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Με το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη επιδιώκεται η άµεση και συντονισµένη απόκριση των 

εµπλεκόµενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εκδήλωση σεισµών και την άµεση διαχείριση των συνεπειών τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» χάριν συντοµίας και 

διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. Ο Εγκέλαδος στην ελληνική µυθολογία φέρεται ως ο αρχηγός των 

Γιγάντων, γιος του Ταρτάρου και της Γης. Στη Γιγαντοµαχία ο Εγκέλαδος ήταν αντίπαλος της θεάς Αθηνάς, η οποία 

τον εξουδετέρωσε ρίχνοντας πάνω του τη Σικελία. Από τότε ο Εγκέλαδος προσπαθεί να ελευθερωθεί, προκαλώντας 

έτσι σεισµούς και εκρήξεις του ηφαιστείου της Αίτνας. 
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Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη αρχίζει από την ηµεροµηνία  έγκρισης 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι σεισµοί ως φαινόµενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, όπως αυτές ορίζονται 
στο παράρτηµα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική 
λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων µε δυσµενείς 
επιπτώσεις στην οικονοµία και τις υποδοµές της χώρας. 

Αρµόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασµό της αντισεισµικής πολιτικής της χώρας καθώς και 
για το συντονισµό των ενεργειών δηµοσίου και ιδιωτικού δυναµικού για την εφαρµογή της πολιτικής αυτής σε 
επίπεδο πρόληψης είναι µε βάση το θεσµικό του πλαίσιο ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), εποπτευόµενος οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών (Ν.1349/1983, 
ΦΕΚ 52 Α).  

Η επιστηµονική έρευνα που αφορά τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών δηµιουργίας των σεισµικών 
γεγονότων, πραγµατοποιείται στη χώρα µας από θεσµοθετηµένους προς τούτο φορείς, όπως το Γεωδυναµικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ι.Γ.Μ.Ε.), διάφορα εργαστήρια Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων (Σεισµολογίας, Τεκτονικής, Φυσικής του Εσωτερικού 
της Γης κ.τ.λ.). 

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι αρµόδιος φορέας για την επεξεργασία, τον 
σχεδιασµό και την παρακολούθηση της πολιτικής της χώρας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
τους (Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102 Α, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Η ΓΓΠΠ συνεργάζεται µε άλλους 
φορείς, µεταξύ των οποίων είναι και ο ΟΑΣΠ ως υπεύθυνος για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας, αξιοποιεί 
τα πορίσµατα και τις προτάσεις των φορέων αυτών, τα ενσωµατώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής 
προστασίας και συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από σεισµούς (766/99 
Γνωµοδότηση του ΝΣΚ)1. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής ∆ιοίκησης, µε κύρια 
αποστολή το συντονισµό των φορέων που εµπλέκονται σε δράσεις αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση 
σεισµών και στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 1 του αρθ.6 του Ν.3013/2002 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει βάσει της παρ.2 του αρθ.104 του Ν. 4249/2014), καθώς και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
«Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003), συνέταξε το Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία «Εγκέλαδος», 
βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες όλων των εµπλεκόµενων φορέων πολιτικής 
προστασίας, σύµφωνα µε το ισχύον  θεσµικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους, και δίνονται συντονιστικές 
κατευθυντήριες οδηγίες που αποβλέπουν  στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητά  τους µε 
απώτερο σκοπό την άµεση και συντονισµένη απόκρισή τους για την αντιµετώπιση κινδύνων από  την εκδήλωση 
σεισµών. Στο κεφάλαιο 15 του ανωτέρω σχεδίου δίνονται οδηγίες σχεδίασης προς τις Περιφέρειες , τους ∆ήµους 
και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. 

Ο ∆ήµος Πυλαίας - Χορτιάτη ακολουθώντας τις οδηγίες σχεδίασης του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική 
ονοµασία «Εγκέλαδος» κεφ 15.2, συνέταξε το Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών, το οποίο εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

                                                           
1 Σύµφωνα µε την 766/99 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε αρµόδιο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ο ΟΑΣΠ διατηρεί την ευθύνη για την αντισεισµική θωράκιση 

της χώρας, ενώ η ΓΓΠΠ έχει αφενός µεν την ευθύνη του σχεδιασµού, της οργάνωσης και του συντονισµού της πολιτικής της χώρας σε θέµατα πρόληψης και εξασφάλισης της 
ετοιµότητας της χώρας; για την αντιµετώπιση καταστροφών (από οποιαδήποτε αιτία και όχι µόνον από σεισµούς), περαιτέρω δε έχει την ευθύνη και αρµοδιότητα για την 
διάθεση των µέσων, το συντονισµό του έργου της πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια της καταστροφής και το συντονισµό της διάθεσης της επιστηµονικής ή υλικής βοήθειας 
από άλλες χώρες για την αντιµετώπιση καταστροφών. Επίσης, η ΓΓΠΠ, ως προκείµενο όργανο συνεργάζεται µε τους διάφορους φορείς, µεταξύ των οποίων και ο ΟΑΣΠ, µετά 
την διεξαγωγή από αυτούς ερευνών, αξιοποιεί τα πορίσµατα και τις προτάσεις των φορέων αυτών και τα ενσωµατώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και 
περαιτέρω αναθέτει στους φορείς αυτούς επιµέρους θέµατα και συντονίζει τη δράση τους κατά τη διάρκεια της αντιµετώπισης του φαινοµένου. Επίσης, η ΓΓΠΠ συντονίζει τη 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από σεισµούς. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 
Ο ∆ήµος ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ έχει έδρα στο Πανόραµα και ανήκει στην Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Έχει έκταση 156.452 τ.χλµ και συνορεύει µε 
τους ακόλουθους ∆ήµους: 

• ∆ήµο Λαγκαδά στα βόρεια και βορειοανατολικά,  
• ∆ήµο Θέρµης στα νότια και νοτιοανατολικά,  

και στα δυτικά µε τους ∆ήµους: 

• Καλαµαριάς,  
• Θεσσαλονίκης,  
• Νεάπολης – Συκεών και  

• Παύλου Μελά.  

O ∆ήµος Πυλαίας - Χορτιάτη διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες ∆ηµοτικές Ενότητες και Κοινότητες, µε τον 
αντίστοιχο µόνιµο πληθυσµό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΦΕΚ 1327/Β΄/2019): 

∆ήµος Πυλαίας - Χορτιάτη Μόνιµος πληθυσµός 

Α. ∆ηµοτική Ενότητα Πανοράµατος 17.444 
Β. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαίας 34.625 
Γ. ∆ηµοτική Ενότητα Χορτιάτη 18.041 

Κοινότητα Ασβεστοχωρίου 6.393 
Κοινότητα Φιλύρου 5.495 
Κοινότητα Χορτιάτη 4.873 
Κοινότητα Εξοχής 1.280 

 
Στο Παράρτηµα Ζ παρατίθεται αναλυτική κατάσταση και όλων των οικισµών του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη  

µε τον αντίστοιχο πληθυσµό (ΕΛΣΤΑΤ 2011). 

Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  εγκρίθηκε µε την 11728323-6-2021  
Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (ΦΕΚ Β΄2809/30-6-2021).  

Το ∆ήµαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη  επικουρούν οι ακόλουθοι Αντιδήµαρχοι: 

• Αντιδήµαρχος Ζώτου Νίκη µε αρµοδιότητες ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,  

• Αντιδήµαρχος Γιαννούδη Ελένη µε αρµοδιότητες Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας 
και Παιδείας, 

• Αντιδήµαρχος Κάλτσιος Σοφοκλής µε αρµοδιότητες Πολιτισµού και Τουρισµού,  

• Αντιδήµαρχος Παναγιωτίδης Νικόλαος µε αρµοδιότητες Αθλητισµού, Νεολαίας και Εθελοντισµού 
• Αντιδήµαρχος Καρτάλης Ιωάννης µε αρµοδιότητες Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης ∆.Ε. 

Πανοράµατος και Πυλαίας,  

• Αντιδήµαρχος Ντίτσιος Ιωάννης µε αρµοδιότητες Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης ∆.Ε. 
Χορτιάτη, εποπτείας ∆.Ε.Υ.Α. Χορτιάτη,  

• Αντιδήµαρχος Μπαµπαράτσας Γεώργιος µε αρµοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών, Αστικών Υποδοµών και 
∆ικτύων. 

• Αντιδήµαρχος Τσιούγκος Βασίλειος µε αρµοδιότητες Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, ∆όµησης και Βιώσιµης 
Οικιστικής Ανάπτυξης. 

Στα διοικητικά όρια του ∆ήµου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες: 
• Αστυνοµικό Τµήµα Α.Τ. Πυλαίας και Πανοράµατος 
• Πυροσβεστική Υπηρεσία  (Συνεργείο) 
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• Ε.Κ.Α.Β.  

 
Στα διοικητικά όρια του ∆ήµου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθες δοµές στον τοµέα υγείας: 
 
∆ηµόσιοι Φορείς 

1. Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο «Γεώργιος Παπανικολάου» 
2. Ιατρείο ΙΚΑ, στη ∆.Κ. Ασβεστοχωρίου  
3. ∆ηµοτικό Ιατρείο ΙΚΑ, στη ∆.Κ. Χορτιάτη 
4. Αγροτικό Ιατρείο στη ∆.Κ. Πανοράµατος (λειτουργεί σε χώρο που διαθέτει το ν.π ΚΕΚΠΑΠ, 1 φορά το µήνα) 
5. Αγροτικό Ιατρείο στη ∆.Κ. Φιλύρου (λειτουργεί σε χώρο που διαθέτει το ν.π ΚΕΚΠΑΠ, 1 φορά το µήνα) 
6. Αγροτικό Ιατρείο στη ∆.Κ. Ασβεστοχωρίου (λειτουργεί σε χώρο που διαθέτει το ν.π ΚΕΚΠΑΠ, 1 φορά το 

µήνα) 

Ιδιωτικοί Φορείς 

1. Γενική Κλινική «Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης» στη ∆.Ε. Πυλαίας  
2. Κέντρο Αποκατάστασης και Θεραπείας «Αρωγή» στη ∆.Ε. Πυλαίας  
3. Μαιευτική κλινική «Γένεσις» στη ∆.Ε. Πυλαίας 
4. Γενική Κλινική «Άγιος Λουκάς» στη ∆.Ε. Πανοράµατος   
5. Νευρολογική Κλινική «Άγιος Γεώργιος» στη ∆.Ε. Πανοράµατος   
6. Ψυχιατρική κλινική «Αγία Αικατερίνη» στη ∆.Ε. Χορτιάτη, στην Τ.Κ. Εξοχής 

Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίθεται στο Παράρτηµα Α του παρόντος. 
 

Φυσικοί Πόροι ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

 

Ο ∆ήµος Πυλαίας- Χορτιάτη χαρακτηρίζεται ως ένας δήµος Ορεινός. Το σύνολο του καταλαµβάνεται από 
ορεινές περιοχές σε ποσοστό 52,14% επί της συνολικής γεωγραφικής του έκτασης. Η µέγιστη τιµή υψοµέτρου 
παρουσιάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Χορτιάτη και είναι ίση µε 1.201 µ. ενώ η ελάχιστη τιµή υψοµέτρου 
παρουσιάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαίας και είναι ίση µε 0 µ. 

Η συνολική γεωγραφική έκταση του ∆ήµου ανέρχεται σε 156.452 τ.χλµ. και σε αυτήν απαντώνται εκτάσεις 
ορεινές, ηµιορεινές, παράκτιες µε δάση, βοσκοτόπια και καλλιεργούµενες εκτάσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη 
διαφορετικών οικοσυστηµάτων, περιοχές εξόρυξης ορυκτών και προστατευόµενες περιοχές.  

Ορεινοί όγκοι  

Ως ορεινοί όγκοι του δήµου αναφέρονται το όρος Χορτιάτη (1.201 µ.) στους πρόποδες του οποίου είναι 
κτισµένος ο οµώνυµος οικισµός καθώς και η λοφοσειρά Ασβεστοχωρίου (600 µ) όπου βρίσκονται οι οικισµοί 
Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Φιλύρου.  

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
10/138 

 

 

Χάρτης 1. Γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Πυλαίας  - Χορτιάτη 

 

Γεωµορφολογία – Φυσική Γεωγραφία 

 

Γεωλογία 

Από γεωτεκτονική άποψη, η περιοχή του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη τοποθετείται µεταξύ της ελληνικής 
ενδοχώρας και των εσωτερικών ελληνίδων ζωνών (Χάρτης 1). Ειδικότερα συναντώνται οι εξής δύο από τις 
γεωτεκτονικές ζώνες του Ελληνικού χώρου: (1) η Περιροδοπική ζώνη στο ανατολικό τµήµα και (2) η ζώνη Αξιού 

(Παιονίας – Πάικου – Αλµωπίας) στο δυτικό τµήµα της περιοχής του ∆ήµου  (Μουντράκης, 1985).  

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
11/138 

 

 
Χάρτης  2: Θέση της περιοχής ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στο γεωτεκτονικό χάρτη της Ελλάδας (URL17). 
 
 

 
Χάρτης  3: Γεωλογικός χάρτης της περιοχής νοµού Θεσσαλονίκης 
 

Επεξήγηση συµβολισµών υποµνήµατος γεωλογικού χάρτη νοµού Θεσσαλονίκης (ΙΓΜΕ 1983), στον οποίο 

απεικονίζονται τα όρια του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη (διαγραµµισµένη περιοχή σε µπλε περίγραµµα). 
- Pt: Μειοπλειόκαινο (Ανώτ. Μειόκαινο- Πλειόκαινο). Λιµναίες και χερσαίες αποθέσεις: κροκαλοπαγή, άµµοι, 

µάργες, κοκκινοχώµατα, µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, άργιλοι. Ενίοτε λιγνίτες. Θαλάσσιες αποθέσεις: τα 

παραπάνω κλαστικά ιζήµατα και ενίοτε στρώµατα γύψου. Συνήθως απουσιάζουν τα κοκκινοχώµατα. 

Περιλαµβάνονται και αποθέσεις υφάλµυρης φάσεως. 

- Sch-gn: Αµφιβολίτες και γνεύσιοι.  
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- P: Πλειόκαινο. Λιµναίες αποθέσεις: κροκαλοπαγή, άµµοι, άργιλοι, µάργες, µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και 

συχνά στρώµατα λιγνίτη.  

- N: Ασβεστόλιθοι, γραουβάκες, σχιστόλιθοι, πρασινίτες, ηφαιστίτες.  

- P: Τεταρτογενές (αδιαίρετο). Θαλάσσιοι ή χερσαίοι σχηµατισµοί µη διαχωριζόµενοι.   

- kp : Κρυπτοφλύσχης.  

Η γεωλογία των πετρωµάτων της περιοχής του ∆ήµου, φαίνεται στο γεωλογικό χάρτη.  
Στο βορειοανατολικό τµήµα του ∆ήµου, οι κορυφογραµµές του όρους Χορτιάτη και οι λόφοι που τις 

περιβάλλουν, αποτελούνται από Μεσοζωικά βασικά και υπερβασικά πετρώµατα οφειολιθικών σειρών (π.χ. 
γάββροι, περιδοτίτες, πυρόξενοι), επιγνεύσσιοι και φυλλίτες. Βόρεια και βορειοδυτικά του όρους Χορτιάτη, το 
υπόβαθρο των γύρω βουνών και λόφων αποτελείται κυρίως από φυλλίτες, οι οποίοι µεταβαίνουν σε ιζήµατα 
φλύσχη, ψαµµιτικούς ασβεστόλιθους και ψαµµίτες του Μεσοζωικού. 

Οι τεµαχισµένες λοφώδεις περιοχές κατά µήκος των δυτικών και ανατολικών παραλιών του Θερµαϊκού 
κόλπου αποτελούνται κυρίως από Μειοκαινικές– Πλειστοκαινικές λιµναίες και χερσαίες αποθέσεις κυρίως 
ψαµµιτικές και µαργαϊκές.  

Τέλος, οι τεκτονικές κοιλάδες της Μυγδονίας, των Βρωµολιµνών και του Ανθεµούντα έχουν πληρωθεί µε 
Ολοκαινικές αποθέσεις, ενώ η κοιλάδα του Ζαγκλιβερίου καλύπτεται κυρίως από Μειοκαινικές και Πλειστοκαινικές 
αποθέσεις, που στην πλειοψηφία τους είναι ψαµµιτικές (Ψιλοβίκος, 1977). 
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ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιστορικό σύνταξης προηγουµένων εκδόσεων 

Σε εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), µε το οποίο ρυθµίζονται τα σχετικά µε την 
κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρµόδιους κεντρικούς και 
περιφερειακούς φορείς και οργανισµούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 
«Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 
(ΦΕΚ 423 Β).  

Το παρόν σχέδιο συντάσσεται στα πλαίσια εφαρµογής της ανωτέρω ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» 
(ΦΕΚ 423 Β) και του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπου αναφέρεται ότι στις αρµοδιότητες της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου περιλαµβάνεται και η εισήγηση των σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας φυσικών καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε από το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη, σύµφωνα µε τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» της ΓΓΠΠ. 

Από τον ∆ήµο Πυλαίας - Χορτιάτη συµµετείχαν στη επικαιροποίηση, σύνταξη και έκδοση του παρόντος: 
 
Σύνταξη και επικαιροποίηση στοιχείων: 

Μαρία Καρακίτσιου, Μηχανικός Περιβάλλοντος  
 

∆ηµιουργία πληροφοριακών χαρτών – αποτύπωση σηµείων καταφυγής: 

Έλσα Ραχώνη, Τοπογράφος Μηχανικός Msc Περιβαλλοντολόγος  
 

Έρευνα πεδίου: 

Σοφία Καραΐνδρου, ∆ασολόγος 
∆ηµήτριος Φραγκάκης, ∆ασολόγος  
 
Γενική Επιµέλεια - Οργάνωση: 

∆ρ. Μυρτώ Αικατερίνη Κωνσταντινίδου, Γεωπόνος – Ζωοτέχνης  
Προϊσταµένη του Τµήµατος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
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1.2 Χαρακτηρισµός βαθµού ασφαλείας: 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

1.3 Πίνακας ∆ιανοµής 

Παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙA. 

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρµογής του Σχεδίου 

Το παρόν Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  υποβλήθηκε από το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  την 19/10/2021 στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, µε την µε αριθµό 13/2021 απόφασή 
της εισηγήθηκε την 25/10/2021 το παρόν σχέδιο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το παρόν Σχέδιο 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του 
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  στην 30η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 25/19/2021 µε την µε αρ. 294 
απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α:Ψ9ΗΩΩ1Ο-ΟΡΟ). 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  ορίζεται η   25/11/2021. 

Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε από το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη  σύµφωνα µε τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε µε 
το υπ’ αριθ. 717/30-1-2020 (Α∆Α: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ) έγγραφό της και σύµφωνα µε το Πρότυπο Υπόδειγµα 
Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Σεισµών της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε µε το υπ’ αριθ.: 4700/19-6-2020 όµοιο. 

 

1.5  Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρµογή του Σχεδίου 

Ο συντονισµός της διάθεσης των µέσων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού, αποτελεί αρµοδιότητα του 
∆ηµάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη στο πλαίσιο εφαρµογής της Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του 
Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρµόζεται µετά την επίσηµη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου Πυλαίας – 
Χορτιάτη  για επιπτώσεις από την εκδήλωση σεισµού, από την αρµόδια κατά τόπο υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, η οποία 
αποτελεί θεσµικά τον φορέα επίσηµης ενηµέρωσης για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης της 
µετά από την εκδήλωση σεισµού, από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, το Π.Σ., το ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ ή από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου  Πυλαίας – Χορτιάτη.  

∆ιευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρµογής του παρόντος σχεδίου. 

Ως συντονισµός στο παρόν Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  νοείται η οργάνωση και διατήρηση της 
συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων οργανικών µονάδων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και µεταξύ 
φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εµπλεκόµενου δυναµικού και µέσων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για 
την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισµένης δράσης. 

Επισηµαίνεται ότι το θεσµικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι οποίες 
δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συµβάν, ανάλογα µε τις απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού 
φαινοµένου, από τους εµπλεκόµενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων 
αυτών. 
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ΜΕΡΟΣ 2.  ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / Ι∆ΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

2.1 Σκοπός 

Με το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  επιδιώκεται η άµεση και συντονισµένη απόκριση των 
εµπλεκόµενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εκδήλωση σεισµών και την άµεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της 
ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδοµών της χώρας. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα 
των εµπλεκόµενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο.  

2.2 Αντικειµενικοί Στόχοι 

• Προσδιορισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων όλων των εµπλεκόµενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις 
φάσεις κινητοποίησης του συστήµατος Πολιτικής Προστασίας. 

• ∆ροµολόγηση προπαρασκευαστικών µέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συµβάλλουν στην 
ετοιµότητα του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών. 

• Συντονισµένη δράση των εµπλεκόµενων Φορέων σε τοπικό επίπεδο στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών. 

2.3  Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράµετροι Σχεδιασµού 

2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου 

Ο σεισµός είναι φαινόµενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν µπορεί να 
αποτραπεί και, παρά τη µικρή χρονική διάρκειά του, µπορεί να προκαλέσει µεγάλες υλικές ζηµιές στις υποδοµές 
και στο δοµικό πλούτο της χώρας µε επακόλουθα τραυµατισµούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

Εκδηλώνεται µε τη µορφή βίαιης κίνησης του εδάφους, ή και µε την εµφάνιση σεισµικού ρήγµατος στην 
επιφάνεια του εδάφους και εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Οι κύριες κατά κανόνα 
επιπτώσεις που µπορεί να προκληθούν από σεισµό, σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-
2003, ΦΕΚ 423 Β) είναι καταρρεύσεις κτιρίων, ζηµιές σε κτίρια, εργοστάσια-βιοµηχανίες, αρχαιολογικούς 
χώρους-µουσεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και δίκτυα µεταφοράς, διακοπή συγκοινωνιών, 
αποκλεισµός περιοχών, πυρκαγιές, εγκλωβισµός ατόµων, τραυµατισµός και θάνατος πολιτών. 

