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   ΑΔΑ:  
 

Αθήνα, 29-11-2021 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΓΝΚΥΛ&ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Τ.ΛΙ.Κ.Τ. 
(Γ.Γ. ΓΟΑΙΗΘΥΛ, ΙΗΚΔΛΗΘΥΛ & ΘΡHΟΗΑΘΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ) 

Απ. ππωη.: 340039/Φ.ΓΑΦ  

  

Προς:  

Ω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: 

1. Γπαθείο ποςπγού ΚΔ 

    κ. Θωνζηανηίνος Ασιλ. Θαπαμανλή  

2. Γπαθείο Γεν. Γπαμμαηέωρ  

    ποδομών 

    καρ Καπίαρ Έλληρ Γεπάπδη 

3. Γπαθείο Γεν.  Γιεςθςνηή .ΙΗ.Θ.. 

    κ. Ανηώνη Θοηζώνη 

Ρασ. Γ/νζη : Φαναπιωηών 9 

Ρασ. Θώδ. : 114 71 ΑΘΖΛΑ 

Ξληποθοπίερ : Δλ. Ξπωηοπαπά 

Ρηλέθωνο : 210 64 45 132 

FΑΣ : 210 64 28 085 

E-mail : gdyliky-gram@ggde.gr 

 

 

ΘΔΜΑ: Γιοικηηική Αρτή Φραγμάηων (ΓΑΦ) - Γιαβίβαζη 2ης Έκδοζης «ζτεδίοσ» 

Προηύπων ΑΔΚ (τέδιο Ανηιμεηώπιζης Δπικίνδσνων Καηαζηάζεων). 

ΥΔΣ: α) Ζ ςπ΄απ. ΓΑΔΔ/οικ.2287/27-12-2016 Απ. Ξ..ΚΔ. (ΑΓΑ:ΤΝ79465ΣΘΜ-ΕΥ5, 
ΦΔΘ Β’ 4420/30-12-2016) 

 β) Ζ ςπ΄απ. ΓΑΔΔ/οικ.1620/11-10-2017 Απ. Ξ..ΚΔ. (ΑΓΑ:6ΜΗΓ465ΣΘΜ-ΦΘ7) 

 γ)       Ζ ςπ΄απ.76163/22-10-2020 Απ. Ξ..ΚΔ. (ΑΓΑ: ΤΝ2Ζ465ΣΘΜ-7ΙΖ, ΦΔΘ Β’ 
4920/09-11-2020) ηποποποίηζηρ ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 17 ηος ΘΑΦ  

 δ) Ρο ςπ΄ απ. 18712/Φ.ΓΑΦ/25-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΛ8Ι465ΧΘΞ-ΕΑ4) έγγραθο ΔΑΦ,  
ενημέρωζης για ηο «ζχέδιο» Προηύπων ΣΑΕΚ  

 

 ε) Ζ ςπ΄ απ. 8816/ΓΑΦ/05-04-2021 Απ. Ξ..ΚΔ. (ΑΓΑ: ΨΦΝ8465ΧΘΞ-Ω61) 

 

 

Πε ζςνέσεια ηος ανωηέπω (δ) ζσεηικού, ζαρ ενημεπώνοςμε όηι, ζηα πλαίζια 

εθαπμογήρ ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 10 ηος Θανονιζμού Αζθάλειαρ Φπαγμάηων, η 

Γιοικηηική Απσή Φπαγμάηων (ΓΑΦ) πποσώπηζε ζηην ηποποποίηζη ζςγκεκπιμένων 

άπθπων ηος «ζσεδίος» πποηύπων ΠΑΔΘ (Πσέδιο Ανηιμεηώπιζηρ Δπικίνδςνων 

Θαηαζηάζεων), ηο οποίο ζαρ κοινοποιούμε. Ρο εν λόγω «ζσέδιο» Ξποηύπων ΠΑΔΘ 

(2Ζ έκδοζη) εγκπίθηκε με ηην Ξπάξη 1/Πςνεδπία 2/29-07-2021 ηηρ ΓΑΦ. 

Ζ 2Ζ έκδοζη ηος «ζσεδίος» Ξποηύπων ΠΑΔΘ θα ππέπει να ακολοςθείηαι από ηον 

ΘηΔ ηος θπάγμαηορ για όλα ηα ΠΑΔΘ πος ζςνηάζζονηαι μεηά ηην ημεπομηνία 
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έγκπιζηρ αςηού από ηη ΓΑΦ, ήηοι μεηά ηιρ 29-07-2021.  

 

σνημμένα 

2Ζ Έκδοζη «ζσεδίος» Ξποηύπων ΠΑΔΘ 

 
Δζωηερική διανομή 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

1. Σπονολογικό Απσείο  

2. Φ. ΓΑΦ  

3. Γιεύθςνζη Γ19 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΥ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  

ΑΔΑ: ΩΓΩΟ465ΧΘΞ-Α53
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ  

1. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

2. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

3. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ (για ενημέρωζη όλων ηων ΟΣΑ και ΓΔΤΑ)  

4. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

5. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  

α. Γραθείο Τποσργού Προζηαζίας ηοσ Πολίηη 

β. Γραθείο Τθσποσργού Πολιηικής Προζηαζίας  

γ. Γενική Γραμμαηεία Πολιηικής Προζηαζίας  

6. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ  

7. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ  

8. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

9. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

10. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

11. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

12. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ  

13. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

14. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

15. ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ  

16. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΒΟΛΟΤ  

17. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ  

18. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ  

19. ΤΝΓΔΜΟΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ 

1. ΑΣΔ (ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΡΑΗΟΗΥΛ) 

2.ΣΔΑΣ (ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΡΑΗΟΗΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥΛ ΡΑΜΔΥΛ) 

3.ΠΔΓΜΔΓΔ (ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΔΛΥΠΖ ΓΗΞΙΥΚΑΡΝΣΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΟΓΝΙΖΞΡΥΛ ΓΖΚ. ΔΟΓΥΛ) 

4.ΠΔΔΓΔ(ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΔΛΥΠΖ ΠΛΓΔΠΚΥΛ ΔΟΓΝΙΖΞΡΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ) 

5.ΠΔΓΜΗΔΓΔ(ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΔΛΥΠΖ ΓΗΞΙΥΚ. ΚΖΣ/ΓΥΛ ΖΙ/ΓΥΛ ΔΟΓΝΙΖΞΡΥΛ ΓΖΚ. ΔΟΓΥΛ) 

6. ΔΗΑΠΔ (ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ από ΑΞΔ) 

20. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ A.E.  

21. Ο.Α..Π. 

22. Ι.Σ..Α.Κ.  

23. ΔΣΑΙΡΙΑ ΎΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.)  

24. ΔΣΑΙΡΙΑ ΎΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΔΤΓΑΘ Α.Δ.)  

25.ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Δ.ΤΓ.Α.Π. 

26. ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.  

27. ΔΡΓΟΔ Α.Δ.  

28. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ. 
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29. ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΔΔ) 

30. ΓΔΩΣΔΔ 

31. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ (ΔΔΜΦ)  

32. ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ – ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

33.ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ  

(με ηην παράκληζη να ενημερώζοσν ηις Περιθερειακές Δνόηηηες αρμοδιόηηηάς ηοσς)  

    1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΑΝΑΣ.  MΑΚΔΓΟΝΙΑ  -  ΘΡΑΚΗ 

2.ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

3. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΓΤΣΙΚΗ  MΑΚΔΓΟΝΙΑ  

4. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΗΠΔΙΡΟΤ 

5.ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΚΔΝΣΡΙΚΗ MΑΚΔΓΟΝΙΑ  

6. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ  

7. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΘΔΑΛΙΑ  

8. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

9. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

10. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

11. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

12. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

13. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ  

34. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΓΙΟΙΚΗΔΙ  

1. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ  

2. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΙΟΝΙΟΤ 

3. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

4. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ-ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

      5. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

6. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ  

7. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ  

35.ΜΔΛΗ ΓΑΦ (Ρακηικά & Αναπληπωμαηικά Κέλη)  

36. ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ (ΟΔΦ)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΦΑΓΜΑΤΩΝ 
Ρερίοδοσ 2017-2020, ΑΔΑ: 6ΞΛΓ465ΧΚΞ-ΦΚ7 
Ρερίοδοσ 2021-2024, ΑΔΑ: ΨΦΝ8465ΧΚΞ-Ω61 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΡΟΤΥΡΩΝ ΣΑΕΚ  

(ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ / ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 2Η / 29-07-2021  

(Τροποποίθςθ ςυγκεκριμζνων άρκρων) 

ΕΓΚΙΣΗ (ΑΜΟΔΙΟΣ ΦΟΕΑΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΦΑΓΜΑΤΩΝ (ΔΑΦ)  

Εγκρίκθκε με τθν Ρράξθ 1/Συνεδρία 2/29-07-2021 Απόφαςθ τθσ ΔΑΦ 

 
 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021  
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ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. ii 
 

ΕΓΚΛΚΘΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΘ ΣΥΝΕΔΛΑΣΘ ΤΘΣ 29-07-2021 

ΑΡΟ ΤΑ ΜΕΛΘ ΤΘΣ ΔΑΦ: 

1. Αντϊνθσ Κοτςϊνθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Υ.ΛΛ.Κ.Υ., Ρρόεδροσ ΔΑΦ  

2. Γεωργία Καςτραντά, Διευκφντρια ΔΑΕΕ/ΓΓΥ/ΥΡΥΜΕ, Τακτικό Μζλοσ  

3. Αναςτάςιοσ Αντωνιάδθσ, Εκπρόςωποσ Υ.ΡΕ.Ν., Τακτικό Μζλοσ  

4. ΓεϊργιοσΔαδάκθσ, Εκπρόςωποσ ΥΡ.Α.ΑΝ.Τ., Αναπλ. Μζλοσ 

5. Στζφανοσ Κοηάνθσ,  Εκπρόςωποσ ΥΡ.ΕΣ., Τακτικό Μζλοσ  

6. Σοφία Σιάχου, Εκπρόςωποσ ΔΕΘ, Τακτικό Μζλοσ 

7.  Ακριβι Χάραρθ, Εκπρόςωποσ Γεν. Γραμ. Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Τακτικό Μζλοσ  

8. Γεϊργιοσ Ντουνιάσ , Εκπρόςωποσ ΕΕΜΦ, Τακτικό Μζλοσ  

9. Ελζνθ Δρίτςα , Εκπρόςωποσ Ρανελλινιων Εργολθπτικϊν Οργανϊςεων, Αναπλ. Μζλοσ  

 

Στθ ςυνεδρίαςθ μετείχαν ενεργά τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ ΔΑΦ : 

1. Σεραφείνα Λαηαρίδου, Εκπρόςωποσ ΕΕΜΦ, Αναπλ. Μζλοσ  

2. Χριςτοσ Διμου , Εκπρόςωποσ ΔΕΘ, Αναπλ. Μζλοσ και  

3. Αγγελικι Αλεξοποφλου, Εκπρόςωποσ Γεν. Γραμ. Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Αναπλ. Μζλοσ  

που ωσ αναπλθρωματικά μζλθ αποχϊρθςαν κατά τθν ψθφοφορία και  

1. Ελζνθ Ρρωτοπαπά, Αναπλ. Γραμματζασ ΔΑΦ, Ρροϊςταμζνθ ΔΟΥ/ ΓΓΥ/ΥΡΥΜΕ  

2. Μαρία Ψυχογυιοφ, Γραμματζασ ΔΑΦ,  Ρροϊςταμζνθ ΔΑΕΕ/ΓΓΥ/ΥΡΥΜΕ  

 

Απουςίαςε από τθν ςυνεδρίαςθ ο εκπρόςωποσ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ  

κ. Γεϊργιοσ Καψάςκθσ, ο οποίοσ διλωςε ότι ςυμφωνεί με τθν προτακείςα ανακεϊρθςθ. 

Τθν 2θ Ζκδοςθ (τροποποίθςθ ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα) του Σχεδίου Ρροτφπων ΣΑΕΚ, 

ςυνζταξε θ αντίςτοιχθ ομάδα εργαςίασ (Συνεδρία 1θ, Ρράξθ 1θ, 28/5/2021), θ οποία 

αποτελείται από τουσ κ. Γ. Ντουνιά (ΕΕΜΦ), κα Σ. Λαηαρίδου (ΕΕΜΦ), κ. Σ. Κοηάνθ (ΥΡ.ΕΣ.), 

κα Α. Χάραρθ (ΓΓΡΡ), κα Α. Αλεξοποφλου (ΓΓΡΡ), κα Σ. Σιάχου (ΔΕΘ), κ. Χ. Διμου (ΔΕΘ). 

Στθν ομάδα εργαςίασ ςυμμετείχε και θ κα Σοφία Σακελλαρίου (μζλοσ τθσ ΕΕΜΦ). 

Συντονιςτισ τθσ ομάδασ εργαςίασ: κ. Γ. Ντουνιάσ.  
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ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΦΟΕΑΣ 

 
 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΓΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΗΓΟΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ
1
  

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ3  

ΕΚΔΟΣΗ / ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 2Η / 29-07-2021 

(Τροποποίθςθ ςυγκεκριμζνων άρκρων) 

ΣΥΝΤΑΞΗ: 

...............................................................  

ΥΡΟΓΑΦΗ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 

................................................................  

ΕΓΚΙΣΗ (ΑΜΟΔΙΟΣ ΦΟΕΑΣ) 

...............................................................  

ΥΡΟΓΑΦΗ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 

................................................................  

1
Κατθγορία Φράγματοσ (Λ, ΛΛ ι ΛΛΛ) ςφμφωνα με το Άρκρο 2 του Κανονιςμοφ Αςφάλειασ Φραγμάτων (ΦΕΚ 

4420 Β’/2016)και το Κεφάλαιο 5 του παρόντοσ. 
2
Οριςτικι μελζτθ (ΟΜ), Καταςκευι πριν τθν εκτροπι (Κ1), Καταςκευι με τθ λειτουργία ζργων εκτροπισ 

(Κ2), Ρζρασ καταςκευισ - 1
θ
 πλιρωςθ ταμιευτιρα (Λ1), Κανονικι λειτουργία ταμιευτιρα (Λ2)  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΛΕΣ: 
ΓΓΡΡ: ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  

ΔΑΦ: ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΑΧΘ ΦΑΓΜΑΤΩΝ  
ΚΑΦ: ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΦΑΓΜΑΤΩΝ  
ΚτΕ: ΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

ΜΑΦ: ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ  
ΣΑΕΚ: ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΥΦ: ΦΟΕΑΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ  
ΦΛΦ: ΦΟΕΑΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛ ΑΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ  

 

ΟΛΣΜΟΛ ΚΑΦ: 

1. ΛΣΧΥΕΛ ΚΑΛ ΕΦΑΜΟΗΕΤΑΛ Θ ΟΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΛ ΣΤΟ ΑΚΟ 3 ΤΟΥ ΚΑΦ.  
2. ΕΛΔΛΚΑ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΛ: 
- ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΟΤΘΤΑ (hazard): Ρικανότθτα εμφάνιςθσ κάποιου φαινομζνου, με δυνθτικά βλαβερζσ 

ςυνζπειεσ, και όχι ςτα αποτελζςματα που αυτό κα μποροφςε να προκαλζςει.  

