ρια κλιμάκω
ωσης εσωτεερικά σε κά
άθε επίπεδο του
Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ Περιφέρειιας Αττικής, προσδιορίζζονται λαμβά
άνοντας υπόόψη τα στοιχεία
αι στις Μελέττες Ασφαλείίας και τις Κο
οινοποιήσεις των εγκατα
αστάσεων, όπως
ό
που περιέχοντα
ά αποτυπώννονται στα Ειιδικά ΣΑΤΑΜ
ΜΕ των εγκατταστάσεων του
τ Παραρτήήματος ΣΤ, κα
αι τα
αυτά
διαθ
θέσιμα μέσα
α και το δυ
υναμικό για
α την αντιμεετώπιση και αποκατάσσταση από κάθε
εμπλλεκόμενο Φο
ορέα.
4.3.1 Κριτήρια κλιμάκωσης
κ
κ
στο πλαίσσιο του παρόντος σχχεδίου είνα
αι η αδυναμία
Το κριτήριο κλιμάκωσης
τ συμβάνττος από το κα
ατώτερο διο
οικητικό επίπ
πεδο.
αντιιμετώπισης του
Η κλλιμάκωση τω
ων επιχειρήσ
σεων γίνεταιι σε 2 επίπεδ
δα: Περιφερ
ρειακό και ΚΚεντρικό με βάση
β
το σ
συντονισμό των
τ επιχειρήσεων.
Η μεετάβαση από
ό το Περιφερ
ρειακό επίπεεδο στο Κενττρικό επίπεδ
δο γίνεται κα
ατόπιν αιτήμ
ματος
του Περιφερειάρχη προς τον Γενικό Γρα
αμματέα Πολλιτικής Προσ
στασίας. Κριττήριο μετάβα
ασης
απο
οτελεί η δια
αθεσιμότητα
α μέσων κα
αι δυναμικού και η έκκταση του φ
φαινομένου και
προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 3 του Μέρρους ΙΙΙ του παρόντος
π
ΣΑ
ΑΤΑΜΕ.
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4.3.22 Επίπεδα κλιμάκωσης
κ
1. Περιφερ
ρειακό, συνττονισμός απόό Αντιπεριφεερειάρχη
2. Κεντρικό
ό, συντονισμ
μός από Γενικκό Γραμματέέα Πολιτικήςς Προστασίαςς και ΚΣΟΠΠ
Π
Σε κάθε επίπεδο
ο η κλιμάκωσ
ση είναι η εξξής:


Συνήθηςς ετοιμότητα
α



Αυξημέννη ετοιμότηττα



Άμεση Κινητοποίηση
Κ
η‐Επέμβασηη



Λήξη Συμβάντος‐Αποκατάστασηη‐Αποτίμηση
η &Φάκελος καταστροφήής

Οι υ
υπηρεσίες σε
σ κεντρικό επίπεδο τίθθενται σε αυξημένη
α
ετο
οιμότητα μεετά από σχεετική
ενημ
μέρωση από
ό το ΚΕΠΠ/ΕΣΣΚΕ της ΓΓΠΠ
Π, ενώ οι δρά
άσεις που υλ
λοποιούνται σε κάθε επίπ
πεδο
κλιμ
μάκωσης περ
ριγράφονται στον Πίνα
ακα «Ρόλοι, Αρμοδιότηττες & Δράσεεις των Φορ
ρέων
Σχεδ
δίασης» (Προ
οσθήκη Β2, Παράρτημα
Π
Β).
4.4. Ρόλοι & Αρμοδιότητες των
τ επιχειρη
Γ
Δ/νσσεων και τω
ων
ησιακά εμπλλεκόμενων Γενικών
υθύνσεών το
ους
Διευ
Οι ρόλοι και οι αρμοδιό
ότητες σε ΚΚεντρικό Επ
πίπεδο δίδο
ονται στον Πίνακα «Ρό
όλοι,
Αρμ
μοδιότητες & Δράσεις των Φορέων Σχχεδίασης» (Π
Προσθήκη Β2, Παράρτημμα Β).
4.5 ΣΣυνέργεια‐ συνεργασία
σ
με άλλους εεμπλεκόμενους Δημόσιο
ους Φορείς, Ιδιωτικούς
Φορ
ρείς & Ιδιώτεες
Άλλοι εμπλεκόμ
μενοι δημόσ
σιοι φορείς:


Εθνική Μετεωρολογ
Μ
γική Υπηρεσίία



Σώμα Επιθεωρητώνν Εργασίας (Κεντρική Υπηρεσία
Υ
κα
αι Περιφερε ιακές Υπηρεεσίες
(ΚΕΠΕΚ))



ωρητών Περριβάλλοντος του Υπουργείου Περριβάλλοντος και
Διεύθυννση Επιθεω
Ενέργεια
ας



Εργαστή
ήριο

Διεύθ
θυνσης

Πεεριβαλλοντικού

Σχεδιασμού

τοου

Υπουργγείου

Περιβάλλλοντος και Ενέργειας
Ε


Ινστιτού
ύτο Γεωλογικκών και Μετα
αλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜ
ΜΕ)
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Σώμα Επ
πιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας



Περιφερ
ρειακά Εργασ
στήρια του ΓΓενικού Χημεείου του Κρά
άτους (ΓΧΚ)



Περιφερ
ρειακά Εργασ
στήρια του ΥΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων



Εργαστή
ήρια διαπισττευμένα για ττην διενέργεεια χημικών αναλύσεων πόσιμου νερ
ρού.



Ελληνικό
ό Κέντρο Θα
αλάσσιων Ερεευνών (ΕΛΚΕΕΘΕ)

Ο ρρόλος των παραπάνω
ω δημόσιωνν φορέων περιγράφεται στον Πίνακα «Ρό
όλοι,
Αρμ
μοδιότητες & Δράσεις των Φορέων Σχχεδίασης» (Π
Προσθήκη Β2, Παράρτημμα Β).
Στη Προσθήκη Θ5,
Θ Παράρτημα Θ, παραττίθενται:


Υπηρεσίίες & εργασττήρια του ΓΧ Κ



Αποκενττρωμένες υπηρεσίες
υ
& εργαστήρ
ρια του Υπ
π. Αγροτικήςς Ανάπτυξη
ης &
Τροφίμω
ων (ΠΔ 402/1
1988, ΦΕΚ 1 87/Α).



Εργαστή
ήρια που μπο
ορούν να διεενεργούν εργαστηριακέςς αναλύσεις πόσιμου νερ
ρού.

φέρειας Αττικκής, και με ββάση τα στοιχεία
Στο πλαίσιο καττάρτισης του Ειδικού ΣΑΤΤΑΜΕ Περιφ
ας και τις Κοινοποιήσεις των εγκατασστάσεων, μπ
πορεί
που παρέχονταιι στις Μελέτεες Ασφαλεία
απαιτηθεί η συνεργασία
α και με άλλλους φορείςς όπως ΟΣΕ2, ΔΕΗ, ΥΠΑ,, ΕΥΔΑΠ, ΔΕ
ΕΣΦΑ
να α
(Παρράρτημα Ε).
Ιδιω
ωτικοί Φορείίς & Ιδιώτες


Εμπειρο
ογνώμονες για
γ τη διαχεείριση βιομ
μηχανικών ατυχημάτων
α
(Προσθήκη Θ5,
Παράρτημα Θ)



ά εργαστήρια
α διαπιστευμ
μένα από το Εθνικό Συμβ
βούλιο Διαπί
πίστευσης για
α την
Ιδιωτικά
πραγματτοποίηση δεειγματοληψιιών και εργα
αστηριακών αναλύσεων((είναι διαθέσιμα
στην ισττοσελίδα: ww
ww.esyd.gr



Αδειοδο
οτημένοι φο
ορείς διαχείίρισης επικκίνδυνων απ
ποβλήτων σσύμφωνα με το
Μητρώο
ο του ΥΠΕΝ για την αποομάκρυνση επικίνδυνωνν αποβλήτω
ων κατά τη φάση
φ