Οι περισσότεροι σεισµοί οφείλονται στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, και κατά συνέπεια οι ζώνες 
έντονης σεισµικής δράσης ουσιαστικά ταυτίζονται µε τις παρυφές των πλακών. 

Ο Ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής πλάκας µε την Αφρικανική, γι' 
αυτό και είναι χώρος µεγάλης σεισµικότητας. Η σεισµικότητα ενός τόπου καθορίζεται από τη συχνότητα 
εµφάνισης των σεισµών και από τα µεγέθη τους. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη 
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σεισµικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 

Τα αποτελέσµατα και οι βλάβες που προκαλεί µία σεισµική δόνηση στις κατασκευές εξαρτώνται από διάφορες 
παραµέτρους, όπως το µέγεθος του σεισµού, το βάθος της εστίας, τη θέση του επικέντρου, την απόσταση της 
εστίας από τον τόπο παρατήρησης, το µέσο διάδοσης των σεισµικών κυµάτων, το έδαφος θεµελίωσης αλλά και 
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τρωτότητα κατασκευής) και από τις ιδιότητες των ίδιων των κατασκευών 
(Ο.Α.Σ.Π. 2007, Σεισµός-Η γνώση είναι προστασία).  

 
Χάρτης 4. Χάρτης Ζωνών Σεισµικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας (YA ∆17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154Β) 

 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ 2000 – ΥΑ ∆17α/141/3/ΦΝ275/15-

12-1999 (ΦΕΚ 2184 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισµικής 
Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.  

Τα όρια των Ζωνών Σεισµικής Επικινδυνότητας καθορίζονται στον αντίστοιχο Χάρτη, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του Αντισεισµικού Κανονισµού. Ο χάρτης αυτός προσδιορίζει τη σεισµική παράµετρο 
σχεδιασµού, δηλ. την µέγιστη αναµενόµενη εδαφική επιτάχυνση (PGA), µε βάση την οποία σχεδιάζονται οι 
κατασκευές σε κάθε περιοχή.  

Σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του ανωτέρω Χάρτη (YA ∆17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154 Β) 
ο Ελληνικός χώρος κατανέµεται σε τρεις Ζώνες Σεισµικής Επικινδυνότητας µε αντίστοιχες τιµές ενεργών εδαφικών 
επιταχύνσεων σχεδιασµού 0,16 g για την πρώτη ζώνη, 0,24 g για τη δεύτερη ζώνη και 0,36 g για την τρίτη ζώνη. Η 
κατανοµή των ζωνών αυτών παρουσιάζεται στο χάρτη της εικόνας 1. Στον χάρτη της εικόνας 2, παρουσιάζονται οι 
ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας σε σχέση µε τα όρια των ∆ήµων της χώρας, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται 
στην Υπουργική Απόφαση ∆17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154 Β). 
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Χάρτης 5. Χάρτης ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας σε σχέση µε τα όρια των ∆ήµων της χώρας. 

 

Με βάση την YA ∆17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154 Β) ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη  ανήκει στη 

ζώνη Ι  σεισµικής επικινδυνότητας. 

 

2.3.2 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράµετροι Σχεδιασµού 

Κατάσταση:  

Οι σεισµοί είναι ένα φαινόµενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.  
Εκδηλώνονται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν µπορούν να αποτραπούν και παρά τη µικρή χρονική 

διάρκειά τους, µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες υλικές ζηµιές στις ανθρώπινες υποδοµές µε επακόλουθα 
σοβαρούς τραυµατισµούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

Επίσης, η εκδήλωση ενός σεισµού δύναται να προκαλέσει επαγόµενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, 
όπως κατολισθητικά φαινόµενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, θαλάσσια κύµατα βαρύτητας (τσουνάµι), κλπ. 

∆εδοµένης της αδυναµίας βραχυπρόθεσµης πρόγνωσης σεισµικών φαινοµένων, η έγκαιρη προειδοποίηση 
γενικά δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση του σχεδιασµού αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών. 
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Παραδοχές:  

Οι σεισµοί δύνανται να προκαλέσουν:  
• Τραυµατισµούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθηµα ανασφάλειας στον πολίτη. 
• Καταστροφές στις υποδοµές και στον δοµικό πλούτο της χώρας 
• Άµεσες και έµµεσες οικονοµικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον πρωτογενή 

τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδοµές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισµού, τηλεπικοινωνιών 
κλπ.), καθώς και συνέπειες στον τουρισµό εν γένει. 

  
Προϋποθέσεις:  

Προϋποθέσεις για την εφαρµογή του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη είναι οι ακόλουθες: 
• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρµοδιοτήτων όλων των εµπλεκόµενων φορέων πολιτικής προστασίας σε 

τοπικό επίπεδο ανά δράση, µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρµόνιση του σχεδιασµού των εµπλεκόµενων φορέων σε τοπικό 

επίπεδο σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο και η σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων µνηµονίων 
ενεργειών. 

• Ο προσδιορισµός του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που δύνανται να διατεθούν σε Τοπικό επίπεδο 
για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών. 

• Η εξασφάλιση ετοιµότητας όλων των επιχειρησιακά εµπλεκόµενων φορέων σε τοπικό επίπεδο σε κάθε στάδιο 
επιχειρήσεων. 

• Η διασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την 
απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.  

 
Παράµετροι Σχεδιασµού:  

• Εκδήλωση σεισµού µε συνέπειες στις υποδοµές, στις κατοικίες, καθώς και στην υγεία των πολιτών 
• Εµπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο 
• Αδυναµία άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο 

 

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη δροµολογούνται οι ακόλουθες κύριες 
δράσεις: 
Α] δράσεις αποτελεσµατικής αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισµών και  
Β] δράσεις άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών τους 

Βασική αρχή εφαρµογής του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη είναι η συνεργασία όλων των 
εµπλεκόµενων Φορέων σε τοπικό επίπεδο και η συντονισµένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο.  
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ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 

 
Ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη  ως φορέας πολιτικής προστασίας (άρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), µετά 

την εκδήλωση σεισµών κινητοποιεί και δροµολογεί δράσεις εντός της χωρικής αρµοδιότητάς του, που 
αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας, ο οποίος συνδέεται κατά κύριο λόγο µε την 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές και στη διαχείριση των συνεπειών σε 
υποδοµές αρµοδιότητάς του. 

Οι δράσεις πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, θεσµικά απορρέουν κατά κύριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 
(Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύµφωνα µε τα οποία έχουν αποδοθεί στους ∆ήµους 
σηµαντικές αρµοδιότητες για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.  

Είναι δεδοµένο ότι το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων, που 
δροµολογούνται από το ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη  για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών, 
και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε 
κάθε συµβάν, ανάλογα µε την ένταση και την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα µέσα που είναι 
άµεσα διαθέσιµα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθµό των 
πληγέντων, κλπ.  

 

3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη   

Τα προπαρασκευαστικά µέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συµβάλλουν στην ετοιµότητα του 
ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη  για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών, δροµολογούνται µε εντολή 
∆ηµάρχου και προσδιορίζονται θεµατικά στις παρακάτω ενότητες: 

• Ορισµός υπευθύνων του Τµήµατος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη.   

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, µε βάση τις οδηγίες σχεδίασης της 
παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» (1η έκδοση). 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Μνηµονίου Ενεργειών για την Αντιµετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την 
Άµεση/Βραχεία ∆ιαχείριση Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών, από το Τµήµα Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη βάσει των δράσεων που 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3 

 

ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
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προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. Το ανωτέρω µνηµόνιο ενεργειών 
προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 

• Κοινοποίηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία:  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Π.Υ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ [epix.thess@psnet.gr]  στην ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
[dastthe@hellenicpolice.gr], στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.∆.Μ.Θ  [pol-pro@damt.gov.gr] και 
στο ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Κ.Μ. [ppro@pkm.gov.gr] 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισµού και µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
σεισµών. 

• Κατάρτιση µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς 
ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 
την εκδήλωση σεισµών. 

• Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζηµιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για τη χορήγηση 
οικονοµικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισµού 

• Προσδιορισµός ή επανέλεγχος και καταγραφή υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσµού µετά από 
σεισµό. 

• Προσδιορισµός χώρων προσωρινής εναπόθεσης µπαζών µετά από σεισµό. 

• Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 
κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισµών και θαλασσίων κυµάτων βαρύτητας (τσουνάµι). 

• Προσεισµικός έλεγχος κτιρίων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ήµου, βάσει των κατευθυντήριων 
οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.. 

• Εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη  που 
προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µίσθωση 
µηχανηµάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προµήθεια υλικών κλπ.) 

• Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
ικανότητας απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων Φορέων και της λήψης 
αποφάσεων. 

• Προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) µε ευθύνη του ∆ηµάρχου 
Πυλαίας – Χορτιάτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος. 

• Συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων 
στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης σεισµών 

• ∆ιενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της 
επιχειρησιακής ετοιµότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου έναντι σεισµών, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιµασία του µηχανισµού πολιτικής 
προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω 
εκδήλωσης σεισµών. 
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3.2  Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

(ΣΤΟ) για την ετοιµότητα αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών 

Με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών µέτρων και δράσεων που 
συµβάλλουν στην προετοιµασία του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στην αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται 
από την εκδήλωση σεισµών, συγκαλείται ετησίως µε ευθύνη του ∆ηµάρχου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 
(ΣΤΟ), στο οποίο εξετάζονται θέµατα που αφορούν: 
• την ετοιµότητα των υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη που εµπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας (συντήρηση εξοπλισµού και µηχανηµάτων, ανάθεση και καταµερισµός αρµοδιοτήτων, 
εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ),  

• τη διασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο ∆ήµου 
για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, 

• την ενηµέρωση της οργανικής µονάδας Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για τις δράσεις 
που αναλαµβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εµπλεκόµενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο ∆ήµου (Π.Σ., 
ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεσης/βραχείας διαχείρισης των 
συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών, 

• το συντονισµό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο 
∆ήµου για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών, 

• τις αρµοδιότητες του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό 
δίκτυο εντός της επικράτειας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη,  

• τον σχεδιασµό υλοποίησης της δράσης της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρµογή του 
άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 
του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Μέρος 7 του παρόντος, 

• την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο 
∆ήµου σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του ∆ηµάρχου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών, 

καθώς και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την 
εκδήλωση σεισµών. 

Στα ΣΤΟ θα κληθεί εκπρόσωπος της ∆ΕΥΑ Χορτιάτη (∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Χορτιάτη) του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη καθώς και της ΕΥΑΘ προκειµένου να ενηµερώσει σχετικά µε τα µέτρα 
προστασίας υποδοµών ύδρευσης έναντι σεισµών κλπ. 

Επίσης, στο ΣΤΟ δύναται να κληθεί εκπρόσωπος των ξενοδόχων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη προκειµένου 
να συζητηθούν θέµατα που αφορούν την προσωρινή διανοµή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραµονή 
τις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη. 

Στην συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, µε ευθύνη του γραµµατέα του ΣΤΟ, στο Τµήµα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στους εκπροσωπούµενους στο ΣΤΟ 
φορείς, στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την ενηµέρωση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αµοιβαίας 
συνεργασίας και διαλειτουργικότητας µεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΤΟ) του ∆ήµου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και δροµολόγηση, κατά το µέρος που τον αφορά, 
των µέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανωτέρων Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.   

Οι εκπροσωπούµενοι  στο ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του 
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, θα προχωρήσουν στη δροµολόγηση, κατά το µέρος που τους αφορά, των µέτρων, 
έργω και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.  
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3.3 ∆ράσεις αυξηµένης ετοιµότητας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου για 

την εκδήλωση σεισµών 

∆εδοµένης της αδυναµίας βραχυπρόθεσµης πρόγνωσης σεισµικών φαινοµένων, η έγκαιρη προειδοποίηση 
γενικά δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση του σχεδιασµού αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών.  

Ωστόσο, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής 
προστασίας (όπως ορίζονται στο αρθ. 3 του Ν. 3013/2002) σε κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής προστασίας εν 
όψει επαπειλούµενου κινδύνου (σύµφωνα µε το αρθ. 2 του Ν. 3013/2002), λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις 
– πορίσµατα της Μόνιµης Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Εκτίµησης Σεισµικής Επικινδυνότητας και 
Αξιολόγησης Σεισµικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. (∆16γ/08/264/Γ/2014 - ΦΕΚ 2019 Β και ∆ΝΣα/49717/Φ.50κ/2017 - 
ΦΕΚ 714 ΥΟ∆∆).  

Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη αφού ενηµερωθεί από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας: 

• προβαίνει σε άµεσο έλεγχο για την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που 
προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• δύναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό (ΣΤΟ) του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη. 
 

3.4 ∆ράσεις του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών µετά την εκδήλωση 

σεισµού. 

Άµεσα µετά την εκδήλωση σεισµού εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και την πρώτη ενηµέρωσή του, ο 
∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, ως Αποκεντρωµένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσµικού του 
ρόλου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που µπορεί να προκύψουν από σεισµό, επικοινωνεί µε τις κατά 
τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών 
Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας ∆.Ε.Υ.Α., προκειµένου να εκτιµήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωσή 
του. 

Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, εκτιµώντας τις συνέπειες από την εκδήλωση σεισµού, όπως αυτές 
διαµορφώνονται από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη 
του καταστροφικού φαινοµένου, κινητοποιεί δια του Γραφείου Φυσικού Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας 
του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, το επιχειρησιακά εµπλεκόµενο δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας του 
∆ήµου, προκειµένου να δροµολογήσουν δράσεις που συνδέονται µε: 

• την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόµενες 
περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους 
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β., για την άµεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την 
άµεση δροµολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας, 

• την ενηµέρωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο 
συντονισµού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 

• ενηµέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, 

• την εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς επιχειρησιακά εµπλεκόµενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.), 
• τη δροµολόγηση δράσεων για την άµεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκόµενων 

φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισµού µε µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος Πυλαίας 
– Χορτιάτη, 

• την άµεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη (Τεχνικές Υπηρεσίες, 
Υπηρεσίες ∆όµησης, Πολεοδοµία κλπ.), προκειµένου να µεταβούν εντός της πληγείσας περιοχής και να 
προβούν σε άµεσο οπτικό έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητάς τους για τη διαπίστωση 
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ζηµιών που προκλήθηκαν από το σεισµό ή από άλλα επαγόµενα του σεισµού φαινόµενα (κατολισθήσεις, 
κλπ) και την εκτίµηση του δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για την άµεση αποκατάσταση της 
λειτουργίας αυτών, 

• την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
σεισµού,  

• την άρση εµποδίων στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για τη διευκόλυνση της 
κίνησης των οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκοµειακές 
µονάδες, κλπ. 

• τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιµου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανοµής, κλπ) από τους αρµόδιους 
φορείς ύδρευσης του ∆ήµου (∆.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου 
νερού, σύµφωνα µε την ∆1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020 - Α∆Α: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υγείας και τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.13 του παρόντος, 

• τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη σε ασφαλείς χώρους, µετά την 
εκδήλωση του καταστροφικού φαινοµένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς 
επιχειρησιακά εµπλεκόµενους φορείς, 

• τη γνωστοποίηση µέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης και µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής στην οποία µπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι 
ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άµεση προσωρινή διαµονή (Σχεδιάγραµµα 1), 

• την υποστήριξη του έργου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών, στον 
µετασεισµικό έλεγχο των πληγέντων, από τον πρόσφατο σεισµό, κτιρίων. Πιο συγκεκριµένα: 

Ο ∆ήµος µετά την εκδήλωση του σεισµού, εφόσον συντρέχουν λόγοι και σε συνεννόηση µε την Γενική 
∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοµών, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα καταγράφει αιτήµατα των πολιτών 
για µετασεισµικό έλεγχο των κτιρίων τους. Εν συνεχεία θα διαβιβάζει στην Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. τα ανωτέρω 
στοιχεία, υπό πίνακα (Πίνακας Α, Παράρτηµα Ι), ώστε η Γενική ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να µπορεί να προγραµµατίσει τη διενέργεια των µετασεισµικών 
ελέγχων. 

 Επίσης, στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. στον µετασεισµικό έλεγχο κτιρίων, ο 
∆ήµος διαθέτει ασφαλή χώρο για τη φιλοξενία του κέντρου επιχειρήσεων της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. µε επαρκείς 
τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση µέσων µετακίνησης των επιτροπών µετασεισµικού ελέγχου κτιρίων µετά 
το σεισµό, κ.λ.π.. 

• την υποβολή αιτήµατος προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ή τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την κήρυξη του ∆ήµου ή περιοχών αυτού σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 

• την έκδοση απόφασης διακοπής µαθηµάτων, λόγων εκτάκτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) σε συνεργασία µε την οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,  

• τη σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του 
∆ηµάρχου σύµφωνα µε την παράγραφο 3.6 του παρόντος, 

• τη λήψη απόφασης για την οργανωµένη - προληπτική αποµάκρυνση κατοίκων, ιδίως από περιοχές 
εκτεταµένων καταρρεύσεων ετοιµόρροπων κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη µετασεισµική περίοδο, 

•  την υποβολή αιτήµατος συνδροµής µε υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού, 
προς την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, όταν το αίτηµα 
συνδροµής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ), 
αυτό δροµολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, 
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• την ενηµέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δροµολογούνται από το ∆ήµο για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη 
µέτρων αυτοπροστασίας, 

• την ενηµέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο συντονισµού 
και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 

• την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο για 
υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, 

• ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης σεισµού, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

Το έργο του ∆ηµάρχου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών υποστηρίζεται από το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, το οποίο 
µε εντολή ∆ηµάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων εντός των ορίων του 
οικείου ∆ήµου. 

3.5 ∆ράσεις του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στην άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών µετά την εκδήλωση 

σεισµού 

Στη φάση αυτή δροµολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, γίνεται εκτίµηση ζηµιών και 
λαµβάνονται οι αποφάσεις για την άµεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών. 

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, η άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 
από τον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη συνδέεται µε δράσεις που αφορούν: 

• την παροχή βοήθειας στους πληγέντες -προσωρινή διαµονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η 
παραµονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη- σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας  

• την οργάνωση συνεργείων διανοµής πόσιµου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι 

• την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισµένων οδών αρµοδιότητας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη µε την 
αποµάκρυνση µπαζών ή ερειπίων από το οδόστρωµα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας 

• την δροµολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι 

• την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων παροχής κοινής ωφέλειας 
(∆Ε∆∆ΗΕ, κλπ) µε µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος, εφόσον συντρέχουν λόγοι 

• την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο για 
υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του ∆ήµου 

• τις επεµβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιµόρροπων κτιρίων 
και την αποµάκρυνση των ερειπίων 

• την επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης µπαζών από καταρρεύσεις κτιρίων, µετά από σεισµό 

• τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίµηση ζηµιών σε κατοικίες, προκειµένου να χορηγηθούν 
οι προβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για 
επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ 1669 Β) 

• την υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των 
πληγέντων µετά από σεισµό (χώροι καταυλισµών)  

• τη δροµολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων µετά από 
σεισµό (χώροι καταυλισµών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον ∆ήµαρχο, λόγω των πλεονεκτηµάτων που 
µπορεί να διαθέτει ο ∆ήµος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.2 του παρόντος), σε 
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συνεργασία µε την οικεία Περιφέρεια. Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδοµής και 
προετοιµασίας των προκαθορισµένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων2. 

• ∆ήµοι οι οποίοι έχουν τη διαχείριση και λειτουργία λιµενικών εγκαταστάσεων µετά την εκδήλωση σεισµού 
προβαίνουν σε έλεγχο των λιµενικών υποδοµών αρµοδιότητάς τους και των πιθανών µεταβολών της 
µορφολογίας του πυθµένα του λιµανιού σε συνεργασία µε τις κατά τόπους αρµόδιες λιµενικές αρχές. 

• την υποβολή αιτήµατος προς τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του 
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) 
και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινοµένου γεωλογικής 
αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύµφωνα µε τα 4927/5-07-2016 και 
6044/25-08-2016 έγγραφα της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ  

• την ενηµέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο 
συντονισµού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

• ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών, 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. 

Ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη για την αµεσότερη καταγραφή των ζηµιών, δύναται να δηµοσιοποιεί άµεσα 
µετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθµό, στον οποίο οι πολίτες θα µπορούν να απευθύνονται για να 
γνωστοποιήσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου τις ζηµιές που έχει υποστεί η οικοσκευή τους από τον 
σεισµό,  καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται 
ώστε να λάβουν οικονοµική ενίσχυση (προνοιακό επίδοµα) (Σχεδιάγραµµα 1). Η οικονοµική ενίσχυση µπορεί να 
αφορά α) την αντιµετώπιση των πρώτων αναγκών µετά το σεισµό, β) την αποζηµίωση οικοσκευής που έχει 
καταστραφεί από τον σεισµό, ενώ δεν αφορά ζηµιές στον φέροντα σκελετό των κατοικιών και γ) επίδοµα ενοικίου 
για πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες για χρήση από την Γενική ∆ιεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. 

Το έργο του ∆ηµάρχου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών υποστηρίζεται από το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, το οποίο 
µε εντολή ∆ηµάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων εντός των ορίων του 
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.   

Πέραν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας της  Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας προβαίνουν άµεσα σε υγειονοµικό έλεγχο 
των συστηµάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου ύδατος. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρµοδιότητάς τους, αυτές αντιµετωπίζονται 
άµεσα σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην ∆1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020 - Α∆Α: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1, εγκύκλιο 
του Υπουργείου Υγείας. 