- ΔΛΑΚΛΝΔΥΝΕΥΣΘ (risk): Τα αναμενόμενα αρνθτικά αποτελζςματα που ςυνεπάγεται ζνα 
ςυγκεκριμζνο φαινόμενο. Θ διακινδφνευςθ μπορεί να εκτιμθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
επικινδυνότθτα, τθν τρωτότθτα τθσ περιοχισ και τθ ςυνολικι οικονομικι αξία που είναι 

εκτεκειμζνθ.  
- ΑΣΤΟΧΛΑ: Απϊλεια τθσ επιτελεςτικότθτασ του φράγματοσ, ο μθ ζλεγχοσ τθσ οποίασ μπορεί να 

οδθγιςει ςε καταςτροφι του φράγματοσ ι/και ςτθ δθμιουργία πλθμμυρικοφ κφματοσ. 
- ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ ΦΑΓΜΑΤΟΣ: Ακραίο γεγονόσ το οποίο ςυνεπάγεται τθ μερικι ι ολικι διακοπι τθσ 

καταςκευισ ι λειτουργίασ του φράγματοσ και προκαλεί κφματα ι/και εκτεταμζνεσ υλικζσ ηθμιζσ.  
- ΡΕΛΣΤΑΤΛΚΟ: Γεγονόσ ςυνδεόμενο με δράςεισ, λειτουργίεσ ι δομικά χαρακτθριςτικά, τα οποία δεν 

ςυνάδουν με τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά του φράγματοσ ι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ αυτοφ.  
3. Ο όροσ «ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ ΦΑΓΜΑΤΟΣ» αναφζρεται ςτο παρόν ςχζδιο και ωσ «ΚΑΥΣΘ ΦΑΓΜΑΤΟΣ»  

ΟΛΣΜΟΛ ν.4662/2020 ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ: 
1. ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΛΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΤΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ (EVACUATION) : Διαδικαςία κατά 

τθν οποία θ Ρολιτικι Ρροςταςία απομακρφνει τον απειλοφμενο πλθκυςμό ςε αςφαλείσ περιοχζσ 

και εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ απομάκρυνςθ του προςωπικοφ του φράγματοσ.  
2. ΕΤΟΛΜΟΤΘΤΑ (PREPAREDNESS): Το ςφνολο των δράςεων και μζτρων που λαμβάνονται εκ των 

προτζρων για να διαςφαλίςουν αποτελεςματικι αντίδραςθ ςε περιπτϊςεισ καταςτροφϊν.  
3. ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ (RESPONSE): Ρεριλαμβάνει τισ δράςεισ, κατά τθ διάρκεια ι αμζςωσ μετά τθν 

καταςτροφι, για τθν προςταςία τθσ ηωισ και  τθσ υγείασ των ανκρϊπων, για τθν αντιμετϊπιςθ 
άμεςων αναγκϊν διαβίωςισ τουσ και για τθ διαςφάλιςθ παροχισ αρωγισ και υποςτιριξθσ για τον 
μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ καταςτροφισ.  

4. ΖΚΤΑΚΤΘ ΑΝΑΓΚΘ (EMERGENCY): Θξαφνικι και απρόβλεπτθ απειλθτικι κατάςταςθ που απαιτεί τθν 

άμεςθ λιψθ μζτρων για τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν ςυνεπειϊν τθσ.  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ: 
1. ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΧΕΔΛΟ ΕΧΕΛ ΤΛΤΛΟ «ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΣΕ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΛΑ 

ΜΕ ΤΟ «ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ ΚΑΦ.  
ΟΛ ΑΝΑΦΟΕΣ ΤΟΥ ΚΑΦ ΣΕ «ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ» ΑΝΤΛΚΑΚΛΣΤΑΝΤΑΛ ΣΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΓΑΦΟ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΟ «ΕΚΤΑΚΤΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ» ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣΤΛΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΩΝ 
ΡΕΛΣΤΑΤΛΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΛΡΕΔΑ ΚΛΝΘΤΟΡΟΛΘΣΘΣ.  

2. ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΤΥΡΟ ΕΦΑΜΟΗΕΤΑΛ ΣΕ ΦΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Λ, ΛΛ &ΛΛΛ (ΑΚΟ 2 ΚΑΦ) 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΡΟΨΘ ΚΑΛ ΤΘ ΔΛΑΚΛΝΔΥΝΕΥΣΘ (ΑΚΟ 3 ΚΑΦ).  
3. ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΑΕΚ ΑΦΟΑ ΣΤΘ ΔΑΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ (ΦΥΦ) ΚΑΛ ΤΟΥ ΦΟΕΑ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ (ΦΛΦ) ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΤΑΔΛΑ ΗΩΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ.  

4. ΤΟ ΣΧΕΔΛΟ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΛ ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 
ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ». ΚΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4662/2020. 

5. ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΧΕΔΛΟ ΡΟΤΥΡΩΝ ΣΑΕΚ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΛΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥ 10 
ΤΟΥ ΚΑΦ ΚΑΛ ΚΑ ΑΝΑΡΤΥΣΣΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΡΟ, ΤΟΝ ΣΚΟΡΟ, ΤΘΝ 

ΡΟΛΥΡΛΟΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΤΛΣ ΕΛΔΛΚΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ.  
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ΡΑΑΤΘΘΣΘ:Στον πίνακα ανακεωριςεων αναφζρονται όλεσ οι προχπάρχουςεσ εκδόςεισ  
*Οριςτικι μελζτθ (ΟΜ), Καταςκευι πριν τθν εκτροπι (Κ1), Καταςκευι με τθ λειτουργία ζργων εκτροπισ 
(Κ2), Ρζρασ καταςκευισ - 1

θ
 πλιρωςθ ταμιευτιρα (Λ1), Κανονικι λειτουργία ταμιευτιρα (Λ2), Επικίνδυνθ 

Κατάςταςθ (ΕΚ)  
  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΝΟΜ/ΜΟ, ΘΕΣΗ): <Ονομ/μο&Θζςθ του Τπεφκυνου ςυμπλιρωςθσ του εντφπου> 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΗΣΕΩΝ 

Ζκδοςθ/Ημερομθνία Στάδιο* Ραρατθριςεισ/Αλλαγζσ 
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<ΛΕΥΚΘ ΣΕΛΛΔΑ>  
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡ ΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (ΣΑΕΚ)  
ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜ ΑΙ Α ΦΡΑΓΜΑΣ Ο >  

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΕΚ ....................................................................... 1 

1.1 Σχζδιο Ρρότυπων ΣΑΕΚ ............................................................................................... 2 

1.2 Στοιχεία για τθ ςφνταξθ του ΣΑΕΚ .............................................................................. 2 

2 ΔΟΜΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΣΑΕΚ.................................................................................. 4 

2.1 Δομι ΣΑΕΚ .................................................................................................................... 4 

2.2 Υπεφκυνοσ /Ομάδα ςφνταξθσ & ανακεϊρθςθσ ........................................................ 5 

2.3 Δεδομζνα – Στοιχεία που λιφκθκαν υπόψθ ............................................................. 5 

3 ΕΓΚΙΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ – ΔΙΑΤΗΗΣΗ & 
ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΣΑΕΚ ............................................................................................................ 6 

3.1 Ζγκριςθ και ανακεϊρθςθ ........................................................................................... 6 

3.2 Χαρακτθριςμόσ Βακμοφ Αςφάλειασ .......................................................................... 7 

3.3 Ρίνακασ Διανομισ ....................................................................................................... 7 

3.4 Ζναρξθ Ιςχφοσ .............................................................................................................. 7 

3.5 Αναςκόπθςθ και Επικαιροποίθςθ .............................................................................. 7 

3.6 Τοποκεςία Διατιρθςθσ Αρχείου ................................................................................ 7 

4 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ............................................................................................ 8 

5 ΚΑΤΗΓΟΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΦΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦ ......... 11 

5.1 Κατθγοριοποίθςθ Φράγματοσ .................................................................................. 11 

5.2 Κλάςεισ Διακινδφνευςθσ Φράγματοσ....................................................................... 11 

6 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.......................................................................................... 13 

7 ΟΓΑΝΩΣΗ ΦΥΦ/ΦΛΦ - ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΡΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ........................................ 14 

7.1 Οργανόγραμμα ΦΥΦ/ΦΛΦ ...................................................................................... 14 

7.2 Αρμοδιότθτεσ - Ευκφνεσ ΦΥΦ/ΦΛΦ ........................................................................ 14 

7.3 Ρόροι και Εξοπλιςμόσ................................................................................................ 15 

7.4 Φφλαξθ εγκαταςτάςεων  ........................................................................................... 15 

7.5 Επικοινωνία ΦΥΦ/ΦΛΦ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ........ 15 

8 ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ ΕΓΩΝ ΦΑΓΜΑΤΟΣ .............................................. 16 

8.1 Ενόργανθ παρακολοφκθςθ – Ρρόγραμμα παρακολοφκθςθσ ................................ 16 

8.2 Συνκικεσ που απαιτοφν πρόςκετο ζλεγχο & παρακολοφκθςθ ............................. 16 

8.3 Σϊματα Επικεϊρθςθσ – Επικεωριςεισ φράγματοσ ................................................ 16 

9 ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΕΡΙΡΕΔΩΝ ΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ....................................................................... 18 
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10 ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΡΟΛΗΡΤΙΚΕΣ & ΔΙΟΘΩΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΓΕΙΕΣ ............................................................................................................................ 20 

10.1 Κατάλογοσ Ρικανϊν Ρεριςτατικϊν .......................................................................... 20 

10.2 Αναγνϊριςθ & αξιολόγθςθ περιςτατικϊν, προλθπτικζσ και διορκωτικζσ 
ενζργειεσ  .................................................................................................................... 20 

10.2.1 Εντοπιςμόσ Ρεριςτατικοφ - Ρροςδιοριςμόσ Επιπζδου Κινθτοποίθςθσ......... 20 

10.2.2 Ενζργειεσ Ρρολθπτικζσ/Διορκωτικζσ ............................................................. 20 

10.2.3 οι Ρλθροφοριϊν – Εμπλεκόμενοι Φορείσ  ................................................... 21 

10.2.4 Ρροβλιματα που ζχουν εμφανιςτεί  .............................................................. 24 

10.2.5 Αποτίμθςθ Ρεριςτατικοφ ................................................................................ 24 

10.2.6 Ενθμζρωςθ τθσ ΔΑΦ ....................................................................................... 25 

10.2.7 Ενθμζρωςθ ΚΕΡΡ/EΣΚΕ .................................................................................. 25 

10.3 Βιματα και ενζργειεσ ανά επίπεδο κινθτοποίθςθσ ................................................ 25 

10.3.1 Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 1 ............................................................................... 25 

10.3.2 Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 2 ............................................................................... 25 

10.3.3 Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 3 ............................................................................... 26 

11 ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΥΣΗΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ – ΟΔΗΓΙΑ 2007/60......................................................... 27 

11.1 Μελζτθ κραφςθσ και διόδευςθσ πλθμμυρικοφ κφματοσ ........................................ 27 

11.2 Οδθγία 2007/60 ......................................................................................................... 27 

12 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΑΤΕΣ ....................................................................................................... 27 
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1 ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΕΚ 

Ο ςκοπόσ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Καταςτάςεων (ΣΑΕΚ) είναι θ ελαχιςτοποίθςθ 
των επιπτϊςεων (απϊλειεσ ηωισ, οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και λοιπζσ επιπτϊςεισ) ςτισ 

κατάντθ περιοχζσ του φράγματοσ, από πλθμμφρα είτε λόγω κραφςθσ του φράγματοσ  είτε 
λόγω τθσ λειτουργίασ / διαχείριςθσ των ζργων προςωρινισ εκτροπισ, υπερχείλιςθσ και 
εκκζνωςθσ.  

Σφμφωνα με το Άρκρο 10 το Κανονιςμοφ Αςφάλειασ Φραγμάτων, το ΣΑΕΚ:  

- Κακορίηει το ςφνολο των δράςεων που πρζπει να ακολουκθκοφν, ϊςτε να 

ελαχιςτοποιθκοφν οι απϊλειεσ ςε ανκρϊπινεσηωζσ και οι ηθμιζσ ςε περιουςίεσ, κυρίωσ 
ςτισ κατάντθπεριοχζσ, ςε περίπτωςθεμφάνιςθσζκτακτωνπεριςτατικϊν, ςε όλα τα 
ςτάδια τθσ ηωισ του φράγματοσ.  

- Ρεριζχειπλθροφορίεσ για τισ ενδεχόμενεσεπιπτϊςεισακραίωνπεριςτατικϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και χαρτϊν με τισ περιοχζσ που κατακλφηονται για 
διάφοραπλθμμυρικά́ γεγονότα .  

- Αποτελείαναπόςπαςτοτμιμα και απαραίτθτθπροχπόκεςθ για τθ 
ςφνταξθενόσολοκλθρωμζνουςχεδίουΡολιτικισΡροςταςίασ για κινδφνουσ που 
ςυνδζονται με το φράγμα.  

Το ΣΑΕΚ αποτελεί εργαλείο για τθν αναγνϊριςθ των ζκτακτων/αςυνικιςτων γεγονότων - 

περιςτατικϊν που κα απαιτιςουν τθν εν ςυνεχεία εφαρμογι των διαδικαςιϊν που 
εφαρμόηονται για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων. Ειδικότερα, ορίηει κατά περίπτωςθ το 

ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθ διαςφάλιςθ: 
- των ελζγχων – επικεωριςεων κατά τθν καταςκευι, τθν πρϊτθ πλιρωςθ, τθ λειτουργία 

των ζργων, ςτθν περίπτωςθ περιςτατικϊν και ζκτακτων ι/και ακραίων 

φαινομζνων(ςειςμόσ, ζντονα καιρικά φαινόμενα κ.λπ.), 
- τθσ εκτίμθςθσ και διαχείριςθσ των περιςτατικϊν και του προςδιοριςμοφ των 

προλθπτικϊν και διορκωτικϊν ενεργειϊν ςε περίπτωςθ αςυνικουσ κατάςταςθσ ι 
δυνθτικισ αςτοχίασ, 

- τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν  από 
τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

ToΡρότυπο ΣΑΕΚ κατατίκεται ςτθν ΓΓΡΡ για τθν ςφνταξθ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ 
Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν για κινδφνουσ που 
ςυνδζονται με τα φράγματα.  

Το ΣΑΕΚ του <ονομαςία φράγματοσ>εγκρίνεται από τθν <ςυμπλθρϊνεται ο αρμόδιοσ φορζασ 
ζγκριςθσ> και κατατίκεται <αναφορά κατά περίπτωςθ, με βάςθ τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ κραφςθσ και διόδευςθσπλθμμυρικοφ κφματοσ, ςτισ Αυτοτελείσ Δ/νςεισ 

Ρολιτικισ προςταςίασ των Ρεριφερειϊν, κακϊσ και τα αρμόδια Αυτοτελι Τμιματα Ρολιτικισ 
προςταςίασ των Διμων>.  

Ελεγχόμενο αντίγραφο των ΣΑΕΚ διαβιβάηεται και ςτθ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ 

Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ. Οι αποδζκτεσ των ελεγχόμενων αντιγράφων του ΣΑΕΚ 
αναγράφονται αναλυτικά ςτο Ζντυπο Ε2.  

Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ το «ΡρότυποΣχζδιο 
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Καταςτάςεων» κα ςυντάξει το «Γενικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ 
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Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν για κινδφνουσ που 

ςυνδζονται με τα φράγματα». Εν ςυνεχεία, ο/οι εμπλεκόμενοι Διμοι κα ςυντάξουν το «Σχζδιο 
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν για 

κινδφνουσ που ςυνδζονται με τα φράγματα», λαμβάνοντασ υπόψθ το παρόν ΣΑΕΚ του 
<ονομαςία φράγματοσ> και ςφμφωνα με τισ ανωτζρω οδθγίεσ ςχεδίαςθσ, ςε εναρμόνιςθ με 
το αντίςτοιχο «Γενικό Σχζδιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ».  

