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Ω ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σα άξζξα 2,3,8 ηνπ Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α) «Αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ηελ παξ. Θ5 ηνπ άξζξνπ 186 θαη ηελ παξ. 1α 

ηνπ άξζξνπ 282 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απν-

θεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ην ππ. αξηζκ. 2300/29-3-2016 έγγξαθν ηεο 

ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο θήξπμεο έθηαθηεο αλάγθεο , παξάηαζε ρξόλνπ από ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έλζηαζεο, κεηά από εμνπζηνδόηεζε 

ηνπ ΓΓΠΠ, 

2. Σελ  Τ.Α 1299/7-4-2003 (ΦΔΚ 423/Β/2003) έγθξηζε ηνπ  «Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», πεξί θπζηθώλ – ηερλνινγηθώλ θαη ινηπώλ θαηαζηξνθώλ, 

θαη ην γεγνλόο όηη ελ ιόγσ ζέκα εκπίπηεη ζηηο αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο θαηαζηξνθώλ ηεο πξν-

ζζήθεο απηήο,  

3. Ζ ππ. αξηζκ. 2300/29-3-2016 (ΑΓΑ : ΩΜΚ465ΦΘΔ-7ΒΞ) εγθύθιηνο ηεο Γ.Γ.Π.Π.  γηα ην ζεζκη-

θό πιαίζην θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θήξπμε πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλά-

γθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

4. H ππ. αξηζκ. 3102/54 ηεο 8-1-2017 (ΑΓΑ: 6ΚΗ47ΛΖ-3Ρ2)  απόθαζε ηνπ  Πεξηθεξεηάξρε 

η. Διιάδαο γηα θήξπμε  ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ  Κύκεο-Αιηβεξίνπ ιόγσ 

ζθνδξώλ ρηνλνπηώζεσλ κέρξη  7 Φεβξνπαξίνπ 2017 (7/2/2017).  

5. Σν ππ. αξηζ. 1759 ηεο 31-1-2017 έγγξαθν  ηνπ Γήκνπ Κύκεο – Αιηβεξίνπ ηεο ΠΔ  Δπβνίαο 

κε ην νπνίν δεηείηαη ε παξάηαζε ηνπ αλσηέξσ ρξόλνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ησλ θαηαζηξνθώλ πνπ έρνπλ ζπκβεί, 

6. Σν αίηεκα καο , κε αξηζκ. πξση.  20866/69 ηεο 1-2-2017 πξνο ηελ Γ.Γ.Π.Π. , πεξί παξάηαζεο 

ηνπ ρξόλνπ θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ ζθνδξώλ ρηνλνπηώζεσλ ηνπ Γήκνπ 
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Κύκεο – Αιηβεξίνπ ηεο Π.Δ. Δπβνίαο γηαηί  δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ εμέιηπαλ νη ιόγνη πνπ επέβαιιαλ ηελ θήξπμε ζε θαηά-

ζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

7. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε 

αξηζκ. Πξση. 990 ηεο 6/2/2017 , ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ (1) θαη (2) θαη (3) παξαγξάθνπο, ζηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, λα παξαηείλεη ηνλ ρξόλν θήξπμεο ζε Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλά-

γθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιόγσ ζθνδξώλ ρηνλνπηώζεσλ ηνπ Γήκνπ Κύκεο – Αιηβεξίνπ ηεο Π.Δ. 

Δπβνίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα  έσο θαη 8 Μαίοσ 2017 (8/5/2017), 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

       Σελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ Κήξπμεο ζε Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

ιόγσ  ζθνδξώλ ρηνλνπηώζεσλ ηνπ Γήκνπ Κύκεο – Αιηβεξίνπ ηεο Π.Δ. Δπβνίαο γηα ρξνληθό δηά-

ζηεκα έσο θαη 8 Μαίοσ 2017 (8/5/2017) ,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο  , θα-

ζώο επίζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ θαηαζηξνθώλ  πνπ πξνθιήζεθαλ.   

Μεηά ην πέξαο ηνπ θαζνξηζζέληνο ρξόλνπ αίξεηαη απηόκαηα ε Κήξπμε δίρσο λέν έγγξαθν. 

Ο ζπληνληζκόο ησλ ελεξγεηώλ αλαηίζεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Δύβνηαο. 

 
    
 
 

      

 
        
 
 

             Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ 

 

 

 

 

 

 

  ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΘΑΝΝΗ 
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ 

 

Αποδέκηες προς ενέργεια: 

1. Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δύβνηαο  
    (fspanos@pste.gov.gr) 

2.Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Δύβνηαο 
   (kostopoulos.g@naevias.gr) 

 

 Αποδέκηες προς κοινοποίηζη: 

1. Γεληθή Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

    Δπαγγειηζηξίαο 2,10563 Αζήλα   (Fax : 2103248122) 
    (generalsecretary@gscp.gr, info@gscp.gr) 

2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο- η. Διιάδαο 

    Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  
    (polprostasia@apdthest.gov.gr) 

   3. Γήκν Κύκεο – Αιηβεξίνπ  
     (kymialiveri@gmail.com ,  

    dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr )  

 
 

 

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 
1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε,  

(periferiarxis@pste.gov.gr) 
2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνύ Γξακκαηέα, 
    (k.roussopoulos@pste.gov.gr) 
3. Απηνηειήο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
    Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
    (pprostasia@pste.gov.gr) 
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