∆ιευκρινίζεται ότι στις δράσεις άµεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών 
(συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν επαγόµενών τους φαινοµένων, όπως κατολισθήσεις κλπ.) περιλαµβάνονται οι 
κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες, που δεν απαιτούν µελέτη, ή οι υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά την εκδήλωση των φαινοµένων, όπως είναι η άρση των επικινδυνοτήτων, η άρση 
καταπτώσεων και εµποδίων στο οδικό δίκτυο κ.ο.κ.   

Η εν συνεχεία µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη ολοκλήρωση της αποκατάστασης ζηµιών και άρσης 
κινδύνων που οφείλονται στην εκδήλωση σεισµών, τα συναφή επείγουσας αποκατάστασης απαραίτητα έργα 
στην πληγείσα περιοχή, για τα οποία θα συνταχθεί τεχνική έκθεση άρσης επικινδυνότητας του αρµόδιου φορέα ή 
υπηρεσίας, δεν αποτελούν αντικείµενο του παρόντος σχεδίου, εποµένως δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτό, αλλά 
δροµολογούνται από τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης έργων και υποδοµών. 

Νοείται ότι η περαιτέρω µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως 
αντικείµενο τη λεπτοµερή καταγραφή της έκτασης των ζηµιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε 

                                                           
2 Σχετικά µε την οργάνωση χώρων καταυλισµού ο ΟΑΣΠ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες: http://www.oasp.gr/sites/default/files/ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ_fin.pdf  
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πληγέντες, κλπ., δροµολογείται από ειδικότερες νοµοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 

3.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων του Πυλαίας – Χορτιάτη (ΣΤΟ) µετά την εκδήλωση 

σεισµού, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

Μετά την εκδήλωση σεισµού, ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη δύναται προς υποβοήθηση του έργου του να 
συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη σε ασφαλή χώρο µε σκοπό τον 
καλύτερο συντονισµό των φορέων που εµπλέκονται σε επίπεδο ∆ήµου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

Ειδικότερα, στο ανωτέρω ΣΤΟ του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη κρίνεται σκόπιµο να εξετάζονται πρωτίστως 
θέµατα σχετικά µε τα εξής: 

• την παροχή στοιχείων από όλους τους αρµόδιους συµµετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του 
καταστροφικού φαινοµένου καθώς και τις συνέπειές του, κατά το µέρος που τους αφορά και εµπλέκονται 

• την αµοιβαία ενηµέρωση για τη διαθεσιµότητα δυναµικού και µέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ 
αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και µέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

• τη διάθεση προσωπικού και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, µε βάση τις ανάγκες, όπως αυτές 
καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συµµετέχοντες στο ΣΤΟ 

• τη συνδροµή των συµµετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ, εφόσον αποφασιστεί από τον ∆ήµαρχο Πυλαίας – 
Χορτιάτη η εφαρµογή του µέτρου της οργανωµένης προληπτικής αποµάκρυνσης πολιτών από εξελισσόµενη 
ή επικείµενη καταστροφή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

• τη συνδροµή των συµµετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες  
• ζητήµατα που συνδέονται µε προσωρινή διαµονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραµονή στις 

κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη 

• την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο 
Πυλαίας – Χορτιάτη για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του 

• ζητήµατα που συνδέονται µε την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων  
• ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση 

των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών. 

Στο ΣΤΟ δύναται να κληθεί εκπρόσωπος των ξενοδόχων του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη για την άµεση εύρεση 
καταλυµάτων για την προσωρινή διαµονή των πολιτών, που λόγω καταστροφής η παραµονή τους στις κατοικίες 
τους έχει καταστεί αδύνατη. 

Επισηµαίνεται ότι µετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθµισης λειτουργίας των Συντονιστικών 
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, η ∆/νση 
Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., µε στόχο τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και 
διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε 
επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο ∆ήµου, συνέταξε υπόδειγµα Κανονισµού Λειτουργίας των Συντονιστικών 
Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων της Χώρας (ΣΤΟ), προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως 
πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισµών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των ∆ήµων. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της, µε το οποίο καλούσε τους ∆ηµάρχους 
όπως µε σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία Πολιτικής Προστασίας, να συντάξουν τους Κανονισµούς 
Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, σύµφωνα µε το ανωτέρω υπόδειγµα, λαµβάνοντας 
υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣTO, καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, 
κλπ). 
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ΜΕΡΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

4.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

Τα προπαρασκευαστικά µέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συµβάλλουν στην ετοιµότητα του 
ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος Πυλαίας - Χορτιάτη για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισµών δροµολογούνται ως 
ακολούθως: 

4.1.1 ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Έκδοση Απόφασης ορισµού υπευθύνων του Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη σύνταξη ή 
επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, µε βάση τις οδηγίες σχεδίασης της 
παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» (1η έκδοση) 

• Εντολή προς τη ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη για τη 
συντήρηση εξοπλισµού και µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού 

• Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για να προβούν σε προσεισµικό 
έλεγχο κτιρίων βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, σε συνεργασία 

µε την ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, να προβεί στην κατάρτιση µνηµονίου συνεργασίας µε 
ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού  

• Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Πυλαίας - Χορτιάτη 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ.13 του Ν.3013/2002. 

• Εντολή προς τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή των µέσων και του ανθρώπινου 
δυναµικού, που µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού, και την κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου 

• Συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των 
εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού 

 

ΜΕΡΟΣ 4 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - 

ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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• Εντολή προς την Τεχνική υπηρεσία, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και 

Εθελοντισµού του ∆ήµου για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζηµιών του ∆ήµου 
Πυλαίας - Χορτιάτη για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης 
συνεπεία σεισµών (προνοιακό επίδοµα) 

• Εντολή προς Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισµού του ∆ήµου για την τήρηση καταλόγου 
των ωφελούµενων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη διενέργεια 
άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής 
ετοιµότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου έναντι σεισµών, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 
(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος) 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για δράσεις 
ενηµέρωσης του κοινού για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από την εκδήλωση σεισµών και θαλασσίων κυµάτων βαρύτητας (τσουνάµι). 
 

4.1.2 Αντιδήµαρχος θεµάτων Πολιτικής Προστασίας  

Συνδράµει τον ∆ήµαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων 
πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου και τις λοιπές αρµόδιες οργανικές µονάδες του ∆ήµου. 

 

4.1.3 Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιµων πόρων του ∆ήµου, που δύνανται να διατεθούν στην 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση 
σεισµού, στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 

∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη µε βάση τις οδηγίες 
σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία 
«ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, προκειµένου να 
εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση µνηµονίων ενεργειών, σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του 
∆ήµου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισµών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί 
κατάλογοι µε τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των ∆ήµων (Παράρτηµα Θ), τα οποία και κοινοποιούνται στις 
κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.. 

• Κοινοποίηση του επικαιροποιηµένου Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη στις αρµόδιες κατά 
τόπους ∆ιοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Ελληνικής Αστυνοµίας, για λόγους άµεσης 
κινητοποίησης και πληρέστερης ενηµέρωσής τους. 

• Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων Φορέων καθώς και της λήψης 
αποφάσεων. 

• Εξασφάλιση επικοινωνίας µε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και 
των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων σε τοπικό επίπεδο. 

• Κατάρτιση, σε συνεργασία µε την ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, µνηµονίου συνεργασίας µε 
ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµών, για την περίπτωση που 
δεν επαρκούν οι πόροι του ∆ήµου. 
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• Κατάρτιση, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου, 

επικαιροποιηµένου καταλόγου (µητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά 
προσόντα, προκειµένου να συνδράµουν το έργο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών (Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) (Παράρτηµα Β) . 

• Καθορισµός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσµού, µετά από σχετική συνεννόηση µε την οικεία 
Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµών (χώροι καταφυγής) (Παράρτηµα Η) . 

• Καθορισµός χώρων εναπόθεσης µπάζων που ενδέχεται να προκύψουν µετά από την εκδήλωση σεισµών, 
κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την Τεχνική Υπηρεσία (Παράρτηµα Η). 

• Μέριµνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του ∆ήµου κατόπιν εντολής του 
∆ηµάρχου 

• Ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από σεισµούς και θαλάσσια κύµατα βαρύτητας (τσουνάµι), µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες 
και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ. 

• Προγραµµατισµός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και 
την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

• Τήρηση αρχείου µε τις Εθελοντικές Οργανώσεις του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 
 

4.1.4 ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

• Συντήρηση εξοπλισµού και µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών 

• Συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου στην 

κατάρτιση µνηµονίου συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς 
ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
πληµµυρικών φαινοµένων, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του ∆ήµου 

• Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του ∆ήµου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα που θα 
χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. (Παράρτηµα Β).  

• Συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου στην 

καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιµων µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος 

• Συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για να 
καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης µπαζών µετά από την εκδήλωση σεισµών. 

 

4.1.5 Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

• Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του ∆ήµου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα που θα 
χρησιµοποιηθούν για: α) τον άµεσο έλεγχο των κτιρίων του ∆ήµου που στεγάζονται οι οργανικές 

µονάδες που εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζηµιών, β) άµεσο 
οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων (Παράρτηµα Β).  

• Εκτέλεση του Προσεισµικού ελέγχου κτιρίων αρµοδιότητας του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη βάσει των 
οδηγιών του ΑΟΣΠ. 

• Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζηµιών του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
για την παροχή προνοιακού επιδόµατος. 
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4.1.6 Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισµού του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζηµιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για τη χορήγηση 
οικονοµικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισµών (προνοιακό 
επίδοµα). 

• Τήρηση καταλόγου των ωφελούµενων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη.  
 

4.1.7 Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

• Μέριµνα για την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την 
προµήθεια υλικών , εξοπλισµού και υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• Μέριµνα για την εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται 
στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µίσθωση µηχανηµάτων, 
πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προµήθεια υλικών κλπ.).  

• Τήρηση αρχείου συµβάσεων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 
 

4.1.8 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

• Καταγραφή των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού και 
κοινοποίησή τους στο Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου. 

• Συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
στη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 
 

4.2  Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

(ΣΤΟ) για την ετοιµότητα αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών 

 

4.2.1 ∆ήµαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 

• ∆ίνει εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη 

σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιµότητας για την επίλυση 
ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
σεισµών, όπως επίσης και ζητηµάτων που αφορούν τη συνεργασία µε τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής 
Προστασίας. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. 
τροποποίηση του παρόντος σχεδίου) και συχνότερα. 

• Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικoύ Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιµότητας για την επίλυση 
ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
σεισµών, όπως επίσης και ζητηµάτων που αφορούν τη συνεργασία µε τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής 
Προστασίας 

• Ιεραρχεί και δροµολογεί, κατά το µέρος που τον αφορά, τα µέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο 
ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 

 

4.2.2 Αντιδήµαρχος θεµάτων Πολιτικής Προστασίας 

• Συνδράµει τον ∆ήµαρχο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και δύναται να τον αντικαθιστά, κατόπιν 
σχετικής εξουσιοδότησης από τον ∆ήµαρχο, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
31/138 

 

 

4.2.3 Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

• Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους 
ετοιµότητας για την επίλυση ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµών, όπως επίσης και ζητηµάτων που αφορούν τη συνεργασία µε τις 
εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

• Προχωρά στη διαµόρφωση του τελικού σχεδιασµού του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη για πρόληψη και 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισµών, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του ∆ηµάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη και µε βάση τα µέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο 
ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 

 

4.2.4 Γραµµατέας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

∆ιαβιβάζει τα πρακτικά του ΣΤΟ στο Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Πυλαίας - Χορτιάτη στους εκπροσωπούµενους στο ΣΤΟ φορείς, στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, για την ενηµέρωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του Συντονιστή Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αµοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας µεταξύ των φορέων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

4.3 ∆ράσεις αυξηµένης ετοιµότητας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου για 

την εκδήλωση σεισµών  

 

4.3.1 ∆ήµαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη 

σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

• Συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για έλεγχο της  
πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη. 
 

4.3.2 Αντιδήµαρχος θεµάτων Πολιτικής Προστασίας 

Συνδράµει τον ∆ήµαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των µέτρων προπαρασκευαστικών 
δράσεων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου και τις λοιπές αρµόδιες οργανικές µονάδες του ∆ήµου. 

 

4.3.3 Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου. 
• Επικαιροποίηση καταλόγου των άµεσα διαθέσιµων επιχειρησιακών µέσων που έχει ο ∆ήµος, καθώς και 

των µέσων που δύνανται να διατεθούν µέσω του µνηµονίου συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµών και ενηµέρωση του 

∆ηµάρχου. 
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4.4 ∆ράσεις του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών µετά την εκδήλωση του 

σεισµού 

 

4.4.1 ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη  

• Συντονισµός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων, εντός των ορίων του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για άµεση 

κινητοποίηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, 
για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε τις επιπτώσεις του σεισµού 

• Εντολή προς τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για άµεσο έλεγχο των κτιρίων του ∆ήµου που στεγάζονται 

οι οργανικές µονάδες που εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση 
ζηµιών 

• Εντολή προς τη ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για διάθεση προσωπικού και µέσων που 
διαθέτουν (µηχανήµατα έργων, κλπ.) για την άρση εµποδίων στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας του ∆ήµου, για 
τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, 
τις νοσοκοµειακές µονάδες, κλπ. 

• Συντονισµός της άµεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκόµενων φορέων (Π.Σ., 
ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισµού µε µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• Εντολή για συνδροµή προσωπικού και µέσων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη σε όµορους ∆ήµους µετά 
από σχετική συνεννόηση µε τους αρµόδιους ∆ηµάρχους. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για υποβολή 

αιτήµατος συνδροµής µε υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού, από όµορους ∆ήµους, την οικεία  
Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ή το ΚΕΠΠ. 

• Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση των πολιτών, για 
λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόµενη ή από επικείµενη καταστροφή, στα πλαίσια 
εφαρµογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α).  

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για την 
ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
σεισµού. 

• Εντολή του ∆ηµάρχου προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 

για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 
• Ενηµέρωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την τρέχουσα κατάσταση. 
• Αίτηµα στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 
• Ενηµέρωση της εταιρίας «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε», ώστε να διενεργήσουν µετασεισµικό έλεγχο των 

Σχολικών Μονάδων, εφόσον µετά τον άµεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων από τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα (Παράρτηµα Β), προκύψει η 
σχετική ανάγκη. 

• Έκδοση απόφασης διακοπής µαθηµάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αν κρίνεται απαραίτητο (αρθ. 94 
παρ. 4.27 του Ν.3852/2010). 
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• Άµεση επικοινωνία µε τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας στις περιπτώσεις που ο 
Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και µέσων των αρµόδιων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για παραµονή, 

µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί.  
• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για την 

ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο Πυλαίας 
– Χορτιάτη για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του.  

• Ενηµέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δροµολογούνται από το Πυλαίας – Χορτιάτη 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
σεισµού, καθώς και για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας. 

• Εντολή προς τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για τη δροµολόγηση δράσεων που 
αφορούν τη δηµιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου. Το τηλεφωνικό Κέντρο θα καταγράφει προβλήµατα που έχουν 
δηµιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισµού (καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης 
κλπ) και θα τα προωθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει 
αιτήµατα πολιτών για άµεση προσωρινή διαµονή καθώς και, εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν 

συνεννόησης του ∆ηµάρχου µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, θα καταγράφει στον πίνακα Α του 
Παραρτήµατος Ι, τα αιτήµατα των πολιτών που επιθυµούν µετασεισµικό έλεγχο κτιρίων από κλιµάκιο της 
Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. (Σχεδιάγραµµα 1). 

 

4.4.2 Αντιδήµαρχος θεµάτων Πολιτικής Προστασίας 

• Συνδράµει τον ∆ήµαρχο στο έργο του συντονισµού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και 
µέσων, εντός των ορίων του ∆ήµου, για τν αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών 
από την εκδήλωση σεισµού. 

• Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στην αντιµετώπιση κινδύνων 
λόγω σεισµών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
και τις λοιπές αρµόδιες οργανικές µονάδες του ∆ήµου. 

 

4.4.3 Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  

• Άµεση ενηµέρωση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 

που εµπλέκονται σε αρχικό στάδιο, µε στόχο την άµεση κινητοποίησή τους, µετά από σχετική εντολή 
∆ηµάρχου. 

• Συνεχής επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας , το  αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα και την αρµόδια 

Π.Υ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται µε τις επιπτώσεις του σεισµού. 
• Επικοινωνία µε το Παράρτηµα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Υγειονοµικές Μονάδες (Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά 

Νοσοκοµεία κ.λπ.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τραυµατισµένους πολίτες από την εκδήλωση 
σεισµού. 

• Άµεση επικοινωνία µε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης τη 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,  για λόγους αµοιβαίας ενηµέρωσης και συντονισµού στη 
διαχείριση πόρων. 

• Ενεργοποίηση του µνηµονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την 
εκδήλωση σεισµού. 
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• Ενεργοποίηση µνηµονίου συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς, µετά από σχετική εντολή του ∆ηµάρχου, για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του ∆ήµου. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισµού και διάσωσης από 
την αρµόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 

• Υποβολή αιτήµατος, µετά από σχετική εντολή ∆ηµάρχου, για συνδροµή µε υλικά και µέσα προς 

ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 
σεισµών, από όµορους ∆ήµους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.   

• Τήρηση κατάστασης µε τα διατιθέµενα µέσα και προσωπικό που µε εντολή ∆ηµάρχου έχουν εµπλακεί για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινοµένου. 

• Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάµενη κατάσταση, του µνηµονίου ενεργειών για την 

οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών, µετά από σχετική εντολή του ∆ηµάρχου. 
• Μέριµνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002. 
• Εξασφάλιση της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους 

προκαθορισµένους χώρους συγκέντρωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση σεισµού 
(χώροι καταφυγής).  

• Ενηµέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων του ∆ήµου για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών. 

• Ενηµέρωση για την παραµονή, µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν 
διατεθεί µε εντολή του ∆ηµάρχου 

• Ενεργοποίηση µετά από σχετική εντολή του ∆ηµάρχου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, 
που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• Ενηµέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δροµολογούνται από το ∆ήµο Πυλαίας – 
Χορτιάτη την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και 
για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας. 

 

4.4.4  ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  

• Μεριµνά για την άρση εµποδίων στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των 
οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκοµειακές µονάδες, κ.λπ. 

• Υποστηρίζει το έργο της  Γενικής ∆/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

(Γ∆ΑΕΦΚ) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών στον έλεγχο κτιρίων. 
 

4.4.5  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

• ∆ιενεργεί άµεσα οπτικό έλεγχο στα κτίρια του ∆ήµου που στεγάζονται οι οργανικές µονάδες που 

εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζηµιών. 
• Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους της, προκειµένου να µεταβούν άµεσα στην πληγείσα περιοχή 

και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητάς τους για τη διαπίστωση 
ζηµιών που προκλήθηκαν από το σεισµό ή άλλα επαγόµενα φαινόµενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίµηση του 
δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για την άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

• Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα 
(Παράρτηµα Β), προκειµένου να µεταβούν και να προβούν σε άµεσο οπτικό έλεγχο των σχολικών µονάδων 

και ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο. Αν υπάρχουν εµφανείς βλάβες, ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει την Κτιριακές 
Υποδοµές Α.Ε., προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων. 

• Αναγνωρίζει τα κτίρια και τις κατασκευές στα οποία θα πρέπει να γίνει άρση επικινδυνοτήτων.  
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4.4.6  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Μεριµνά για την εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται 
στον αντίστοιχο σχεδιασµό των εµπλεκόµενων υπηρεσιακών µονάδων του ∆ήµου, σύµφωνα µε το παρόν 
σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µίσθωση µηχανηµάτων, πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού, προµήθεια υλικών κλπ.) και τις πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει. 
 

4.4.7  ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

• Μεριµνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των εµπλεκόµενων 
επιχειρησιακών µονάδων του ∆ήµου. 
 

4.4.8  Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισµού του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

• Συλλέγει πληροφορίες, σε συνεργασία µε τα συνεργεία της ∆ΑΕΦΚ και των υπαλλήλων  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για τον αριθµό των πολιτών που θα χρειαστούν άµεση στέγαση, και ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο.  

 

4.4.9  Τηλεφωνικό Κέντρο  ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Καταγράφει προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισµού (καταρρεύσεις κτιρίων, 
κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και τα προωθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη.  

• Καταγράφει αιτήµατα πολιτών που θα χρειαστούν άµεση προσωρινή διαµονή και ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο 
και την Υπηρεσία Πρόνοιας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Κατόπιν εντολής ∆ηµάρχου καταγράφει σε πίνακα (Πίνακας Α, Παράρτηµα Ι) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.3.4 του παρόντος, τα αιτήµατα των πολιτών που επιθυµούν τον µετασεισµικό έλεγχο των κτιρίων τους και 
εν συνεχεία τον διαβιβάζει στη Γενική ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.), ώστε κλιµάκια της Γενικής ∆ιεύθυνσης να διενεργήσουν τους µετασεισµικούς ελέγχους. 
 

4.4.10  ∆ΕΥΑ Χορτιάτη του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη και Ε.Υ.Α.Θ. 

• Ελέγχει την παροχή πόσιµου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανοµής, κλπ) και  λαµβάνει µέτρα για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού. 

 

4.4.11  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

• Ενηµερώνουν τον ∆ήµαρχο για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή αρµοδιότητάς τους 
(κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων, εγκλωβισµοί κ.λπ.). 

• Επικουρούν το έργο του ∆ηµάρχου στην περίπτωση που αποφασιστεί το µέτρο της οργανωµένης 
αποµάκρυνσης πολιτών. 