2

Η αντιμετώπιση
η προβλημάτω
ων στο σιδηροοδρομικό δίκττυο της χώρας προκειμένουυ να αποφευχχθούν
ατυχχήματα ή να περιοριστούν
π
οι συνέπειές τους, πραγμα
ατοποιείται σύμφωνα
σ
με ττον εν ισχύ Γενικό
Κανοονισμό Κίνησ
σης της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε.,, ο οποίος απο
οτελεί Εθνικό Κανόνα Ασφ
φαλείας, καθώ
ώς και
σύμφ
φωνα με τα όσα προβλέέπονται σχετιικά στους Εσ
σωτερικούς Κανονισμούς
Κ
Λειτουργίαςς των
εταιρριών ΟΣΕ Α.Ε
Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕ
ΕΣΣΤΥ Α.Ε..
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της απο
οκατάστασηςς. Σημειώνοουμε ότι ο πίνακας επικαιροποιείτται συνεχώςς και
διατίθετται ενημερωμένη κατάστταση στην ισ
στοσελίδα το
ου ΥΠΕΝ: ww
ww.ypeka.gr
4.6 Ρ
Ρόλοι & Αρμ
μοδιότητες εθελοντικών
ε
ν οργανώσεω
ων συνεργαζζομένων με το φορέα
σχεδ
δίασης
Οι ρρόλοι και αρμοδιότητε
α
ες των εθελλοντικών ορ
ργανώσεων που είναι ενταγμένοι στο
Μηττρώο Εθελονντικών Οργα
ανώσεων καιι Ειδικευμέννων Εθελοντών της Γενικκής Γραμματτείας
Πολλιτικής Προσ
στασίας καιι δύναται ννα ενεργοπο
οιηθούν από το Συντοονιστικό Όργανο
Πολλιτικής Προσττασίας (ΣΟΠΠ) προσδιορρίζονται με βάση
β
τις δρά
άσεις που πε ριγράφονται στο
κατα
αστατικό λειιτουργίας το
ους και με β άση τις απο
οφάσεις έντα
αξης του Γεννικού Γραμματέα
Πολλιτικής Προσ
στασίας, οι οποίες
ο
καθο ρίζουν τα γεεωγραφικά όρια δράση ς τους (βλ. Κεφ.
3.3, Μέρους ΙΙΙ του
τ παρόντο
ος).
Οι εεντασσόμενο
οι στο Μητρώ
ώο Ειδικευμ ένοι Εθελοντές υπάγοντται επιχειρησσιακά απευθ
θείας
στη Γενική Γραμ
μματεία Πολλιτικής Προσστασίας η οπ
ποία και του
υς κατανέμεει σε αντίστο
οιχες
άδες επιχειρη
ησιακής δράσης, με βάσηη τον τόπο κατοικίας
κ
του
υς.
ομά
4.7 ΣΣυντονιστικέές οδηγίες για την ταυτόόχρονη ή επ
πακόλουθη εφαρμογή
ε
άλλλων σχεδίω
ων
Το ΕΕιδικό ΣΑΤΑΜ
ΜΕ Περιφέρειας Αττικήςς συμπληρώννεται ως προ
ος τα θέματα
α αντιμετώπ
πισης
της ρύπανσης της
τ θάλασσα
ας και των α
ακτών με το
ο ΠΔ 11/200
02: «Εθνικό Σχέδιο Έκτα
ακτης
άλλες επιβλα
αβείς
Ανάγκης για τηνν αντιμετώπιιση περισταττικών ρύπανσης από πεττρέλαιο και ά
ουσίίες», ΦΕΚ6, τ.Α’.
Τα θ
θέματα οργά
άνωσης νοσο
οκομείων ρυ
υθμίζονται με το Σχέδιο «ΠΕΡΣΕΑΣ»
«
ττου Υπ. Υγείίας &
ΚΑ, ττο οποίο ενεεργοποιείταιι από το ΕΚΕ ΠΥ.
Το Ειδικό ΣΑΤΑ
ΑΜΕ Περιφέέρειας Αττικκής συμπλη
ηρώνεται επ
πίσης από ΣΣχέδια έκτα
ακτης
ανάγγκης για τη
ην αντιμετώ
ώπιση των καταστροφώ
ών που εκδ
δηλώνονται ως επαγόμενα
φαιννόμενα τωνν ατυχημάτω
ων σε βιομηηχανικές εγκαταστάσειςς που καλύύπτονται από το
παρόν σχέδιο. Τέτοια σχέδ
δια παρατίθθενται στην Προσθήκη Θ1 του Πα
αραρτήματο
ος Θ.
Ενδεεικτικά αναφ
φέρονται:
‐

«Σχεδιασμός και δρ
ράσεις Πολιιτικής Προσττασίας για την
τ αντιμετώ
ώπιση κινδύ
ύνων
λόγω

των

δασικκών

πυρκα
αγιών

κατά
ά

την

ανττιπυρική

ππερίοδο

20
016»,

06465ΦΘΕ‐9
94Ο),
(ΑΔΑ:6Ι0
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‐

«Κατευθυντήριες οδηγίες
ο
για ττην οργανωμ
μένη απομά
άκρυνση πολλιτών για λόγους
σίας στην εξελισσόμεννη ή επικεείμενη κατα
αστροφή εξ’’αιτίας δασ
σικών
προστασ
πυρκαγιιών», 06‐05‐2015, ΑΔΑ: 66ΛΗ8465ΦΘ
ΘΕ‐ΝΜΙ,

‐

«Λήψη μέτρων
μ
διασ
σφάλισης τηςς Δημόσιας Υγείας
Υ
σε περιπτώσεις φ
φυσικών
καταστρ
ροφών (πυρκκαγιές, σεισμ
μοί, πλημμύρ
ρες κ.ά.)» ΑΔ
ΔΑ: 6MAY4655ΦΥΟ‐Φ25, 04‐
08‐2015
5.
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Μέρος ΙΙΙ. Λειτουργγίες Συστήμα
ατος Κινητοποίησης Πολ
λιτικής Προσστασίας
1. Επ
πικοινωνίες & Διαχείρισ
ση πληροφοοριών
σε όλα τα
Οι εεπικοινωνίεςς γίνονται τηλεφωνικά
τ
α στάδια επ
πιχειρήσεων.. Η τηλεφω
ωνική
επικκοινωνία συνοδεύεται από
α την αποοστολή φαξ ή ηλεκτροννικού ταχυδ ρομείου απ
πό τα
Κένττρα Επιχειρήσεων. Στο στάδιο «Α
Αποτίμηση‐Φ
Φάκελος Κατταστροφής»,, η επικοινωνία
μπορεί να γίνετα
αι και μέσω ηλεκτρονικοού ταχυδρομ
μείου.
ε
, πρόβλεψηςς και έγκαιρης προειδοπ
ποίησης
1.1 ΣΣυστήματα επιτήρησης,
Τα σ
συστήματα επιτήρησης,
ε
πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοπο
οίησης είναιι όσα διατίθεενται
από
ό τις εγκατα
αστάσεις, ανναφέρονται στις Μελέέτες Ασφαλεείας και Κοοινοποιήσειςς και
κατα
αγράφονται στο παρόν Ειδικό ΣΑΤΑ ΜΕ Περιφέρ
ρειας Αττικήςς. Στο παρόνν Ειδικό ΣΑΤ
ΤΑΜΕ
Περιφέρειας Ατττικής υφίστανται το Σύ στημα Πυρο
οπροστασίαςς Ανατολική ς Αττικής κα
αι το
προστασίας Δυτικής
Δ
Αττικκής.
Σύσττημα Πυροπ
1.2 Α
Αρχική ειδοπ
ποίηση
Η α
αρχική ειδοπ
ποίηση αφο
ορά στην εννημέρωση των
τ
εμπλεκο
ομένων υπηηρεσιών για
α την
εκδή
ήλωση ή τηνν επικείμενη εκδήλωση σσυμβάντος σε
σ εγκατάστα
αση που υπόόκειται στο πεδίο
π
εφα
αρμογής του Ειδικού ΣΑΤ
ΤΑΜΕ Περιφέέρειας Αττική
ής.
Η αρρχική ειδοπο
οίηση δίδετα
αι από τον οορισμένο υπ
πεύθυνο της εγκατάστασσης στο ΕΣΚΕ
Ε. Το
ΕΣΚΕΕ έχει υπό τη
ην επίβλεψη
η του το ΚΕΠ
ΠΠ 112 (Κέντρο Επιχειρήσ
σεων Πολιτικκής Προστασ
σίας)
και ττο ΣΕΚΥΠΣ 199
1 (ΣΥΝΤΟΝ
ΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗ
ΗΡΕΣΙΩΝ Π.ΣΣ.). Ο υπεύθυνος
της εγκατάστασ
σης που αναλλαμβάνει τη ν αρχική ειδ
δοποίηση ορ
ρίζεται από ττην εγκατάστταση
ωνα επικοινω
ωνίας) περιλλαμβάνονται στη
και ττα στοιχεία του (ονοματτεπώνυμο, θθέση, τηλέφω
Προ
οσθήκη Β1 «Π
Πίνακας Εγκα
αταστάσεωνν Περιφέρεια
ας Αττικής» .
Ο πα
αραλήπτης της
τ αρχικής ειδοποίηση ς (ΕΣΚΕ/ΚΕΠ
ΠΠ ή ΣΕΚΥΠΣ
Σ) μετά την εεπιβεβαίωση
η της
κλήσ
σης επικοινω
ωνεί τηλεφω
ωνικά με:


τον Αντιιπεριφερειάρ
ρχη,



την αρμ
μόδια Πυροσβεστική Υπηηρεσία (βλ. Παράρτημα
Π
Ε).,
Ε



το Συντο
ονιστικό Επιιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Γ.Α.Δ
Δ.Α. και τηνν αρμόδια Δ/νση
Δ
Αστυνομ
μίας (βλ. Παρ
ράρτημα Ε),



το Συντο
ονιστικό Κένττρο ΕΚΑΒ (1666) ή τα αρμ
μόδια Κέντρα
α Υγείας (βλ. Παράρτημα
α Ε)
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την Τοπική Λιμενική
ή Αρχή (εφόσσον απαιτείται λόγω της θέσης της εγγκατάστασης).

Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρρχικής ειδοπ
ποίησης ανα
αλαμβάνει να
α ενημερώσεει τις
ρχική
υπηρεσίες/φορεείς/ομάδες όπως αποοτυπώνονταιι στο Διάγραμμα Ροήής ΔΡ1: Αρ
οποίηση (Παράρτημα Γ).
Ειδο
περίπτωση που ο υπεεύθυνος τηης εγκατάσττασης επικο
Σε π
οινωνήσει μμε άλλο Κέέντρο
Επιχχειρήσεων εκκτός αυτού του
τ ΕΣΚΕ/ΣΕΚΚΥΠΣ ή της Τοπικής
Τ
Π.Υ. (όπως ΕΚΑΒ,, ΕΛΑΣ, ΓΓΠΠ
Π), το
Κένττρο Επιχειρή
ήσεων που λαμβάνει
λ
τηνν κλήση, προ
οβαίνει σε επιβεβαίωσηη και ενημερ
ρώνει
τηλεεφωνικά τα υπόλοιπα Κέντρα Επιιχειρήσεων του Διαγρά
άμματος Ροοής ΔΡ1: Αρ
ρχική
Ειδο
οποίηση. Προ
οτεραιότητα
α είναι η τηλλεφωνική ενη
ημέρωση της Τοπικής Π..Υ. και του ΕΚΑΒ.
Ε
Ωσττόσο, σημειώ
ώνουμε ότι πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότη
ητα αποστολλής της αρχχικής
ειδο
οποίησης απ
πό τον υπεεύθυνο της εγκατάστασ
σης στο ΕΣΚ
ΚΕ/ΚΕΠΠ ή ΣΕΚΥΠΣ ή στην
Τοπική Π.Υ.
Αρχική αντιμ
μετώπιση & εκτίμηση συ
υμβάντος
1.3 Α
Η α
αρχική αντιμ
μετώπιση & εκτίμηση του συμβά
άντος γίνετα
αι από τις ομάδες πρώ
ώτης
επέμ
μβασης, οι οποίες
ο
επικοινωνούν τηλλεφωνικά με τους φορείςς σύμφωνα μμε το Διάγρα
αμμα
Ροής ΔΡ2: «Αρ
ρχική Εκτίμηση» (Παρά
άρτημα Γ). Οι φορείς‐‐υπηρεσίες αποδέκτες των
τ
ομάδω
ων πρώτης επέμβασηςς συμπληρώ
ώνουν το έέντυπο «Αρ
ρχική
πληροφοριών των
μα Δ), το διαβιβάζουν με φαξ ή ηλεκτρο
ονικό
Εκτίίμηση» (Προσθήκη Δ1, Παράρτημ
ταχυ
υδρομείο σττους υπόλοιπ
πους αποδέκκτες σύμφωνα με το Διά
άγραμμα Ροοής ΔΡ2: «Αρ
ρχική
Εκτίίμηση» και επιβεβαιώνουν την αποσστολή του εγγγράφου και τηλεφωνικά
ά.
1.4 Κ
Κινητοποίησ
ση επέμβαση
η
Οι Ο
Ομάδες πρώ
ώτης επέμβα
ασης που σ υγκροτούν τα
τ Περιφερεειακά και ΚΚεντρικά Όργγανα
Πολλιτικής Προσ
στασίας και είναι στο σηημείο του συμβάντος,
σ
επικοινωνού
ε
ύν τηλεφωνιικά ή
μέσω
ω ασύρματω
ων δικτύων με
μ τις προϊσττάμενες υπη
ηρεσίες τους και τα Κέντρρα Επιχειρήσ
σεων
σύμ
μφωνα με το Διάγραμμα Ροής ΔΡ3: « Κινητοποίησ
ση‐Επέμβαση
η» (Παράρτηημα Γ).
Τα Κ
Κέντρα Επιχεειρήσεων κα
αι οι υπόλοιιπες υπηρεσ
σίες που δεν βρίσκονταιι στο σημείο
ο του
συμ
μβάντος επικκοινωνούν μεταξύ
μ
τους τηλεφωνικά
ά και εγγρά
άφως με φα
αξ ή ηλεκτρο
ονικό
ταχυ
υδρομείο.
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1.5 Λ
Λήξη συμβά
άντος
Η λλήξη συμβάνντος κοινοπ
ποιείται τηλεεφωνικά, μεε φαξ ή μεε ηλεκτρονιικό ταχυδρο
ομείο
εφόσον υπάρχει η δυνατότη
ητα, από τηνν Αυτοτελή Διεύθυνση
Δ
τη
ης Πολιτικήςς Προστασίας της
Τ ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ αναλαμβάνεει να
Περιφέρειας Ατττικής και το ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ. Το
μερώσει εγγγράφως με αποστολή
α
μ
μέσω φαξ ή ηλεκτρονικό
ό ταχυδρομεείο του εντύ
ύπου
ενημ
Προ
οσθήκη Δ2«Λ
Λήξη Συμβάνντος» (Παράρρτημα Δ), το
ους φορείς‐υπηρεσίες ποου προβλέπο
ονται
στο Διάγραμμα
α Ροής ΔΡ4
4: «Λήξη Συ
υμβάντος». Η αποστολ
λή με φαξ ή ηλεκτρο
ονικό
υδρομείο επ
πιβεβαιώνετα
αι και τηλεφ ωνικά από το
τ ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ
Π.
ταχυ
1.6 Α
Αποκατάστα
αση
Η εεπικοινωνία μεταξύ τωνν φορέων‐υ
υπηρεσιών στη
σ φάση της
τ αποκατά
άστασης γίννεται
μα Ροής ΔΡ5: «Αποκατάσ
σταση» (Παρράρτημα Γ).
εγγρράφως και σύμφωνα με το Διάγραμμ
1.7 Α
Αποτίμηση‐ Φάκελος Κα
αταστροφήςς
Η απ
ποτίμηση γίννεται από όλους τους φ
φορείς‐ υπηρ
ρεσίες που ενεπλάκησαν
ε
ν στη διαχείίριση
του συμβάντοςς (αντιμετώπιση και α
αποκατάστασ
ση). Οι υπ
πηρεσίες ποου ενεπλάκη
ησαν
μπληρώνουν με βάση το
ους ρόλους και τις αρμ
μοδιότητές τους
τ
τα πεδδία του Εντύ
ύπου
συμ
Προ
οσθήκη Δ3: «Αποτίμηση
η» (Παράρττημα Δ) που
υ τους αφο
ορούν και σσύμφωνα με
μ το
Διάγγραμμα Ροή
ής ΔΡ6: «Αποτίμηση‐ Φ άκελος Κατα
αστροφής» (Παράρτημα
α Γ). Στο ένττυπο
«Απ
ποτίμηση» επ
πισυνάπτοντται και έγγρα
αφα που οι υπηρεσίες θεωρούν
θ
απα
αραίτητα για
α την
πληρέστερη καττανόηση του συμβάντος,, την αξιολόγγηση και απο
οτίμηση.
Σε Π
Περιφερειακό & Κεντρικό επίπεδο η συγκέντρω
ωση των επιμ
μέρους εντύππων γίνεται από
την Δ/νση Πολιτικής Προσ
στασίας Αποοκεντρωμένη
ης Αττικής και τη Δ/νσηη Σχεδιασμο
ού &
ύ &
Αντιιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ττης ΓΓΠΠ αντίστοιχα. Η Δ/νση Σχεδιασμού
Αντιιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ αναλλαμβάνει τη συμπλήρωσση του φακέλου
κατα
αστροφής το
ον οποίο κα
αι διαβιβάζε ι σύμφωνα με το Διάγρ
ραμμα Ροήςς ΔΡ6: «Φάκκελος
Κατα
αστροφής» στη
σ Διυπουρ
ργική Ομάδα
α Κατάρτισηςς του Γενικού
ύ ΣΑΤΑΜΕ.
1.8 Μ
Μέσα και πρ
ρωτόκολλο επικοινωνία
ε
ας
Η επ
πικοινωνία γίνεται
γ
τηλεφωνικά και συνοδεύετα
αι από αποσ
στολή φαξ ή με ηλεκτρο
ονικό
ταχυ
υδρομείο απ
πό τα Κέντρα
α Επιχειρήσεω
ων.
Η έγγγραφη επικκοινωνία μέσω φαξ ή ηηλεκτρονικού
ύ ταχυδρομεείου γίνεταιι μέσω των εξής
εντύ
ύπων:
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Προσθήκη Δ1: Αρχικκή εκτίμηση



Προσθήκη Δ2: Λήξη Συμβάντος



Προσθήκη Δ3: Αποτίίμηση

Υποδ
δείγματα τω
ων εντύπων παρατίθεντα
π
αι στο Παράρ
ρτημαΔ.
1.9 Δ
Διάγραμμα ροής πληροφοριών
Στο Παράρτημα Γ παρατίθεννται τα Διαγρράμματα Ροή
ής ανά στάδιο επιχειρήσσεων:


ΔΡ1: Αρχχική Ειδοποίίηση



ΔΡ2: Αρχχική Εκτίμησ
ση



ΔΡ3: Κιννητοποίηση‐ Επέμβαση



ΔΡ4: Λήξη Συμβάντο
ος



η
ΔΡ5: Αποκατάσταση



άκελος κατασστροφής
ΔΡ6: Αποτίμηση‐ Φά

2. Διοίκηση, Έλεεγχος & Συνττονισμός Επ ιχειρήσεων
2.1 ΕΕπίπεδα καιι όργανα
Η Δ
Διοίκηση, έλεγχος & συντονισμός ττων επιχειρή
ήσεων γίνετται ανάλογα
α με το επίπ
πεδο
κλιμ
μάκωσης από
ό Περιφερεια
ακά και Κενττρικά Όργανα
α Πολιτικής Προστασίαςς.
Ο όρρος Περιφερ
ρειακά και Κεντρικά
Κ
Όργγανα Πολιτικής Προστασίας χρησιμμοποιείται γιια να
περιιγράψει τις υπηρεσίεςς‐φορείς ποου εμπλέκοννται στην αντιμετώπισ
α
ση τεχνολογγικού
ατυχχήματος σε περιφερεια
ακό και κενττρικό επίπεδ
δο και σύμφ
φωνα με τουυς ορισμούςς του
Ν.30013/2002 γιια το δυναμ
μικό και μέσσα πολιτικήςς προστασία
ας όπως τροοποποιήθηκεε και
ισχύ
ύει με τον Ν.4
4249/2014.
2.1.1 Αποστολή
Τα Περιφερεια
ακά και Κεεντρικά Όργγανα Πολιττικής Προσττασίας αναλ
αλαμβάνουν την
ποίηση όλωνν των δράσεεων αντιμετώ
ώπισης ΤΑΜΕ ανάλογα με
μ το επίπεδοο κλιμάκωση
ης. Ο
υλοπ
Συνττονισμός καιι η επίβλεψη
η αναλαμβάννεται αντίσττοιχα από τον Αντιπεριφεερειάρχη κα
αι τον
Γενιικό Γραμματέέα Πολιτικήςς Προστασία
ας.
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2.1.22 Σύνθεση
Σε π
περιφερειακκό επίπεδο εμπλέκονται (βλ. Παράρττημα Ε):


Αντιπεριφερειάρχηςς (συντονιστήής ΣΟΠΠ ΠΕΑ
ΑΑ)



ο Περιφέρειας (εμπλεκόόμενες Δ/νσεεις)
Κλιμάκιο



Οι επικεεφαλής ομάδ
δων επέμβασσης



Δήμαρχο
ος/Δήμαρχο
οι



Τεχνικόςς Διευθυντήςς Εγκατάστα
ασης

Κενττρικό Όργαννο Πολιτικήςς Προστασία
ας


Κεντρικό
ό Συντονιστικό Όργανο Π
Πολιτικής Πρ
ροστασίας



Γενικός Γραμματέαςς Πολιτικής Π
Προστασίας



ρικτική Ομάδ
δα του άρθρρου 15 του Ν.3491/2006
Υποστηρ



Επιχειρη
ησιακά εμπ
πλεκόμενες Δ/νσεις των
τ
Υπουργγείων που μετέχουν στη
Διυπουρ
ργική Ομάδα
α Κατάρτισηςς του Γενικού
ύ ΣΑΤΑΜΕ

