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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 02-10-2018 με αριθμό 2038 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κ. ΒΛΑΣΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι αφορά στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) συνδέεται κυρίως με το συντονισμό των Φορέων που
εμπλέκονται σε έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση
καταστροφών, καθώς και σε δράσεις για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και των
όποιων συνεπειών, με στόχο την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας των περιοχών
που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε το υπ’ αριθ. 7742/01-11-2017
(ΑΔΑ:6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) έγγραφο με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων», το οποίο
περιλαμβάνει, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους
εμπλεκόμενους Φορείς, για την από κοινού αντιμετώπιση και διαχείριση των εκτάκτων
αναγκών και των συνεπειών που απορρέουν από την εκδήλωση αυτών.
Επίσης, σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και με βάση
εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τόσο η Ελληνική Αστυνομία, όσο
και το Πυροσβεστικό Σώμα, προβαίνουν στην, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύνταξη και
επικαιροποίηση, όπου απαιτείται, Ειδικών και μη Σχεδίων (συμπεριλαμβανομένων σχετικών
μνημονίων ενεργειών), για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προέρχονται από φυσικά
φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες. Μέσω των εν λόγω σχεδίων, εκδηλώνονται όλες εκείνες οι
ενέργειες που αφορούν στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και στον επακριβή ρόλο των
εμπλεκομένων Φορέων, στα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κ.λπ..
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και στη
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω των πρόσφατων έντονων καιρικών
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από IOANNA
EVANGELATOU
Ημερομηνία:
2018.10.26

- // -

-2-

φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 29-09 τ.ε., στην
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, σημειώνεται ότι με τις υπ’ αριθ. 7185/04-10-2018
(ΑΔΑ:7ΔΑΟ46ΜΚ6Π-ΧΓΟ) και 7473/11-10-2018 (ΑΔΑ:7ΤΖΩ46ΜΚ6Π-ΘΕΝ) Αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας, για τα χρονικά διαστήματα των έξι (6) και τριών (3) μηνών,
αντίστοιχα, οι διαλαμβανόμενες σε αυτές Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες.
Τέλος, σημειώνεται ότι τα θέματα που αφορούν στην οριοθέτηση της περιοχής ως
πληγείσας από πλημμύρες (πλημμυρόπληκτη) και την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που
προκλήθηκαν από πλημμύρες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών [Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. A’- 203), Ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. Α’- 25) και
Π.Δ. 123/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’- 151)]. Ειδικότερα δε ζητήματα σχετικά με την οριοθέτηση της
πληγείσας περιοχής, τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων, κ.λπ.,
ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Υποδομών & Μεταφορών.
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