• Συµµετέχουν στο ΣΤΟ, εάν κληθούν.  
 

4.5  ∆ράσεις του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στην άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

 

4.5.1  ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Εκτίµηση του αριθµού των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν άµεσα καταλύµατα, µε βάση τις πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των κατοικιών που 
έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζηµιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενηµέρωση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας – 
Θράκης για τον εν λόγω εκτιµώµενο αριθµό.   

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – 

Χορτιάτη για τη γνωστοποίηση µέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης και µέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής στην οποία µπορούν να απευθύνονται οι 
πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άµεσα προσωρινή διαµονή. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – 

Χορτιάτη για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς 
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµού. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – 

Χορτιάτη για την επιστροφή των πολιτών που αποµακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή 
όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται µεταφορά. 

• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος καθώς και στην ∆ΕΥΑΧ 

και την ΕΥΑΘ για άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδοµών αρµοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, 
οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισµών. 

• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου για τον έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητάς 
τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζηµιών. 

• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία µε το Τµήµα  Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Εθελοντισµού του ∆ήµου για την καταγραφή και εκτίµηση ζηµιών σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειµένου να χορηγηθούν οι προβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις για 
την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής. 

• Συντονισµός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων, εντός των ορίων του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη, για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 
του Ν. 3013/2002. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για παραµονή, 
µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµών. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για υποβολή 
αιτήµατος προς τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνηµονίου 
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της 
ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινοµένου γεωλογικής αιτιολογίας 
(κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύµφωνα µε τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 
έγγραφα της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 
 

4.5.2  Αντιδήµαρχος θεµάτων Πολιτικής Προστασίας 

• Συνδράµει τον ∆ήµαρχο στο έργο του συντονισµού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και 
µέσων, εντός των ορίων του ∆ήµου, για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών 

• Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για την άµεση/βραχεία 
διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου και τις λοιπές αρµόδιες οργανικές µονάδες του ∆ήµου. 
 

4.5.3  Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

• Οργανώνει τη διανοµή πόσιµου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι 
• Συλλέγει πληροφορίες και ενηµερώνει το ∆ήµαρχο για το συνολικό αριθµό των πολιτών, οι κατοικίες των 

οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζηµιές. 
• Βρίσκει καταλύµατα για τους πολίτες του ∆ήµου, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί 

σοβαρές ζηµιές, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
• Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας  στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των 

πληγέντων µετά από σεισµό (χώροι καταυλισµών), εφόσον συντρέχουν λόγοι.  
• ∆ροµολογεί δράσεις, µε εντολή του ∆ηµάρχου και σε συνεργασία µε την οικεία Περιφέρεια, σχετικές µε 

την οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων µετά από σεισµό (χώροι καταυλισµών), 
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εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον ∆ήµαρχο λόγω των πλεονεκτηµάτων που µπορεί να διαθέτει ο ∆ήµος για 
την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.1 του παρόντος). ∆ιενεργεί έλεγχο λειτουργίας των 
βασικών δικτύων υποδοµής και προετοιµασίας των προκαθορισµένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση 
των πληγέντων. 

• Κινητοποιεί µε εντολή του ∆ηµάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη ∆/νση Καθαριότητας και  

Περιβάλλοντος  καθώς και τη ∆ΕΥΑΧ και την ΕΥΑΘ για άµεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας 
υποδοµών αρµοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει 
δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισµών. 

• Ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο για την παραµονή, µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των 

πόρων που έχουν διατεθεί µε εντολή του ∆ηµάρχου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών. 

• Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο Πυλαίας – 
Χορτιάτη, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 
σεισµών. 

• Ενεργοποιεί µνηµόνιο συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς, µετά από σχετική εντολή του ∆ηµάρχου, για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών. 

• Υποβάλλει, κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου, αίτηµα προς τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για 
την ενεργοποίηση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινοµένου 
γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις). 

• Ενηµερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών 
του σεισµού. 
 

4.5.4  ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Αποστέλλουν συνεργεία για άµεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδοµών αρµοδιότητάς 
τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κ.λπ.). 

• Προβαίνουν σε επεµβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως 
ετοιµόρροπων κτιρίων και την αποµάκρυνση των ερειπίων. 
 

4.5.5  ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Μεριµνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των εµπλεκόµενων 
επιχειρησιακών µονάδων του ∆ήµου 
 

4.5.6  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• ∆ιενεργεί µε εντολή του ∆ηµάρχου τις διαδικασίες µίσθωσης καταλυµάτων για την προσωρινή στέγαση 
πολιτών (σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ε)  

• Μεριµνά για την εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που 
προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασµό των εµπλεκόµενων υπηρεσιακών µονάδων του ∆ήµου, σύµφωνα 
µε το παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µίσθωση µηχανηµάτων, 
πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προµήθεια υλικών κλπ.) και την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που 
έχουν προκύψει. 

4.5.7  Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισµού Πρόνοιας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Αποστολή επιτροπών για την καταγραφή και εκτίµηση ζηµιών σε κατοικίες, οι οποίες  προκλήθηκαν από 
τον σεισµό, προκειµένου να χορηγηθούν οι προβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις για την κάλυψη των 
πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής. 
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• Αποστολή αιτήµατος στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τµήµα Επιχορηγήσεων 
Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών για χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε όσους περιήλθαν σε κατάσταση 
ανάγκης συνεπεία σεισµού. 
 

4.5.8  Τηλεφωνικό Κέντρο  ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Καταγράφει και γνωστοποίει στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου αιτήµατα πολιτών για ζηµιές που έχει 
υποστεί η οικοσκευή τους από τον σεισµό 

• Παρέχει πληροφορίες σχετικές µε τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οι 
πολίτες οικονοµική ενίσχυση (προνοιακό επίδοµα). 
 

4.5.9  ∆ΕΥΑ Χορτιάτη του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη και Ε.Υ.Α.Θ. 

• Αποστολή συνεργείων για άµεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας τυχόν βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης και αποχέτευσης 
 

4.5.10  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• Λαµβάνουν µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτουν την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών 
µικρής κλίµακας, εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή 
υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο 
ή τον Πρόεδρο της ∆ΕΥΑ 

• Ενηµερώνουν τον  ∆ήµαρχο για πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει σε τοπικό επίπεδο. 
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ΜΕΡΟΣ 5.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

5.1 Μέσα επικοινωνίας 

 
Στον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα µέσα επικοινωνίας  
Α)  Σταθερά τηλέφωνα του ∆ήµου. Στο Παράρτηµα Ι αναφέρονται αναλυτικά τα σταθερά τηλέφωνα των 

υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας.   
Β) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας. Στο Παράρτηµα B αναφέρονται 

αναλυτικά τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας. 
Γ) Σταθµός βάσης ασυρµάτου (µε ασύρµατες συσκευές), οι οποίες έχουν δοθεί στους: 
• ∆ήµαρχο 
• Αντιδήµαρχο για θέµατα Πολιτικής Προστασίας 
• Προϊστάµενο του Τµήµατος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
• Προϊστάµενο της ∆/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 
• Επόπτες 

• Υπάρχουν εγκατεστηµένοι 13 ασύρµατοι οχηµάτων 

Σηµ. Οι ασύρµατη επικοινωνία πραγµατοποιείται στην συχνότητα: Προσωρινά είναι ανενεργή (Σχετική 
Εισήγηση Τµ. Φ.Π. και Π.Π., Αρ. Πρωτ.: 4904/15-2-2019). Έχει προβλεφθεί η δαπάνη για την συντήρηση και 
αποκατάσταση της λειτουργίας εντός του 2022. 

 
∆) Στο ∆ήµο Πυλαίας - Χορτιάτη θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο για επικοινωνία µε το κοινό για θέµατα 

που αφορούν α) καταγραφή προβληµάτων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων στη επικράτεια του 
∆ήµου β) καταγραφή αιτηµάτων για άµεση προσωρινή διαµονή πολιτών, γ) καταγραφή αιτηµάτων για έλεγχο 
κατοικιών και αποστολή λίστας στην Γ.∆.Α.Ε.Γ.Κ. και δ) πληροφορίες σχετικές µε τις διαδικασίες, τα 
δικαιολογητικά κλπ, που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονοµική ενίσχυση οι πολίτες (Σχεδιάγραµµα 1). 

Τηλ. 15195 

 
  

 

 

ΜΕΡΟΣ 5 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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 Κατόπιν συνεννόησης με την 

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 

 
 
 
  

Σχεδιάγραµµα 1.  Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου κατά την Αντιµετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την 

Άµεση/Βραχεία ∆ιαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού 
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5.2 Ροή πληροφοριών 

 

5.2.1 Αποστολή Έκτακτων ∆ελτίων της Ε.Μ.Υ. και ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήµατος από το 

Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε3. 

 
Ε.Μ.Υ. � ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ � ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  Μ.Θ.  � 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ� Τµήµα Φ Π και Π Π ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 
Τµήµα Φ Π και Π Π  
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη   � ∆ήµαρχο 
      � Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
      � ∆/ντή Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  
      � Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας 
      � Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 
 
 
5.2.2 Αρχική ειδοποίηση για επιπτώσεις από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών.  

 

 
ΕΛ.ΑΣ   
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ � Τµήµα Φ Π και Π. Π. ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β.  
 
 
Τµήµα Φ Π και Π Π 
 ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη   � ∆ήµαρχο 
      � Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
      � ∆/ντή Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  
       � ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών 

� ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας 
� ∆/ντή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

      � Πρόεδρο ∆ΕΥΑΧ 
      � Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 
      � Τµήµα Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ 
      � Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας 
      � ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε 

Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) του αρ. 36 το 

Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε. 
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ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μετά την εκδήλωση ενός σεισµού οι φορείς πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, 

κινητοποιούνται άµεσα και δροµολογούν σειρά δράσεων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Προϋπόθεση για την αποτελεσµατική απόκριση των φορέων πολιτικής 
προστασίας της χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα ∆ιοίκησης. 

Στο παρόν µέρος αναφέρονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εµπλεκόµενων φορέων για 
την από κοινού αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την 
εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισµένης δράσης. 

 

6.1 Αυξηµένη ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση σεισµών 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεδοµένης της αδυναµίας βραχυπρόθεσµης πρόγνωσης σεισµικών φαινοµένων, η 
έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση του σχεδιασµού αντιµετώπισης κινδύνων από 
την εκδήλωση σεισµών.  

Ωστόσο, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής 
προστασίας (όπως ορίζονται στο αρθ. 3 του Ν. 3013/2002) σε κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής προστασίας εν 
όψει επαπειλούµενου κινδύνου (σύµφωνα µε το αρθ. 2 του Ν. 3013/2002), λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις 
– πορίσµατα της Μόνιµης Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Εκτίµησης Σεισµικής Επικινδυνότητας και 
Αξιολόγησης Σεισµικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. (∆16γ/08/264/Γ/2014 (ΦΕΚ 2019 Β) και ∆ΝΣα/49717/Φ.50κ/17 
(ΦΕΚ 714 ΥΟ∆∆).  

Σε αυτές τις περιπτώσεις: 
• οι ∆ήµοι ελέγχουν άµεσα την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων, οι οποίες 

προβλέπονται στην παράγραφο 3.1 του παρόντος, στις περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιµότητας 
πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου, και σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, επισπεύδεται η υλοποίησή τους. Στις ανωτέρω περιοχές οι ∆ήµαρχοι δύνανται κατά την κρίση 
τους να συγκαλέσουν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των ∆ήµων για την υποβοήθηση του έργου 
τους στο συντονισµό των φορέων που εµπλέκονται σε δράσεις ετοιµότητας πολιτικής προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών. 

• οι λοιποί αρµόδιοι επιχειρησιακά εµπλεκόµενοι φορείς α) προβαίνουν σε άµεσο έλεγχο και τυχόν 
επικαιροποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
σεισµού, β) δύνανται να προχωρήσουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους στις ανωτέρω 
περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούµενου 
κινδύνου και γ) συµµετέχουν στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των ∆ήµων και τα Συντονιστικά 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
 

 

ΜΕΡΟΣ 6 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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6.2  ∆ιοίκηση,  Έλεγχος &  Συντονισµός επιχειρήσεων 

Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισµών και τη διαχείριση των συνεπειών 
(συµπεριλαµβανοµένης της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών και της άµεσης-βραχείας αποκατάστασης), η 
∆ιοίκηση, Έλεγχος & Συντονισµός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Περιφερειάρχης/αρµόδιος 
Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιµάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας. 

Η ∆ιοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισµός επιµέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαµβάνεται από τους καθ’ 
ύλη αρµόδιους φορείς. 

• ∆ράσεις έρευνας και διάσωσης, ελέγχου και καταστολής των αστικών πυρκαγιών, καθώς και ενίσχυσης σε 
προσωπικό και µέσα του ΠΣ, αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό 
του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή του συµβάντος. 

• ∆ράσεις ασφάλειας, µέτρων τροχαίας, υποστήριξης µέτρων προστασίας πολιτών αναλαµβάνονται και 
συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και σε περίπτωση 
περιοχής αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό του Λιµενικού 
Σώµατος. 

• ∆ράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακοµιδής τραυµατιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους 
µονάδων υγείας (νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κλπ).αναλαµβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ 
(Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτηµα ΕΚΑΒ). 

• ∆ράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
(θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρµόδιες 
αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

6.3  Επίσηµη ανακοίνωση χαρακτηριστικών σεισµικού φαινοµένου 

Η επίσηµη ανακοίνωση του σεισµού που αφορά στα εγγενή στοιχεία του σεισµού (ώρα εκδήλωσης, µέγεθος, 
επίκεντρο, εστιακό βάθος, χαρακτηρισµός) δίδεται από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, το οποίο αποτελεί τον συντονιστή φορέα του Ενιαίου Εθνικού Σεισµολογικού ∆ικτύου (Ε.Ε.Σ.∆.).  

Μετά την εκδήλωση σεισµού το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποστέλλει την 
επίσηµη ανακοίνωση του σεισµού στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στον Πρόεδρο του 
Ο.Α.Σ.Π. για την περαιτέρω κινητοποίηση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Η αποστολή της επίσηµης ανακοίνωσης του σεισµού πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο για σεισµούς 
µεγέθους άνω των 4 βαθµών της κλίµακας Richter.  

6.4  Αρχική εκτίµηση συνεπειών 

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά µε την εκδήλωση σεισµού, τις επηρεαζόµενες περιοχές και την αρχική 
εκτίµηση των συνεπειών, σε συνδυασµό µε την επίσηµη ανακοίνωση του σεισµού από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν βαρύνουσα σηµασία για την ορθή εκτίµηση της κατάστασης και την 
εν συνεχεία άµεση κινητοποίηση και κλιµάκωση των δράσεων πολιτικής προστασίας. Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση 
των συνεπειών είναι µια δυναµική διαδικασία και δύναται να τροποποιείται σύµφωνα µε τις νεότερες 
εισερχόµενες πληροφορίες αλλά και λόγω της περαιτέρω εξέλιξης της σεισµικής δράσης στην περιοχή. 

Οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αποτελούν θεσµικά τον φορέα επίσηµης 
ενηµέρωσης για την αρχική εκτίµηση των συνεπειών στην περιοχή ευθύνης τους µετά από την εκδήλωση σεισµού 
(ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423 B), δια των αρµόδιων οργάνων τους συλλέγουν πληροφορίες  σχετικές µε τις 
επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο σεισµός (ζηµιές, θύµατα, καταρρεύσεις, εγκλωβισµοί, κτλ), ενηµερώνουν 
άµεσα: 
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• τους επιχειρησιακά εµπλεκόµενους τοπικούς φορείς (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για συµβάντα αρµοδιότητάς τους,  
• τον οικείο ∆ήµαρχο, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη 
• το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη αναφορά – Υ.Α. 1299 

10-04-2003, ΦΕΚ 423 B).  
∆ιευκρινίζεται, ότι η επίσηµη ενηµέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του 

οδικού δικτύου, αποτελεί αρµοδιότητα των κατά τόπους υπεύθυνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 
Η ανωτέρω ενηµέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου πραγµατοποιείται 

κατά περίπτωση µε την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, µε τη µορφή προφορικών δηλώσεων και 
συνεντεύξεων καθώς και µέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr). 

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των ∆ηµάρχων κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των αρµόδιων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας και του ∆ήµου στην πληγείσα περιοχή για την άµεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή 
βοήθειας στους πληγέντες. 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, µετά τη λήψη της επίσηµης ανακοίνωσης του σεισµού από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επικοινωνεί άµεσα µε τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., τα 
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, τα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις 
∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, τις ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων, καθώς και µε άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση από φορείς της κεντρικής 
διοίκησης (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕ∆ΙΚ, ΕΚΑΒ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, κλπ), απ’ όπου ενηµερώνεται για τις ευρύτερες 
επιπτώσεις του σεισµού και ενηµερώνει ακολούθως τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, τον 
Προϊστάµενο της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και τον Προϊστάµενο της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοµών. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., εκτιµώντας τα χαρακτηριστικά του σεισµού και την αρχική εκτίµηση των συνεπειών 
ενηµερώνει τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραµµατέα 
Υποδοµών και τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. 

Επισηµαίνεται ότι οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύνανται να λαµβάνουν εντός και 
εκτός κατοικηµένων περιοχών προσωρινά µέτρα απαγορεύσεων ή περιορισµών της κυκλοφορίας, όταν αυτό 
επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιµετώπιση τελείως 
προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), όπως αυτό έχει 
αντικατασταθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α)). 

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται µε τα εναέρια µέσα που διαθέτει να 
πραγµατοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά µε 
τις επιπτώσεις του σεισµού και την επικρατούσα κατάσταση, µε στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενηµέρωση 
της Κεντρικής ∆ιοίκησης, στο πλαίσιο εφαρµογής του εγκεκριµένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. 
για την αντιµετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισµούς. 

Νοείται ότι οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωµένο επίπεδο συλλέξει πρωτογενείς πληροφορίες 
σχετικά µε τις συνέπειες του σεισµού, οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τα αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου όργανα 
των κατά περίπτωση επιχειρησιακά εµπλεκόµενων φορέων (Π.Σ, ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) καθώς και τα αρµόδια 
Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης, αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης) 

 

6.5  Επικοινωνίες 

Οι επικοινωνίες µεταξύ των Φορέων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού, γίνονται κατά κανόνα µε τη χρήση των δικτύων σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.  

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εµπλεκόµενοι φορείς δύνανται να χρησιµοποιούν και δίκτυα ασύρµατων 
επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον επιχειρησιακό σχεδιασµό τους.  
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Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτηµάτων, κλπ. που πραγµατοποιούνται µέσω τηλεφωνικών 
επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται µε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος (email), όταν αυτό απαιτείται 
και είναι εφικτό. 

Η αρχική εκτίµηση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού και η εν συνεχεία κινητοποίηση των φορέων 
που εµπλέκονται σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, έχει ως βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη επικοινωνία τους µέσω 
των υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο, ασύρµατα δίκτυα).  

Στις περιπτώσεις που, κατά τις πρώτες ώρες µετά την εκδήλωση του σεισµού, παρουσιάζονται δυσχέρειες 
στις επικοινωνίες και µέχρι την αποκατάστασή τους οι κατά τόπους Αστυνοµικές Υπηρεσίες ή οι Υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Περιφερειαρχών, των αρµόδιων 
Αντιπεριφερειαρχών και των ∆ηµάρχων, που αφορά τις µεταξύ τους επικοινωνίες, µε τη διάθεση προσωπικού ή 
µέσων ως συνδέσµων µε δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.  

Εναλλακτικά, στο έργο της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των ∆ηµάρχων, των Αντιπεριφερειαρχών και των 
Περιφερειαρχών, όταν παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοινωνίες, δύναται να συµβάλλουν άµεσα οι 
Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι ή ραδιοερασιτέχνες µέλη της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που 
δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή, όπως αυτό έχει καθοριστεί εκ των προτέρων στις σχετικές 
προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των οικείων ∆ήµων και των 
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιµότητα 
αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών. 

 

6.6  Κινητοποίηση  

Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
από την εκδήλωση σεισµού, λαµβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίµηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις 
πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση καθώς και τα πιθανά αιτήµατα συνδροµής προς άλλους φορείς, 
κινητοποιούν το εµπλεκόµενο προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων 
πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
της καταστροφής, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασµού τους. 

Νοείται ότι το επίπεδο κλιµάκωσης και κινητοποίησης του εµπλεκόµενου προσωπικού και των µέσων δύναται 
να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδοµένων που αφορούν στις 
συνέπειες του καταστροφικού φαινοµένου. Κριτήρια κλιµάκωσης θεωρούνται: 

• η αδυναµία αντιµετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας 
διατιθέµενων πόρων  

• η έκταση της καταστροφής 
• το µέγεθος των απωλειών ή ζηµιών (ένταση της καταστροφής) 

∆ιευκρινίζεται ότι η κλιµάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται µε τη γενικότερη 
κλιµάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισµού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο 
Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαµβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο 
και τις αρµοδιότητές του.  

 
6.6.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο 

Οι κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές µε βάση την αρχική εκτίµηση των συνεπειών µετά την εκδήλωση 
σεισµού και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχεδιασµό τους κινητοποιούν τους διαθέσιµους πόρους, αν αυτό 
απαιτηθεί, για τη λήψη µέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης 
(Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και για τη διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς ασφαλείς υπαίθριους χώρους 
(χώροι καταφυγής).  