Με τη μετάβασ
ση από το κατώτερο δδιοικητικό επ
πίπεδο προςς το ανώτερρο με βάση
η την
μάκωση των επιχειρήσεω
ων, τα όργαννα πολιτικής προστασίαςς του κατώτεερου διοικηττικού
κλιμ
επιπ
πέδου ενσωμ
ματώνονται στα Περιφερρειακά Όργα
ανα ή στα Όρ
ργανα Πολιτιικής Προστασ
σίας.
2.1.33 Λειτουργία
α
Τα μ
μέλη που συ
υγκροτούν τα
α Όργανα Π ολιτικής Προ
οστασίας αννά επίπεδο, εισηγούνται στο
πλαίίσιο των αρμ
μοδιοτήτων τους την υλοοποίηση τωνν δράσεων πολιτικής
π
προοστασίας για
α την
αντιιμετώπιση ΤΑΜΕ.
Τ
Η εισ
σήγηση απευ
υθύνεται σττον Αντιπεριφερειάρχη και στον Γεενικό
Γραμ
μματέα Πολλιτικής Προσ
στασίας ανά
άλογα με το
τ επίπεδο κλιμάκωσηςς, οι οποίοιι και
συνττονίζουν τηνν υλοποίηση των εισηγήσσεων.
2.1.44 Αρμοδιότη
ητες
Ανάλλογα με το
ο επίπεδο κλιμάκωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Γενικκός Γραμμα
ατέας
Πολλιτικής Προσττασίας συντο
ονίζει και επ
πιβλέπει:


Τις δράσ
σεις προστασ
σίας πολιτώνν, περιβάλλο
οντος, φυτικού και ζωικοού κεφαλαίου
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Τη διάθ
θεση πρόσθ
θετων μέσω
ων και υλικκών προς υποστήριξη
υ
του έργου των
επιχειρη
ησιακών δυννάμεων



Δειγματτοληψίες, περιβαλλοντικκούς και υγειιονομικούς ελέγχους
ε

Η διιοίκηση, έλεεγχος και συντονισμός εεπιμέρους επ
πιχειρησιακώ
ών δράσεωνν αναλαμβάννεται
από
ό τους καθ’ ύλη αρμόδιου
υς φορείς.


ής συμβάντοος & προλη
ηπτικών ενεργειών για τη μείωση των
Δράσειςς καταστολή
επιπτώσ
σεων καθώςς και ενίσχυ
υση σε δυνα
αμικό και μέσα
μ
της Π.ΥΥ. (πυρόσβεεσης,
αντιμετώ
ώπισης

δια
αρροής,

διιάσωσης

απεγκλωβισμ
α
μού)

αναλα
αμβάνονται

και

συντονίζζονται από το Διοικητήή της Πυρο
οσβεστικών Υπηρεσιών ή τον ανώ
ώτερο
Αξιωματτικό ΠΣ στην περιοχή του
υ συμβάντοςς.


Δράσειςς ασφάλειαςς, σήμανσης και φύλαξη
ης ζωνών προστασίας, μμέτρων τροχα
αίας,
υποστήρ
ριξη μέτρωνν προστασία
ας πολιτών αναλαμβάνο
α
ονται και συυντονίζονται από
τους Διεευθυντές τωνν αρμόδιων Διευθύνσεω
ων (κατά λόγο αρμοδιότηητας έκαστος) σε
συνεργα
ασία με το Συντονιστικό
Σ
ό Επιχειρησιιακό Κέντρο Υπηρεσιών Γ.Α.Δ.Α. και τον
Θάλαμο
ο Επιχειρήσεων Παρακολλούθησης κα
αι Ελέγχου Κυκλοφορίας
Κ
ς (Θ.ΕΠ.Ε.Κ.)) (βλ.
Παράρτημα Ε).



ε
αι και σε περ
ρίπτωση που
υ το συμβάνν επεκτείνετα
αι σε
Ανάλογεες δράσεις επιβάλλοντα
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητα
α
ας Λιμενικού Σώματος, απ
πό το Λιμενά
άρχη.



Δράσειςς

ιατρικήςς

υποστήρριξης

και

διακομιδ
δής

τραυμματιών‐ασθεενών

αναλαμβάνονται κα
αι συντονίζοονται από το
ον Επικεφαλ
λής του ΕΚΑ
ΑΒ. Η διακο
ομιδή
σ συνεργασ
σία με το Κέέντρο Επιχειρ
ρήσεων του ΕΚΕΠΥ που έχει την ευθ
θύνη
γίνεται σε
ενεργοπ
ποίησης των Νοσοκομείω
ων.
Ζητή
ήματα που αφορούν στις δράσεεις απομάκκρυνσης επ
πικίνδυνων αποβλήτων και
εξυγγίανσης του χώρου, ρυθ
θμίζονται σττο τακτικό επ
πίπεδο από τους Φορείίς που έχουνν την
κύριια δράση στη διαχείριση
η του συμβά
άντος με την υποστήριξη της ΓΓΠΠ, μμετά από σχεετικό
αίτη
ημα στο ΚΕΕΠΠ/ΓΓΠΠ και σύμφων α με την Κοινή Υπουργική Απόφ
φαση Αριθ. οικ.
629552/5384/201
16, ΦΕΚ 4326
4
Β/30‐112‐2016, «ΈΈγκριση Εθννικού Σχεδίίου Διαχείρ
ρισης
Επικκίνδυνων Απ
ποβλήτων (ΕΣΣΔΕΑ), σύμφ ωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/20115».
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3. Διαχείριση Αννθρώπινου Δυναμικού
Δ
κκαι Υλικών πόρων
π
Διαχείριση Ανθρώπινου
Α
υ Δυναμικού
ύ και Υλικώνν Πόρων του Φορέα Σχεδδίασης
3.1 Δ
3.1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό
Σε κεντρικό επίπ
πεδο, το ανθρώπινο δυνα
αμικό για την αντιμετώπ
πιση ΤΑΜΕ είίναι:


Τα στελέέχη των Κένττρων Επιχειρρήσεων



Τα στελλέχη των επ
πιχειρησιακά
ά εμπλεκόμ
μενων Δ/νσεεων των Υππουργείων όπως
ό
αναφέρονται στον Πίνακα
Π
«Ρόλ οι, Αρμοδιόττητες& Δράσ
σεις των Φορρέων Σχεδίασης»
ήκη Β2, Παρά
άρτημα Β)
(Προσθή



Οι εμπ
πειρογνώμοννες για τη διαχείριση του κινδύ
ύνου και ττην αξιολόγγηση
επιπτώσ
σεων ατυχημ
μάτων(Προσθθήκη Θ5, Πα
αράρτημα Θ)



Τα στελλέχη της Αυτοτελούς Διιεύθυνσης Πολιτικής
Π
Προστασίας ττης Περιφέρ
ρειας
Αττικής και της Δ/νσ
σης Πολιτική ς Προστασία
ας Αποκεντρω
ωμένης Διοίίκησης Αττικής.



ο
αναλλαμβάνουν υποστηρικττικές δράσεεις όπως αυτές
α
Οι εθελλοντές οι οποίοι
προσδιο
ορίζονται στο παρόν ΣΑ
ΑΤΑΜΕ. Επισ
σημαίνεται ωστόσο,
ω
ότι δεν έχει ακκόμη
ιδρυθεί η Σχολή Πο
ολιτικής Προ στασίας καιι συνεπώς δεν υπάρχουνν εκπαιδευμ
μένοι
εθελονττές για την ανντιμετώπισηη ΤΑΜΕ.

3.1.22 Υλικοί πόρ
ροι
Τα μ
μέσα για την αντιμετώπισ
ση ΤΑΜΕ σε Κεντρικό Επ
πίπεδο είναι::


Τα Κινηττά Κέντρα Επ
πιχειρήσεωνν της ΓΕΝΙΚΗ
ΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤ
ΤΕΙΑΣ Πολιτιικής Προστασ
σίας,
τα οποίία μπορούν να χρησιμοοποιηθούν για
γ την υπο
οστήριξη τωνν συντονισττικών
οργάνων στο σημεείο του συμ
μβάντος, λαμβάνοντας υπόψη τουςς γεωγραφιικούς
σμούς για τη
η μετακίνησήή τους.
περιορισ



Τα εργα
αστήρια αναλλύσεων πόσιιμου νερού (Προσθήκη
(
Θ5,
Θ Παράρτηημα Θ)



Οι σταθμοί μέτρηση
ης ποιότηταςς της ατμόσφ
φαιρας και των
τ υδάτων ττων δικτύωνν του
Προσθήκη Θ5
5, Παράρτημ
μα Θ)
ΥΠΕN (Π



Τα επιχεειρησιακά μέέσα του ΠΣ, ττης ΕΛΑΣ, το
ου ΛΣ, του ΕΚ
ΚΑΒ και του ΓΓΕΕΘΑ



Οι δυνα
ατότητες του Ελληνικού ΚΚέντρου Θαλλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘ
ΘΕ)
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Η υλικο
οτεχνική υπο
οδομή των Π
Περιφερειακών Οργάνωνν Πολιτικής Προστασίαςς και
των Δήμ
μων της Περιιφέρειας Ατττικής.