Θ ειςιγθςθ του Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ του μζτρου τθσ 
οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ των πολιτϊν γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτο Άρκρο 29 παρ.ςτ’ του ν.4662/2020.  

<Αναφζρεται το ςτάδιο του ζργου ςτο οποίο ςυντάςςεται το ΑΕΚ> 

1.1 Σχζδιο Ρρότυπων ΣΑΕΚ 

Το παρόν Σχζδιο Ρροτφπων ΣΑΕΚ παρζχει ζνα πρότυπο πλαίςιο ςφνταξθσ ΣΑΕΚ, για φράγματα 
κατθγορίασ Λ-ΛΛ-ΛΛΛ, με ςκοπό να: 

- Καλφπτονται τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 10 του ΚΑΦ.  
- Ρροβλζπονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ανακεϊρθςθσ – επικαιροποίθςθσ 
- Ρροβλζπονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςκιςεων ετοιμότθτασ. 
- Ραρζχει απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ ςφνταξθ του ςχεδίου τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.  

Το ΣΑΕΚ ςυντάςςεται αρχικά ςτθ φάςθ εκπόνθςθσ τθσ Οριςτικισ μελζτθ  (ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο Άρκρο 10 του ΚΑΦ) και κα πρζπεινα αναπτφςςεται κατάλλθλα και να 

καλφπτει ολοκλθρωμζνα τισ απαιτιςεισ κάκε ζργου ανάλογα με τον τφπο του, τον ςκοπό του, 
τθν πολυπλοκότθτα του και τυχόν ειδικζσ ςυνκικεσ που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 

ςυνεκτιμϊντασ και τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κραφςθσ και διόδευςθσ του πλθμμυρικοφ 
κφματοσ.  

1.2 Στοιχεία για τθ ςφνταξθ του ΣΑΕΚ 

Τα ςτοιχεία που χρειάηονται, για τθν ολοκλθρωμζνθ ςφνταξθ του ΣΑΕΚ, περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωςθ, τα παρακάτω: 

- Μελζτθ κραφςθσ κυρίωσ – αυχενικϊν – βοθκθτικϊν φραγμάτων. κα πρζπει να  
περιλαμβάνει τεφχθ και ςχζδια, τθ ηϊνθ κατάκλυςθσ, τα τεχνικά και υδραυλικά 
ςτοιχεία κρίςιμων διατομϊν (βάκθ και ταχφτθτεσ ροισ, χρόνοι άφιξθσ – αιχμισ).  

- Μελζτεσ και ςχζδια (όπωσ καταςκευάςκθκε ςτθν περίπτωςθ καταςκευαςμζνων 
ζργων) με τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ζργου.  

- Τα ςτοιχεία λειτουργίασ των ζργων αςφαλείασ και ςτοιχεία από διαχειριςτικζσ 
μελζτεσ.  

- Στοιχεία του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ (όπωσ καταςκευάςκθκε ςτθν περίπτωςθ 
καταςκευαςμζνων ζργων).  

- Το Σχζδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ και το Σχζδιο Ραρακολοφκθςθσ του ζργου.  

- Κρίςιμα κζματα, προβλιματα, αποκλίςεισ οργάνων κλπ. που κα πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ.  

- Στοιχεία από προθγοφμενεσ επικεωριςεισ, αξιολογιςεισ Συμβοφλων κλπ. που κα 
πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. 

- Ραλαιότερα Ρεριςτατικά που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. 
- Τα οργανωτικά ςτοιχεία του ΦΥΦ/ΦΛΦ.  

- Στοιχεία ςχετικά με τον εξοπλιςμό ζκτακτθσ ανάγκθσ και τθ φφλαξθ των 
εγκαταςτάςεων και του ζργου.  
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- Στοιχεία ςχετικά με το Σφςτθμα ενθμζρωςθσ, προειδοποίθςθσ και ςυναγερμοφ 

(πινακίδεσ, ςειρινεσ κ.λπ.).  
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2 ΔΟΜΗ&ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΣΑΕΚ 

2.1 Δομι ΣΑΕΚ 

Το ΣΑΕΚ του φράγματοσ <ςυμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ>ςυντάςςεται 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ του Άρκρου 10 του Κανονιςμοφ Αςφάλειασ Φραγμάτων 
(Υ.Α. ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016, ΦΕΚ Β’ 4420/30-12-2016). 
Στον πίνακα που ακολουκεί δίνεται αντιςτοίχιςθ των παραγράφων του παρόντοσ ΣΑΕΚ ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ παρ.4 του Άρκρου 10 του ΚΑΦ. 

Ρίνακασ 2-1. Απαιτιςεισ ςτα περιεχόμενατου ΣΑΕΚ (ΚΑΦ, Άρκρο 10)  

Αναφορά παρ.4 Άρκρο 10 ΚΑΦ  Κεφάλαιο  
ΣΑΕΚ 

Τεχνικά ςτοιχεία ζργων  4, 14.1 
Στοιχεία του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των ζργων και του προγράμματοσ 

επικεωριςεων. 

8 

Αναγνϊριςθ και κακοριςμό επιπζδων κινθτοποίθςθσ . 9 
Αναγνϊριςθ και αξιολόγθςθ επικίνδυνων καταςτάςεων – διαχείριςθ 

κινδφνων, διορκωτικζσ και προλθπτικζσ ενζργειεσ.  

10 

Στοιχεία από τθ μελζτθ κραφςθσ του φράγματοσ. 11, 14.2 

Στοιχεία από μελζτθ Διαχείριςθσ Ρλθμμυρϊν των κατάντθ περιοχϊν και τισ 
μελζτεσ διευκζτθςθσ και οριοκζτθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ 
υποδομζσ.  

11 

Χάρτεσ κατακλυηόμενων περιοχϊν για διάφορα πλθμμυρικά γεγονότα με τισ 
αντίςτοιχεσ περιοχζσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν. 

12, 14.3 

Ρροτεινόμενεσ περιοχζσ προϊκθςθσ και προςωρινισ παραμονισ ανκρϊπων 
και ηϊων.  

12 

Ρρότυπεσ ανακοινϊςεισ Επικίνδυνθσ Κατάςταςθσ. 14.4 
Κακικοντα, αρμοδιότθτεσ και ενζργειεσ του ΦΥΦ και του ΦΛΦ 7 

Σφνταξθ Διαγραμμάτων οισ για τθν ενθμζρωςθ των Υπθρεςιϊν Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ. 

10 

Σφςτθμα ενθμζρωςθσ, προειδοποίθςθσ και ςυναγερμοφ (πινακίδεσ, ςειρινεσ 
κ.λπ.), ςφμφωνα με τθ μελζτθ δθμοπράτθςθσ.  

4, 12, 14.4 

Διαδικαςίεσ περιοδικϊν αςκιςεων ετοιμότθτασ ΦΥΦ και ΦΛΦ.  13 

Σφςτθμα ενςωμάτωςθσ των αποτελεςμάτων των αςκιςεων ετοιμότθτασ και 
των εμπειριϊν από τθ λειτουργία του φράγματοσ. 

13 

Ρρότυπα ζντυπα τα οποία κρίνονται απαραίτθτα ςτθν εφαρμογι των 
διαδικαςιϊν ΣΑΕΚ (π.χ. ανακεϊρθςθσ, εκπαίδευςθσ κ.λπ.) 

14.5 

Στοιχεία απαραίτθτων πόρων και εξοπλιςμοφ.  7 

 
<Προςαρμόηεται θ παράγραφοσ ανάλογα με το τθν τελικι διαμόρφωςθ του εγγράφου> 

  

ΑΔΑ: ΩΓΩΟ465ΧΘΞ-Α53



ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. 5 
 

2.2 Υπεφκυνοσ /Ομάδα ςφνταξθσ&ανακεϊρθςθσ 

<Αναφορά ςε ςτοιχεία ςχετικά με τον Τπεφκυνο /τθν Ομάδα ςφνταξθσ ι ανακεϊρθςθσ> 

2.3 Δεδομζνα – Στοιχεία που λιφκθκαν υπόψθ 

Για τθ ςφνταξθ του παρόντοσ λιφκθκαν υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία:  
1. Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ», (ΦΕΚ 423/Β’/10-4/2003).  
2. «Εγχειρίδιο ςφνταξθσ και εναρμόνιςθσ ειδικϊν ςχεδίων ανά καταςτροφι ςε επίπεδο 

Υπουργείου ι άλλου Κεντρικοφ Φορζα», Ρολιτικι Ρροςταςία, 2007.  
3. Ρολιτικι αςκιςεων, «Εγχειρίδιο ςχεδιαςμοφ, Διεξαγωγισ και Αποτίμθςθσ αςκιςεων 

Ρ.Ρ. Για τον ζλεγχο των διαδικαςιϊν και Σχεδίων που εντάςςονται ςε εφαρμογι τθσ 
Υ.Α. 1299/2003 “ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ”», (http://civilprotection.gr), 03/2009 και 05/2009.  

4. «Εγχειρίδιο ςφνταξθσ και εναρμόνιςθσ ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ ανά καταςτροφι τθσ 

Ρεριφζρειασ και τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ» τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςε 
εφαρμογι τθσ Υ.Α. 1299/2003 “ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ”», (http://civilprotection.gr), 11/2009 

5. Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Αςφάλειασ Φραγμάτων – Διοικθτικι Αρχι Φραγμάτων, (Υ.Α. 
ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016, ΦΕΚ Β’ 4420/30-12-2016). 

6. «Σχζδια Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων / Επικίνδυνων Καταςτάςεων (ΣΑΕΚ)», ΕΕΜΦ, 
10/2018 

7. «Οδθγίεσ για τθν Ελάχιςτθ Στελζχωςθ Φορζα Λειτουργίασ Φράγματοσ (ΦΛΦ) ςε 
εφαρμογι του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ Αςφαλείασ Φραγμάτων (ΚΑΦ)», (Α.Ρ. 
ΔΑΕΕ/οικ.1238/ΔΑΦ/15-04-2019, ΑΔΑ: 7ΧΘΒ465ΧΚΞ-5Θ5). 

8. «Σχζδιο Δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν 

εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, Ρολιτικι Ρροςταςία»,Α.Ρ. 7767/30-10-2019* 
(http://civilprotection.gr). 

9. ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α’ 27/7-2-2020) «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Διαχείριςθσ Κρίςεων και 
Αντιμετϊπιςθσ Κινδφνων, αναδιάρκρωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ, αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ εκελοντιςμοφ πολιτικισ προςταςίασ, 
αναδιοργάνωςθ του Ρυροςβεςτικοφ και άλλεσ διατάξεισ». 

10. Χάρτεσ περιοχϊν που ζχουν κθρυχτεί ςε ζκτακτθ ανάγκθ λόγω πλθμμυρϊν, ςε 
παράκεςθ με τισ ηϊνεσ επικινδυνότθτασ πλθμμφρασ (https://www.civilprotection.gr). 

11. Σχζδια Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των 

Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία 
«ΔΑΔΑΝΟΣ», Γ.Γ.Ρ.Ρ. (Α.Ρ.8794, 06-12-2019)*** 

12. Ρρότυπα ςχζδια Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ 
των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία 

«ΔΑΔΑΝΟΣ» για Διμουσ (Α.Ρ. 6511, 01-09-2020)*** 

<*Αναγράφεται θ τελευταία ζκδοςθ. 
**υμπλθρϊνεται με τισ ςχετικζσ μελζτεσ, βιβλιογραφία, Κανονιςμοφσ κλπ. ςτοιχεία> 
<Θα πρζπει να αναφζρεται θ τελευταία ανακεϊρθςθ των χεδίων Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Πλθμμφρασ τθσ Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν του Τ.Δ. που ανικει το 
φράγμα> 

***Αναγράφεται το Γενικό χζδιο με τθν κωδικι ονομαςία «ΔΑΡΔΑΝΟ» κακϊσ και τα 
αντίςτοιχα ςχζδια τθσ Περιφζρειασ και των Διμων που ανικει το φράγμα και ζχει ςυνζπειεσ θ 

ανάπτυξθ του πλθμμυρικοφ κφματοσ. 
  

http://civilprotection.gr/
http://civilprotection.gr/
http://civilprotection.gr/
https://www.civilprotection.gr/
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3 ΕΓΚΙΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ – 

ΔΙΑΤΗΗΣΗ&ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΣΑΕΚ 

3.1 Ζγκριςθ και ανακεϊρθςθ 

- Σφμφωνα με το Άρκρο 10 το ΚΑΦ, το ΣΑΕΚ ςυντάςςεται αρχικά ςτθ φάςθ εκπόνθςθσ 
τθσ Οριςτικισ μελζτθσ και επικαιροποιείται με πρωτοβουλία του Φορζα Υλοποίθςθσ 
του Φράγματοσ (ΦΥΦ), πριν τθν εκτροπι του ποταμοφκαι πριν τθν ζμφραξθ για τθν 1θ  
πλιρωςθ του ταμιευτιρα.  

- Αρμόδιοσ για τθν ζγκριςθ του ΣΑΕΚ είναι ο φορζασ ανάκεςθσ για τθ ςφνταξθ του. 
- Σε ςυνζχεια, το ΣΑΕΚ επικαιροποιείται από τον Φορζα λειτουργίασ του Φράγματοσ 

(ΦΛΦ).  

Το εγκεκριμζνο ΣΑΕΚ υποβάλλεται, κατά περίπτωςθ, από τον ΦΥΦ ςτισ αρμόδιεσ Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν, κακϊσ και τα αρμόδια Αυτοτελι Τμιματα 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, με βάςθ τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ κραφςθσ και διόδευςθσπλθμμυρικοφ κφματοσ, πριν τθν εκτροπι του ποταμοφ (Άρκρο 
29 παρ.ςτ. του ν.4662/2020).  

Αντίγραφο του εγκεκριμζνου ΣΑΕΚ διαβιβάηεται και ςτθ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ 

Ζκτακτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ, προκειμζνου α) να λαμβάνεται υπόψθ ςτθ 
ςφνταξθ/ανακεϊρθςθ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 

Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν για κινδφνουσ που ςυνδζονται με τα φράγματα, 
και β) για τον προςδιοριςμό τυχόν εμπλοκισ τθσ ΓΓΡΡ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν 

και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. Εν ςυνεχεία οι παραλιπτεσ ενθμερϊνονται 
από τον ΦΥΦ/ΦΛΦ, κατά περίπτωςθ, για τισ όποιεσ επικαιροποιιςεισ.  

<Αναφζρονται τυχόν ειδικά ςτοιχεία των διαδικαςιϊν ζγκριςθσ> 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου, το πλαίςιο ανακεωριςεων με βάςθ τθν κατθγορία του 
φράγματοσ, κακορίηεται ωσ τον παρακάτω πίνακα: 

Ρίνακασ 3-1. Ανακεωριςεισ ΣΑΕΚ 

Κατθγορία Φράγματοσ  Ανακεϊρθςθ  

Λ Κάκε τρία (3) ζωσ πζντε (5) ζτθ* 

ΛΛ Κάκε πζντε (5) ζωσ δζκα (10) ζτθ* 

ΛΛΛ Κάκε οκτϊ (8) ζωσ δεκαπζντε (15) ζτθ*  

* Ι ςυντομότερα μετά από ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ δομι του ζργου, μετά από ανακεωριςεισ 

ςτο οργανόγραμμα του ΦΛΦ, μετά από εξαιρετικά ςυμβάντα, μετά από ςθμαντικζσ 
ανακεωριςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ κτλ. 

ΟΜθχανικόσ Αςφαλείασ Φράγματοσ (ΜΑΦ) διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα να ειςθγείται 
ζκτακτεσ ανακεωριςεισ όποτε το κρίνει ςκόπιμο.  