Επίσης, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη µέτρων τάξης και ασφάλειας περιµετρικά 
των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., στους χώρους που έχουν καταφύγει οι πολίτες (χώροι καταφυγής), καθώς και 
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όπου αλλού απαιίται η επιπρόσθετη λήψη µέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών 
συνεργείων και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα 
διαθέσιµα µέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράµουν το έργο της µεταφοράς τραυµατιών 
σε νοσηλευτικές µονάδες.  

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, µετά την εκδήλωση σεισµού ενηµερώνονται για συµβάντα 
αρµοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίµηση των 
πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιµακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της 
έκτασης των συµβάντων αρµοδιότητάς τους (αστική έρευνα και διάσωση, κατάσβεση πυρκαγιών, κτλ.) αιτούνται 
µέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάµεών τους µε προσωπικό και µέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για 
την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ). 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, µε βάση την ενηµέρωση που έχουν από τις υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιµότητα τους διαθέσιµους πόρους τους, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχεδιασµό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία µε τους κατά 
τόπους διοικητές των υγειονοµικών µονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του 
ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ο.∆Ι.Κ.) του 
Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά 
τόπους δυνάµεων του ΕΚΑΒ (παραρτήµατα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τµήµα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, 
κλπ). 

Επίσης το ΕΚΑΒ, µετά την εκδήλωση σεισµού, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισµό των φορέων 
που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών µε την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που 
αφορούν στη δηµόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρµογή δράσεων του 
Τοµέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασµού, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµών, όπως 
ετοιµότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών µονάδων για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξηµένων 
αναγκών σε φαρµακευτικό υλικό, επιδηµιολογική επιτήρηση από κλιµάκια του ΕΟ∆Υ, έλεγχοι ∆ηµόσιας Υγείας 
(Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίµων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιµάκια 
του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/2005, ΦΕΚ 176 Α – Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α). 

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών µονάδων στην περιοχή όπου εκδηλώνονται σεισµοί, βρίσκονται σε 
ετοιµότητα ενεργοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο Εκτάκτων 
Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ») σε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ, σχετικά µε τον αριθµό των περιστατικών υγείας στην περιοχή 
ευθύνης τους. 

Οι κατά τόπους Λιµενικές Αρχές υλοποιούν µέτρα τάξης και ασφάλειας  για τους χώρους αρµοδιότητας του 
Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συµβάλλουν στον άµεσο έλεγχο των λιµενικών υποδοµών σε 
συνεργασία µε τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας λιµένων (Ν∆ 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α), Π∆ 242/1999 (ΦΕΚ 202 
Α). Επίσης, δροµολογούν δράσεις µετά από σχετική ειδοποίηση, οι οποίες συνδέονται µε την αποµάκρυνση 
πολιτών από παράκτιες περιοχές εν όψει απειλούµενου κινδύνου εκδήλωσης τσουνάµι, στα πλαίσια των 
χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήµερα το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάµι, του Εθνικού 
Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάµι, του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς 
και του προσωπικού και των µέσων που διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, διευκολύνουν την από 
θαλάσσης µεταφορά πεζοπόρων τµηµάτων ή και οχηµάτων του Π.Σ., καθώς και άλλων επιχειρησιακά 
εµπλεκόµενων φορέων (ΕΚΑΒ, Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ., κλπ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την από θαλάσσης 
µεταφορά προσωπικού, υλικών και µέσων για την περίθαλψη πληγέντων µε υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία.  

Όταν µετά την εκδήλωση σεισµού εκδοθεί µήνυµα προειδοποίησης για την εκδήλωση τσουνάµι από το Εθνικό 
Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάµι, του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η 
διαχείριση των µηνυµάτων προειδοποίησης για τσουνάµι πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
1561/09-07-2015 έγγραφό µας.  
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Στις περιοχές που αναµένεται να εκδηλωθεί τσουνάµι, σύµφωνα µε το περιεχόµενο των µηνυµάτων τσουνάµι 
που διαβιβάζονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων  του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 
προς τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές, αυτές  στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, οφείλουν  στο πλαίσιο των 
χρονικών δυνατοτήτων καθώς και του προσωπικού και των µέσων που διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο, να 
δροµολογούν δράσεις που συνδέονται µε την αποµάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές. 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της θαλάσσιας γεωµορφολογίας 
αλλά και των µικρών σχετικά αποστάσεων µεταξύ των σηµείων γένεσης των τσουνάµι και των ακτών, οι χρόνοι 
που µεσολαβούν από τη γένεση των κυµάτων αυτών µέχρι την άφιξή τους  στις ακτές είναι σχετικά µικροί, η 
κυριότερη δράση είναι η κατά το δυνατό άµεση ενηµέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην παράκτια ζώνη για 
την αποµάκρυνσή τους και την κατεύθυνσή τους προς περιοχές της ενδοχώρας µε µεγαλύτερο υψόµετρο.  

Την δράση αυτή, στο πλαίσιο των χρονικών δυνατοτήτων, καθώς και του προσωπικού και των µέσων που 
διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο, δύναται να συνδράµουν και οι λοιποί τοπικoi φορείς πρώτης απόκρισης (ΕΛ.ΑΣ., 
Π.Σ.) κατόπιν σχετικής συνεννόησης  και ενηµέρωσής τους από τις κατά τόπους  αρµόδιες Λιµενικές Αρχές.  

∆ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω δράση δεν εµπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 περί 
οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών, δεδοµένου του µικρού χρόνου που µεσολαβεί µεταξύ της λήψης του 
µηνύµατος προειδοποίησης για την εκδήλωση τσουνάµι από τους τοπικούς φορείς πρώτης απόκρισης (ΛΣ 
ΕΛΚΑΤ, ΕΛΑΣ ΠΣ) και της πιθανής άφιξης του τσουνάµι στις ακτές, καθώς και του µεγάλου εύρους των πιθανώς 
επηρεαζόµενων  ακτογραµµών, που δεν εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή  υλοποίηση της δράσης αυτής. 

Οι ∆ήµαρχοι εκτιµώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν 
συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου, κινητοποιούν 
δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, το επιχειρησιακά εµπλεκόµενο δυναµικό και τα µέσα 
πολιτικής προστασίας του ∆ήµου, προκειµένου να δροµολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.3 και 3.4 του παρόντος. 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιµώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται από 
τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού 
φαινοµένου, κινητοποιούν δια των ∆/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εµπλεκόµενο δυναµικό και 
τα µέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειµένου να δροµολογήσουν δράσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στον σχεδιασµό τους. 

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήµατα συνδροµής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισµού 
όπως είναι και η διάνοιξη αποκλεισµένων δρόµων αρµοδιότητας των ∆ήµων και των Περιφερειών για τη 
διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις 
νοσοκοµειακές µονάδες, κλπ.  

Οι ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης (δηµοσίων και ιδιωτικών), µετά την 
εκδήλωση σεισµού και εφόσον οι σχολικές µονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άµεσα τα σχολικά 
κτίρια αρµοδιότητάς τους βάσει του σχεδιασµού τους και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται 
από τον Ο.Α.Σ.Π. και κατευθύνουν τους µαθητές και το προσωπικό προς τους προσδιορισµένους εκ των 
προτέρων ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισµού, προκειµένου εν συνεχεία οι µαθητές να 
παραληφθούν µε ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων µετά την εκδήλωση σεισµού 
και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άµεσα τις κτιριακές εγκαταστάσεις αρµοδιότητάς τους από 
τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασµού τους και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το 
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέµατα άµεσης προσωρινής φύλαξης 
των ανωτέρω χώρων και των εκθεµάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύνανται να αιτηθούν τη 
συνδροµή των κατά τόπους αρµόδιων αστυνοµικών αρχών. 

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων κινητοποιούν τις ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας 
προκειµένου να εκτιµήσουν το εύρος των συνεπειών από την εκδήλωση του σεισµού και εφόσον συντρέχουν  
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λόγοι να συµβάλουν µε το προσωπικό και τα µέσα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

 

6.6.2  Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδοµών στην περιοχή που 

εκδηλώθηκε ο σεισµός 

Μετά την εκδήλωση σεισµού, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και έργων υποδοµής 
(φράγµατα, µονάδες παραγωγής ενέργειας, λιµάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα, δίκτυα 
κοινής ωφέλειας, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισµού λειτουργίας και συντήρησης του 
εκάστοτε φορέα σε άµεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους στην περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισµός για τη 
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους.  

Ειδικότερα: 
Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (∆Ε∆∆ΗΕ, Α∆ΜΗΕ, ∆ΕΣΦΑ, ΕΠΑ 

εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ) κινητοποιούν τις αρµόδιες 
υπηρεσίες τους για τον άµεσο έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρµοδιότητάς τους, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι.  

Επίσης, συνδράµουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώµατος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο 
(προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης, κλπ) και εκδίδουν κατά την κρίση τους ανακοινώσεις για την ενηµέρωση του κοινού (δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.). 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταµένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση του δικτύου που εξυπηρετεί δηµόσιας και κοινωφελούς χρήσης κτίρια 
(νοσοκοµεία,  υπηρεσίες, κτλ). 

Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων (Οργανισµοί Λιµένων, Λιµενικά Ταµεία, ∆ηµοτικά Λιµενικά 
Ταµεία) προβαίνουν σε άµεσο έλεγχο των λιµενικών έργων και των πιθανών µεταβολών της µορφολογίας του 
πυθµένα των λιµένων αρµοδιότητάς τους, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους λιµενικές αρχές. ∆ροµολογούν 
δράσεις αποκατάστασης των λιµενικών έργων και της µορφολογίας του πυθµένα του λιµανιού, όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιµένα. 

Οι διοικήσεις αερολιµένων της χώρας προβαίνουν σε άµεσο έλεγχο των αερολιµενικών υποδοµών και 
εφόσον συντρέχουν λόγοι δροµολογούν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, των 
πληρωµάτων, των αεροσκαφών,  των  εργαζοµένων  στον  αερολιµένα  και  του  κοινού  που διακινείται σε αυτό, 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας στα ολοκληρωµένα τµήµατα αυτοκινητοδρόµων κινητοποιούν τις 
αρµόδιες υπηρεσίες τους για τον άµεσο έλεγχο του έργου παραχώρησης και εφόσον συντρέχουν λόγοι 
δροµολογούν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων σε αυτό, σε συνεργασία µε τις κατά 
τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των οχηµάτων των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, προς και από τον 
τόπο της καταστροφής. 

Στο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, εφόσον συντρέχουν λόγοι, πραγµατοποιείται επιθεώρηση του 
δικτύου και των εγκαταστάσεων και η αντιµετώπιση προβληµάτων στο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον εν ισχύ Γενικό Κανονισµό Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε., ο οποίος αποτελεί 
Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, καθώς και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται σχετικά στους Εσωτερικούς 
Κανονισµούς Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.   

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγµάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του 
κανονισµού λειτουργίας και συντήρησης σε άµεσο έλεγχό τους µετά από σεισµό (έκτακτη επιθεώρηση). Σε 
περιπτώσεις που διαπιστωθούν προβλήµατα στη συµπεριφορά του φράγµατος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι 
προχωρούν σε εκτίµηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες κατά τόπους 
υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους ∆ηµάρχους, τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον 
Περιφερειάρχη.  
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6.6.3 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο 

Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας ενηµερώνεται από τους κατά τόπους αρµόδιους ∆ηµάρχους 
και Περιφερειάρχες, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. σχετικά µε την εκδήλωση σεισµού και την 
αρχική εκτίµηση των συνεπειών, ενηµερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και συντονίζει, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, την κινητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσή του.  

Η ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άµεσα το έργο του 
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς  και των οργανικών µονάδων των Περιφερειών και των ∆ήµων ή 
φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού. 

Ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής 
Προστασίας, τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. και τον Γενικό ∆ιευθυντή της Γ∆ΑΕΦΚ σχετικά µε την εκδήλωση σεισµού 
και τις συνέπειές του και µε εντολή του Υπουργού Υποδοµών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, συντονίζει την 
κινητοποίηση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών  σχετικά µε τον άµεσο έλεγχο και την 
καταγραφή ζηµιών σε κτίρια και υποδοµές από την εκδήλωση του σεισµού, προκειµένου να προσδιοριστεί η 
έκταση και το µέγεθος των ζηµιών, η καταλληλότητα για χρήση τους, καθώς και η αρχική εκτίµηση του αριθµού 
των µη κατάλληλων για παραµονή ή διαµονή κτιρίων. 

Με βάση την αρχική εκτίµηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός Γραµµατέας 

Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών, µε εντολή των πολιτικά προϊσταµένων τους 
µεταβαίνουν άµεσα στην πληγείσα περιοχή µε σκοπό τον καλύτερο συντονισµό όλων των υπηρεσιών και φορέων 
και τη δροµολόγηση δράσεων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. Στο ανωτέρω κυβερνητικό κλιµάκιο δύνανται να µετέχουν και άλλοι Γενικοί Γραµµατείς, όταν 
ανακύπτουν άµεσα θέµατα συντονισµού αρµοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραµµατείς υποστηρίζουν το 
έργο των οικείων Υπουργών η Υφυπουργών, όταν αυτοί µεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή.  

Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιµάκιο συνεργάζεται µε τα αρµόδια κατά τόπους Αποκεντρωµένα 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος), προκειµένου να εξασφαλιστεί ο 
συντονισµός και η διαλειτουργικότητα  µεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που 
εµπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και 
άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών. 

Στον ανωτέρω συντονισµό µεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εµπλέκονται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα Επιχειρήσεων των εµπλεκόµενων φορέων 

σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕ∆ΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, EKAB, κλπ), τα 
οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσµο µεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής  ηγεσίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα 
Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρµογή δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες τους, ενηµερώνουν άµεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και µε εντολή τους δροµολογούν και 
συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους. 

Ειδικότερα, το ΕΚΑΒ µετά την εκδήλωση σεισµού έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισµό των φορέων 
που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών µε την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που 
αφορούν στη δηµόσια υγεία. Παρακολουθεί την εφαρµογή δράσεων του Τοµέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό 
Τµήµα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονοµικές 
µονάδες για την υποδοχή τραυµατιών/ασθενών, την κάλυψη αυξηµένων αναγκών σε φαρµακευτικό υλικό, την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιµάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΕΚΚΑ), την επιδηµιολογική επιτήρηση από κλιµάκια του ΕΟ∆Υ, θέµατα  ∆ηµόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής 
χώρου φύλαξης τροφίµων) κλπ. (Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α),  Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α)). 

Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

(Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) ενηµερώνεται µε µήνυµα που εκδίδεται από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ σχετικά µε την 
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εκδήλωση σεισµού, επικοινωνεί µε τους αρµόδιους συνδέσµους και τα αστυνοµικά τµήµατα για την αρχική 
εκτίµηση των συνεπειών και κινητοποιεί το δυναµικό της Γενικής ∆ιεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν 
αναφορές για βλάβες σε κτίρια. Με εντολή του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών εφαρµόζεται το επιχειρησιακό 
σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµού, µε αποστολή στην πληγείσα περιοχή κλιµακίων της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης και της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών (Γ.Γ.Υ.), για έλεγχο και  καταγραφή ζηµιών σε κτίρια 
και υποδοµές από την εκδήλωση του σεισµού, προκειµένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα για χρήση των κτιρίων 
(κατοικιών, δηµόσιων κτιρίων πλην αυτών αρµοδιότητας της ΚτΥπ ΑΕ, κτιρίων κρίσιµων λειτουργιών), καθώς και 
των κρίσιµων υποδοµών. 

Η εταιρία «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.», για κτίρια αρµοδιότητάς της, µετά την εκδήλωση σεισµού και βάσει 
του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου (άρθρο 132 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α), ΚΥΑ ∆16γ/05/438/Γ/2013 (ΦΕΚ 
2856 Β), Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Α∆Α: ΩΠΗΦΟΞΧ∆-ΘΕΙ, ∆5-Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγραφο της 
ΚτΥπ Α.Ε.), είναι αρµόδια κυρίως για: 

• Τη διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδοµών υγείας, δικαιοσύνης και παιδείας. 

• Τη συνδροµή στο έργο της Γ∆ΑΕΦΚ στον µετασεισµικό έλεγχο κτιρίων. 
• Την αποστολή µονάδων ελαφράς προκατασκευής για προσωρινή µεταστέγαση σχολικών µονάδων. 
• Την µελέτη και αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµό σε κτίρια και εγκαταστάσεις υποδοµών 

Υγείας, ∆ικαιοσύνης και Παιδείας. 
Ο Ο.Α.Σ.Π., µετά την επίσηµη ανακοίνωση του σεισµού και την πρώτη εκτίµηση των συνεπειών και εφόσον 

συντρέχουν λόγοι, δύναται να:  

• αποστείλει τα Κλιµάκια Άµεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή για επιτόπιες παρατηρήσεις 
σχετικά µε τις επιπτώσεις του σεισµού και την άµεση ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υποδοµών & Μεταφορών, και  

• αποστείλει τα Ειδικά Επιστηµονικά Κλιµάκια, τα οποία έχουν ως έργο την παρακολούθηση της 
σεισµικότητας µε εγκατάσταση οργάνων (σεισµογράφων ή/και επιταχυνσιογράφων) στην πλειόσειστη 
περιοχή, µε σκοπό την πύκνωση υφιστάµενου δικτύου για την καλύτερη καταγραφή, παρακολούθηση και 
µελέτη της µετασεισµικής ακολουθίας. 

Ο Πρόεδρος της Μόνιµης Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Εκτίµησης Σεισµικής Επικινδυνότητας και 

Αξιολόγησης Σεισµικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. δύναται να τη συγκαλέσει, προκειµένου να αξιολογήσει τα 
υφιστάµενα δεδοµένα για τον προσδιορισµό της εξέλιξης της σεισµικής δράσης και να προτείνει προς την Πολιτεία 
τη λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων και ενεργειών (∆16γ/08/264/Γ/2014 (ΦΕΚ 2019 Β) και ∆4δ/οικ.30015/2020 
(ΦΕΚ 388 ΥΟ∆∆). 

Το Υπουργείο Εξωτερικών µετά την εκδήλωση σεισµού κινητοποιεί τη Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων σε 
περιπτώσεις που µεταξύ των πληγέντων λόγω του σεισµού υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειµένου να 
ενηµερωθούν οι Πρεσβείες αυτών. Το ΥΠΕΞ ενηµερώνεται σχετικά µέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας µε το 
ΕΚΑΒ, το οποίο συνεργάζεται µε την προανακριτική αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.). 

Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου υπάρχουν θανόντες αλλοδαποί 
πολίτες, το ΥΠΕΞ ενηµερώνεται σχετικά, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 2η  Έκδοση του 
Ειδικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (8878/08-12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ), ανεξάρτητα αν αυτό έχει 
ενεργοποιηθεί ή όχι. 

Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση τραυµατιών και 
θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω σεισµών, αποτελεί αρµοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε 
συνεργασία µε τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενηµέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυµατιών, 
καθώς και ο αριθµός και οι ιατρικές µονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, 
συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών πολιτών. 
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6.7   Επιχειρήσεις Έρευνας, ∆ιάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δροµολογούνται άµεσα µόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν 
πιθανούς εγκλωβισµούς ατόµων λόγω καταστροφών (µερικές ή ολικές καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές στον 
αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόµενα, κλπ) διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρµόδιες Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαµβάνουν 
πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές µε καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβισµούς ατόµων να ενηµερώνουν άµεσα 
την αρµόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος, το οποίο είναι θεσµικά αρµόδιο για έρευνα και 
διάσωση στο χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258 Α, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014, ΦΕΚ 73 Α). 

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές µε έρευνα και 
διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιµους πόρους του για την άµεση µετάβασή τους στα σηµεία 
των συµβάντων. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνει από τα σηµεία των συµβάντων προβαίνει σε 
ιεράρχηση των συµβάντων και ενίσχυση των δυνάµεων, αν τούτο απαιτείται. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάµεις, ανάλογα µε την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε 
προσωπικό και µέσα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος (Π∆ 
210/1992, ΦΕΚ 99 Α). Αν η κατάσταση το απαιτεί, κινητοποιείται η ΕΜΑΚ (Π∆ 96/1987 (ΦΕΚ 58 Α), Π∆ 329/1993 
(ΦΕΚ 140 Α), Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004). 

Η περιµετρική αποµόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει για την 
ευχερή και άµεση επέµβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη µέτρων τροχαίας κίνησης µέσα στη 
ζώνη της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων των συνεργείων βοήθειας αποτελεί 
αρµοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ (Έγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/16-ζ’ 21/5/2004). 

Η παροχή προνοσοκοµειακής περίθαλψης και η µεταφορά τραυµατιών λόγω του σεισµού σε υγειονοµικά 
κέντρα είναι αρµοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217 Α). Το παράρτηµα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης 
της περιφέρειάς του έχουν δηµιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισµού, συνεργάζεται µε τις µονάδες 
παροχής υπηρεσιών υγείας των νοµών της περιφέρειάς του (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι 
αποκλειστικά αρµόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών 
κινητών µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων µέσων µεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και 
εκτάκτων περιστατικών γενικά. ∆ιακινεί και διακοµίζει κάθε έκτακτο περιστατικό στα νοσοκοµεία εφηµερίας και τις 
άλλες µονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, καθώς και σε νοσοκοµεία άλλων περιφερειών, όταν τα 
νοσοκοµεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριµένη ανάγκη. Η διακοµιδή έκτακτων περιστατικών από 
µία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρµόδιων υπηρεσιών των δύο αντίστοιχων ΕΚΑΒ 
και σε περίπτωση ανάγκης παρεµβαίνει συντονιστικά η αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη 
γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαµβάνει τους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοιχες 
αρµοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ (Π∆ 376/1988, ΦΕΚ 169 Α). 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, µετά την ενηµέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήµατα του ΕΚΑΒ, δύναται να 
ενεργοποιήσει την Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ο.∆Ι.Κ.) του ΕΚΑΒ και να αποστείλει το Ειδικό Τµήµα Ιατρικής 
Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν αυτά απαιτούνται. 