3.2 ΈΈργο αρμοδιότητας του φορέα σχεδδίασης αναττιθέμενο σε Φορείς του Δημοσίου ή
Ιδιω
ωτικού Τομέα
α με συμβάσ
σεις ή συμφω
ωνίες
Οι εεργαστηριακκές αναλύσεις αναλαμ
μβάνονται από
α
εργαστή
ήρια του ΓΧΧΚ και του Υπ.
Αγρο
οτικής Ανάπ
πτυξης & Τρ
ροφίμων (Πρροσθήκη Θ5
5, Παράρτημ
μα Θ) ή άλλλα δημόσια
α και
ιδιω
ωτικά εργασττήρια διαπισ
στευμένα απόό το ΕΣΥΔ (w
www.esyd.gr)).
Η α
απομάκρυνση επικίνδυννων αποβλήήτων αναλα
αμβάνεται από
α
τους α
αδειοδοτημένους
Φορρείς Διαχείρ
ρισης Επικίννδυνων Αποοβλήτων. Εννημερωμένη
η κατάστασση των Φορ
ρέων
Διαχχείρισης είνα
αι διαθέσιμη
η στην ιστοσεελίδα του ΥΠ
ΠΕΝ (www.ypeka.gr).
3.3 ΈΈργο εκτελο
ούμενο από εθελοντικές
ε
ς οργανώσεις
Οι εεθελοντικές οργανώσεις
ο
έ
ενταχχθεί στα Μηττρώα
και οι ειδικεευμένοι εθελλοντές που έχουν
Εθελλοντικών Ορ
ργανώσεων και Ειδικευμ
μένων Εθελοντών αντίσ
στοιχα της ΓΓΓΠΠ δύνατα
αι να
ενερργοποιούντα
αι από το Συντονιστικκό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενόττητας και το
ο ΚΕΠΠ/ΕΣΚ
ΚΕ της ΓΓΠΠ , σύμφωνα με τον επιχχειρησιακό σχεδιασμό στον
οποίο έχουν εντταχθεί.
Το έέργο των εθεελοντών είνα
αι υποστηριικτικό και όχχι επιχειρησιιακό (πχ. διοοικητική μέρ
ριμνα
πληγγέντων).
3.4 Α
Αποκλιμάκω
ωση
Η απ
ποκλιμάκωση γίνεται μεττά την κοινοοποίηση της απόφασης λήξης
λ
συμβά
άντος.
Ο κά
άθε φορέας είναι αρμόδ
διος για την αποκλιμάκω
ωση του ανθρώπινου δυυναμικού καιι των
μέσω
ων που διαθ
θέτει ή έχει ενεργοποιήσ
ε
σει.
3.5 Κ
Καταγραφή και αποτίμη
ηση έργου
Η κα
αταγραφή και αποτίμησ
ση του έργο υ γίνεται απ
πό όλους τους φορείς ππου συμμετεείχαν
στηνν αντιμετώπιση‐αποκατά
άσταση ΤΑΜ
ΜΕ, σύμφωνα
α με τη διαδικασία που ππροβλέπεται στο
στάδ
διο επιχειρή
ήσεων «Απο
οτίμηση‐Φάκκελος Κατασ
στροφής» κα
αι το Διάγρα
αμμα Ροής ΔΡ6:
«Απ
ποτίμηση‐Φά
άκελος Κατασ
στροφής», κα
αθώς και το έντυπο ΣΑΤΑ
ΑΜΕ_Ε3: Απποτίμηση.
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4. Κα
ατευθυντήρ
ριες οδηγίες και διαδικα
ασίες επιχειρ
ρήσεων
4.1 ΈΈλεγχος και καταστολή καταστροφιικού φαινομ
μένου
Ο έλλεγχος και κα
αταστολή το
ου ατυχήματτος γίνεται από τις υπηρεεσίες‐φορείςς που αποτελλούν
τα ΣΣυντονιστικά
ά Όργανα Πο
ολιτικής Προοστασίας Πεεριφερειακώ
ών Ενοτήτωνν ανάλογα με
μ το
επίπ
πεδο κλιμά
άκωσης. Οι επιμέρουςς δράσεις που αναλ
λαμβάνοντα
αι στο πλα
αίσιο
αρμ
μοδιοτήτων του κάθε φορέα‐υπηηρεσίας πρ
ροσδιορίζοντται σε σχεετικά μνημ
μόνια
ενερργειών. Τα μνημόνια ενεργειών ή Σχέδια Δράσης
Δ
κατταρτίζονται από τον κάθε
επιχχειρησιακό φορέα
φ
και επ
πιγραμματικά
ά είναι τα εξξής:


Σχέδια επέμβασης σε εγκατασστάσεις με επικίνδυνες ουσίες ποου καταρτίζο
ονται
σύμφωννα με τις Εγγκυκλίους Διιαταγές ΑΠΣΣ περί εφαρμογής της Ο
Οδηγίας ΣΕΒ
ΒΕΖΟ,
περί σχεεδίων επέμβασης και ασσκήσεων ετοιμότητας σε κτιριακές εγγκαταστάσειις και
τεχνικά έργα εν γένεει που παρου
υσιάζουν μεγάλη επικινδ
δυνότητα



ών Γενικής Α
Αστυνομικήςς Διεύθυνση
ης Αττικής κκαι Διευθύνσ
σεων
Μνημόννια Ενεργειώ
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσηης Αττικής (κα
ατά λόγο αρμοδιότητας έκαστη).



Λ
Σχέέδια Αντιμεττώπισης της Ρύπανσης της
τ θάλασσα
ας και των ακτών
Τοπικά Λιμενικά
που συνντάσσονται από
α τα Τοπιικά Λιμεναρχεία. Στην Προσθήκη
Π
Θ33, Παράρτημ
μα Θ
παρατίθ
θεται «Μνημ
μόνιο ενεργεειών πρόληψης/ αντιμεετώπισης τηης ρύπανσηςς της
θάλασσας και των ακτών»,
α
του ΥΥΕΝΑΝΠ.



Αρχών για τηνν παροχή υπ
ποστηρικτικώ
ών δράσεων
Μνημόννια Τοπικών Λιμενικών Α



Διαδικασίες ενεργοποίησης τωνν φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που
τ Δ/νση ΠΕΧΧΩ της της Αποκεντρωμέένης Διοίκησσης.
καταρτίζζονται από τη



Μνημόννια των Περ
ριφερειακώνν Υπηρεσιώνν του ΥΠ.ΠΟ
Ο. (Εφορίες Βυζαντινώνν και
Προϊστο
ορικών‐Κλασ
σσικών Αρχαιιοτήτων (Ε.Β
Β.Α.‐Ε.Π.Κ.Α.)

Για τον έλεγχο και καταστο
ολή του συμ
μβάντος λαμ
μβάνονται υπόψη
υ
τα εππικαιροποιημένα
ΠΠ της ΓΓΠΠ.
μετεεωρολογικά δεδομένα που παρέχοντται από την ΕΜΥ μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠ
4.2 Δ
Διαχείριση χώρου
χ
καταστροφής, ασ
σφάλεια προ
οσωπικού επ
πέμβασης κα
και μέσων
Για θ
θέματα ασφ
φάλειας προσ
σωπικού καιι μέσων εκδίίδονται οδηγγίες από τουυς επιχειρησ
σιακά
υπεύθυνους φορείς.
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Η διιαχείριση του χώρου κατταστροφής π
προσδιορίζετται με βάση τα στοιχεία που παρέχο
ονται
από
ό τις Μελέτεςς Ασφαλείαςς των εγκατα
αστάσεων σχχετικά με τιςς ζώνες προσστασίας πολλιτών
και προσωπικού
ύ επέμβαση
ης, τα στοιχεεία που παρέχονται απ
πό τις Κοινοοποιήσεις κα
αι τα
πλεκομένωνν υπηρεσιών και φορέωνν σε Περιφερρειακό επίπεεδο.
μνημόνια ενεργειών των εμπ
ΜΕ
4.3 ΕΕνημέρωση προστασία πολιτών καιι σχέσεις ΜΜ
4.3.1 Προστασία
α πολιτών
Ο συ
υντονισμός και η επίβλεεψη των δρά
άσεων προσττασίας πολιττών αναλαμμβάνεται από
ό τον
Αντιιπεριφερειάρ
ρχη ή τον Γεενικό Γραμμα
ατέα Πολιτικκής Προστασ
σίας, ανάλογγα με την έκτταση
και ττο είδος του περιστατικο
ού.
Οι δ
δράσεις περ
ριγράφονται στη διαδικα
ασία «Προσ
στασία Πολιττών» που ππαρατίθενταιι στο
Προ
οσθήκη Α1, Παράρτημα
α Α. Διακρίίνονται σε προστασία σε κλειστόό χώρο κα
αι σε
απο
ομάκρυνση. Η απομάκρυ
υνση των ποολιτών γίνετται σύμφωνα
α με όσα πρροβλέπονταιι στο
άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 361
13/2007 (ΦΕ Κ 263/Α).
Στο Προσθήκη Α2, Παράρ
ρτημα Α επ
πισυνάπτοντα
αι κατευθύννσεις για ττην επιλογή και
άνωση χώρω
ων καταφυγή
ής. Στο Παρά
άστημα Α πα
αρατίθεται πλ
λήρης κατάλλογος των χώ
ώρων
οργά
κατα
αφυγής όπω
ως αυτοί δόθηκαν από τοους αρμόδιου
υς Δήμους.
Οι δ
δράσεις προσ
στασίας πολλιτών εξειδικκεύονται με βάση
β
τις παρ
ρεχόμενες ππληροφορίεςς από
τις Μ
Μελέτες Ασφ
φαλείας και τις
τ Κοινοποι ήσεις των εγγκαταστάσεω
ων.
4.3.22 Ενημέρωσ
ση πολιτών
Η εενημέρωση του κοινού
ύ διακρίνετα
αι στη γενιική ενημέρω
ωση σχετικά
ά με τα μέτρα
μ
αυτο
οπροστασίας από κινδύ
ύνους που προέρχοντα
αι από τεχνολογικά ατυυχήματα κα
αι τις
δράσεις που πρέπει
π
να αναληφθούν και στην ειδική
ε
ενημέέρωση, με την έκδοση
η και
κοιννοποίηση οδηγιών προς τους
τ
πολίτεςς κατά τη διά
άρκεια του ατυχήματος.
α