<Αναφζρονται οι όροι και οι απαιτιςεισ ανακεϊρθςθσ και επικαιροποίθςθσ του ΑΕΚ.  
Αναφορά κα πρζπει να γίνεται μεταξφ άλλων ςτθν ενςωμάτωςθ αλλαγϊν από τθν 

ΑΔΑ: ΩΓΩΟ465ΧΘΞ-Α53



ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. 7 
 

ανακεϊρθςθ του Κανονιςτικοφ πλαιςίου και τουσ όρουσ λειτουργία του ζργου> 

<υνοπτικι περιγραφι του ιςτορικοφ ανακεωριςεων και τυχόν ειδικϊν ςτοιχείων τθσ 
τρζχουςασ ζκδοςθσ του ΑΕΚ, ςφμφωνα και με τον πίνακα ανακεωριςεων> 

3.2 Χαρακτθριςμόσ Βακμοφ Αςφάλειασ 

Οι βακμοί αςφαλείασ είναι οι ακόλουκοι:  
- αδιαβάκμθτο (ΑΔ),  

- εμπιςτευτικό (Ε),  
- απόρρθτο (ΑΡ),  
- άκρωσ απόρρθτο (ΑΚΑΡ).  

Στο Ζντυπο Ε.1 καταγράφεται ο χαρακτθριςμόσ του Βακμοφ Αςφάλειασ του ΣΑΕΚ. 

Το ΣΑΕΚ χαρακτθρίηεται ςτο ςφνολο του ωσ Εμπιςτευτικό (Ε). 

3.3 Ρίνακασ Διανομισ 

Το ΣΑΕΚ διανζμεται και τθρείται αποκλειςτικά από τουσ εκπροςϊπουσ των φορζων που 

αναφζρονται ςτο Ζντυπο Ε.2. 

Ο Υπεφκυνοσ διανομισ κα πρζπει να διαςφαλίηει ότι το ζγγραφο ζχει παραλθφκεί 

εμπρόκεςμα και να τθρεί κατάλλθλα αποδεικτικά.  

3.4 Ζναρξθ Ιςχφοσ 

<υνοπτικι περιγραφι των διαδικαςιϊν για τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του ΑΕΚ, ανάλογα με το 

ςτάδιο εφαρμογισ> 

3.5 Αναςκόπθςθ και Επικαιροποίθςθ 

Μία φορά τον χρόνο, κατ’ελάχιςτο, κα πρζπει να γίνεται αναςκόπθςθ και επικαιροποίθςθ των 
ςτοιχείων επικοινωνίασ και των ςτοιχείων του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων του φράγματοσ. Θ αναςκόπθςθ, ακόμθ και αν δεν 
απαιτείται επικαιροποίθςθ ι ανακεϊρθςθ, κα πρζπει να καταγράφεται.  

Θ αναςκόπθςθ πρζπει να περιλαμβάνει αξιολόγθςθ τυχόν αλλαγϊν ςτισ  κατακλυηόμενεσ 
περιοχζσ ι τον ταμιευτιρα και προςδιοριςμό των απαιτοφμενων ανακεωριςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επικαιροποίθςθσ των χαρτϊν κίνθςθσ πλθμμυρικοφ κφματοσ.  

3.6 Τοποκεςία Διατιρθςθσ Αρχείου 

Διατθροφνται πρωτότυπα και ελεγχόμενα αρχεία ςτον Κφριο του Ζργου, τθ ΔΑΦ, τον ΦΥΦ, τον 
ΦΛΦ (ανάλογα με το ςτάδιο) κακϊσ και όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ςφμφωνα με το 

ζντυπο διανομισ Ε.2. 

<Αναφορά ςτθν τοποκεςία διατιρθςθσ του ΑΕΚ>  

Τουλάχιςτον ζνα αντίγραφο του ΣΑΕΚ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ραραρτθμάτων, 

ςυνιςτάται να τθρείται ςτο Κζντρο Διαχείριςθσ Ζκτακτων Καταςτάςεων του ΦΥΦ/ΦΛΦ.  

Θ κζςθ του Κζντρου Διαχείριςθσ Ζκτακτων Καταςτάςεων κακορίηεται από τον αρμόδιο φορζα 

και μπορεί να είναι για παράδειγμα τα γραφεία του φράγματοσ ι του ΦΥΦ ι του ΦΛΦ.  
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4 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

<Περιγραφι των κυριότερων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυνόλου του ζργου (φράγμα/τα, 
ςυνοδά κλπ. ζργα)> 
<Αναφορά ςε τυχόν προβλεπόμενα ι προτεινόμενα ςυμπλθρωματικά ζργα που κα 
επθρεάςουν τθ λειτουργία του ζργου>  
<Ρεριγραφι τωνειςροϊντθσ λίμνθσ κακϊσ και ο ζλεγχόσ τουσ, εφ’ όςον είναι ελεγχόμενεσ.> 
<υνοπτικι παρουςίαςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του πίνακα 4.1 που περιλαμβάνεται 

ςτο Παράρτθμα Α του ΚΑΦ, ανάλογα με το ςτάδιο εφαρμογισ του ΑΕΚ> 
<Περιγράφεται εφόςον υπάρχει ι προβλζπεται ςφςτθμα ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ, 

προειδοποίθςθσ και ςυναγερμοφ> 

Ρίνακασ 4-1 Κατάλογοσ τθροφμενων ςτοιχείων φραγμάτων που εμπίπτουν ςτθ ΔΑΦ 

Είδοσ πλθροφορίασ Στοιχεία / Ρεριγραφι  

Πνομα του Φράγματοσ Το όνομα ι τα ονόματα του φράγματοσ. Το λιγότερο 
χρθςιμοποιοφμενο όνομα ςεπαρζνκεςθ. 
Στθ ςτιλθ Ραρατθριςεισ/Σχόλια να ςθμειϊνονται:  

i. το όνομα του ταμιευτιρα αν είναι διαφορετικό από 
αυτό του φράγματοσ  
ii. θ ζνδειξθ βοθκθτικό φράγμα μαηί με το όνομα του 
κυρίωσ φράγματοσ ςε παρζνκεςθαν το φράγμα που 
αναφζρεται είναι βοθκθτικό φράγμα  
iii. θ ζνδειξθ διεκνζσ φράγμα αν μόνο το ζνα αντζρειςμα 
του φράγματοσ βρίςκεται ςεελλθνικό ζδαφοσ.  

Συντεταγμζνεσ φράγματοσ  Συντεταγμζνεσ του μζςου τθσ ςτζψθσ του φράγματοσ (ςε 

ΕΓΣΑ). 

Ζτοσ ολοκλιρωςθσ 
τουΦράγματοσ  

Το ζτοσ που ολοκλθρϊκθκε το φράγμα (δθλαδι ζγινε θ 
ζμφραξθ τθσ εκτροπισ) ι, ςεπαρζνκεςθ, το ζτοσ που 
εκτιμάται/αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το ζργο. Αν δεν 
υπάρχειεκτροπι, π.χ. εξωποτάμιο ζργο, ςυμπλθρϊνεται 
θ θμερομθνία που ξεκίνθςε ι καξεκινιςει να γεμίηει ο 
ταμιευτιρασ. 

Κατάςταςθ του φράγματοσ Χαρακτθριςμόσ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ του 
φράγματοσ ωσ ακολοφκωσ: 

i. Αν ζχει αυξθκεί (h) ι μειωκεί (l) το φψοσ του 

τεχνθτά μετά τθν καταςκευι του. 
ii. Αν παραμζνει λειτουργικό χωρίσ καμία αλλαγι 

(u).  
iii. Αν ζχει επιδιορκωκεί /επανακαταςκευαςτεί (r).  

iv. Αν βρίςκεται υπό καταςκευι (c)  
v. Αν βρίςκεται ςε ςτάδιο δθμοπράτθςθσ ιοριςτικισ 

μελζτθσ (d). 
vi. Αν το φράγμα ζχει εγκαταλειφκεί ι αςτοχιςει να 

ςθμειϊνεται ςτθ ςτιλθΡαρατθριςεισ/Σχόλια.  

Πνομα ποταμοφ Το όνομα του ποταμοφ ι ρζματοσ επί του οποίου 
καταςκευάςτθκε το φράγμα (ανείναι εξωποτάμιο να 
ςθμειωκεί ξεχωριςτά ςτθ ςτιλθ Ραρατθριςεισ/Σχόλια.). 
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Είδοσ πλθροφορίασ Στοιχεία / Ρεριγραφι  

επίςθσ ςτθν ίδια ςτιλθ να ςθμειϊνεται αν πρόκειται για 
ανϊνυμο παραπόταμο κάποιουμεγαλφτερου ποταμοφ.  

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, 
Ρεριφζρεια, Ρεριφερειακι 
Ενότθτα, Διμοσ, Δθμοτικι 

Ενότθτα, Κοινότθτα  

 

Τφποσ του φράγματοσ Αναλόγωσ του βαςικοφ υλικοφ καταςκευισ και τθσ 
μορφισ του ωσ ακολοφκωσ: 
Λικόρριπτο (ER), χωμάτινο (TE), τοξωτό (VA), πολλαπλισ 
καμπυλότθτασ (MV),βαρφτθτασ από λικόδεμα ι 
ςκυρόδεμα ι ςκλθρό επίχωμα (PG), ρουφράχτθσ 
(BM),αντθριδωτό (CB), ι άλλο (XX) (να εξθγείται ςτθ 
ςτιλθ Ραρατθριςεισ/Σχόλια).  
Σε ςφνκετεσ καταςκευζσ να αναγράφεται ο ςυνδυαςμόσ 

(π.χ. τμιμα λικόρριπτο καιτμιμα βαρφτθτοσ ER-PG) 
Ραρατιρθςθ: Συχνά ο τφποσ του φράγματοσ ςυγχζεται με 
το υλικό του. Ρ.χ. από RCCι από ςκλθρό επίχωμα (FSHD). 
Και οι δφο αυτοί τφποι είναι PG. Επίςθσ τα λικόρριπτα 
μεανάντθ πλάκα ςκυροδζματοσ (ΛΑΡΣ-CFRD) είναι ER. 

Κζςθ του αδιαπζρατου 

ςτοιχείου  

Κωδικόσ ανάλογα με τθ κζςθ του αδιαπζρατου ςτοιχείου 

ωσ ακολοφκωσ:  
ανάντθ (f),κεντρικά (i), ομογενζσ φράγμα από 
αδιαπζρατο υλικό (h), ι αλλοφ (x) –να εξθγείται ςτθςτιλθ 
Ραρατθριςεισ/Σχόλια.  

Υλικό του αδιαπζρατου 
ςτοιχείου  

Κωδικόσ ανάλογα με το υλικό του αδιαπζρατου ςτοιχείου 
ωσ ακολοφκωσ:  
αςφαλτικό υλικό(a), γαιϊδεσ υλικό (e), ςκυρόδεμα (c), 
μεμβράνθ ι άλλο πλαςτικό υλικό (p), μεταλλικόυλικό (m), 
ι άλλο (x) - να εξθγείται ςτθ ςτιλθ Ραρατθριςεισ/Σχόλια.  

Είδοσ τθσ κεμελίωςθσ Κεμελίωςθ ςε ζδαφοσ (S), ςε βράχο (R), και τα δφο (R/S), 

Χ αν άγνωςτο.  
Ορατό φψοσ του φράγματοσ  
m 

Θ μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά μεταξφ τθσ ςτζψθσ του 
φράγματοσ και του εξωτερικοφκατάντθπόδα αυτοφ όπωσ 
διαμορφϊνεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ. 

Μζγιςτο φψοσ του φράγματοσ  
m 

Θ διαφορά υψομζτρου από το χαμθλότερο ςθμείο τθσ 
κεμελίωςθσ ωσ τθ ςτζψθ τουφράγματοσ. 

Μικοσ τθσ ςτζψθσφράγματοσ 
m 

Το μικοσ τθσ ςτζψθσ του φράγματοσ: 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του εφρουσ τουυπερχειλιςτι 

αν βρίςκεται ςε επαφι με το φράγμα 

Το πλάτοσ τθσ ςτζψθσ του 
φράγματοσ, m 

 

Πγκοσ του φράγματοσ 
Χιλιάδεσ m3  

Ο όγκοσ του ςϊματοσ του φράγματοσ  

Συνολικι χωρθτικότθτατου 
ταμιευτιρα 

Θ ςυνολικι χωρθτικότθτα του ταμιευτιρα μζχρι τθν 
κανονικι /ανϊτατθ ςτάκμθλειτουργίασ (όχι τθ ςτάκμθ 
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Είδοσ πλθροφορίασ Στοιχεία / Ρεριγραφι  

Χιλιάδεσ m3  πλθμμφρασ). Αν είναι γνωςτόσ μόνο ο ωφζλιμοσ όγκοσ 
ναςθμειϊνεται ςε παρζνκεςθ. Ο νεκρόσ όγκοσ, αν είναι 
γνωςτόσ, να ςθμειϊνεται ςτθςτιλθ 
Ραρατθριςεισ/Σχόλια.  

Επιφάνεια του ταμιευτιρα  

Χιλιάδεσ m2  

Θ επιφάνεια του ταμιευτιρα μζχρι τθν κανονικι/ανϊτατθ 

ςτάκμθ λειτουργίασ (όχι τθςτάκμθ πλθμμφρασ). 
Μικοσ του ταμιευτιρα  
Km 

Θ μζγιςτθ απόςταςθ του ταμιευτιρα από άκρθ ςε άκρθ 
ςτθν κανονικι/ανϊτατθςτάκμθ λειτουργίασ. 

Σκοπόσ του Ζργου  Αντιπλθμμυρικι προςταςία (C), Άρδευςθ (I). Φδρευςθ (S), 

Υδροθλεκτρικι Ραραγωγι(H), Λχκυοκαλλιζργεια (F), 
Αναψυχι (R), Διευκόλυνςθ πλεφςθσ (N) ι άλλο (X) 
(ναεξθγείται ςτθν ςτιλθ Ραρατθριςεισ/Σχόλια). 

Επιφάνεια λεκάνθσ απορροισ 
km2 

 

Ραροχι υπερχειλιςτι 
m3/sec 

Ραροχι ςχεδιαςμοφ του υπερχειλιςτι. Στθ ςτιλθ 
Ραρατθριςεισ/Σχόλια να αναφζρονται θ περίοδοσ 
επαναφοράσ πλθμμφρασ ςχεδιαςμοφ, θ μζγιςτθ παροχι 
ελζγχου (εάν είναι γνωςτι) κλπ.  

Τφποσ υπερχειλιςτι  Με κυροφράγματα (V) ι χωρίσ (L), ι μικτόσ τφποσ (L/V), 
άλλο (Χ) (να εξθγείται ςτθςτιλθ Ραρατθριςεισ/Σχόλια) 

όπου κα παρζχονται και πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τοςχεδιαςμό του (μετωπικόσ ι πλευρικόσ, διϊρυγα ι 
ςιραγγα κ.τ.λ.). 

Κφριοσ του Ζργου/Λδιοκτιτθσ 
του Φράγματοσ  

Το δθμόςιο ι νομικό πρόςωπο του δθμοςίου τομζα, ι 
ιδιωτικόσ φορζασ, ι φυςικόπρόςωπο, ςτθν κυριότθτα 
του οποίου ανικει το φράγμα.  

Μελετθτισ/ζσ του Ζργου και 

Σφμβουλοι καταςκευισ 

 

Καταςκευαςτισ/ανάδοχοσ ζργου   
Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 

MW  

Αν υπάρχει 

Μζςθ ετιςια παραγόμενθ 

ενζργεια GWh 

Αν υπάρχει 

Αρδευόμενεσ εκτάςεισ  
km2 

Σε περίπτωςθ που το φράγμα εξυπθρετεί και ανάγκεσ 
άρδευςθσ. 

