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Θζμα: «Διαβίβαςη του υπ. αριθμ. 1799/08-03-2016 εγγράφου τησ Γενικήσ Γραμματείασ 
Πολιτικήσ Προςταςίασ με θζμα «Ρόλοι και αρμοδιότητεσ των φορζων – ςφμφωνα με το 
ιςχφον θεςμικό πλαίςιο – που εμπλζκονται ςτην αντιμετώπιςη και τη διαχείριςη 
ςυνεπειών από ςυμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και ςιδηροδρομική μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων». 
 
 
ασ διαβιβάηουμε το υπ. αρικμ. 1799/08-03-2016 εγγράφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Πολιτικισ Προςταςίασ με κζμα «Ρόλοι και αρμοδιότθτεσ των φορζων – ςφμφωνα με το 

ιςχφον κεςμικό πλαίςιο – που εμπλζκονται ςτθν αντιμετώπιςθ και τθ διαχείριςθ ςυνεπειών 

από ςυμβάντα/ατυχιματα κατά τθν οδικι και ςιδθροδρομικι μεταφορά επικίνδυνων 

εμπορευμάτων» όπωσ διαβιβάςτθκε με το από 15/03/16 θλεκτρονικό μινυμα τθσ 

Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ. 

 

φμφωνα με το ςχετικό «Τα ατυχιματα κατά τθν οδικι και ςιδθροδρομικι μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων, είναι φαινόμενα που εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 

τεχνολογικϊν καταςτροφϊν (Σχζδιο «Ξενοκράτθσ» ΦΕΚ 423 Β’/ 10.04.2003) και είναι 

δυνατό να κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι, τθν υγεία και τθν περιουςία των ανκρϊπων, να 

προκαλζςουν καταςτροφζσ ςτο περιβάλλον, να διαταράξουν τθν οικολογικι ιςορροπία, 

κακϊσ και να κζςουν ςε κίνδυνο τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά» . 

 

Πλθροφορίεσ    : Βάλια Ανδρεαδάκθ 
Σαχ. Δ/νςθ : Λ. Κνωςοφ 6 
Σαχ. Κώδ. : 713 06 Ηράκλειο 
Σθλζφωνο : 2810-347295 
Fax : 2810-302447 
Ε-mail : mail@kritis.pde.sch.gr 
Ιςτοςελίδα         : http://kritis.pde.sch.gr 

 

Προσ: 1.Σισ Δ/νςεισ Π/κμιασ &  
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ 
2.Σισ ςχολικζσ μονάδεσ Π/κμιεσ και Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Κριτθσ ( δια μζςου των Δ/νςεων 
Εκπ/ςθσ) 
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Ιδιαίτερα αναφζρεται ότι «ιδιάηουςεσ περιπτϊςεισ περιςτατικϊν αποτελοφν τα περιςτατικά 

εντόσ ι πλθςίον ςιραγγα , τα οποία εντάςςονται ςτο υψθλότερο επίπεδο ζκτακτθσ ανάγκθσ 

από πλευράσ αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων εντόσ μεγάλων αυτοκινθτοδρόμων, κακϊσ και τα 

περιςτατικά πλθςίον ςχολείου, νοςοκομείου ι εντόσ οικιςτικοφ ιςτοφ κλπ. Τα περιςτατικά 

αυτά ζχουν αυξθμζνο βακμό ςοβαρότθτασ, τα μεν πρϊτα λόγω του περιοριςμζνου και 

κλειςτοφ χϊρου ςτον οποίο ςυμβαίνουν, τα δε δεφτερα λόγω τθσ γειτνίαςισ τουσ με 

κρίσιμα σημεία ενδιαφζροντος, γεγονόσ που κακιςτά ιδιαίτερα επιτακτικι τθν ανάγκθ 

λιψθσ πρόςκετων προλθπτικϊν μζτρων αλλά και μζτρων για τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 

τουσ». 

 

Ωσ κρίςιμα ςημεία ενδιαφζροντοσ μεταξφ άλλων αναφζρονται οι χώροι ςυνάκροιςθσ 

ευπακών τμθμάτων πλθκυςμοφ (ςχολεία, παιδικοί ςτακμοί, νοςοκομεία, μονάδεσ υγείασ, 

γθροκομεία, ΚΑΠΗ, καταςκθνώςεισ κλπ) 

 
Επίςθσ οι ςχολικζσ μονάδεσ αναφζρονται ςχετικά με τθν παραμονι των πολιτών ςε 

αςφαλείσ κλειςτοφσ χώρουσ  (εάν κρικεί αςφαλζσ και απαραίτθτο από τον επικεφαλισ του 

Π..). 

Παρακαλοφμε για τθν ενδελεχι ενθμζρωςι ςασ από το ςυνθμμζνο ζγγραφο. Για τυχόν 

απορίεσ και διευκρινιςεισ παρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτθ Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ 

τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ ςτο τθλ: 2813410201 και ςτο e-mail: ppheraklio@crete.gov.gr 

 

 

                                                                                          Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ  
     Εκπ/ςθσ Κριτθσ 
 
                                                                                                     Γεώργιοσ Σερηάκθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτ. Διανομι: Φ.2 
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