Όσον αφ
φορά τη γενιική ενημέρω
ωση του κοινού σχετικά με
μ τα μέτρα α
ασίας
αυτοπροστα
από κινδ
δύνους που προέρχοντα
αι από τεχνο
ολογικά ατυχήματα και τις δράσεις που
πρέπει να αναληφ
φθούν, αυττή γίνεται σε κεντρικό
ό επίπεδο από τη Γεενική
ρχηγείο του Πυροσβεστιικού Σώματο
ος (Ν.
Γραμματτεία Πολιτικής Προστασίίας και το Αρ
3013/20
002, Ν. 4249//2014).
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Περαιτέρω ενημ
μέρωση του κοινού, μέσσω διανομής των οδηγιιών και του έντυπου υλλικού
κ
φορέων,
φ
καθθώς και κάθ
θε άλλου πρ
ρόσφορου μμέσου, αποττελεί
των ανωτέρω κεντρικών
Π
Πρ
ροστασίας τω
ων Περιφερ
ρειών
υποχρέωση τωνν αρμόδιων Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής
θρο 13, παρ
ρ. 2 & 3 τηςς ΚΥΑ 1720558/2016), σε
σ συνεργασία με τις Δ//νσεις Πολιττικής
(άρθ
Προ
οστασίας τω
ων οικείων Αποκεντρωμ
Α
μένων Δ/νσεεων και Περιφερειών, καθώς και των
Γραφ
φείων Πολιττικής Προσττασίας των Δήμων. Στη
η διανομή του
τ
έντυπουυ ενημερωττικού
υλικκού μπορεί να συμμετέέχουν και εεθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο
μητρρώο της Γεενικής Γραμ
μματείας Ποολιτικής Πρ
ροστασίας. Το ενημερω
ωτικό υλικό
ό σε
ηλεκκτρονική μο
ορφή διατίθεεται μέσω ττου ιστοχώρ
ρου της Γενικής Γραμμα
ατείας Πολιττικής
Προ
οστασίας (ww
ww.civilprote
ection.gr) κα
αι δύναται να
α αναρτηθείί στους οικείίους ιστοχώρους
με σ
σκοπό την ευ
υρύτερη διάδοσή του. Σττο σημείο αυτό σημειώννεται ότι στιις Περιφερειιακές
Ενόττητες

(πρώ
ώην

Νομαρ
ρχιακές

Αυ
υτοδιοικήσειις)

έχουν

διανεμηθείί

και

οδη
ηγίες

αυτο
οπροστασίας με τη μορφή φυλλαδίίου, το οποίίο έχει εκδοθεί από το ππρώην ΥΠΕΧ
ΧΩΔΕ
(νυνν ΥΠΕΝ) (το συγκεκριμέννο φυλλάδιοο περιλαμβά
άνεται και στην
σ
1η Έκδοοση του Γεννικού
ΣΑΤΑ
ΑΜΕ).


δική ενημέρωση, μέσω της έκδοσης και κοινοπ
ποίησης οδηηγιών προς τους
ΙΙ. Η ειδ
πολίτες κατά τη διάρ
ρκεια του αττυχήματος γίίνεται ως εξή
ής:

Κατά
ά τη διάρκεια ενός ατυχχήματος, η εενημέρωση των πολιτώνν απαιτείταιι σε περιπτώ
ώσεις
που η εξέλιξη του περισττατικού φαίννεται να επ
πιφέρει συννέπειες στηνν υγεία καιι την
ων πολιτών, στην
σ
περιου σία του και//ή στο περιβ
βάλλον. Οι ππληροφορίεςς που
ακερραιότητα τω
δίνο
ονται στη δη
ημοσιότητα από
α τις αρχέές, απευθύνο
ονται αποκλ
λειστικά στονν πληθυσμό που
βρίσ
σκεται σε εννδεχόμενο κίνδυνο καιι γίνονται κυρίως
κ
μέσω
ω των ΜΜΕΕ. Η ενημέρ
ρωση
ενδεείκνυται να περιλαμβάνε
π
ει γενικές πλληροφορίες για τη φύση του ατυχήμματος με έμφ
φαση
στις πιθανές συ
υνέπειες για τον εκτιθέμ
μενο πληθυσ
σμό και το περιβάλλον,
π
τα ονόματα
α των
επικκίνδυνων χημικών ουσιώ
ών που εμπλλέκονται στο συμβάν και τις επικίννδυνες ιδιόττητές
τουςς, καθώς και οδηγίες αναφορικκά με του
υς τρόπους αυτοπροσστασίας καιι τις
ενδεεικνυόμενες ενέργειες κα
ατά τη διάρκκεια του ατυχήματος.
Σε π
περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρρύπανσης αέρα, όταν παρατηρείτα
π
αι υπέρβαση του
ορίο
ου

ενημέρ
ρωσης

που
υ

προβλέπ
πεται

στο

παράρτημ
μα

XII

ττης

ΚΥΑ

Η.Π.

141222/549/Ε.10
03/2011 ή οιουδήποτε τω
ων ορίων συ
υναγερμού που
π καθορίζοονται σε αυττό, οι
κατά
ά τόπους Πεεριφέρειες οφείλουν να μεριμνούν για
γ την ενημέρωση του κκοινού μέσω
ω του
ραδιοφώνου, τη
ης τηλεόρασ
σης, των εφ
φημερίδων ή του διαδιικτύου. Για την Περιφέέρεια
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Αττιικής την αρμοδιότητα αυτή
α
έχει ττο Υπουργείίο Περιβάλλοντος & Εννέργειας, μεε την
επιφ
φύλαξη του άρθρου
ά
210 του ν. 3852//2010 (ΚΥΑ Η.Π.
Η 14122/5
549/Ε.103/20011, άρθρο 19).
Η εννημέρωση του κοινού για
γ λήψη μέέτρων προσττασίας της υγείας
υ
στις ππεριπτώσεις που
προκύπτουν ζηττήματα δημό
όσιας υγείαςς λόγω ατυχχήματος καττά την οδικήή/σιδηροδρο
ομική
αφορά επικκίνδυνων εμ
μπορευμάτω
ων, καθώς και για τιςς επιπτώσειις ενός τέττοιου
μετα
ατυχχήματος στη
ην υγεία τωνν πολιτών (α
αριθμός τρα
αυματιών, θανόντων, κ.λλ.π.), αποτελούν
ευθύ
ύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και της
τ Γενικής ΔΔ/νσης Δημό
όσιας
Υγείίας & Υπηρ
ρεσιών Υγεία
ας του Υποουργείου Υγείας, σε συ
υνεργασία μμε τις αρμό
όδιες
περιιφερειακές υπηρεσίες του ανωτέέρω Υπουργγείου (αρμό
όδιες Δ/νσεεις των Γεννικών
Δ/νσ
σεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικήςς Μέριμνας των
τ οικείων Περιφερειώνν).
Η εννημέρωση το
ου κοινού σχετικά
σ
με τηην κατανάλω
ωση πόσιμου
υ ύδατος σεε τοπικό επίπ
πεδο
γίνεται από του
υς υπεύθυνο
ους ύδρευσσης, με βάση
η σχετικές κατευθυντήρ
κ
ριες οδηγίεςς του
Υπουργείου Υγείίας.
Η εενημέρωση του κοινού σχετικά μεε την κατα
ανάλωση γεω
ωργικών, κττηνοτροφικώ
ών ή
αλιεευτικών προϊϊόντων αποττελεί ευθύνηη του Υπουργγείου Αγροτιικής Ανάπτυξξης & Τροφίίμων,
σε σ
συνεργασία με τις αρμ
μόδιες περιιφερειακές του
τ
υπηρεσ
σίες (αρμόδ ιες Δ/νσεις των
Γενιικών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατριικής των οικεείων Περιφεερειών).
Η εννημέρωση του
τ
κοινού σχετικά με τραυματίεςς και ανθρώ
ώπινες απώλλειες λόγω ενός
ατυχχήματος καττά την οδική μεταφορά επικίνδυνωνν εμπορευμά
άτων, αποτελλεί αρμοδιό
ότητα
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε
σ συνεργασσία με τις Ια
ατροδικαστικκές Υπηρεσίεες. Στη συνέέχεια
ώσεις που μεταξύ
μ
των τραυματιώνν και θανόντων περιλα μβάνονται ξένοι
ξ
και σε περιπτώ
μέρωση των οικείων Προοξενείων καιι Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους
υπήκοοι, η ενημ
οτελεί αρμοδ
διότητα του Υπουργείου
Υ
Εξωτερικών..
απο
Η ά
άμεση ενημέέρωση του γειτνιάζοντοος κοινού μετά
μ
από μεγάλο
μ
ατύχχημα πρέπεει να
πρα
αγματοποιείτται με κάθε πρόσφορο
π
μέέσω και από
ό τους κάτωθ
θι φορείς όπω
ως:


από τη Δ/νση
Δ
Πολιτιικής Προστα
ασίας της Περ
ριφέρειας Ατττικής,



από τις δυνάμεις
δ
επ
πέμβασης,



τον αρμόδιο δήμο,



τα ΜΜΕΕ,

άντα υπόψη την ασφάλεεια των εμπλλεκομένων.
λαμβάνοντας πά
α σε οχήματτα.
όσφοροι τρόπ
ποι είναι η άμεση
ά
επικοιινωνία πόρτα
α ‐ πόρτα ή με
μ μεγάφωνα
Πρό
Σελ. 34
ΤΡΟΙΑΣ 18
1  112 57 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.: 210--8223083  FAX:: 210-8238604  e-mail: axon@ax
axonenviro.gr

ΕΙΔΙΚ
ΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Π
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α
20177

Στη Προσθήκη Θ3, Παρά
άρτημα Θ παρατίθενται υποδείγματα έτοιμμων μηνυμά
άτων
σης πολιτών.
προειδοποίησηςς‐ ενημέρωσ
πρόσθετα σττα Ειδικά ΣΑΤ
ΤΑΜΕ των εγγκαταστάσεω
ων του Παρα
αρτήματος ΣΣΤ αναγράφο
ονται
Επιπ
τόσο
ο τα στοιχείία επικοινω
ωνίας γειτονιικών εγκατα
αστάσεων που υπόκειντται στην οδ
δηγία
SEVEESO όσο και άλλων επιχεειρήσεων, οιι υπεύθυνοι των οποίωνν θα ενημερω
ωθούν
4.3.33 Σχέσεις μεε ΜΜΕ
Η εενημέρωση των πολιτώ
ών σε κεντρρικό επίπεδο γίνεται από
α
τους τηηλεοπτικούςς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιδιωτικούς και κρατικού
ύς, οι οποίο
οι οφείλουν να μεταδώσ
σουν
δηγίες προς τους πολίίτες που εκκδίδονται από
α
το ΚΣΟ
ΟΠΠ ή τη ΓΓΠΠ
Γ
δωρρεάν τις οδ
(Ν.33013/2002, άρθρο
ά
18, όπ
πως τροποποοιήθηκε και ισχύει
ι
με τονν Ν.4249/20 14.).
4.4 Δ
Διοικητική μέριμνα
μ
πληγέντων
Πληγέντες στο πλαίσιο του
υ Ειδικού ΣΑ
ΑΤΑΜΕ Περ
ριφέρειας Ατττικής είναι οι πολίτες που
παραμένουν σε κλειστό ιδιω
ωτικό χώρο γγια προστασ
σία και οι πο
ολίτες που α
απομακρύνθηκαν
ό τις οικίες και τις επ
πιχειρήσεις και παραμέένουν σε χώ
ώρους κατα
αφυγής, καττόπιν
από
υποδείξεων τωνν Περιφερεια
ακών ή Κεντρρικών Οργάννων Πολιτική
ής Προστασία
ας.
Η διιοικητική μέέριμνα των πληγέντων
π
α
αφορά στην παροχή ιατρ
ροφαρμακευυτικής βοήθειας,
στη μεταφορά στο νοσοκκομείο, στηνν ένδυση, στη διαμοννή/στέγαση//διατροφή, στην
π
και στη μετα
π
παροχή μέσων προστασίας,
αφορά των πολιτών.
Η διιοικητική μέρ
ριμνα αναλα
αμβάνεται απ
πό τις εξής υπηρεσίες:
υ