Πγκοσ για 
αντιπλθμμυρικιΡροςταςία 

hm3=106m3 

Ο όγκοσ πλθμμφρασ τον οποίο το φράγμα ζχει ςχεδιαςκεί 
να αναχαιτίηει. 

Ραρατθριςεισ/Σχόλια  Σθμειϊςτε επίςθσ οποιαδιποτε πλθροφορία κεωρείτε 
ενδιαφζρουςα ωσ προσ τθλειτουργία ι τθν καταςκευι 

του Ζργου (ιδιαιτερότθτεσ, δυςκολίεσ, απόδοςθ, ακόμθ 
καιμθ τεχνικζσ πλθροφορίεσ όπωσ πολιτιςτικι/ 
ιςτορικι/αρχιτεκτονικι ςθμαςία κ.τ.λ.). 
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5 ΚΑΤΗΓΟΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΦΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦ 

5.1 Κατθγοριοποίθςθ Φράγματοσ 

Ο ΚΑΦ εφαρμόηεται ςε όλα τα φράγματα ταμίευςθσ νεροφ ι ςυγκράτθςθσ νεροφ, τα οποία 

αποτελοφνται από ζνα ςφνολο επιμζρουσ ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τεχνικισ 
λίμνθσ, εφόςον: 

- Το ορατό φψοσ φράγματοσ είναι μεγαλφτερο ι ίςο των 10m ι  

- Το ορατό φψοσ φράγματοσ είναι από 5m ζωσ 10m και ο ταμιευτιρασ του φράγματοσ 

ζχει χωρθτικότθτα μεγαλφτερθ ι ίςθ των 50.000m3. 

Ωσ ορατό φψοσ φράγματοσ ορίηεται θ μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά μεταξφ τθσ ςτζψθσ του 
φράγματοσ και του εδάφουσ αμζςωσ κατάντθ του εξωτερικοφ πόδα αυτοφ όπωσ 

διαμορφϊνεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ. 
Θ ςφμφωνα με τον ΚΑΦ κατθγοριοποίθςθ των φραγμάτων, παρουςιάηεται παρακάτω:  

Ρίνακασ 5-1 Κατθγορία Φράγματοσ (ΚΑΦ) 

Κατθγορία 
Φράγματοσ 

Ρεριγραφι  

Λ 

Ορατό φψοσ Φράγματοσ Θ>40mι  

Πγκοσ ταμιευτιρα > 10.000.000m3, ανεξαρτιτωσ φψουσ φράγματοσι 

Κλάςθ διακινδφνευςθσ: Υψθλι 

ΛΛ 

Ορατό φψοσ Φράγματοσ 40m≥Θ≥20mι  

Πγκοσ ταμιευτιρα ≥ 1.000.000m3, ανεξαρτιτωσ φψουσ φράγματοσ ι 

Κλάςθ διακινδφνευςθσ: Μζςθ 

ΛΛΛ 
Φράγματα με φψοσ Θ<20m και όγκο ταμιευτιρα< 1.000.000m3 ι 

Κλάςθ διακινδφνευςθσ: Χαμθλι 

Με βάςθ τα παραπάνω, το φράγμα<Ονομαςία Φράγματοσ>κατατάςςεται ςτθν Κατθγορία 

<Αναγραφή Κατηγορίασ, (Ι,ΙΙ ή ΙΙΙ)>,ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Αςφαλείασ Φραγμάτων 
(ΚΑΦ). 

5.2 ΚλάςεισΔιακινδφνευςθσΦράγματοσ 

Σφμφωνα με τον ΚΑΦ (Άρκρο 3), ωσ διακινδφνευςθ (Risk), περιγράφονται τα αναμενόμενα 

αρνθτικά αποτελζςματα που ςυνεπάγεται ζνα ςυγκεκριμζνο φαινόμενο. Θ διακινδφνευςθ 
μπορεί να εκτιμθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επικινδυνότθτα, τθν τρωτότθτα τθσ περιοχισ και 

τθ ςυνολικι οικονομικι αξία που είναι εκτεκειμζνθ. Θ διακινδφνευςθ κατθγοριοποιείται ωσ 
ακολοφκωσ: 
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Χαμθλι - καμία ανκρϊπινθ ηωι ςε διακινδφνευςθκαι μικρζσ υλικζσ ηθμίεσ 

- Αρικμόσ οικιϊν, αγροικιϊν κλπ.: Καμία 

- Αρικμόσ Υποδομϊν Συγκζντρωςθσ Ρλθκυςμοφ (Σχολεία, Νοςοκομεία, Κζατρα, 

Εκκλθςίεσκλπ.): Καμία 

- Αρικμόσ εγκαταςτάςεων αγροτικϊν, βιομθχανικϊν κλπ. δραςτθριοτιτων: Καμία 

- Οδικό δίκτυο: Χαμθλισ ςπουδαιότθτοσ και αραιισ κυκλοφορίασ (π.χ. αγροτικό, 

δαςικόδίκτυο)  

- Οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ πχ αναψυχι κλπ.: Καμία 

- Ηϊνεσ Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ&Μνθμεία Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ:Δεν 

υπάρχουν 

Μζςθ - λίγεσ ανκρϊπινεσηωζσ ςε διακινδφνευςθ και αρκετζσ υλικζσ ηθμίεσ 

- Αρικμόσ οικιϊν, αγροικιϊν κλπ.: Μία (1) ζωσ πζντε (5) 

- Αρικμόσ Υποδομϊν Συγκζντρωςθσ Ρλθκυςμοφ (Σχολεία, Νοςοκομεία, Κζατρα, 

Εκκλθςίεσκλπ.): Καμία 

- Αρικμόσ εγκαταςτάςεων αγροτικϊν, βιομθχανικϊν κλπ. δραςτθριοτιτων: 

Δραςτθριότθτεσ που απαςχολοφν ζωσ 15 ανκρϊπουσ.  

- Οδικό δίκτυο: Μζςθσ ςπουδαιότθτοσ και χαμθλισ κυκλοφορίασ (π.χ. δευτερεφον 

επαρχιακό δίκτυο)  

- Οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ πχ αναψυχι κλπ.Ρεριοριςμζνεσ, εποχιακζσ 

δραςτθριότθτεσ.  

- Ηϊνεσ Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ&Μνθμεία Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ:Δεν 

υπάρχουν 

Υψθλι - ςθμαντικόσ αρικμόσ ανκρϊπινων ηωϊν ςε διακινδφνευςθκαι ςοβαρζσ υλικζσ 

ηθμίεσ 

- Αρικμόσ οικιϊν, αγροικιϊν κλπ.:Ρεριςςότερεσ από πζντε (5)  

- Αρικμόσ Υποδομϊν Συγκζντρωςθσ Ρλθκυςμοφ (Σχολεία, Νοςοκομεία, Κζατρα, 

Εκκλθςίεσκλπ.): Υπάρχουν 

- Αρικμόσ εγκαταςτάςεων αγροτικϊν, βιομθχανικϊν κλπ. δραςτθριοτιτων: 

Δραςτθριότθτεσ που απαςχολοφν περιςςότερουσ από 15 ανκρϊπουσ.  

- Οδικό δίκτυο: Υψθλισςπουδαιότθτοσ και μεγάλθσ κυκλοφορίασ (π.χ. 

Αυτοκινθτόδρομοι, Εκνικζσ Οδοί, Κφριο Ρεριφερειακό και Επαρχιακό Δίκτυο) 

- Οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ πχ αναψυχι κλπ.: Συχνζσ δραςτθριότθτεσ. 

- Ηϊνεσ Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ&Μνθμεία Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ: Υπάρχουν 

Το φράγμα κατατάςςεται ςε κλάςθ διακινδφνευςθσ εφόςον πλθροί ζςτω και ζνα από τα 

αντίςτοιχα παραπάνω κριτιρια.  

Ραρατιρθςθ: Οι επθρεαηόμενεσ υποδομζσ προςδιορίηονται από τα χαρακτθριςτικά του 

πλθμμυρικοφ κφματοσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ κραφςθσ του φράγματοσ.  

<Ανάλυςθ για τθν επιλογιτθσ κλάςθσδιακινδφνευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα 

τθσ μελζτθσ κραφςθσ> 
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6 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

<Παρουςίαςθ τθσ λειτουργίασ των ζργων αςφάλειασ> 
<Παρουςίαςθ του χρόνου εκκζνωςθσ του ταμιευτιρα από τα προβλεπόμενα ζργα>  
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7 ΟΓΑΝΩΣΗ ΦΥΦ/ΦΛΦ - ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΡΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

7.1 Οργανόγραμμα ΦΥΦ/ΦΛΦ 

Κατά τθν εκτροπι, τθν καταςκευι του ζργου και τθν 1θ πλιρωςθ του ταμιευτιρα, αρμόδιοσ 

φορζασ για το ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ τθσ καταςκευισ είναι ο Φορζασ Καταςκευισ του 

Φράγματοσ (ΦΥΦ) όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 5 του ΚΑΦ. O ΦΥΦ εκπροςωπεί τον ΚτΕ και 

μεταξφ άλλων, ζχει τθν ευκφνθ: 

 Καταγραφισ και αξιολόγθςθσ των μετριςεων των οργάνων του φράγματοσ κατά το ςτάδιο 
τθσ καταςκευισ και τθσ 1θσ πλιρωςθσ. 

 Καταγραφι τυχόν ζκτακτων / αςυνικιςτωνγεγονότων, των τρόπων αντιμετϊπιςθσ&των 
ςυνεπειϊν τουσ. 

 Ενεργοποίθςθσ των διαδικαςιϊν του ΣΑΕΚ, εφόςον απαιτθκεί.  

 Συνεργαςία με τθν Ρολιτικι Ρροςταςία, όποτε απαιτθκεί.  

Μετά τθν 1θ πλιρωςθ (ςτθν Κανονικι Λειτουργία) τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ 

και αςφάλεια του φράγματοσ τθν ζχει ο Φορζασ Λειτουργίασ Φράγματοσ (ΦΛΦ) (όπωσ 

ορίηεται ςτο άρκρο 6 του ΚΑΦ και ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ για τθν ελάχιςτθ 

ςτελζχωςθ του (Α.Ρ. ΔΑΕΕ/οικ.1238/ΔΑΦ/15-04-2019, ΑΔΑ: 7ΧΘΒ465ΧΚΞ-5Θ5). O ΦΛΦ, 

μεταξφ άλλων, ζχει τθν ευκφνθ: 

 Συλλογισ, καταγραφισ και αξιολόγθςθσ των μετριςεων των οργάνων του φράγματοσ κατά 
το ςτάδιο τθσ λειτουργίασ  

 Καταγραφι τυχόν ζκτακτων / αςυνικιςτωνγεγονότων και των τρόπων αντιμετϊπιςθσ 

 Επικαιροποίθςθσ του ΣΑΕΚ 

 Ενεργοποίθςθσ των διαδικαςιϊν του ΣΑΕΚ, εφόςον απαιτθκεί  

 Συνεργαςίασ με τθν Ρολιτικι Ρροςταςία για τθν εκπαίδευςθ του πλθκυςμοφ για τθν 
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων και γεγονότων που ςυνδζονται με τθν αςφάλεια του 
φράγματοσ  

<Οργανόγραμμα του ΦΤΦ/ΦΛΦ ςτο οποίο κα απεικονίηεται θ διάρκρωςθ του αρμόδιου 

φορζα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΚΑΦ. το Οργανόγραμμα κα προςδιορίηονται:  

- Ο Επικεφαλισ του ΦΤΦ/ΦΛΦ,  

- Επί μζρουσ Τπεφκυνοι, 

- Ο Μθχανικόσ Αςφάλειασ Φράγματοσ (ΜΑΦ), 

- Οι Αναπλθρωτζσ (όπου προβλζπονται)>  

7.2 Αρμοδιότθτεσ - Ευκφνεσ ΦΥΦ/ΦΛΦ 

<Περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότθτεσ των ςτελεχϊν του ΦΤΦ/ΦΛΦ που είναι 
υπεφκυνοι για τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν του ΑΕΚ ςε κάκε ςτάδιο εφαρμογισ του>  

< Οι αρμοδιότθτεσ διαφοροποιοφνται κατά περίπτωςθ ανάλογα με τθ δομι του ΦΤΦ/ΦΛΦ 
και τα χαρακτθριςτικά του ζργου>  
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Ο Μθχανικόσ Αςφάλειασ Φράγματοσ (ΜΑΦ):  

- Ραρακολουκεί και εφαρμόηει όλεσ τισ διαδικαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο ΣΑΕΚ και  

εντοπίηει τα περιςτατικά. 

- Ειςθγείται ςτον Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ το επίπεδο κινθτοποίθςθσ, προλθπτικζσ 

και διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

Ο Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ: 

- Λαμβάνει υπόψθ τισ ειςθγιςεισ του ΜΑΦ (επίπεδο κινθτοποίθςθσ, διορκωτικζσ-

προλθπτικζσ ενζργειεσ). 

- Κζτει ςε εφαρμογι τα διαγράμματα ροισ πλθροφοριϊν, και είναι υπεφκυνοσ για τθν 

ειδοποίθςθ του ΚτΕ και των αρμόδιων φορζων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (όπωσ 

προβλζπονται ςτο Ζντυπο Ε.2) ανά επίπεδο κινθτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ Ρρότυπεσ Ανακοινϊςεισ.  

- Ειςθγείται ςτο κατά περίπτωςθ αρμόδιο όργανο ςφμφωνα με το Άρκρο 29 παρ. ςτ. 

του ν.4662/2020 (Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Ρεριφερειάρχθσ, 

Διμαρχοσ κατά περίπτωςθ) τθ λιψθ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ 

απομάκρυνςθσ πολιτϊν.  

- Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι των διορκωτικϊν και προλθπτικϊν ενεργειϊνςτο 

φράγμα. 

Περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ του ΜΑΦ, του Επικεφαλισ του 

ΦΤΦ/ΦΛΦ (και των αναπλθρωτϊν) και του προςωπικοφ κατά: 

- Σθν εκτροπι, τθν καταςκευι, τθν πρϊτθ πλιρωςθ και τθν κανονικι λειτουργία των 

ζργων του φράγματοσ. 

- Σθν εκδιλωςθ περιςτατικϊν. 

- Ειδικζσ ςυνκικεσ που χριηουν διαφοροποίθςθσ και ειδικισ πρόβλεψθσ (π.χ. αργίεσ , 

ςαββατοκφριακα, περιόδουσ περιοριςμοφ μετακινιςεων κ.λπ.). 

7.3 Ρόροι και Εξοπλιςμόσ 

<Περιγράφεται ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που εξαςφαλίηεται με ευκφνθ 
του ΦΥΦ/ΦΛΦ> 
<Δίνονται τα ςτοιχεία τυχόν υπεργολάβων και περιλαμβάνονται οι αντίςτοιχεσ υμβάςεισ>  

7.4 Φφλαξθ εγκαταςτάςεων  

<Περιγράφεται το πλαίςιο φφλαξθσ των εγκαταςτάςεων και των ζργων του φράγματοσ, με 
ευκφνθ του ΦΥΦ/ΦΛΦ> 

7.5 Επικοινωνία ΦΥΦ/ΦΛΦ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

Οι τρόποι και τα μζςα επικοινωνίασ οριςτικοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με τουσ αποδζκτεσ τθσ 

ενθμζρωςθσ, όπωσ αυτοί αναγράφονται ςτο Ζντυπο Ε.2. 