Το έργο της µεταφοράς τραυµατιών προς τις νοσηλευτικές µονάδες δύνανται να υποστηρίξουν, όπου αυτό 
απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνοµικές αρχές σε συνεργασία µε το τοπικό παράρτηµα του ΕΚΑΒ.  

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωµατικός του ΠΣ, ο οποίος 
αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδροµή και άλλων φορέων 
και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικός του 
Πυροσβεστικού Σώµατος δύναται να αιτηθεί από: 

• τις αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου/Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισµένων δρόµων αρµοδιότητάς 
τους προς τα σηµεία επεµβάσεων ή τη διάθεση µηχανηµάτων έργου για την άρση εµποδίων, κλπ 

• τον επικεφαλής της κατά τόπου αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής την περιµετρική αποµόνωση της περιοχής των 
επιχειρήσεων, τη λήψη µέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων παροχής 
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βοήθειας προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άµεση µεταφορά τραυµατισµένων σε 
νοσοκοµεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιµα µέσα του ΕΚΑΒ 

• τους αρµόδιους για τη λειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης (∆Ε∆∆ΗΕ, Α∆ΜΗΕ) και διανοµής φυσικού 
αερίου, κλπ., να συνδράµουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώµατος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό 
χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης, κλπ) 

• τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού της Γ∆ΑΕΦΚ για την εκτίµηση της στατικότητας του ερειπίου και την 
παροχή τεχνικών κατευθύνσεων κατά τις επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, µετά από 
σεισµό 

• το τοπικό παράρτηµα του ΕΚΑΒ ή το Ειδικό Τµήµα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ για την 
προνοσοκοµειακή περίθαλψη και διαµετακοµιδή των τραυµατιών σε υγειονοµικά κέντρα. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα προς συνδροµή του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος, οφείλουν να τα εξετάζουν 
κατά προτεραιότητα οι αρµόδιοι φορείς. 

Νοείται ότι τα διασωθέντα από το Π.Σ. άτοµα, ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους, παραδίδονται 
άµεσα στο ΕΚΑΒ, καταγράφονται και διακοµίζονται από αυτό σε νοσοκοµεία εφηµερίας ή τις άλλες µονάδες 
παροχής περίθαλψης για περαιτέρω έλεγχο της υγείας τους ή και νοσηλεία τους. 

Τέλος, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε 
αρµόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 

6.8   Άµεση παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων 

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα µετά την εκδήλωση του σεισµού είναι 
δράσεις πολιτικής προστασίας µε βαρύνουσα σηµασία και δροµολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους 
αρµόδιους ∆ηµάρχους, Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες, στο πλαίσιο του θεσµικού τους ρόλου ως 
Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρµοδίων υπηρεσιών τους και εν συνεχεία 
υποστηρίζονται άµεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, µε βάση το µέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν 
από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινοµένου. Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και 
τη συνεργασία των υπηρεσιών των ∆ήµων και των Περιφερειών που εµπλέκονται, βάσει των λειτουργικών και 
οικονοµικών µέσων που διαθέτουν οι εµπλεκόµενοι ∆ήµοι και Περιφέρειες. 

Οι ανωτέρω δράσεις άµεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως µε 
την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους καταφυγής, καθώς 
και µε την εξασφάλιση άµεσης προσωρινής διαµονής σε ασφαλή χώρο των πολιτών που η κατοικία τους έχει 
καταρρεύσει ή έχει υποστεί βλάβες και η παραµονή τους σε αυτές θεωρείται αδύνατη. 

 
6.8.1 Χώροι καταφυγής πληθυσµού 

Αµέσως µετά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισµού και ειδικά σε περιοχές όπου αυτός έγινε έντονα αισθητός, 
οι πολίτες κατά κανόνα εγκαταλείπουν τους στεγασµένους χώρους στους οποίους βρίσκονται για να καταφύγουν 
σε ασφαλείς, κατά την κρίση τους, υπαίθριους χώρους.  

Οι ∆ήµαρχοι, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά µε τον αριθµό των συγκεντρωµένων πολιτών που έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη συνέχεια, 
λαµβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους (επιπτώσεις σε κτίρια, έντονη 
µετασεισµική δραστηριότητα, καιρικές συνθήκες, κλπ.) προχωρούν σε πρώτη εκτίµηση του χρόνου παραµονής 
των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους αυτούς.  

Στην περίπτωση που αναµένεται πολύωρη παραµονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι ∆ήµαρχοι, 
συνεκτιµώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται µε την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω σεισµού, δύνανται να δροµολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των 
πολιτών που παραµένουν σε αυτούς. Προς τούτο κινητοποιούν τις αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ήµων για την 
ακριβέστερη εκτίµηση του αριθµού των συγκεντρωµένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους, µε στόχο την κατά 
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περίπτωση διάθεση πόσιµου ύδατος, σε επιλεγµένα σηµεία που καθορίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των 
∆ήµων. Εν συνεχεία και εφόσον συντρέχουν λόγοι, που οφείλονται στην πολύωρη παραµονή, εξετάζεται η 
εγκατάσταση χηµικών τουαλετών, καθώς και η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύµατος. 

 
6.8.2 Οργάνωση, λειτουργία και διοικητική µέριµνα χώρων άµεσης στέγασης πληγέντων. 

Παράλληλα µε τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών 
που έχουν συγκεντρωθεί και παραµένουν σε υπαίθριους χώρους, οι ∆ήµοι συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά µε 
τον αριθµό των κατοικιών, στην περιοχή ευθύνης τους, που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί βλάβες και η 
παραµονή σε αυτές θεωρείται αδύνατη. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να εκτιµηθεί ο αριθµός 
των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστεί άµεση προσωρινή διαµονή σε ασφαλή χώρο.  

Οι ∆ήµαρχοι, µε βάση τις ανωτέρω πληροφορίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα άµεσης 
προσωρινής διαµονής των πολιτών που έχουν πληγεί από σεισµό σε ασφαλείς στεγασµένους χώρους 
(τουριστικά καταλύµατα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις,  κλπ), καθώς και τη µεταφορά τους στους χώρους 
αυτούς, εφόσον απαιτηθεί. 

Τη δράση αυτή των ∆ήµων για την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ 
αιτίας της εκδήλωσης σεισµών, όταν συντρέχει λόγος, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαµονή – 
διατροφή) κατά τα πρώτα 24ωρα, δύναται να υποστηρίξει άµεσα και ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας 
από τις διαθέσιµες πιστώσεις της ΓΓΠΠ. 

Σε περίπτωση που εκτιµάται από τους ∆ηµάρχους ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η άµεση προσωρινή 
διαµονή σε ασφαλείς στεγασµένους χώρους, ή δεν επαρκούν για το σύνολο των πολιτών που χρήζουν άµεσης 
προσωρινής διαµονής, ενηµερώνουν άµεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον οικείο αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη, 
προκειµένου να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις άµεσης προσωρινής διαµονής (ναύλωση πλωτών µέσων, κλπ). 

Ο Περιφερειάρχης, µετά την σχετική ενηµέρωση από τους ∆ηµάρχους προχωρά σε αναζήτηση εναλλακτικών 
λύσεων άµεσης προσωρινής διαµονής (ναύλωση πλωτών µέσων, κλπ) σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας, προκειµένου να υποστηριχτούν οι δράσεις αυτές σε κεντρικό επίπεδο, αν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο.  

Στις περιπτώσεις που και οι ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις δεν είναι ικανές να εξασφαλίσουν την  άµεση 
προσωρινή διαµονή για το σύνολο των πολιτών που χρήζουν άµεσης προσωρινής διαµονής, και αφού 
εξαντληθούν όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις σε συνεννόηση µε την κεντρική διοίκηση, ο Περιφερειάρχης 
κινητοποιεί τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση υλικών 
οργάνωσης των χώρων καταυλισµού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ), µε σκοπό να εξασφαλίσουν τα αναγκαία υλικά για 
την οργάνωση και τη λειτουργία τους (Β.∆. 972/1966, ΦΕΚ 265 Α)  (οι Περιφέρειες οι οποίες στην εδαφική τους 
επικράτεια δεν διαθέτουν αποθηκευτικό κέντρο µε υλικό του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 
δύνανται να αιτούνται τέτοιο υλικό από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ή µέσω του 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ). Οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αν τούτο απαιτηθεί, συντονίζουν το έργο της 
διάθεσης των υλικών αυτών και την οργάνωση του καταυλισµού.  

Η προβλεπόµενη εγκριτική Απόφαση για τη διακίνηση του ανωτέρω σκηνικού υλικού από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες των Περιφερειών εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΠ 
∆28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης / Γεν ∆/νση Πρόνοιας). 

Νοείται ότι για τους πιθανούς χώρους καταυλισµού, που έχουν προσδιοριστεί από την Περιφέρεια σε 
συνεργασία µε τους ∆ήµους πριν την εκδήλωση σεισµού στο στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών και 
έχουν ενταχθεί στο σχεδιασµό τους, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η καταλληλότητά τους µετά την εκδήλωση του 
σεισµού, καθώς και η εξασφάλιση εγκαταστάσεων υγιεινής, παροχής πόσιµου νερού, κλπ., µε βάση τον αριθµό 
των πολιτών που εκτιµάται να παραµείνουν προσωρινά σε αυτούς. 

Σηµειώνεται ότι για την οργάνωση των καταυλισµών (εγκατάσταση σκηνών, κλπ) οι Περιφερειάρχες ή οι 
αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες µπορούν να αιτηθούν τη συνδροµή των Ενόπλων ∆υνάµεων µέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ 

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
54/138 

 

ή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν 
ανάλογη εµπειρία. 

Σε περιπτώσεις που το διαθέσιµο σκηνικό υλικό δεν επαρκεί, δύνανται να αιτηθούν άµεσα επιπλέον σκηνικό 
υλικό από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ή µέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ (ΑΠ 
∆28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν 
∆/νση Πρόνοιας). 

Η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισµών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις Περιφέρειες µε 
βάση τις αυξηµένες δυνατότητες σε οικονοµικούς πόρους, προσωπικό και µέσα που κατά κανόνα διαθέτουν σε 
σχέση µε τους ∆ήµους, ειδικά δε όταν πρόκειται για τη φιλοξενία µεγάλου αριθµού πληγέντων ή/και πληγέντων 
από δύο ή περισσότερους ∆ήµους.  

Το ανωτέρω δεν αποκλείει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να διαθέτει ένας ∆ήµος στην 
οργάνωση και λειτουργία χώρων καταυλισµού, σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, 
εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν και λειτουργούν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου (αθλητικές εγκαταστάσεις, 
κατασκηνώσεις, κλπ).  

Τα πλεονεκτήµατα των ∆ήµων στην οργάνωση και λειτουργία καταυλισµών ισχύουν και σε περιπτώσεις που 
ο αριθµός των φιλοξενούµενων πληγέντων είναι µικρός και υπάρχει η δυνατότητα άµεσης υποστήριξης από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου. Επίσης τα ανωτέρω πλεονεκτήµατα των ∆ήµων δύναται να ισχύουν και σε ∆ήµους µε 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι νησιωτικοί ∆ήµοι (νησιωτικότητα) κλπ.  

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία των καταυλισµών απαιτεί 
τη στενή συνεργασία και διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπηρεσιών των Περιφερειών και των ∆ήµων για την 
αποτελεσµατικότερη συνδροµή των πληγέντων, όπως αναφέρεται και στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», µε την υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης, όπου αυτό απαιτείται. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας µε βάση την ενηµέρωση που έχει από 
τους αρµόδιους ∆ηµάρχους και τον Περιφερειάρχη σχετικά µε τον εκτιµώµενο αριθµό πολιτών, για τους οποίους 
δεν δύναται να εξασφαλιστεί άµεση προσωρινή διαµονή σε ασφαλείς στεγασµένους χώρους, συνεργάζεται µε τον 
Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών, προκειµένου να ενηµερωθεί ο Υπουργός Υποδοµών & Μεταφορών και να εξεταστεί 
η άµεση µεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων, αν αυτό είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ., έπειτα 
από απόφαση του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών, έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει τη µεταφορά και 
εγκατάσταση οικίσκων σε οργανωµένους χώρους, σε συνεργασία µε τους οικείους ∆ήµους και την Περιφέρεια. 

Νοείται ότι η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισµών ως µέτρο έχει χαρακτήρα προσωρινό, 
µέχρι να δροµολογηθούν οι διαδικασίες στέγασης των πληγέντων σε άλλους ασφαλείς στεγασµένους χώρους 
(επιδότηση ενοικίου, κλπ.). 

 

6.9  ∆ιακοπή µαθηµάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών από την εκδήλωση σεισµού 

Ο ∆ήµαρχος σε συνεργασία µε την οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής 
µαθηµάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του 
Ν.3852/2010). 

Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία µε την οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους ∆ηµοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής µαθηµάτων λόγω 
έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας (αρθ. 186 παρ. ΙΙ.Η.5 του Ν3852/2010). 

∆ιευκρινίζεται ότι, σχετικά µε τη διακοπή των µαθηµάτων στα ιδιωτικά σχολεία λόγω εκτάκτων συνθηκών, 
σύµφωνα µε το 176860/Ν1/22-10-2018 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων, τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.27 του άρθρου 94 και στην περίπτωση 5 
της παραγράφου Η του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, λόγω της γενικής τους διατύπωσης, αφορούν όλους τους 
φορείς που παρέχουν µαθήµατα εντός των ορίων εκάστου ∆ήµου ή Περιφέρειας αντίστοιχα (σχετικό 8202/07-11-
2018 έγγραφο ΓΓΠΠ). 
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6.10  Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγόµενων φαινοµένων 

Η εκδήλωση ενός σεισµού δύναται να προκαλέσει επαγόµενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως 
πυρκαγιές, κυρίως στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόµενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.  

Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόµενων καταστροφών από τον σεισµό, καθώς και ο έλεγχος 
και η καταστολή τους, δύνανται να προηγούνται ή να επιτελούνται ταυτόχρονα µε τις λοιπές δράσεις διαχείρισης 
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµού. 

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόµενες από το σεισµό καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και 
αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρµόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιµετώπισής τους, όταν αυτό 
απαιτηθεί.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω σεισµών προκληθούν κατολισθητικά φαινόµενα, ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στην άµεση λήψη µέτρων, όπως την αποµάκρυνση πολιτών µε στόχο την προστασία τους από 
πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας µετασεισµικών δονήσεων.  

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας 
στο οδικό δίκτυο της πληγείσας περιοχής στα σηµεία όπου σηµειώθηκαν καθιζήσεις οδοστρώµατος, καταπτώσεις 
βράχων, κλπ, από τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των 
∆ήµων και των Περιφερειών που έχουν την αρµοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου. Εν συνεχεία θα πρέπει 
να εξεταστεί και δροµολογηθεί κατά προτεραιότητα η άρση εµποδίων στο οδόστρωµα για την προσωρινή 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) 
από και προς την πληγείσα περιοχή. 

Επισηµαίνεται ότι η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή 
περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρµοδιότητα των κατά 
τόπους αρµοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, οι οποίες δύνανται να λαµβάνουν εντός και εκτός κατοικηµένων 
περιοχών προσωρινά µέτρα απαγορεύσεων ή περιορισµών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από 
ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιµετώπιση τελείως προσωρινών 
καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), όπως αυτό έχει 
αντικατασταθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014, Π.∆. 1/2005, Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει). 

Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω οι αρµόδιες ∆/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών και οι αρµόδιες 
Τεχνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων για την υποστήριξη του έργου τους στην αντιµετώπιση συντελεσθέντος ή εν 
εξελίξει  καταστροφικού φαινοµένου γεωλογικής αιτιολογίας, δύνανται να ζητήσουν από τη ΓΓΠΠ την 
ενεργοποίηση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και της 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) για την άµεση τεχνικογεωλογική 
αναγνώριση και την καταγραφή των φαινοµένων και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίµηση της 
επικινδυνότητας, για τις επηρεαζόµενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα). 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής 
Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν 
εξελίξει  καταστροφικού φαινοµένου γεωλογικής αιτιολογίας έχουν δοθεί µε τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-
2016 έγγραφα της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Τονίζεται ότι η κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν λόγω του σεισµού, καθώς και η περιφρούρηση και 
διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, µέχρι την 
παράδοσή της σε αστυνοµικά όργανα ή τους κατόχους της, αποτελούν αρµοδιότητες των κατά τόπους 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, βάσει της αποστολής τους (Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α), όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), Π∆ 210/1992 (ΦΕΚ 99 Α)). 

Αιτήµατα συνδροµής στο έργο της αντιµετώπισης των επαγόµενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών 
από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, ∆ήµους, κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των 
επιπτώσεων των επαγόµενων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών 
αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω του σεισµού. 
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Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδοµών στην πληγείσα από σεισµό 
περιοχή (φράγµατα, µονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λιµάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και 
σιδηροδροµικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισµού 
λειτουργίας και συντήρησης σε άµεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους µετά από σεισµό για τη διασφάλιση της 
οµαλής λειτουργίας τους.  

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίµηση της κατάστασης 
και, όταν αυτό απαιτείται, ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., 
καθώς και τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης).  

Τέλος, σε περιπτώσεις εκδήλωσης τσουνάµι λόγω σεισµού, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσή του εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Γενικό 
Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Πληµµυρικών Φαινοµένων «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ». Η 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων εγκρίθηκε από 
τον Γενικό γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας την 18η Νοεµβρίου 2019 και έχει αποσταλεί σε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς µε το 8794/06-12-2019 έγγραφο ΓΓΠΠ. 

 

6.11  Ενεργοποίηση µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Π. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκδήλωση σεισµού δύναται να προκαλέσει επαγόµενες φυσικές καταστροφές, 
όπως κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως αρµόδιος φορέας για 
τη βασική έρευνα της γεωλογικής δοµής και του γεωδυναµικού καθεστώτος της Ελλάδας, καθώς και µεταξύ των 
άλλων για την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και µελέτη γεωκινδύνων (άρθρο 26 του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α), 
προχώρησαν στις 16-06-2016 στην υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών 
Συµβούλου µέσω της «Οµάδας Άµεσης Παρέµβασης» της ΕΑΓΜΕ αµέσως µετά από σοβαρά Καταστροφικά 
Φαινόµενα γεωλογικής αιτιολογίας ή κατά τη διάρκεια εν εξελίξει σοβαρών καταστροφικών φαινοµένων 
γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), το οποίο έχει επηρεάσει νόµιµα 
υφιστάµενα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και οικισµούς, καθώς και υποδοµές αρµοδιότητας του αιτούντος φορέα 
(οδικό δίκτυο και συνωδά έργα, κ.τ.λ.).  

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εκδήλωσης κατολισθητικών φαινοµένων, κλπ. λόγω σεισµού, τα 
Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος) µπορούν να 
υποβάλλουν αίτηµα προς τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή της Οµάδας Άµεσης 
Παρέµβασης της ΕΑΓΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνηµονίου Συνεργασίας, η οποία θα προβαίνει σε 
τεχνικογεωλογική αναγνώριση µε σκοπό την καταγραφή των φαινοµένων και των επιπτώσεων τους, καθώς και 
την εκτίµηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόµενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).  

Νοείται ότι η παροχή υπηρεσιών συµβούλου µέσω της Οµάδας Άµεσης Παρέµβασης της ΕΑΓΜΕ, δεν αφορά 
τον έλεγχο και τα ενδεχόµενα µέτρα πρόληψης επαπειλούµενων κινδύνων γεωλογικής αιτιολογίας (ευστάθεια 
πρανών, ελέγχους αποκόλλησης µεµονωµένων βράχων κ.τ.λ.), καθώς και τον έλεγχο και τα ενδεχόµενα µέτρα 
πρόληψης ή/και εξέτασης γεωλογικών φαινοµένων βραδείας εξέλιξης (καθιζήσεις βραδείας εξέλιξης, εδαφικούς 
ερπυσµούς βραδείας εξέλιξης, κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο ειδικής γεωτεχνικής µελέτης, η οποία 
πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνηµόνιο Συνεργασίας µε ή χωρίς την συµµετοχή 
του ΕΑΓΜΕ, µε την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπονται στην σχετική νοµοθεσία.  

Επίσης διευκρινίζεται ότι η έκθεση που συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνηµονίου Συνεργασίας, 
δεν αποτελεί µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία υλοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο 
Μνηµόνιο Συνεργασίας και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Υ.Α. οικ. 37691/12-9-2007 (ΦΕΚ 1902 Β).  

Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνηµονίου Συνεργασίας και η πραγµατοποίηση των τεχνικογεωλογικών 
αναγνωρίσεων από την Οµάδα Άµεσης Παρέµβασης της ΕΑΓΜΕ, παρέχεται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για 
τους ΟΤΑ. 
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Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. 
και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινοµένου γεωλογικής αιτιολογίας 
έχουν δοθεί µε τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

 

6.12  Χώροι προσωρινής εναπόθεσης µπαζών 

Η εκδήλωση σεισµού δύναται να προκαλέσει καταρρεύσεις κτιρίων, µε αποτέλεσµα το κλείσιµο δρόµων και 
συνεπώς τη δυσκολία µετακίνησης του πληθυσµού αλλά και την αδυναµία άµεσης επέµβασης των διασωστικών 
και λοιπών συνεργείων πρώτης απόκρισης. Η αποµάκρυνση των µπαζών που έχουν προέλθει από τις 
καταρρεύσεις κτιρίων, µε σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, διενεργείται από τον ∆ήµο είτε µε ιδία µέσα 
είτε µε µίσθωση µηχανηµάτων έργου.  