Η διακο
ομιδή στα νο
οσοκομεία α
αναλαμβάνεεται από το ΕΚΑΒ σε συυνεννόηση με
μ το
ΕΚΕΠΥ



πό τη
Η διατροφή, διαμοννή, στέγαση και ένδυση των πληγένντων αναλαμμβάνεται απ
Μ
του
υ Δήμου.
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας



φορά των πο
ολιτών σε επ
πιλεγμένους χώρους καταφυγής ανα
αλαμβάνεταιι από
Η μεταφ
τον εκά
άστοτε Δήμο
ο ή σε περίίπτωση διαδ
δημοτικών επιπτώσεων
ε
ν υποβοηθά
άτε η
μεταφορ
ρά από την Περιφέρεια.
Π

Η Πεεριφέρεια Αττικής σε συ
υνεργασία μεε τους Ο.Τ.Α. τηρούν στο
οιχεία με ευα
αίσθητες ομάδες
πολιτών, ούτωςς ώστε στην περίπτωση που υλοπο
οιείται η δρά
άση προστασσίας πολιτώ
ών σε
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κλειιστό ιδιωτικό
ό χώρο, να μπορούν
μ
να π
παράσχουν υποστήριξη
υ
στους
σ
πολίτεες και μεριμνούν
για ττην επικοινω
ωνία των πολλιτών με τις υ
υπηρεσίες το
ους.
Στηνν Προσθήκη Θ3, Παράρττημα Θ, παρρατίθεται η Εγκύκλιος
Ε
Γεενικής Διεύθθυνσης Δημό
όσιας
Υγείίας και Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουρργείου Υγεία
ας, ΑΔΑ: 6MA
AY465ΦΥΟ‐Φ
Φ25, 04‐08‐2
2015,
«Λήψη μέτρων διασφάλιση
ης της Δημόσσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικώ
ών καταστρο
οφών
(πυρρκαγιές, σεισ
σμοί, πλημμύ
ύρες κ.ά.)».
4.5 Π
Προστασία περιβάλλοντ
π
τος, φυτικού
ύ και ζωικού
ύ κεφαλαίου
υ
Κατά
ά την κατάρ
ρτιση του πα
αρόντος Ειδ ικού ΣΑΤΑΜ
ΜΕ Περιφέρεειας Αττικής και με βάσ
ση το
είδο
ος των εγκατταστάσεων, εκτιμήθηκαν
ε
ν και σχεδιάστηκαν τα μέτρα
μ
που λα
αμβάνονται στην
περίίπτωση ατυχχήματος για
α τη μείωσηη των επιπτώ
ώσεων στο περιβάλλονν και λαμβάνουν
υπόψη κατά περίπτωση το δίκτυο σταθθμών παρακκολούθησης ποιότητας α
ατμόσφαιραςς και
άτων του ΥΠΕΕΝ.
υδά
Οι εγκατεστημέένοι σταθμοί του ΥΠΕΕΝ για τηνν παρακολο
ούθηση της ατμοσφαιρ
ρικής
α Θ.
ρύπανσης και οιι μετρούμενεες παράμετρροι παρατίθεενται στη Προσθήκη Θ5, Παράρτημα
ογράμματα Παρακολούθ
Π
θησης Ποιόττητας επιφανειακών υδά
άτων.
Προ
Σε κεντρικό επ
πίπεδο, η Κεντρική
Κ
Υπ
πηρεσία Υδά
άτων του ΥΠΕΝ
Υ
έχει ττην ευθύνη της
αι Προστασ
σίας των ΥΥδάτων τηςς χώρας και η Δ/νσση Υδάτων της
Διαχχείρισης κα
Απο
οκεντρωμένη
ης Διοίκησηςς Αττικής έχεει την ευθύννη για τη δια
αχείριση καιι προστασία
α των
υδά
άτων της περιοχής αρμοδ
διότητάς της..
Στηνν Προσθήκη Θ5, Παράρττημα Θ παρα
ατίθεται πίνα
ακας με τουςς σταθμούς μέτρησης κα
αι τις
μετρρούμενες πα
αραμέτρους. Η διενέργειια των μετρή
ήσεων γίνετα
αι από τις Υπ ηρεσίες του ΓΧΚ.
Παρ
ρακολούθησ
ση ποιότηταςς υπόγειων υ
υδάτων:
Η Κεεντρική Υπηρ
ρεσία Υδάτω
ων του ΥΠΕΝ
Ν έχει αναθέέσει στις Υπη
ηρεσίες του Γενικού Χημ
μείου
του Κράτους το έργο «Πρόγρ
ραμμα παρα
ακολούθησης ποιότητας υπόγειων νεερών».
Παρ
ρακολούθησ
ση της ποιότη
ητας των νερρών κολύμβ
βησης της χώ
ώρας
Για ττην παρακολλούθηση τηςς ποιότητας των νερών κολύμβησης
κ
ς της χώρας η ΚΥΥ/ΥΠΕΝ έχει
αναθέσει τη διεενέργεια μεττρήσεων σε συγκεκριμέένα σημεία δειγματοληψ
δ
ψίας σε ιδιω
ωτικά
αστήρια. Συμ
μπληρωματικούς και έκττακτους ελέγγχους διενεργεί το ΥΠΕΝ..
εργα
Προ
οστασία του φυτικού και ζωικού κεφ
φαλαίου
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Όσο
ον αφορά σττην προστασ
σία του φυττικού και ζω
ωικού κεφαλ
λαίου, ένα ά
άμεσο μέτρο που
μπορεί να εφαρ
ρμοστεί σε περίπτωση
π
α
ατυχήματος στο οποίο έχουμε
έ
έκλυυση επικίνδυ
υνων
ουσιών είναι το κλείσιμο τω
ων παραθύρω
ων και η απο
οφυγή βόσκη
ησης μέχρι ττην εκτίμηση
η των
α
.
συνεεπειών του ατυχήματος.
Η δεειγματοληψίία γεωργικώ
ών προϊόντω
ων γίνεται σύ
ύμφωνα με την οδηγία δειγματοληψίας
του Μπενάκειο
ου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Προσθήκη
η Θ3, Παρράρτημα Θ) και
αγματοποιείτται από τη Δ/νση
Δ
Αγροττικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ττης Περιφέρ
ρειας
πρα
Αττιικής.
4.6 Δ
Δημόσια υγεεία & Υγειοννομικές υπη ρεσίες
Η πα
αρακολούθη
ηση της ποιότητας του πόόσιμου νερο
ού γίνεται μεε βάση την ΥΥ.Α. Γ1(δ)/ ΓΠ
Π οικ.
1122203/2014 (Φ
ΦΕΚ 3504/Β``/29.12.20144, Προσθήκη Θ3, Παρά
άρτημα Θ) Τροποποίησ
ση −
συμ
μπλήρωση τη
ης υπ’ αριθ. Α5/2280/198
Α
83 (ΦΕΚ 720
0/Β/1983) Υγειονομικής ΔΔιάταξης σχεετικά
με ττην «προστασία των νερών
ν
που χρησιμοποιο
ούνται για την ύδρευσση της περιιοχής
Πρω
ωτεύουσας από
α ρυπάνσεεις και μολύννσεις», όπωςς τροποποιήθ
θηκε − συμππληρώθηκε με
μ τις
Υγειιονομικές Διιατάξεις Α5//3257/1984 (ΦΕΚ 898/Β/1984 και 56/Β/1985)), Α5/5180/1988
(ΦΕΚ 891/Β/1988) και υπ’’ αριθ. οικ.1131835/5.12
2.2005 (ΦΕΚ
Κ 1744/Β/133.12.2005) κοινή
κ
φαση.
υπουργική απόφ
Ε
Γεενικής Διεύθθυνσης Δημό
όσιας
Στηνν Προσθήκη Θ3, Παράρττημα Θ παρ ατίθεται η Εγκύκλιος
Υγείίας και Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουρργείου Υγεία
ας, ΑΔΑ: 6MA
AY465ΦΥΟ‐Φ
Φ25, 04‐08‐2
2015,
«Λήψη μέτρων διασφάλιση
ης της Δημόσσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικώ
ών καταστρο
οφών
σμοί, πλημμύ
ύρες κ.ά.)».
(πυρρκαγιές, σεισ
Με ευθύνη το
ου ΥΥΚΑ/ΕΚ
ΚΕΠΥ προσδδιορίζεται η υποστήριξξη που θα χρειαστούν οι
υγειιονομικές υπ
πηρεσίες της Περιφέρειιας Αττικής από άλλουςς φορείς για
α την υλοπο
οίηση
των δράσεων αρ
ρμοδιότητάςς τους (π.χ. μ
μεταφορά υγγειονομικού υλικού).
ριξη
4.7 ΙΙατροδικασττική Υποστήρ
Για την Ιατροδιικαστική Υπο
οστήριξη εφ
φαρμόζεται το
τ Ολυμπιακκό Σχέδιο ΣΥΥΜΑΖ, μέχρι την
ου, σύμφωνα με τα προοβλεπόμενα στην ΥΑ. 3384/2006: «ΣΣυμπλήρωση
η του
αναμόρφωσή το
υ Πολιτικής Προστασίαςς «ΞΕΝΟΚΡΑ
ΑΤΗΣ» με το
ο Ειδικό Σχέέδιο «Διαχείίριση
Γενιικού Σχεδίου
πωλειών»», ΦΕΚ Β΄7766/2006, εκτό
ός των αναφερόμενων περί ομαδ
δικών
Ανθρώπινων Απ
τάφων.
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Αντίίγραφο του Ολυμπιακο
ού Σχεδίου παρατίθετα
αι στη Προ
οσθήκη Θ3, Παράρτημα
α Θ.
Τηλεεφωνικός κα
ατάλογος τω
ων Ιατροδικα
αστικών Υπηρ
ρεσιών παρα
ατίθεται στηην Προσθήκη
η Θ5,
Παρράρτημα Θ.
4.8 Ψ
Ψυχοκοινωννική Υποστή
ήριξη
Ο α
αρμόδιος φο
ορέας για το συντονισμ
μό της ψυχχοκοινωνικήςς βοήθειας είναι το Εθ
θνικό
Κένττρο Κοινωνικκής Αλληλεγγγύης (ΕΚΚΑ)) (ΠΔ 22/200
06: «Οργανισ
σμός του ΕΚΚΚΑ», ΦΕΚ 18
8/Α).
Το ΕΕΚΚΑ, μετά από
α εντολή του
τ ΕΚΕΠΥ, μ
μέσω του Τμ
μήματος Διαχχείρισης Κρίίσεων, συγκρ
ροτεί
και κινητοποιεί Ομάδες Ταχχείας Παρέμββασης, αποττελούμενες κυρίως
κ
από Ψυχολόγους και
Λ
για περιπ
πτώσεις φυ
υσικών κατταστροφών, δυστυχημά
άτων
Κοιννωνικούς Λειτουργούς
ναυαγίων, βιομηχανικών κα
αι χημικών α
ατυχημάτωνν με μεγάλο αριθμό θυμμάτων, οι οπ
ποίες
ωνική και ψυχολογική στήήριξη σε πλη
ηγέντες και συγγενείς
σ
θυυμάτων.
παρέχουν κοινω