Θ επικοινωνία κα πρζπει να εξαςφαλίηεται κακ’όλο το 24ωρο, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

Σαββάτων αργιϊν και εξαιρεςίμων.  

<Περιγράφεται το ςφςτθμα επικοινωνίασ του ΦΤΦ/ΦΛΦ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ Πολιτικισ 

Προςταςίασ> 
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8 ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ ΕΓΩΝ ΦΑΓΜΑΤΟΣ 

8.1 Ενόργανθ παρακολοφκθςθ – Ρρόγραμμα παρακολοφκθςθσ 

<υνοπτικι περιγραφι των διαδικαςιϊν και του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ>  

8.2 Συνκικεσ που απαιτοφν πρόςκετο ζλεγχο&παρακολοφκθςθ 

<Ανάλυςθ των ςυνκθκϊν που απαιτοφν πρόςκετο ζλεγχο και παρακολοφκθςθ>  

<Προςδιοριςμόσ του φάςματοσ αναμενόμενων τιμϊν μζτρθςθσ και των αποκλίςεων από αυτό, 

όπωσ δφναται να προςδιοριςτεί.> 

<Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ πφκνωςθσ των μετριςεων όποτε αυτό απαιτείται.> 

υνκικεσ που απαιτοφν πρόςκετο ζλεγχο και παρακολοφκθςθ περιλαμβάνουν, όχι 

περιοριςτικά: 

- Τθν απόκλιςθ των μετριςεων των οργάνων από το φάςμα αναμενόμενων τιμϊν 

μζτρθςθσ. 

- Ζκτακτα/Αςυνικιςτα γεγονότα τα οποία δεν ςυνάδουν με τθν αναμενόμενθ 

ςυμπεριφορά του φράγματοσ ι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ αυτοφ λαμβάνοντασ υπόψθ 

και τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 14 παρ.3ε του ΚΑΦ.  

- Ζκτακτοι χειριςμοί λειτουργίασ όπωσ ο απότομοσ καταβιβαςμόσ τθσ ςτάκμθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προβλζψεισ τθσ Οριςτικισ μελζτθσ.  

- Ζκτακτα φαινόμενα όπωσ π.χ.:  

• Σειςμόσ. 

• Ζντονεσ βροχοπτϊςεισ (λαμβάνοντασ υπόψθ τα δελτία πρόγνωςθσ τθσ Εκνικισ 

Μετεωρολογικισ Υπθρεςίασ), ςυνεκτιμϊντασ τουσ όρουσ λειτουργίασ του 

ζργου και τθν παροχετευτικότθτα των ζργων αςφάλειασ.  

8.3 Σϊματα Επικεϊρθςθσ – Επικεωριςεισ φράγματοσ 

<Περιγραφι των προβλεπόμενων επικεωριςεωνςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΚΑΦ και το 

χζδιο Παρακολοφκθςθσ>  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 16 του ΚΑΦ, τα ςϊματα και θ ςυχνότθτα 

επικεϊρθςθσ κατά τθν περίοδο λειτουργίασ, κακορίηονται ωσ τον παρακάτω πίνακα.  
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Ρίνακασ 8-1. Τφποι και Φορείσ Επικεϊρθςθσ 

Συχνότθτα 
Επικεωριςεων 

Φορζασ 
Επικεϊρθςθσ 

Κατθγορία Φράγματοσ 
Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Στοιχειϊδεισ 
Επικεωριςεισ 

ΦΛΦ Ανά θμζρα Ανά εβδομάδα Ανά μινα 

Τακτικζσ 
Επικεωριςεισ 

ΦΛΦ 
Ανά 1 ζτοσ Ανά 2 ζτθ Ανά 5 ζτθ 

Επικεωριςεισ 
Αςφαλείασ 

ΦΛΦ+ΔΑΦ 

3 ζτθ μετά τθν 
ζκκεςθ 1θσ 

πλιρωςθσ και 
ακολοφκωσ ανά 

χρονικά διαςτιματα 
≤5 ετϊν 

6 ζτθ μετά τθν 
ζκκεςθ 1θσ 

πλιρωςθσ και 
ακολοφκωσ ανά 

χρονικά 
διαςτιματα  

≤10 ετϊν 

10 ζτθ μετά τθν 
ζκκεςθ 1θσ 

πλιρωςθσ και 
ακολοφκωσ ανά 

χρονικά 
διαςτιματα ≤20 

ετϊν 

‘Ζκτακτεσ 
Επικεωριςεισ 

ΦΛΦ (και ΔΑΦ, 
εάν ηθτθκεί) 

Πποτε απαιτθκεί 

‘Ζλεγχοι 
Ραραμζτρων και 
μεκόδων 
ςχεδιαςμοφ 

ΦΛΦ με 
επιςτιμονεσ 

εξειδικευμζνουσ 
ςτθ μελζτθ και 

λειτουργία 
φραγμάτων 

≤30 ζτθ ≤60 ζτθ Εάν απαιτθκεί 

ΦΛΦ: Φορζασ λειτουργίασ του Φράγματοσ  
ΔΑΦ: Διοικθτικι Αρχι Φραγμάτων  

ΜΑΦ: Μθχανικόσ Αςφάλειασ Φράγματοσ  
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9 ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΕΡΙΡΕΔΩΝ ΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ 

Ραρακάτω δίνονται τα επίπεδα κινθτοποίθςθσ του μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 
ςφμφωνα με το Άρκρο 6του Ν.4662/2020. 

- Κατάςταςθ Συνικουσ Ετοιμότθτασ – GreenCode:  

Οι εμπλεκόμενοι ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ φορείσ, επαγρυπνοφν κατόπιν 

προειδοποίθςθσ για τθν περίπτωςθ ιπιασ διακινδφνευςθσ ςυμβάντοσ, ι κινθτοποίθςθσ, 
κατόπιν εκδιλωςθσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ ςυμβάντοσ, ελζγχοντασ τθ διακεςιμότθτα 
ςε ανκρϊπινο δυναμικό, υλικά και μζςα και εφαρμόηουν τα κατά περίπτωςθ ςχζδια και 
μνθμόνια ενεργειϊν.  

- Κατάςταςθ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ – YellowCode: 

Οι εμπλεκόμενοι φορείσ αυξάνουν τθν ετοιμότθτα κατόπιν εκδιλωςθσ (ι προειδοποίθςθσ) 

μζςθσ επικινδυνότθτασ ςυμβάντοσ και ενεργοποιοφνται ςυγκεκριμζνα Πλαίςια 
Διαχείριςθσ Ζκτακτων Αναγκϊν (Π.Δ.Ε.Α.) 

- Κατάςταςθ Επιφυλακισ – OrangeCode: 

Οι εμπλεκόμενοι φορείσ εξαντλοφν τα μζτρα ετοιμότθτασ και τίκενται ςε επιφυλακι, 
επαυξανόμενοι ςε ςτελζχωςθ, φςτερα από εκδιλωςθ αυξθμζνθσ επικινδυνότθτασ 
ςυμβάντοσ ι προειδοποίθςθσ για πάςθσ φφςεωσ απειλι.  

- Κατάςταςθ Κινθτοποίθςθσ– RedCode: 

Ενεργοποιείται αμζςωσ μετά τθν εκδιλωςθ καταςτροφικοφ φαινομζνου ι ςε περίπτωςθ 
ςοβαρισ πικανότθτασ επζλευςθσ καταςτροφισ ι πάςθσ φφςεωσ απειλισ. Ο Εκνικόσ 
Μθχανιςμόσ τίκεται ςε πλιρθ κινθτοποίθςθ, ενεργοποιϊντασ και αναπτφςςοντασ το 
αναγκαίο ανκρϊπινο δυναμικό, τα υλικά και τα μζςα και δρομολογοφνται δράςεισ 
βραχείασ αποκατάςταςθσ, αρωγισ και υποςτιριξθσ για τθ μετρίαςθ των επιπτϊςεων 
καταςτροφισ.  

Για το φράγμα τα επίπεδα κινθτοποίθςθστου ΦΥΦ/ΦΛΦ ορίηονται γενικϊσωσ εξισ: 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ1: 

- Αςυνικιςτο γεγονόσ με βραδεία εξζλιξθ. Αφορά ςε κατάςταςθ ςτθν οποία ζχει 

εντοπιςτεί πρόβλθμα, το οποίο απαιτεί παρακολοφκθςθ ι επζμβαςθ για 

αποκατάςταςθ. 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ2: 

- Αςυνικιςτο γεγονόσ με ταχεία εξζλιξθ.Αφορά ςε κατάςταςθ ςτθν οποία το πρόβλθμα 

ςταδιακά επιδεινϊνεται, απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ ι άμεςθ επζμβαςθ για 

αποκατάςταςθ και κα μποροφςε να προκαλζςει τθν αςτοχία του φράγματοσ ι 

ανεξζλεγκτθ ταχεία απελευκζρωςθ μεγάλου όγκου νεροφ. 

- Ρεριπτϊςεισ παροχϊν λόγω τθσ ανφψωςθσ κυροφραγμάτωνυπερχειλιςτιι παροχϊν 

από τα ζργα εκκζνωςθσ που ενδζχεται να ζχουν επιπτϊςεισ κατάντθ του φράγματοσ.  

- Ρεριπτϊςεισ ζντονων πλθμμυρικϊν φαινομζνων.  
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ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ3: 

- Άμεςα αναμενόμενθ αςτοχία / κραφςθ φράγματοσ – αςτοχία / κραφςθ φράγματοσ ςε 

εξζλιξθ. Αφορά ςε κατάςταςθ ςτθν οποία αναμζνεται ι εκδθλϊνεται αςτοχία / κραφςθ 

του φράγματοσ.  

Οι φορείσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (όπωσ προςδιορίηονται ςτο Ζντυπο Ε.2) ειδοποιοφνται από 
τον ΦΥΦ/ΦΛΦ ςτα επίπεδα 2 και 3, ςφμφωνα και με τα διαγράμματα ροισ πλθροφοριϊν. 

Κα πρζπει όμωσ να λθφκεί υπόψθ ότι κάκε φράγμα είναι μια ειδικι περίπτωςθ θ οποία 

απαιτεί εξειδίκευςθ των ανωτζρω γενικϊν οριςμϊν για τα γεγονότα που κακορίηουν το 
επίπεδο κινθτοποίθςθσ. 

Επίςθσ, ανάλογα με τον τφπο του φράγματοσ και τα χαρακτθριςτικά του ζργου, κα 
ςυντάςςεται κατάλογοσ πικανϊν περιςτατικϊν που κακορίηουν κάκε επίπεδο κινθτοποίθςθσ, 
ςφμφωνα με αναφερόμενα ςτο κεφ. 10 του παρόντοσ ςχεδίου.  

Δράςεισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ που αφοροφν ςτισ ςυνικεισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ, 

ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ ςυνθκιςμζνων προβλθμάτων ςτα πλαίςια τθσ καταςκευισ 
/λειτουργίασ του ζργου (ανάλογα με το ςτάδιο) αποτελοφν αντικείμενο του Σχεδίου 

Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ, του Σχεδίου Ρρϊτθσ Ρλιρωςθσ καιτου Σχεδίου 
Ραρακολοφκθςθσ του ζργου.  
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10 ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΡΟΛΗΡΤΙΚΕΣ&ΔΙΟΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ 

10.1 Κατάλογοσ Ρικανϊν Ρεριςτατικϊν 

Συντάςςεται κατάλογοσ πικανϊν περιςτατικϊν ο οποίοσ ενδεικτικά κα λαμβάνει υπόψθ: 

- τον τφπο του φράγματοσ π.χ. γεϊφραγμα, φράγμα βαρφτθτασ κ.λπ., 
- ειδικζσ ςυνκικεσ κεμελίωςθσ, 
- ειδικά ζργα ςτεγανοποίθςθσ και αποςτράγγιςθσ, 
- τυχόν αςτάκειεσ πρανϊν ταμιευτιρα, 
- ςυνοδά ζργα αςφάλειασ, πχ υπερχειλιςτισ, ζργο εκκζνωςθσ, 
- τθ λειτουργία των ζργων υδρολθψίασ,  
- λειτουργία Θ/Μ εξοπλιςμοφ 

- ζκτακτοι χειριςμοί λειτουργίασ όπωσ ο απότομοσ καταβιβαςμόσ τθσ ςτάκμθσ, 
λειτουργία εκκενωτι κ.λπ.  

- Ζκτακτα φαινόμενα όπωσ π.χ.:  

o Σειςμόσ. 

o Ζντονεσ βροχοπτϊςεισ  

o Δολιοφκορά 

Ο κατάλογοσ κα περιλαμβάνει και ενδεικτικι αντιςτοίχιςθ των περιςτατικϊν ςε επίπεδα 
κινθτοποίθςθσ, ανάλογα με τθν βαρφτθτα και τθν τάςθ εξζλιξθσ του περιςτατικοφ.  

10.2 Αναγνϊριςθ&αξιολόγθςθ περιςτατικϊν, προλθπτικζσ και διορκωτικζσ ενζργειεσ  

Θ αναγνϊριςθ των περιςτατικϊν, δθλαδι των ζκτακτων/αςυνικιςτων γεγονότων, θ 

αξιολόγθςθ τουσ και οι επακόλουκεσ ενζργειεσ ενεργοποίθςθσ του ΣΑΕΚ περιλαμβάνουν τισ 
παρακάτω διαδικαςίεσ: 

10.2.1 Εντοπιςμόσ Ρεριςτατικοφ - Ρροςδιοριςμόσ Επιπζδου Κινθτοποίθςθσ 

Ο ΜΑΦ εντοπίηει το περιςτατικό και ειςθγείται τθν κατθγοριοποίθςθ του ςτον Επικεφαλισ 
του ΦΥΦ/ΦΛΦ, ακολουκϊντασ ςυμβουλευτικά τον ανωτζρω κατάλογο περιςτατικϊν.  

Σημειϊνεται ότι ο ανωτζρω κατάλογοσ περιςτατικϊν είναι ςυμβουλευτικόσ και όχι 
εξαντλητικόσ και δεν υποκαθιςτά την κρίςη του ΜΑΦ ςτον εντοπιςμό και κατηγοριοποίηςη 

περιςτατικοφ.  

Σημειϊνεται επίςησ ότι, η αντιςτοίχιςη περιςτατικϊν ςε επίπεδα κινητοποίηςησ θα 

λαμβάνει υπόψη τησ το χρόνο άφιξησ του πλημμυρικοφ κφματοσ ςτισ απειλοφμενεσ 

περιοχζσ. Συνιςτάται ςυντηρητική αντιμετϊπιςη ςτην περίπτωςη πολφ μικροφ χρόνου 
άφιξησ του πλημμυρικοφ κφματοσ. 

<Αναλφεται θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ του επιπζδου κινθτοποίθςθσ>  

10.2.2 Ενζργειεσ Ρρολθπτικζσ/Διορκωτικζσ 

Με τον προςδιοριςμό του περιςτατικοφ ο ΜΑΦ, ςυντάςςει ζκκεςθ θ οποία περιλαμβάνει:  

- Ερμθνεία και αξιολόγθςθ του περιςτατικοφ.  
- Ρρόβλεψθ τθσ εξζλιξθσ του περιςτατικοφ. 

- Απαραίτθτεσ μετριςεισ για τθν ερμθνεία και παρακολοφκθςθ του περιςτατικοφ.  

- Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ. 

- Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ. 
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Οι προλθπτικζσ/διορκωτικζσ ενζργειεσ αποφαςίηονται από τον Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ 

μετά από ειςιγθςθ του ΜΑΦ. 

<Αναλφεται θ διαδικαςία εφαρμογισ των Προλθπτικϊν/Διορκωτικϊν ενεργειϊν ανάλογα με 
τον τφπο και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του ζργου. Γίνεται αναφορά ςτον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό για τθν εφαρμογι τουσ.> 

10.2.3 οι Ρλθροφοριϊν – Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Θ ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων γίνεται από τον Επικεφαλιστου ΦΥΦ/ΦΛΦ ι τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ε.3. Ραρακάτω δίνονται 
ενδεικτικάδιαγράμματαροισ πλθροφοριϊν από τον ΦΥΦ/ΦΛΦ, τα οποία αναλφονται κατά 
περίπτωςθ.  
Ο ΦΥΦ/ΦΛΦ, ςυντάςςει πρότυπεσ ανακοινϊςεισ επικοινωνίασ  με τουσ φορείσ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ (βλ. Ραράρτθμα Δ). Στισ Ρρότυπεσ ανακοινϊςεισ αναφζρονται, κατά περίπτωςθ, 
τα παρακάτω ςτοιχεία: 

- Το επίπεδο κινθτοποίθςθσ. 

- Σφντομθ περιγραφι τθσ κατάςταςθσ. 
- Ρεριγραφι των εφαρμοηόμενων προλθπτικϊν ι διορκωτικϊν μζτρων.  

- Θ ειςιγθςθ εφαρμογισ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ του 
πλθκυςμοφ. 

- Το ςενάριο αςτοχίασ ι λειτουργίασ ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ ζκτακτθ κατάςταςθ.  
Με βάςθ το ςενάριο κα προςδιορίηονται από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ : 

o Οι περιοχζσ που κα πλθγοφν από το πλθμμυρικό κφμα. 
o Οι χρόνοι, οι ταχφτθτεσ ροισ και οι χρόνοι άφιξθσ – αιχμισ. 

- Εφόςον είναι εφικτό, αναφζρεται ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ μζχρι τθν αςτοχία του 
φράγματοσ. 

Θ υλοποίθςθ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ των πολιτϊν γίνεται ςφμφωνα και 
με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 29, παρ. ςτ’ του N.4662/2020. Θ ειςιγθςθ,ςτον αρμόδιο για τθ 

λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ των 
πολιτϊν, γίνεται από τον Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ καταρχάσ μζςω τθλεφωνικισ 

επικοινωνίασ και αποςτολι, ανά περίπτωςθ, ςχετικοφ εγγράφου (Ζντυπο Ε.7) 

 
Σχιμα 10-1: Ενδεικτικό Διάγραμμα οισ Ρλθροφοριϊν για τoΕπίπεδο Κινθτοποίθςθσ 1  
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Σχιμα 10-2: Ενδεικτικό Διάγραμμα οισ Ρλθροφοριϊν για τoΕπίπεδοΚινθτοποίθςθσ 2 
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Σχιμα 10-3: Ενδεικτικό Διάγραμμα οισ Ρλθροφοριϊν για τoΕπίπεδοΚινθτοποίθςθσ 3 

Ραρατιρθςθ: Στθν περίπτωςθ που το διάγραμμα ροισ πλθροφοριϊν του ΦΥΦ/ΦΛΦ είναι ςφνκετο, 
μπορεί να δίνεται ξεχωριςτά από το διάγραμμα ροισ πλθροφοριϊν ςτουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ (Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κλπ.).  
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Σχιμα 10-4: Ενδεικτικό Διάγραμμα οισ Ρλθροφοριϊν για τθν ειςιγθςθ του Επικεφαλισ 
του ΦΥΦ/ΦΛΦ ςτον αρμόδιο για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ 
οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ του πλθκυςμοφ (Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 3) 

Ραρατιρθςθ: Θ ειςιγθςθ γίνεται ςτον κατά περίπτωςθ αρμόδιο, με βάςθ τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ κραφςθσ και διόδευςθσπλθμμυρικοφ κφματοσ. Πταν θ εξελιςςόμενθ ι 
επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω από μία Ρεριφζρεια, θ ανωτζρω απόφαςθ 
λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ι, ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματόσ 
του, από τον νόμιμο Αναπλθρωτι του ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τον Διοικθτι 
του Συντονιςτικοφ Οργάνου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ 
Ρεριφερειάρχεσ και Δθμάρχουσ.Αναβάκμιςθ / υποβάκμιςθ επιπζδου 

Θ αναβάκμιςθ ι υποβάκμιςθ επιπζδου κινθτοποίθςθσ αποφαςίηεται από τον Επικεφαλισ του 
ΦΥΦ/ΦΛΦ μετά από ειςιγθςθ του ΜΑΦ. 

10.2.4 Ρροβλιματα που ζχουν εμφανιςτεί 

Αναγράφονται με ςαφινεια τυχόν προβλιματα που ζχουν εμφανιςτεί και κα πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ.  

10.2.5 Αποτίμθςθ Ρεριςτατικοφ 

Για κάκε περιςτατικό: 

- Ρροβλζπεται καταγραφι τθσ εξζλιξθσ από τον ΜΑΦ (επίπεδα κινθτοποίθςθσ, 
ενζργειεσ) ςτο πρότυπο ζντυπο Ε.4.  
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- Ρροβλζπεται εν ςυνεχεία, από τον Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ και τον ΜΑΦ θ ςφνταξθ 

ζκκεςθσ παρουςίαςθσ και αξιολόγθςθσ του περιςτατικοφ. 

10.2.6 Ενθμζρωςθ τθσ ΔΑΦ 

Θ ΔΑΦ ενθμερϊνεται από τον ΦΥΦ/ΦΛΦ για τα περιςτατικά επιπζδου κινθτοποίθςθσ 2 και 3, 

ςε όλα τα ςτάδια τθσ ηωισ του ζργου. Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 16 παρ.6 του 
ΚΑΦ, θ ΔΑΦ ςυνδράμει εφόςον τθσ ηθτθκεί από τον ΦΛΦ, ςτθ διενζργεια Ζκτακτων 
Επικεωριςεων. Για τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΑΦ, ςυμπλθρϊνεται το Ζντυπο Ε.8.  

10.2.7 Ενθμζρωςθ ΚΕΡΡ/EΣΚΕ 

Το ΚΕΡΡ/EΣΚΕ τθσ ΓΓΡΡ, ενθμερϊνεται από τον ΦΥΦ/ΦΛΦ για τα περιςτατικά επιπζδου 
κινθτοποίθςθσ 2 και 3, ςε όλα τα ςτάδια τθσ ηωισ του ζργου.Για τθν ενθμζρωςθ του 
ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ, ςυμπλθρϊνεται το Ζντυπο Ε.8. 

10.3 Βιματα και ενζργειεσ ανά επίπεδο κινθτοποίθςθσ 

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται βιματα και ενζργειεσ που απαιτοφνται ανά επίπεδο κινθτοποίθςθσ 
ςε εφαρμογι των ανωτζρω και τα οποία να αναλφονται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο.  

10.3.1 Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 1 

Κα περιλαμβάνει τα κάτωκι: 
Βιμα 1: Εντοπιςμόσ Ρεριςτατικοφ 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Βιμα 2: Ρροςδιοριςμόσ Επιπζδου κινθτοποίθςθσ 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Ρεριλαμβάνεται αναλυτικόσ κατάλογοσ πικανϊν περιςτατικϊν για το επίπεδο κινθτοποίθςθσ 
1.  
Βιμα 3: Εμπλεκόμενοι φορείσ – Επικοινωνία  
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Ρεριλαμβάνεται το διάγραμμα ροισ πλθροφοριϊν για το επίπεδο κινθτοποίθςθσ.  
Συμπλθρϊνεται το ζντυπο Ε.3.  
Βιμα 4: Ενζργειεσ 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Συμπλθρϊνεται το ζντυπο Ε.4.  

Εάν είναι δυνατόν, θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτογραφίεσ 
ι / και βίντεο που να αποτυπϊνουν τθν εξζλιξθ του περιςτατικοφ. 

Βιμα 5: Αναβάκμιςθ/Υποβάκμιςθ/Λιξθ και παρακολοφκθςθ 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Το Επίπεδο 1 λιγει με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.  

10.3.2 Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 2 

Βιμα 1: Εντοπιςμόσ Ρεριςτατικοφ 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Βιμα 2: Ρροςδιοριςμόσ Επιπζδου κινθτοποίθςθσ 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Ρεριλαμβάνεται αναλυτικόσ κατάλογοσ πικανϊν περιςτατικϊν για το επίπεδο κινθτοποίθςθσ 
2.  
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Βιμα 3: Εμπλεκόμενοι φορείσ – Επικοινωνία  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Ρεριλαμβάνεται το διάγραμμα ροισ πλθροφοριϊν για το επίπεδο κινθτοποίθςθσ.  

Ειδοποιοφνται οι φορείσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με τισ πρότυπεσ ανακοινϊςεισ.  
Συμπλθρϊνεται το ζντυπο Ε.3.  
Βιμα 4: Ενζργειεσ  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Άμεςθ ενθμζρωςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και εμπλεκόμενων φορζων.  

Γίνεται ενθμζρωςθ ςτο προςωπικό του φράγματοσ για να λάβουν μζτρα αςφάλειασ.  
Συμπλθρϊνεται το ζντυπο Ε.4.  

Εάν είναι δυνατόν, θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτογραφίεσ 
ι / και βίντεο που να αποτυπϊνουν τθν εξζλιξθ του περιςτατικοφ. 

Βιμα 5: Αναβάκμιςθ/Υποβάκμιςθ/Λιξθ και παρακολοφκθςθ 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ Φράγματοσ (ΜΑΦ) ενθμερϊνει τον Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ 
ςχετικά με τθν πικανι αλλαγι του Επιπζδου κινθτοποίθςθσ. Εφόςον, κατόπιν αξιολόγθςθσ 
των δεδομζνων, αναβακμίςει το Επίπεδο κινθτοποίθςθσ ςε Επίπεδο 3, ενεργοποιοφνται οι 
διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτο ΣΑΕΚ για Επίπεδο 3. Αντιςτοίχωσ, ο ΜΑΦ οφείλει να 
ειδοποιιςει τον Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ, εφόςον μετά από νζα αξιολόγθςθ των 
δεδομζνων υποβακμίςει το Επίπεδο 2, ςε Επίπεδο 1.  

10.3.3 Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 3 

Βιμα 1: Εντοπιςμόσ Ρεριςτατικοφ 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Βιμα 2: Ρροςδιοριςμόσ Επιπζδου κινθτοποίθςθσ 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Ρεριλαμβάνεται αναλυτικόσ κατάλογοσ πικανϊν περιςτατικϊν για το επίπεδο κινθτοποίθςθσ 
3.  
Βιμα 3: Εμπλεκόμενοι φορείσ – Επικοινωνία  
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  
Ρεριλαμβάνεται το διάγραμμα ροισ πλθροφοριϊν για το επίπεδο κινθτοποίθςθσ.  

Ειδοποιοφνται οι φορείσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με τισ πρότυπεσ ανακοινϊςεισ.  
Συμπλθρϊνεται το ζντυπο Ε.3.  

Βιμα 4: Ενζργειεσ  
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Άμεςθ ενθμζρωςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και εμπλεκόμενων φορζων.  
Γίνεται ενθμζρωςθ ςτο προςωπικό του φράγματοσ για να λάβουν μζτρα αςφάλειασ.  

Ο Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ ειςθγείται, τθ λιψθ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ 
απομάκρυνςθσ του πολιτϊν, ςτον κατά περίπτωςθ αρμόδιο, ςφμφωνα με το Άρκρο 29 παρ.ςτ. 

του ν.4662/2020.Συμπλθρϊνεται το ζντυπο Ε.4.  
Εάν είναι δυνατόν, θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτογραφίεσ 

ι / και βίντεο που να αποτυπϊνουν τθν εξζλιξθ του περιςτατικοφ. 

Βιμα 5: Αναβάκμιςθ/Υποβάκμιςθ/Λιξθ και παρακολοφκθςθ 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ Φράγματοσ (ΜΑΦ) ενθμερϊνει τον Επικεφαλισ του ΦΥΦ/ΦΛΦ  
εφόςον μετά από νζα αξιολόγθςθ των δεδομζνων υποβακμίςει το Επίπεδο 3, ςε Επίπεδο 2.  
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11 ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΥΣΗΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ – ΟΔΗΓΙΑ2007/60 

11.1 Μελζτθ κραφςθσ και διόδευςθσπλθμμυρικοφ κφματοσ 

<υνοπτικι περιγραφι των δεδομζνων, των παραδοχϊν και των ςεναρίων τθσ μελζτθσ 

κραφςθσ και διόδευςθσ του πλθμμυρικοφ κφματοσ> 

<υνοπτικι περιγραφι τθσ περιοχισ κατάντθ του φράγματοσ με αναφορά ςτισ κατοικθμζνεσ 

περιοχζσ, τισ κρίςιμεσ υποδομζσ, τισ χριςεισ, περιοχζσ περιβαλλοντικισ ι πολιτιςτικισ αξίασ>  

<φντομθ περιγραφι των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ κραφςθσ ανά ςενάριο> 

Στο ΣΑΕΚ περιλαμβάνονται τα ςχζδια τθσ μελζτθσ κραφςθσ με τα αποτελζςματα των 

υπολογιςμϊν τθσ διόδευςθσ του πλθμμυρικοφ κφματοσ κατάντθ του φράγματοσ.  

Οι απαιτιςεισ ανάλυςθσ τθσ μελζτθσ κραφςθσ και διόδευςθσπλθμμυρικοφ κφματοσ 
προςδιορίηονται ανά Κατθγορία φράγματοσ με βάςθ τισ ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ και 

Κανονιςμοφσ. 

<Δίνονται, εφόςον υπάρχουνκαι ςτοιχεία από μελζτεσ διευκζτθςθσ και οριοκζτθςθσ>  

11.2 Οδθγία 2007/60 

<Καταγράφονται τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ ανακεϊρθςθσ τθσ Οδθγίασ 2007/60τα οποία 

αφοροφν ςτο ζργο και τθν περιοχι μελζτθσ του φράγματοσκαι όποιο άλλο ςτοιχείο κρίνεται 

ςκόπιμο να αναφερκεί.> 

12 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΑΤΕΣ 

Αναφορά ςτουσ χρόνουσ που ςχετίηονται με τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ του πλθκυςμοφ, τισ 

κρίςιμεσ υποδομζσ και κζςεισ κατάντθ του φράγματοσ.  

<Προετοιμαςία χαρτϊν με τα παρακάτω ςτοιχεία:  

- όρια κατακλυηόμενων περιοχϊν με βάκθ και ταχφτθτεσ ροισ και χρόνουσ άφιξθσ 

πλθμμυρικοφ κφματοσ - αιχμισ πλθμμφρασ . 

- οδοφσ πρόςβαςθσ ςτο φράγμα, οδοφσ διαφυγισ από το φράγμα 

- υπόδειξθ πικανϊν οδϊν διαφυγισ και προτεινόμενων ςθμείων προςωρινισ 

ςυγκζντρωςθσ. 

- κρίςιμα τεχνικά ζργα (π.χ.γζφυρεσ), με βάκθ και ταχφτθτεσ ροισ και χρόνουσ άφιξθσ 

πλθμμυρικοφ κφματοσ - αιχμισ πλθμμφρασ. 

- προτεινόμενεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ προειδοποιθτικϊν πινακίδων.  

τθν περίπτωςθ φραγμάτων Κατθγορίασ ΙII, ο ΦΤΦ/ΦΛΦ κρίνει, κατά περίπτωςθ, τα ςτοιχεία 

που κα ςυμπεριλαμβάνονται.  
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13 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΦΥΦ/ΦΛΦ 

13.1 Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ φράγματοσ 

Οι ΦΥΦ/ΦΛΦ είναι υπεφκυνοι για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ φράγματοσ θ οποία 

μπορεί να περιλαμβάνει κεωρθτικζσ ι πρακτικζσ αςκιςεισ.  