ολογικής υπο
οστήριξης αππό το Ψυχιαττρικό
Το ΕΕΚΕΠΥ ταυτόχρονα, κινηττοποιεί την οομάδα ψυχο
Νοσ
σοκομείο Ατττικής. Εάν υπάρχει μεγά
άλος αριθμό
ός χρηζόντωνν ψυχολογικκής υποστήρ
ριξης,
το ΕΕΚΕΠΥ θα εξασφαλίσει
ε
ικανό αριθθμό ψυχολό
όγων από το
ο ΕΣΥ και μμη κυβερνηττικές
οργα
ανώσεις.

α ετοιμότητα
ας των Ομάδ
δων Ταχείαςς Επέμβασηςς και
Το ΕΕΚΚΑ καταρττίζει ετήσιο πρόγραμμα
διαθ
θέτει κινητή μονάδα η οπ
ποία λειτουρργεί ως επιτεελικό επιχειρ
ρησιακό κένττρο.
4.9 ΕΕκτίμηση κα
αι καταγραφ
φή ζημιών
Η αννάλυση των τεχνικών, οργανωτικώνν και διαχειρ
ριστικών πτυχών του ατυυχήματος γίννεται
σύμ
μφωνα με όσ
σα προβλέπο
ονται στα ά ρθρα 15, 16
6 και 17 της ΚΥΑ 1720588/2016. Στοιχεία
σχεττικά με την ανάλυση του ατυχήμα
ατος και τηνν εκτίμηση και καταγρα
αφή των ζημιών
απο
οστέλλονται από το Τμ
μήμα Πολιττικής Προσττασίας της αντίστοιχηςς Περιφερειακής
Ενόττητας στο Τμήμα
Τ
Σχεδιιασμού, Πρόόληψης & Αντιμετώπισ
Α
ης Τεχνολογγικών & Λοιπών
Κατα
αστροφών της ΓΓΠΠ προ
ος συμπλήρω
ωση του Φακκέλου Καταστροφής που τηρεί.
4.100 Προστασία
α πολιτιστική
ής κληρονομ
μιάς
Σύμφ
φωνα με τον Ν. 3028
8/2002 (άρθθρο 10, παρ
ρ. 3), η εγκατάσταση ή η λειτου
υργία
βιομ
μηχανικής επ
πιχείρησης επιτρέπεται
ε
μ
μόνο μετά από
α έγκριση του
τ Υπουργοού Πολιτισμο
ού, η
οποία εκδίδεταιι ύστερα από
ό γνώμη ή ττων Τοπικών Συμβουλίωνν Μνημείωνν στην έδρα κάθε
Σελ. 38
ΤΡΟΙΑΣ 18
1  112 57 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.: 210--8223083  FAX:: 210-8238604  e-mail: axon@ax
axonenviro.gr

ΕΙΔΙΚ
ΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Π
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α
20177

διοιικητικής περ
ριφέρειας κα
αι στις νησσιωτικές περ
ριοχές ή του
υ Κεντρικούύ Αρχαιολογγικού
Συμβουλίου κα
αι του Κεντρικού Συμββουλίου Νεω
ωτέρων Μνημείων ή ττου Συμβου
υλίου
Μου
υσείων, κατά
ά περίπτωση
η. Η παραπάννω έγκριση χορηγείται
χ
εάν
ε η απόστα
αση από ακίίνητο
μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι
ε
τέτοια ώστε να μηνν κινδυνεύειι να επέλθει άμεση ή έμμ
μεση
όγω του χαρα
ακτήρα της εεπιχείρησης..
βλάβη αυτού λό
οί Οργανισμοοί, διμερείς συμφωνίες και νομοθεσσία της Ε.Ε
5. Διεθνείς & Πεεριφερειακο
5.1 ΕΕνημέρωση των αρμοδίίων οργάνωνν της Ε.Ε
Η εννημέρωση τη
ης Γενικής Δ//νσης Περιβά
άλλοντος τηςς Ευρωπαϊκή
ής Επιτροπήςς γίνεται από
ό την
Γενιική Δ/νση Περιβαλλοντ
Π
τικής Πολιτιικής του ΥΠ
ΠΕΝ σύμφω
ωνα με τη διαδικασία που
058/2016 (ά
άρθρο 17 & Παράρτημα
Π
Ν κοινοποιείί στη
προβλέπεται σττην ΚΥΑ 1720
VI). Το ΥΠΕΝ
Π τα στοιχείία που παρέσχε στην ΕΕΕ, για τη συμπλήρωση
σ
η από αυτήνν του «Φακέλου
ΓΓΠΠ
Κατα
αστροφής» και την ενη
ημέρωση τηης Διυπουργγικής Ομάδα
ας Κατάρτισσης του Γεννικού
ΣΑΤΑ
ΑΜΕ.
5.2 Α
Αίτημα για προσφορά
π
βοήθειας
β
Στηνν περίπτωση
η που άλλη χώρα αιτηθ εί τη βοήθεεια για την αντιμετώπισ
α
η ΤΑΜΕ, η ΓΓΠΠ
Γ
αναλλαμβάνει να κοινοποιή
ήσει το αίττημα στους φορείς που διαθέτου ν το αιτούμενο
δυνα
αμικό και μέσα
μ
και να συντονίσει την μεταφο
ορά της προ
οσφερόμενηςς βοήθειας στην
άλλη
η χώρα.
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Μέρος ΙV. Υποσ
στήριξη και εξέλιξη σχεδ
δίου
1. Εκκπαίδευση
Η εεκπαίδευση των επιχειρ
ρησιακών οομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδδιάζεται από
ό τις
αρμ
μόδιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης του Αρχχηγείου του Πυροσβεστιικού Σώματοος, της Ελληννικής
Αστυ
υνομίας, του
υ Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή και του ΕΚΑ
ΑΒ, λαμβάνο
οντας
υπόψη τους κινδ
δύνους σε κά
άθε εγκατάσσταση.
2. Έλλεγχος σχεδίου‐ ασκήσεεις
Μεττά την έγκρ
ριση του σχεδίου πραγ ματοποιούννται ασκήσεις από τη ΔΔ/νση Πολιττικής
Προ
οστασίας τηςς Περιφέρεια
ας Αττικής σσύμφωνα μεε όσα ορίζοννται στην ΚΥΥΑ 172058/2016
(άρθ
θρο 11).
3. Α
Αναθεώρηση
η & Επικαιρο
οποίηση σχεδδίου
Την ευθύνη της αναθεώρη
ησης και επ
πικαιροποίησ
σης του Ειδ
δικού ΣΑΤΑΜ
ΜΕ Περιφέρ
ρειας
Αττιικής έχει η Αυτοτελής
Α
Διεύθυνση τηης Πολιτικής Προστασίαςς της Περιφέέρειας Αττικκής η
οποία είναι αρ
ρμόδια και για το συνντονισμό όλω
ων των αρμ
μοδίων υπηηρεσιών για
α την
άρτιση του Σχεδίου.
Σ
Το Ειδικό
Ε
ΣΑΤΑΜ
ΜΕ Περιφέρ
ρειας Αττικήςς αναθεωρείίται το κάθε τρία
κατά
(3) χχρόνια κατά τις διατάξειςς του άρθρο υ 11 της ΚΥΑ
Α 172058/2016.
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Μέρος V. Χρηματοδοττικά μέτρα
Στονν προϋπολο
ογισμό της Περιφέρειας
Π
ς Αττικής (Α
ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7‐69Υ) έχοουν προβλεφθεί
όλοι οι απαραίττητοι πόροι για την αντιιμετώπιση εκτάκτων ανα
αγκών (ΚΑΕ 5152).
Έναρξη
Έ
ισχύοος του παρό
όντος Σχεδίου
σχύς του παρόντος σχεδίου αρχίζζει από τηνν ημερομηνίία έγκρισηςς από το Γεενικό
Η ισ
Γραμ
μματέα Πολιτικής Προσττασίας.
Με ττην έκδοση του
τ παρόντο
ος σχεδίου π
παλαιότερα σχέδια
σ
παύουν να ισχύουυν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αθήνα, ………………… ……………
ΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΕΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚ
ΠΟΛΙΤΙΚ
ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣ
ΑΣΙΑΣ
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