Ο ΜΑΦ προετοιμάηει και διατθρεί όλο το ςχετικό υλικό εκπαίδευςθσ. Εν ςυνεχεία 

καταγράφει τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ (ανάλογα με τον τφπο τθσ και το ςενάριο 

εφαρμογισ) ςτο ζντυπο Ε.5. 

13.2 Δοκιμαςτικζσαςκιςεισ ετοιμότθτασ 

13.2.1 Ρεριοδικότθτα διεξαγωγισ αςκιςεων ετοιμότθτασ 

Ο ΦΥΦ/ΦΛΦ ζχει τθν υποχρζωςθ διοργάνωςθσ εςωτερικϊν αςκιςεων ετοιμότθτασ.  

Θ Ρολιτικι Ρροςταςία διεξάγει ευρφτερεσ περιοδικζσ αςκιςεισ με τθ ςυμμετοχι του 

ΦΥΦ/ΦΛΦ και όλων των εμπλεκόμενων φορζων. 

Θ πρϊτθ ευρφτερθ περιοδικι άςκθςθ είναι ςκόπιμο να προβλζπεται, πριν τθν ζμφραξθ του 

ςυςτιματοσ εκτροπισ για τθν Ρρϊτθ Ρλιρωςθ του ταμιευτιρα. 

Ραρακάτω δίνεται πρόταςθ για τθν περιοδικότθτα διεξαγωγισ των αςκιςεων ανάλογα με τθν 

κατθγορία του φράγματοσ, κατά τθν περίοδο κανονικισ λειτουργίασ.  

Ρίνακασ 13-1. Ρεριοδικότθτα διεξαγωγισ αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά τθ λειτουργία  

Κατθγορία 

Φράγματοσ 

Εςωτερικζσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ 

(αρμοδιότθτα ΦΛΦ) 

Ευρφτερεσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ 

(αρμοδιότθτα Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ) 

Λ Κάκε ζνα (1) ζωσ δυο (2) ζτθ Κα κακορίηεται κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τθν αρμόδια 
Υπθρεςία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

ΛΛ Κάκε τρία (3) ζωσ πζντε (5) ζτθ 
ΛΛΛ Κάκε πζντε (5) ζωσ οκτϊ (8) ζτθ 

Ο Μθχανικόσ Αςφάλειασ Φράγματοσ εφόςον το κρίνει ςκόπιμο/απαραίτθτο, διεξάγει ζκτακτεσ 

εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ του Φράγματοσ.  

<Προςδιορίηεται θ περιοδικότθτα διεξαγωγισ εςωτερικϊν αςκιςεων ετοιμότθτασ του 

φράγματοσ, ανάλογα και με τθν Κατθγορία του> 

<ε ςυνεργαςία με τθν Πολιτικι Προςταςία, προςδιορίηεται το πλαίςιο διεξαγωγισ 

ευρφτερων αςκιςεων ετοιμότθτασ>  

13.2.2 Αξιολόγθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ 

Τα αποτελζςματα τωνεςωτερικϊν δοκιμαςτικϊν αςκιςεων ετοιμότθτασ καταγράφονται και 

αξιολογοφνται ςτο ζντυπο Ε.6. Εν ςυνεχεία ενςωματϊνονται ςτο ΣΑΕΚ οι προτάςεισ 

βελτίωςθσ.Για τισ ευρφτερεσ αςκιςεισ προςομοίωςθσ ςυντάςςονται, κατά περίπτωςθ, 

κατάλλθλα ζντυπα.  
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14 ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

(Επιςυνάπτονται ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ τα Ρρότυπα Ζντυπα των Ραραρτθμάτων Δ και Ε)  

14.1 ΡΑΑΤΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ 

14.2 ΡΑΑΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑΥΣΗΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ 
ΡΛΗΜΜΥΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ 

14.3 ΡΑΑΤΗΜΑ Γ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚOI ΧΑΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ 

14.4 ΡΑΑΤΗΜΑ Δ: ΡΟΤΥΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ&ΣΗΜΑΝΣΗ 

- ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ  
- ΣΘΜΑΝΣΘ&ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΤΛΚΕΣ ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ 

14.5 ΡΑΑΤΗΜΑ Ε: ΡΟΤΥΡΑ ΕΝΤΥΡΑ 

 

 

 

Ακινα,29-07-2021 

Εγκρίκθκε με τθν Ρράξθ 1/Συνεδρία 2/29-07-2021 Απόφαςθ τθσ ΔΑΦ 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΔΑΦ 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΕΜΡ, MSc 

Γενικόσ Διευκυντισ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.  
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14. ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
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<ΛΕΥΚΘ ΣΕΛΛΔΑ>  
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14.4 ΡΑΑΤΗΜΑ Δ: ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΙΣ  

(Ενδεικτικάςυνοπτικά ςτοιχεία επικοινωνίασ ανά επίπεδο κινθτοποίθςθσ) 

Επίπεδο Κινητοποίηςησ2  

Το φράγμα <Ονομαςία>τίκεται ςε Επίπεδο κινθτοποίθςθσ 2. 

<Αναφορά ςεναρίου>. 

Λαμβάνουμε μζτρα για τθν αποφυγι ι επιβράδυνςθ τθσ αςτοχίασ του φράγματοσ:<Περιγραφι των 
μζτρων ι παραπομπι ςε ςχετικζσ αναφορζσ του ΑΕΚ>. 

Λάβετε μζτρα και προετοιμαςτείτε για πικανι εφαρμογι του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ 
προλθπτικισ απομάκρυνςθσ των πολιτϊναπειλοφμενων περιοχϊν<αναφορά ςεναρίου>. 

Κα ακολουκιςουν εγκαίρωσ ενθμερϊςεισ για πικανι υποβάκμιςθ ι αναβάκμιςθ του Επιπζδου 
Κινθτοποίθςθσ: 

- Εκτιμάται ότι εφόςον δεν <αιτιολόγθςθ> κα απαιτθκεί αναβάκμιςθ <εκτίμθςθ χρόνου 
εφόςον γίνεται> ςε Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 3 ι 

- Εκτιμάται ότι εφόςον < αιτιολόγθςθ> κα ακολουκιςει <εκτίμθςθ χρόνου εφόςον γίνεται> 
υποβάκμιςθ ςε Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 1.  

 

Επίπεδο Κινητοποίηςησ 3  

Το φράγμα <Ονομαςία>τίκεται ςε Επίπεδο κινθτοποίθςθσ 3. 

<Αναφορά ςεναρίου> 

Λαμβάνουμε μζτρα για τθν επιβράδυνςθ τθσ αςτοχίασ ι το μετριαςμό των επιπτϊςεων από τθν 
κραφςθ του φράγματοσ:<Περιγραφι των μζτρων ι παραπομπι ςε ςχετικζσ αναφορζσ του ΑΕΚ> 

- Ειςθγοφμαςτε τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ 
των πολιτϊντων απειλοφμενων περιοχϊν 

- Κα ακολουκιςουν εγκαίρωσ ενθμερϊςεισ για πικανι υποβάκμιςθ του Επιπζδου 
Κινθτοποίθςθσ / Εκτιμάται ότι εφόςον < αιτιολόγθςθ> κα ακολουκιςει <εκτίμθςθ χρόνου 
εφόςον γίνεται> υποβάκμιςθ ςε Επίπεδο Κινθτοποίθςθσ 2. 

Σε όλεσ τισ ειδοποιήςεισ ο υπεφθυνοσ αναφζρει όνομα, θζςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ . 
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<ΛΕΥΚΘ ΣΕΛΛΔΑ>  
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14.5 ΡΑΑΤΗΜΑ Ε: ΡΟΤΥΡΑ ΕΝΤΥΡΑ 
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<ΛΕΥΚΘ ΣΕΛΛΔΑ>  
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* αδιαβάκμθτο (ΑΔ), εμπιςτευτικό (Ε), απόρρθτο (ΑΡ), άκρωσ απόρρθτο (ΑΚΑΡ)  
** αναγράφονται οι φορείσ ςτουσ οποίουσ διανζμεται το ςχετικό τμιμα του ΣΑΕΚ  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΝΟΜ/ΜΟ, ΘΕΣΗ): <Ονομ/μο&Θζςθ του Τπεφκυνου ςυμπλιρωςθσ του εντφπου> 

ΕΝΤΥΡΟ E.1: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Βακμόσ Αςφάλειασ* Ραράγραφοσ Διανομι** Ραρατθριςεισ 
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Ραρατιρθςθ: 
Αρικμθμζνα ελεγχόμενα αντίγραφα λαμβάνουν, ανάλογα με το ςτάδιο και τθ κζςθ του φράγματοσ, οι  
Εκπρόςωποι, κατά περίπτωςθ, των παρακάτω φορζων: 

 Του Κυρίου του Ζργου (Ρροϊςτάμενθ Αρχι, Διευκφνουςα Υπθρεςία)  
 Τθσ ΔΑΦ  
 Του ΦΥΦ  
 Του Αναδόχου Καταςκευισ  

 Του ΦΛΦ  
 Τθσ Γενικισ Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ)  
 Τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

 Τθσ Ρεριφζρειασ 
 Του Διμου  

Ελεγχόμενα αντίγραφα λαμβάνουν και οι Εκπρόςωποι των Διευκφνςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ 
και των Τμθμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων .  

Ελεγχόμενα αντίγραφα μποροφν να λαμβάνουν και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείσ που κα οριςτοφν από τθν 
Ρολιτικι Ρροςταςία. Θ Ρολιτικι Ρροςταςία είναι υπεφκυνθ για τθ ελεγχόμενθ δι ανομι των αντιγράφων αυτϊν.  
  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΝΟΜ/ΜΟ, ΘΕΣΗ): <Ονομ/μο&Θζςθ του Τπεφκυνου ςυμπλιρωςθσ του εντφπου> 

ΕΝΤΥΡΟ E.2: ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Φορζασ Πνομα / Τίτλοσ  Διεφκυνςθ Τθλζφωνο /Fax/Ε-mail 
Αρικ. 
Αντ/φου 
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ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. 38 
 

 

Ραρατιρθςθ: 

1. Το Ζντυπο Ε.3 ςυμπλθρϊνεται με τα ςτοιχεία των Εκπροςϊπων των Φορζων που ειδοποιοφνται κατά τθν 
εκδιλωςθ ΖκτακτθσΚατάςταςθσ.  
2. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται, οριςτικοποιοφνται και επικαιροποιοφνται ςε τακτά 

διαςτιματα από τον ΦΥΦ/ΦΛΦ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΝΟΜ/ΜΟ, ΘΕΣΗ): <Ονομ/μο&Θζςθ του Τπεφκυνου ςυμπλιρωςθσ του εντφπου> 

ΕΝΤΥΡΟ E.3.1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΣΩΡΩΝ ΦΟΕΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Φορζασ Πνομα / Τίτλοσ  Διεφκυνςθ 
Τθλζφωνο / Fax / 
Ε-mail 

Αρικ. 
Αντ/φου 
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ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. 39 
 

 

Ραρατιρθςθ: 

Το Ζντυπο Ε.3.2 χρθςιμοποιείται για τθν καταγραφι των επικοινωνιϊν που γίνονταικατά τθν εκδιλωςθ 
περιςτατικοφ ςτα επίπεδα κινθτοποίθςθσ 1,2,3.   

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΝΟΜ/ΜΟ, ΘΕΣΗ): <Ονομ/μο&Θζςθ του Τπεφκυνου ςυμπλιρωςθσ του εντφπου> 

ΕΝΤΥΡΟ E.3.2: ΑΝΑΦΟΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Φορζασ Πνομα / Τίτλοσ  
Τθλζφωνο / Fax / 
Ε-mail 

Ημερομθνία / 
Ώρα 

Ραρατθριςεισ 
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ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. 40 
 

 

 

 
 

 
 

Υπογραφι: Πνομα ΜΑΦ Θμερομθνία 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΕΝΤΥΡΟ E.4: ΕΝΤΥΡΟ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

ΡΕΙΓΑΦΗ: 
 
 
 

Ημερομθνία Ώρα 
ΕπίπεδοΚινθτοπ
οίθςθσ  
(1,2,3) 

Ενζργειεσ– 
Μζτρα 

Ραρατθριςεισ 
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ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. 41 
 

 

*Συμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει τθν προςομοίωςθ ςυγκεκριμζνου Σεναρίου.  

 
 

 

 
 

Υπογραφι: Πνομα ΜΑΦ Θμερομθνία 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΕΝΤΥΡΟ E.5: ΕΝΤΥΡΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΥΡΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ: <Αναγράφεται ο τφποσ εκπαίδευςθσ (κεωρθτικι ι πρακτικι)> 

ΣΕΝΑΙΟ*:  

ΤΟΡΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ:  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:  

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ:  

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΕΣ:  

ΑΧΕΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ:  

Ονομ/νυμο Εκπαιδευόμενου 
Αξιολόγθςθ εκπαιδευόμενου 
(1-5: Μθ ικανοποιθτικι–Ικανοποιθτικι) 

Ραρατθριςεισ 
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ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
 

ΕΚΔΟΣΘ <ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘΣ> ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΣΕΛ. 42 
 

 

*Συμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ προςομοίωςθσςυγκεκριμζνου Σεναρίου.  

 
 

 

 
 

Υπογραφι: Πνομα Υπεφκυνου Εκπαίδευςθσ Θμερομθνία 

 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <υμπλθρϊνεται θ ονομαςία του φράγματοσ> 

ΕΝΤΥΡΟ E.6: ΕΝΤΥΡΟ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: <Αναγράφεται ο τφποσ προςομοίωςθσ (κεωρθτικι ι πρακτικι)> 

ΣΕΝΑΙΟ*:  

ΕΡΙΡΕΔΟ 
ΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ(0,1,2,3)  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ  

ΤΟΡΟΣ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ :  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:  

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ:  

ΑΧΕΙΑ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ :  

Ονομ/μο Συμμετζχοντα Αρμοδιότθτα ςτθν άςκθςθ Ραρατθριςεισ 

   

   

   

   

   

   

   

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΡΕΙΓΑΦΗ): 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ (1-5: ΜΗ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΤΙΚΗ - ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΤΙΚΗ): 
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ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΦΑΓΜΑΤΟΣ <ΟΝΟΜΑΣΛΑ> 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <Συμπληρϊνεται η ονομαςία του φράγματοσ> 

ΕΝΤΥΡΟ E.7: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ  ΑΡΟΜΑΚΥΝΗΣΗ ΡΟΛΙΤΩΝ 

ΡΟΣ: <Συμπληρϊνεται ο αρμόδιοσ για τη λήψη τησ απόφαςησ (Άρθρο 29παρ.ςτν.4662/2020> 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:  

ΩΑ: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:  

Ειςθγοφμαςτε τθν άμεςθ εφαρμογι του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ 
των πολιτϊν λόγω επικείμενθσ αςτοχίασ / κραφςθσ ι κραφςθσ φράγματοσ.  

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 
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Υπογραφι: Πνομα Επικεφαλισ ΦΥΦ/ΦΛΦ Θμερομθνία 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) 

ΦΑΓΜΑ: <Συμπληρϊνεται η ονομαςία του φράγματοσ> 

ΕΝΤΥΡΟ E.8: ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΗ: 
 
 

Ημερομθνία Ώρα 
ΕπίπεδοΚινθτοποί
θςθσ  
(2,3) 

Ενζργειεσ – Μζτρα Ραρατθριςεισ 
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