Ο ∆ήµος θα πρέπει να έχει προκαθορίσει χώρους συγκέντρωσης µπαζών που προέρχονται από 
καταρρεύσεις κτιρίων. Να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να επιλεγούν τέτοιοι χώροι, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση 
σε αυτούς των φορτηγών και των µηχανηµάτων που θα µεταφέρουν τα αδρανή υλικά.  

Επίσης, η µεταφορά υλικών από αρχαιολογικά µνηµεία, διατηρητέα και ιστορικά κτίρια και εκκλησίες, θα 
πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τους υπεύθυνους λειτουργίας τους, καθώς µπορεί να απαιτείται η 
φύλαξη των αδρανών υλικών για τη µετέπειτα αποκατάσταση των κτιρίων- µνηµείων. 

 

6.13  Λήψη µέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου νερού  

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού και της ποιότητας των τροφίµων σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών όπως οι σεισµοί, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την ∆1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020 
εγκύκλιο µε θέµα «Λήψη µέτρων διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας στην ΠΕ Πρέβεζας µετά το σεισµό της 
21/03/2020» (Α∆Α: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1). 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού οι ΟΤΑ και 
οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιµου νερού, σε συνεργασία µε τις ∆/νσεις 
∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρµόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονοµικό 
έλεγχο λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαµενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο 
διανοµής) και αποχέτευσης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα δηµιουργίας ή η δηµιουργία 
οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εµπόδια στη ροή, κ.λ.π.) που µπορεί να οδηγήσει σε πρόβληµα 
υγιεινής και καταλληλότητας του πόσιµου νερού. Επίσης, δίνονται οδηγίες για τις απαιτούµενες ενέργειες σε 
περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας του 
νερού στο δίκτυο ύδρευσης (δειγµατοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιµα σηµεία του δικτύου 
ύδρευσης, υγειονοµική αναγνώριση, κλπ). 

 

6.14  Αποκλιµάκωση  

Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν: 

• την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών, 
συµπεριλαµβανοµένης και της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών,  

• την άµεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση σεισµών,  
τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, Περιφερειάρχης/αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος), τα οποία έχουν το συντονισµό του έργου 
Πολιτικής Προστασίας, είναι αρµόδια για να αποφασίσουν την αποκλιµάκωση δυναµικού και µέσων. 

Κάθε εµπλεκόµενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών είναι υπεύθυνος για την αποκλιµάκωση του 
ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει. 
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6.15 Ενηµέρωση κοινού για δράσεις που δροµολογούνται για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών 

Η επίσηµη ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε θέµατα που αφορούν σε στοιχεία εξέλιξης της σεισµικότητας και 
µέτρα αυτοπροστασίας – ενδεδειγµένες συµπεριφορές του κοινού σε µετασεισµικό περιβάλλον αποτελούν 
αρµοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π. 

Η ενηµέρωση της κοινής γνώµης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, µε στόχο την αντιµετώπιση των 
καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 
3013/2002), εφόσον αυτό συγκληθεί. 

Η ενηµέρωση του κοινού για ζητήµατα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών στη 
διαχείριση των συνεπειών (αντιµετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη σε 
επίπεδο Περιφέρειας ή του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, που έχουν την αρµοδιότητα 
συντονισµού του έργου πολιτικής προστασίας. 

Η ενηµέρωση του κοινού για ζητήµατα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των ∆ήµων στη 
διαχείριση των συνεπειών (αντιµετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του ∆ηµάρχου που έχει 
την αρµοδιότητα συντονισµού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου. 

Η ταυτοποίηση τραυµατιών πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω σεισµών, 
αποτελεί αρµοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ. Η ενηµέρωση για την 
κατάσταση της υγείας των τραυµατιών, καθώς ο αριθµός και οι ιατρικές µονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, 
αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ. 

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών πολιτών, από την εκδήλωση 
σεισµών, αποτελεί αρµοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία µε τις Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες. 

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου µεταξύ των τραυµατιών ή των θανόντων 
υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενηµερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ. 

 

6.16 Συνεργασία των φορέων συντήρησης του οδικού δικτυού µε τους φορείς αποκατάστασης  βλαβών 

δικτύων κοινής ωφέλειας 

Η εκδήλωση σεισµών δύναται να δηµιουργήσει προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των δικτύων κοινής 
ωφέλειας µε δυσµενή αποτελέσµατα στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου 
(ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ). 

Για τους λόγους αυτούς είναι σηµαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας 
(Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κλπ) να εξασφαλίζουν την άµεση 
αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν από σεισµούς.  

Στην προκειµένη περίπτωση και όταν διαπιστωθεί βλάβη στα δίκτυα κοινής ωφέλειας στην πληγείσα από το 
σεισµό περιοχή, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων αυτών, κατά κανόνα επικοινωνούν άµεσα µε 
την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ., προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά µε την επικρατούσα κατάσταση 
και τη βατότητα του οδικού δικτύου προς τα σηµεία των βλαβών.  

Στη συνέχεια, και εφόσον τα µέσα που διαθέτουν ή µισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 
κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σηµείο της βλάβης, δύνανται να ζητήσουν τη 
συνδροµή των φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης του οδικού δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα 
κατάλληλα µέσα, προκειµένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους. 
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ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαµβάνεται και η 

προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.  
Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η 

οργανωµένη αποµάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκµηριωµένα εκτιµάται ότι απειλείται από εξελισσόµενη ή 
επικείµενη καταστροφή.  

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειµένου να υπάρξει θεσµοθετηµένη διαδικασία 
στη λήψη της απόφασης που συνδέεται µε την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών από εξελισσόµενη ή 
επικείµενη καταστροφή. 

Το 2014, µετά από σειρά ετών εφαρµογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρµογή του άρθ. 18 του 
Ν.3613/2007 η οποία ενσωµατώνει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις νέες διοικητικές δοµές της χώρας από την 
εφαρµογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι: 

• Η λήψη της απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους 
∆ηµάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισµό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση της 
καταστροφής σε τοπικό επίπεδο 

• Όταν η εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή µπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα ∆ήµο, η απόφαση 
λαµβάνεται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο 
Αντιπεριφερειάρχη 

• Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' του ν. 
3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαµβάνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής 
Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατόπιν σχετικής 
εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρµόδιους Περιφερειάρχες και ∆ηµάρχους 

• Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη 
περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.  

 
Στο πλαίσιο εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των σεισµών, κρίνεται 

σκόπιµο να επισηµανθούν τα ακόλουθα θέµατα: 

• Η οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών από µια περιοχή που τεκµηριωµένα εκτιµάται ότι 
απειλείται από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή, αποτελεί δράση πολιτικής προστασίας, η οποία 
δροµολογείται για την προστασία της ζωής και της υγείας τους 

• Η οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως µέτρο προληπτικής προστασίας τους, το οποίο πρέπει 
να δροµολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις 

 

 

ΜΕΡΟΣ 7 

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
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και περιορισµούς, η εκτίµηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο σε τοπικό επίπεδο. ∆ηλαδή το µέτρο αυτό 
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις, που στις περιοχές που αναµένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του 
καταστροφικού φαινοµένου, ο κίνδυνος παραµονής των πολιτών σε οικισµούς, τµήµατα πολεοδοµικών 
συγκροτηµάτων, κλπ, είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τον κίνδυνο µετακίνησης, στον οποίο είναι δυνατό να 
εκτεθούν κατευθυνόµενοι προς ασφαλή χώρο 4 

• Η δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης ως µέτρο που δροµολογείται για την προληπτική προστασία των 
πολιτών, έχει χαρακτήρα µη υποχρεωτικό, βασιζόµενη στην ενηµέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις 
πιθανές συνέπειες που έχει η παραµονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της 
αποµάκρυνσης 

• Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ οργανωµένης προληπτικής αποµάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων 
απεγκλωβισµού και διάσωσης πολιτών βασίζεται στο γεγονός ότι στη µεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες 
βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραµονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται ένα 
καταστροφικό φαινόµενο, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 
οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του χώρου που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόµενο και η 
προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άµεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το 
ταχύτερο δυνατόν, ώστε να µην υπάρξουν απώλειες. 

• Η δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης πραγµατοποιείται µόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή 
οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.  

 
Ο κίνδυνος που διατρέχουν άµεσα οι πολίτες µετά την εκδήλωση ισχυρού σεισµού προέρχεται κατά βάση:  

α) από εκτεταµένες πυρκαγιές σε αστικό χώρο  
β) από διαρροές επικίνδυνων ουσιών, κλπ.   
γ) από επαγόµενα κατολισθητικά φαινόµενα  
δ) από εκτεταµένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη µετασεισµική περίοδο. 

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών εξ αιτίας σεισµών θα 
πρέπει να συνδέεται κατά βάση µε τους ανωτέρω κινδύνους.  

Η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, πρέπει να βασίζεται στις 
εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της 
καταστροφής.  

Στις περιπτώσεις των σεισµών η ευθύνη περιορισµού των συνεπειών και κατά συνέπεια η αρµοδιότητα 
εισήγησης στα όργανα λήψης της απόφασης που ορίζονται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, ανήκει: 

• στον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του 
πυροσβεστικού έργου στις περιπτώσεις εκτεταµένων πυρκαγιών σε αστικό χώρο, όπως επίσης και σε 
περιπτώσεις που συνδέονται µε διαρροές επικίνδυνων ουσιών, κλπ. µετά από σχετική ενηµέρωση από τον 
τεχνικό ασφαλείας ή τον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή 

• στις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων ή στις αρµόδιες κατά τόπους ∆/νσεις Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειών σε περιπτώσεις επαγόµενων κατολισθητικών φαινοµένων. Για την εκτίµηση της 
επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινοµένου µπορεί να ζητηθεί και η συνδροµή της Ελληνικής Αρχής 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συµβούλου, στο πλαίσιο εφαρµογής του 
Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50 Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α). 

• στις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων στις περιπτώσεις εκτεταµένων καταρρεύσεων κτιρίων ή 
στοιχείων τους που δύναται να καταρρεύσουν κατά την µετασεισµική περίοδο και να θέσουν σε κίνδυνο τη 
ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που διαµένουν στην περιοχή αυτή, λαµβάνοντας υπόψη και τα πρώτα 

                                                           
4
 Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο  πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των 

προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και  ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους 

από το χώρο ή τους χώρους  αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις 

πλημμυρών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και 

δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες. 
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αποτελέσµατα των αυτοψιών των συνεργείων της Γ∆ΑΕΦΚ που έχουν µεταβεί στη πληγείσα περιοχή, όταν 
αυτό είναι εφικτό. 

Σηµειώνεται ότι η δράση της αποµάκρυνσης πρέπει να πραγµατοποιείται µόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως 
η καλή οργάνωση για την υλοποίησή της.  

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό κατολισθητικών φαινοµένων, αυτό µπορεί να 
αξιολογείται και να λαµβάνεται υπόψη κατά περίπτωση, δεδοµένου του προληπτικού χαρακτήρα του µέτρου της 
οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών. 

Η ανωτέρω σχετική διάταξη δεν έχει εφαρµογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόµων, που 
ευρίσκονται εντός υποδοµών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες 
νοµοθεσίες και η αποµάκρυνσή τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί 
ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά 
Ιδρύµατα, ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά καταλύµατα, 
κλπ).  

Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρµοδιότητα των υπεύθυνων λειτουργίας τους και 
λαµβάνεται µετά από σχετική ενηµέρωση από τους φορείς που ορίζονται εκ του θεσµικού τους ρόλου κατά 
περίπτωση και έχουν την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή. 

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω υποδοµών ή εγκαταστάσεων 
θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο ∆ήµαρχο, όπως επίσης και στον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για 
λόγους πληρέστερης ενηµέρωσής τους για τις δράσεις που δροµολογούνται από άλλους φορείς. 

Προς υποβοήθηση του έργου τους στη λήψη και υλοποίηση της απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση 
των πολιτών εξαιτίας σεισµών, οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ήµαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν 
αυτό είναι εφικτό, µπορούν άµεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και οι 
Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας. 

Επισηµαίνεται ότι η εξασφάλιση µέσων για τη µετακίνηση πολιτών, µπορεί να γίνει από φορείς του δηµοσίου 
(ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες ∆υνάµεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τοµέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στο πλαίσιο 
αυτό, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου ή η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει 
να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιµότητας), τα µέσα που µπορούν να διαθέσουν οι 
φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόµενο υλοποίησης 
µιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του 
δηµοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, µέσω ενός µνηµονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς 
του ιδιωτικού τοµέα. 

Η οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσµικά από την Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα (Ν. 
2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α), Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 
Α). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνοµία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 
Α), έχει σηµαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την αποµάκρυνση πολιτών. 

Θέµατα που συνδέονται µε τον εντοπισµό και ειδοποίηση των πολιτών για την αποµάκρυνσή τους όταν έχει 
ληφθεί σχετική απόφαση, µε την τήρηση της τάξης, µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την αποµάκρυνση, καθώς 
και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκληµάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται από την 
περιοχή, αποτελούν αρµοδιότητα των κατά τόπους αρµόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, ή περιλαµβάνει άτοµα 
µε προβλήµατα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η παρουσία µονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους 
παροχής άµεσης προνοσοκοµειακής ιατρικής βοήθειας, λόγω αρµοδιότητας (Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217 Α). 

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση µέσων µεταφοράς µε τη διαδικασία της επίταξης δεν 
είναι άµεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 41 του Ν. 3536/2007 
(ΦΕΚ 42 Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α). 
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7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης 

Ο ∆ήµαρχος, έχοντας υπόψη την εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη 

περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, καθορίζει άµεσα σηµείο συγκέντρωσης 

(σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια 

εµπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άµεσα εφικτό, οι 

αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί, η µεταξύ τους 

επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών µε την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισµός 

τους. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα για την άµεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, 
στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση.  

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος, πλαισιωµένος από τους επικεφαλείς των φορέων που εµπλέκονται, πριν λάβει την 
απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιµήσει ή εξασφαλίσει τα εξής: 

• Τον αριθµό των ατόµων που πρέπει να αποµακρυνθούν, µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία ή άλλες 
πληροφορίες που σχετίζονται µε τον αριθµό των ατόµων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για 
διάφορους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η αποµάκρυνση, µε βάση τον κίνδυνο, ενδεχοµένως να µην αφορά 
το σύνολο των πολιτών, αλλά µέρος αυτών (άτοµα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτοµα µε προβλήµατα υγείας, 
κλπ). 

• Τον προσδιορισµό των µέσων µεταφοράς µε βάση τον αριθµό των ατόµων που πρέπει να 
αποµακρυνθούν και τη διαθεσιµότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, 
εφόσον χρειάζονται µεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των µέσων αποµάκρυνσης αποτελεί κρίσιµη 
παράµετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης µια άλλη παράµετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η 
δυνατότητα αποµάκρυνσης των πολιτών µε δικά τους µέσα, από καθορισµένα δροµολόγια στα οποία έχει 
εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας. 

Επισηµαίνεται ότι η εξασφάλιση µέσων για την µετακίνηση πολιτών µπορεί να γίνει µε τα µέσα 
∆ηµοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο ∆ήµος, ή µε τη συνδροµή µέσων άλλων φορέων του δηµοσίου ή του 
ιδιωτικού τοµέα, τα οποία είναι άµεσα διαθέσιµα σε τοπικό επίπεδο.  

Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου θα πρέπει να γνωρίζει εκ των 
προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιµότητας), τα µέσα που µπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό 
επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόµενο υλοποίησης µιας τέτοιας 
δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του 
δηµοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, µέσω ενός µνηµονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για 
φορείς του ιδιωτικού τοµέα. 

Στις περιπτώσεις που για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η 
χρήση πλωτών θαλασσίων µέσων, η παρουσία και η συµβολή των κατά τόπους Λιµενικών Αρχών αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102 Α και Π∆ 13/2018, ΦΕΚ 26 Α). Στο πλαίσιο αυτό, ο 
∆ήµαρχος επικοινωνεί µε την οικεία Λιµενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών µέσων. 

• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σηµεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωµένη 
αποµάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται µεταφορά.  

• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής 
που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισµού και ειδοποίησής τους (πόρτα–
πόρτα, ανακοινώσεις σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµός, κλπ). 

• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δροµολόγια που έχουν 
προσδιοριστεί από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη 
και την εκτιµώµενη εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου από τον φορέα που κατά περίπτωση έχει την 
ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος κατά 
την αποµάκρυνση των πολιτών.  
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Η δυνατότητα αυτή αφορά δροµολόγια που θα χρησιµοποιηθούν τόσο από τα µέσα µαζικής µεταφοράς 
των πολιτών, όσο και από τα ίδια µέσα που ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν οι πολίτες που αποµακρύνονται 
µετά τη λήψη και δηµοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.  

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δροµολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει 
να παρενοχλούν την κίνηση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ. ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).  

• Τη διασφάλιση επικοινωνιών µεταξύ των αρµόδιων φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισµός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών µε την 
τρέχουσα εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου. 

• Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που αποµακρύνονται σε επιλεγµένους ασφαλείς χώρους 
συµπεριλαµβανοµένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να αποµακρυνθούν από την περιοχή µέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος για τον οποίο αποµακρύνονται. Η εκτίµηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαµένουν µόνιµα 
ή προσωρινά στη περιοχή.  

• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που αποµακρύνθηκαν και διαµένουν µόνιµα ή προσωρινά 
στην περιοχή. 
Με δεδοµένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας/συνεργασίας και άλλων φορέων (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, 

κλπ) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ήµαρχοι, οι περιοχές των οποίων 
πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινοµένου, µπορούν να 
συγκαλούν άµεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το 
σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των ∆ήµων, µετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συµµετέχουν ενεργά 
στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών. 

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε µια οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως 
εξής: 
1. Εκτίµηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισµού 

των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής 
2. Άµεσος καθορισµός από το αρµόδιο Αποκεντρωµένο όργανο Π.Π. (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης / 

Αντιπεριφερειάρχης) σηµείου συγκέντρωσης φορέων που δύναται να υποστηρίξουν την δράση (ΕΛΑΣ, ΠΣ, 
ΕΚΑΒ, κλπ).  

3. Λήψη απόφασης για την αποµάκρυνση, ή µη αποµάκρυνση, από το αρµόδιο Αποκεντρωµένο όργανο Π.Π. 
4. Ενηµέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την αποµάκρυνσή του. Η δηµόσια ανακοίνωση της 

απόφασης προς ενηµέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται µε ευθύνη του ∆ηµάρχου που έλαβε την 
απόφαση ή του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη/ Περιφερειάρχη όταν οι περιοχές από τις οποίες θα 
αποµακρυνθούν οι πολίτες ανήκουν σε παραπάνω από ένα ∆ήµο. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής 
βασικές πληροφορίες : 

• Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της. 
• Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής ή των περιοχών µέσα από τις οποίες θα πρέπει να 

αποµακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραµείνουν σε αυτές. 

• Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής αποµάκρυνσης όλων των πολιτών, ή 
συγκεκριµένων οµάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτοµα παιδικής ηλικίας, 
ηλικιωµένοι, κλπ).  

• Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν οι πολίτες (σηµεία συγκέντρωσης), εφόσον 
χρειάζονται µεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείµενα που µπορούν να έχουν µαζί τους. 

• Να προσδιορίζει την προβλεπόµενη διάρκεια της αποµάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισµού. 
• Να κατονοµάζει τα ασφαλή οδικά δροµολόγια καθώς και τυχόν µονοδροµήσεις που µπορούν να 

ακολουθήσουν σε περίπτωση αποµάκρυνσης µε δικά τους µέσα. 

• Να αναφέρει τη διαθέσιµη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισµού. 
• Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται. 
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Σηµειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που θα δεχτούν να αναµεταδώσουν 
την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δηµιουργία µίας και µοναδικής συνολικής εικόνας αντιµετώπισης της 
κατάστασης προς το κοινό.  

Ωστόσο, πέραν των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εµβέλειας που θα 
αναµεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενηµέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την 
έναρξη της διαδικασίας αποµάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε µεθόδους και πρακτικές 
που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισµό και εν συνεχεία την ενηµέρωση των πολιτών 
για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραµείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενηµέρωση µε 
διερχόµενο όχηµα που παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες, συνδυασµός και των δύο µεθόδων). Στην 
περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές, το έργο 
των οποίων µπορεί να υποστηριχθεί και από δηµοτικούς υπαλλήλους. 

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης, που θα ακολουθήσουν οι εµπλεκόµενοι φορείς, αποτελεί 
διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναµενόµενη εξέλιξη της καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιµοι για την υλοποίηση της δράσης. 

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εµπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή 
έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, ∆ήµαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρµόδιος 
εξουσιοδοτηµένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση ποιος έχει το γενικό συντονισµό των επιµέρους 
ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της. 

 

7.2  Σχέδιο δράσης  

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε µια οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών 
περιγράφονται ως εξής: 
1. Εκτίµηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από την 

Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. ή από τον εκάστοτε επικεφαλής αξιωµατικό του Π.Σ., προς τον αρµόδιο ∆ήµαρχο. 
2. Άµεσος καθορισµός από τον ∆ήµαρχο σηµείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εµπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, 

ΕΚΑΒ, κλπ). Επισηµαίνεται ότι η ενέργεια αυτή δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση από το ∆ήµαρχο του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον η εξέλιξη του φαινοµένου το επιτρέπει. 

3. Λήψη απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση, ή µη αποµάκρυνση, από τον αρµόδιο 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α) (όπως αυτό 
ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 
73 Α)) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του παρόντος). 

4. Ενηµέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την αποµάκρυνσή του. Η δηµόσια ανακοίνωση της 
απόφασης προς ενηµέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται µε ευθύνη του ∆ηµάρχου που έλαβε την 
απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες : 

• Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της. 

• Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής µέσα από την οποία θα πρέπει να 
αποµακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραµείνουν σε αυτή. 

• Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωµένης προληπτικής 
αποµάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριµένων οµάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά 
προτεραιότητα (άτοµα µε αναπνευστικά προβλήµατα, άτοµα παιδικής ηλικίας, ηλικιωµένοι, κλπ).  

• Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σηµεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον 
χρειάζονται µεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείµενα που µπορούν να έχουν µαζί τους. 

• Να προσδιορίζει την προβλεπόµενη διάρκεια της αποµάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισµού. 
• Να κατονοµάζει τα ασφαλή οδικά δροµολόγια καθώς και τυχόν µονοδροµήσεις που µπορούν να 

ακολουθήσουν οι πολίτες σε περίπτωση αποµάκρυνσης µε δικά τους µέσα. 

• Να αναφέρει τη διαθέσιµη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισµού. 
• Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται. 
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Σηµειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που θα δεχτούν να αναµεταδώσουν 
την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δηµιουργία µίας και µοναδικής συνολικής εικόνας αντιµετώπισης της 
κατάστασης προς το κοινό.  
Ωστόσο, πέραν των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εµβέλειας που θα 
αναµεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενηµέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την 
έναρξη της διαδικασίας οργανωµένης προληπτικής αποµάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο 
λόγο σε µεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισµό και εν 
συνεχεία την ενηµέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραµείνουν 
στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενηµέρωση µε διερχόµενο όχηµα που παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες, 
συνδυασµός και των δυο µεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης 
έχουν οι κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές, το έργο των οποίων µπορεί να υποστηριχτεί και από δηµοτικούς 
υπαλλήλους. Ένα άλλο πλεονέκτηµα που παρέχει η ενηµέρωση µε τις µεθόδους αυτές, είναι και η 
δυνατότητα άµεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυµούν να αποµακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά 
τους µέσα, ή χρειάζονται ειδική µετακίνηση (ασθενείς, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, κλπ). Οι πληροφορίες 
αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίµηση των µέσων που απαιτούνται για την οργανωµένη 
αποµάκρυνση των πολιτών. 

5. Εκτέλεση/δροµολόγηση επιµέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν 
όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, πριν τη δηµοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισµό του οργάνου 
που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της. 
Επισηµαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την 
αποµάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκληµάτων κατά της περιουσίας των πολιτών 
που αποµακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρµοδιότητα των κατά τόπους Αστυνοµικών Αρχών. 

6. Τερµατισµός επιµέρους δράσεων και αποκλιµάκωση εµπλεκόµενων φορέων, µετά από σχετική απόφαση του 
∆ηµάρχου.  

7. Καταγραφή και αποτίµηση έργου από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου. 
Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εµπλεκόµενοι φορείς, αποτελεί 

διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναµενόµενη εξέλιξη της καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιµοι για την υλοποίηση της δράσης.  

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εµπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή 
έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, ∆ήµαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρµόδιος 
εξουσιοδοτηµένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση ποιος έχει το γενικό συντονισµό των επιµέρους 
ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της. 

 

7.3 Ειδικότερες δράσεις 

• Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει 
µέριµνα από το ∆ήµαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τη λήψη της 
απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση και τις ασφαλείς διαδροµές που µπορούν να ακολουθήσουν 
όσοι θέλουν να αποµακρυνθούν µε ίδια µέσα. 

• Για τη µεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια µέσα µετακίνησης, κρίνεται απαραίτητο, εφ 
όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σηµείο συγκέντρωσής τους, για την εν συνεχεία αποµάκρυνσή 
τους, µε στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους µε τις Αρχές και τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών 
υποστήριξής τους. 

• Η οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά προτίµηση εντός 
των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του ∆ήµου που πλήττεται ή σε 
όµορους ∆ήµους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα µε το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από 
το ∆ήµαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτηµένο αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη), όταν η εξελισσόµενη 
ή επικείµενη καταστροφή µπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα ∆ήµο.  
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• Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισµό κατά το στάδιο εκτέλεσης - 
υλοποίησης της δράσης, δεδοµένου ότι δύναται να δροµολογείται από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει 
καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από 
τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ή το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, 
δεδοµένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, ∆ήµαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον 
εξουσιοδοτηµένο αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη). 
 

7.4  Μνηµόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών λόγω 

σεισµών 

Οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, 
λαµβάνοντας υπόψη τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ 2000 – ΥΑ ∆17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 
2184 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) να προχωρήσουν στη σύνταξη µνηµονίου ενεργειών σχετικά µε τη 
δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών λόγω εκδήλωσης σεισµού. Στο µνηµόνιο αυτό να αναφέρονται: 
Α) οι διαδικασίες για τη λήψη της απόφασης από τον ∆ήµαρχο για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση 

πολιτών, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της παρ. 7.1 του παρόντος 
Β) οι δράσεις του ∆ηµάρχου και των λοιπών οργάνων και υπηρεσιών του ∆ήµου για την υλοποίηση της 

απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7.2 
του παρόντος 

Γ) τα επιχειρησιακά έτοιµα µέσα του ∆ήµου, καθώς και τα µέσα που δύναται να εξασφαλίσει ο ∆ήµος µέσω των 
µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς 

∆) ονοµαστική κατάσταση των υπευθύνων του ∆ήµου για την υλοποίηση επιµέρους δράσεων, µε τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους. 
Μετά τη σύνταξη του ανωτέρω µνηµονίου ενεργειών, αντίγραφό του θα κοινοποιηθεί από το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας του ∆ήµου στον ∆ήµαρχο, καθώς και στα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του ∆ήµου που εµπλέκονται 
στην υλοποίηση δράσεων οργανωµένης προληπτικής αποµάκρυνσης πολιτών. 
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ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

8.1  Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη που εµπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας είναι δυνατή µέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη 
µε τη συµµετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

 

8.2  Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις 

Για τον έλεγχο του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου πραγµατοποιούνται ασκήσεις που διοργανώνονται από το Γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των 
διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρµογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

Για το σκοπό αυτή η ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει εκδώσει 
επικαιροποιηµένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασµό και τη ∆ιεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας» µε το 532/23-01-2020 έγγραφό της µε Α∆Α: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95. 

 

8.2.1 ∆ιενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµων και Περιφερειών της χώρας 

Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα, συνιστά 
την πιο ασφαλή µέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιµασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής 
ετοιµότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισµού των φορέων σε δράσεις αντιµετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω σεισµού. 

Μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, µε εντολή 
του ∆ηµάρχου, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου προγραµµατίζει σε ετήσια βάση µια άσκηση 
ετοιµότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση σεισµού, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.  

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέµατα κατανοµής ρόλων και αρµοδιοτήτων 
των υπηρεσιών των ∆ήµων, µε στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των 
οργανικών µονάδων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου στην αντιµετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση σεισµού. 

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται µόνο στην άσκηση των 
οργανικών µονάδων και υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για τη βελτίωση του σχεδιασµού τους στην 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού, 
χωρίς την εµπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ). 
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Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συµµετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς σε 
επίπεδο ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισµού και διαλειτουργικότητας 
µεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται µε την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού. 

Η ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράµει στον σχεδιασµό, 
διεξαγωγή και αποτίµηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου, κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος. 

 

8.3  Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου 

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών αναφέρεται σε 
ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:  
• νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις που επηρεάζουν τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων στο Σχέδιο ∆/νσεων του 

Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων µε τους οποίους αυτός συνεργάζεται 
• ίδρυση Φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, 
• νέες θεσµικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις, 
• νέα ανάλυση κινδύνου, 
• αποτιµήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο. 

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόµενη αλλαγή συγκεκριµένων στοιχείων 
του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός 
κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι: 
• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εµπλεκόµενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης. 
• Μνηµόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο. 
• ∆ιαδικασίες και υποδείγµατα εντύπων. 
• Στοιχεία νέων δηµιουργηθέντων υποδοµών (κυκλοφοριακών και άλλων). 

 

8.4  Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής 

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), 
έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές µεγάλης έντασης 
καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του 
αντίστοιχου σχεδιασµού, για την αντιµετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, καθώς και 
για την αποκατάσταση των ζηµιών. Επίσης, εµπεριέχονται εκθέσεις απολογισµού δράσης των επί µέρους 
αρµόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιµετώπισης παρόµοιων 
φαινοµένων. 

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
σεισµών και την αποκατάσταση των ζηµιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία µε χρονολογική 
σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήµατος κινητοποίησης πολιτικής 
προστασίας, µε στόχο τη βελτίωση του σχεδιασµού για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 
καταστροφικών φαινοµένων και τον µετριασµό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον. 

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των 
Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται µε τον φάκελο καταστροφής στις 
περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών µεγάλης έντασης από την εκδήλωση σεισµών 
και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις 
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γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται µε τον φάκελο καταστροφής 
θα γίνεται µε σχετικό αίτηµα της Γενικής Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εµπλεκόµενους φορείς. 
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ΜΕΡΟΣ 9.  ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο µιας καταστροφής, µε πολιτική περιβολή, δεν 

δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές 
πολύτιµος χρόνος µέχρι την ταυτοποίησή τους από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη 
η παρουσία τους από πολίτες, οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. 

Σύµφωνα µε το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά µπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει 
να έχουν την ακόλουθη µορφή: 

 
 

 

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά µπουφάν Πολιτικής Προστασίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΡΟΣ 9 

 

ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας: 

 

Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας 

 
Αναλυτικές προδιαγραφές για την εµφάνιση των επιχειρησιακών µπουφάν και γιλέκων Πολιτικής Προστασίας 

δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ. 
Για τους εργαζόµενους στις οργανικές µονάδες Πολιτικής Προστασίας (∆/νσεις, Τµήµατα και Γραφεία) πέραν 

των επιχειρησιακών µπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί µεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του 
συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την 
ασφάλειά τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208 Β). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

• Χαρτογραφική αποτύπωση των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• Χαρτογραφική αποτύπωση της κατανοµής των αρµοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη όπως έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr) και ειδικότερα 
στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και στο πεδίο «Κατανοµή 

Αρµοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου». Στους ανωτέρω χάρτες αποτυπώνονται επίσης τα όρια των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και των ∆ήµων, καθώς και οι κυριότερες πόλεις της Περιφέρειας. 

• Χάρτες µε υπαίθριους χώρους για συγκέντρωση πληθυσµού (χώροι καταφυγής)  
(Οι χάρτες βρίσκονται στο Παράρτηµα Η «Χώροι Καταφυγής Πληθυσµού και Χώροι Εναπόθεσης Αδρανών 
Υλικών σε Επίπεδο ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη» (Παράρτηµα Η). 

• Χάρτες µε προκαθορισµένα σηµεία εναπόθεσης µπαζών από καταρρεύσεις κτιρίων. (Παράρτηµα Η). 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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Χάρτης Α1:  ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  
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Χάρτης Α2:  Χαρτογραφική αποτύπωση του οδικού δικτύου του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

Τα µνηµόνια ενεργειών συντάσσονται από το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατ’ 
εφαρµογή του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Σεισµών. Μετά τη σύνταξή τους, το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κοινοποιεί 
αντίγραφο του αντίστοιχου µνηµονίου ενεργειών στον ∆ήµαρχο, καθώς και στους λοιπούς εµπλεκόµενους σε 
επίπεδο ∆ήµου. 

 
  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 

 
Στο παρόν Παράρτηµα Β1 παρατίθενται ειδικότερα: 

• Μνηµόνιο ενεργειών ∆ηµάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη  
• Μνηµόνιο ενεργειών Αντιδηµάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη για θέµατα Πολιτικής Προστασίας 
• Μνηµόνιο ενεργειών Τµήµατος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας – 

Χορτιάτη 

• Μνηµόνιο ενεργειών ∆/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 
• Μνηµόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

Επίσης παρατίθενται: 

• ονοµαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, που 
συνδέονται µε την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που µπορεί να προκύψουν από εκδήλωση σεισµού 
καθώς και των αναπληρωτών τους, µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοµατεπώνυµο, τίτλος, θέση, ιδιότητα 
/ ειδικότητα, τηλέφωνα) 

• κατάλογος των επιχειρησιακών µέσων που άµεσα διαθέτει ο ∆ήµος για την υλοποίηση των δράσεων 
Πολιτικής Προστασίας (µηχανήµατα έργων, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, κλπ) που συνδέονται µε την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού. 

 
Στον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη για θέµατα πολιτικής προστασίας  είναι αρµόδιοι οι ακόλουθοι.  

Πίνακας 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ email 

Σταθερό 

Τηλέφωνο 

Κινητό 

Τηλέφωνο 

∆ήµαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
dimarhos.panorama 
@pilea-hortiatis.gr 

2313301005 6944246749 

Αντιδήµαρχος Καθ/τας 
και Περιβ/ντος ∆.Ε. 
Πυλαίας-Πανοράµατος 

Ιωάννης Καρτάλης 
(αρµόδιος 

αντιδήµαρχος για 
θέµατα Πολιτικής 

Προστασίας 

i.kartalis 
@pilea-hortiatis.gr 

2313302660 6974773262 

Προϊσταµένη Τµήµατος 
Φυσικού 
Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας 

∆ρ. Μυρτώ Αικ. 
Κωνσταντινίδου 

m.konstantinidou@pilea
-hortiatis.gr 

2310326370 6938088875 

Αναπληρωτές  
Αν. Προϊστάµενος 
Τµήµατος Συντηρήσεων 
Μικρής Κλίµακας και 
Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκατάστασεων 

Κ. Λεωνίδας 
Καλπακίδης  

i.kalpakidis@pilea-
hortiatis.gr 

2310326370 6970021199 

Προϊστάµενος 
Τµήµατος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης  

Μιχάλης Σταµπουλής  
m.stampoulis@pilea-

hortiatis.gr 
2310326370 6947824109 
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Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Σεισµών ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  

 

Μνηµόνιο ενεργειών ∆ηµάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη 

 

 

Προπαρασκευαστικές δράσεις  

• Έκδοση Απόφασης ορισµού υπευθύνων του Τµήµατος Φυσικού Περιβάλλοντος και  Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη σύνταξη ή 
επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη, µε βάση τις οδηγίες σχεδίασης της 
παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» (1η έκδοση). 

• Εντολή προς την ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για τη 
συντήρηση εξοπλισµού και µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού. 

• Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για να προβούν σε προσεισµικό 
έλεγχο κτιρίων βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π. 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, σε συνεργασία 

µε την ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, για την κατάρτιση µνηµονίου συνεργασίας µε ιδιωτικούς 
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού. 

• Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002. 

• Εντολή, προς  τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για την καταγραφή των µέσων και του ανθρώπινου 
δυναµικού που µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού και κοινοποίησή τους στο Τµήµα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου. 

• Συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των 
εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών µετά την εκδήλωση σεισµού. 

• Εντολή προς τη Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και 

Εθελοντισµού του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής 
ζηµιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε 
κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισµών (προνοιακό επίδοµα) 

• Εντολή προς το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισµού του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για 
την τήρηση καταλόγου των ωφελουµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη διενέργεια 
άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής 
ετοιµότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου έναντι σεισµών, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 
(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 
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• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για δράσεις 
ενηµέρωσης του κοινού για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από την εκδήλωση σεισµών και θαλασσίων κυµάτων βαρύτητας (τσουνάµι). 

 

Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιµότητα αντιµετώπισης 

κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών 

• ∆ίνει εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη 

σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιµότητας για την επίλυση 
ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
σεισµών, όπως επίσης και ζητηµάτων που αφορούν τη συνεργασία µε τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής 
Προστασίας 

• Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιµότητας για την επίλυση 
ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
σεισµών, όπως επίσης και ζητηµάτων που αφορούν τη συνεργασία µε τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής 
Προστασίας 

• Ιεραρχεί και δροµολογεί, κατά το µέρος που τον αφορά, τα µέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο 
ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.  
 

∆ράσεις αυξηµένης ετοιµότητας εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισµών 

Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη µετά από την ενηµέρωσή του από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής 
Προστασίας: 

• ∆ίνει εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη 

σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο 

• Συµµετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί  

• ∆ίνει εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για έλεγχο 
της  πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη.  
 

∆ράσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών µετά την εκδήλωση του σεισµού 

• Συντονισµός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων, εντός των ορίων του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για άµεση 

κινητοποίηση των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, για συλλογή περαιτέρω 
πληροφοριών, σχετικά µε τις επιπτώσεις του σεισµού 

• Εντολή προς τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για άµεσο έλεγχο των κτιρίων του ∆ήµου που στεγάζονται 

οι οργανικές µονάδες που εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση 
ζηµιών 

• Εντολή προς τη ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για διάθεση προσωπικού και µέσων που 
διαθέτουν (µηχανήµατα έργων, κλπ.) για την άρση εµποδίων στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του, για τη 
διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις 
νοσοκοµειακές µονάδες, κλπ 

• Συντονισµός της άµεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκόµενων φορέων (Π.Σ., 
ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισµού, µε µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη. 
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• Εντολή για συνδροµή προσωπικού και µέσων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη σε όµορους ∆ήµους µετά 
από σχετική συνεννόηση µε τους αρµόδιους ∆ηµάρχους 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για υποβολή 

αιτήµατος συνδροµής µε υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού, από όµορους ∆ήµους, την οικεία  
Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ή το ΚΕΠΠ 

• Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση των πολιτών, για 
λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόµενη ή από επικείµενη καταστροφή, στα πλαίσια 
εφαρµογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για την 
ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
σεισµού 

• Εντολή του ∆ηµάρχου προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 

για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
• Ενηµερώνει τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την τρέχουσα κατάσταση 
• Αιτείται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι 
• Εφόσον µετά τον άµεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων από τους υπαλλήλους του ∆ήµου, που 

διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα (Παράρτηµα Β) προκύψει η ανάγκη, ενηµερώνει την 

εταιρία «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε», ώστε να διενεργήσουν µετασεισµικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων. 
• Εκδίδει απόφαση διακοπής µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του 

∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, αν κρίνεται απαραίτητο, (αρθ. 
94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) 

• Βρίσκεται σε άµεση επικοινωνία µε τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας στις 
περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και µέσων των 
αρµόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµού 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για παραµονή, 

µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί 
• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για την 

ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο για 
υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

• Ενηµέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δροµολογούνται από το ∆ήµο Πυλαίας – 
Χορτιάτη για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση σεισµού, καθώς και για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας. 

• Εντολή προς τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, για τη δροµολόγηση δράσεων που 
αφορούν τη δηµιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου. Το τηλεφωνικό Κέντρο θα καταγράφει προβλήµατα που έχουν 
δηµιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισµού (καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης 
κλπ) και θα τα προωθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει 
αιτήµατα πολιτών για άµεση προσωρινή διαµονή καθώς και εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης 
µε την Γενική ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοµών, θα καταγράφει τα στοιχεία των πολιτών που επιθυµούν µετασεισµικό έλεγχο 
κατοικιών από κλιµάκιο της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.. 
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∆ράσεις για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Εκτίµηση του αριθµού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άµεσα καταλύµατα, 
µε βάση τις πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές 
ζηµιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενηµέρωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για το συνολικό αριθµό των πολιτών στην 
περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άµεσα καταλύµατα, καθώς οι κατοικίες 
τους έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζηµιές 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τη 
γνωστοποίηση µέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης και τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, της λειτουργίας τηλεφωνικής γραµµής, στην οποία µπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι 
ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άµεσα προσωρινή διαµονή 

• Εντολή στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για µίσθωση καταλυµάτων για την προσωρινή στέγαση 
πολιτών  

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για την 
ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για την 
επιστροφή των πολιτών που αποµακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, 
εφόσον χρειάζονται µεταφορά. 

• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος καθώς και στην ∆ΕΥΑΧ 

και την ΕΥΑΘ για άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδοµών αρµοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, 
οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισµών 

• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου για τον έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητάς 
τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζηµιών 

• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και 

Εθελοντισµού του ∆ήµου για την καταγραφή και εκτίµηση ζηµιών σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειµένου να χορηγηθούν οι προβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις για 
την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής 

• Συντονισµός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων, εντός των ορίων του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη, για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 
του Ν. 3013/2002 

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για παραµονή, 
µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµών.  

• Εντολή προς το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για υποβολή 
αιτήµατος προς τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνηµονίου 
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της 
ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινοµένου γεωλογικής αιτιολογίας 
(κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύµφωνα µε τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 
έγγραφα της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 
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Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Σεισµών ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  

 

Μνηµόνιο ενεργειών Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πυλαίας - 

Χορτιάτη 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις 

• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιµων πόρων του ∆ήµου, που δύνανται να διατεθούν στην 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά την εκδήλωση 
σεισµού, στα πλαίσια εφαρµογής του παρόντος σχεδίου. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 

∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη µε βάση τις οδηγίες 
σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική ονοµασία 
«ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου προκειµένου να εγκριθεί 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση µνηµονίων ενεργειών, σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του 
∆ήµου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισµών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί 
κατάλογοι µε τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των ∆ήµων (Παράρτηµα Θ) τα οποία και κοινοποιούνται στις 
κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛΑΣ. 

• Κοινοποίηση του επικαιροποιηµένου Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη στις αρµόδιες κατά 
τόπους ∆ιοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Ελληνικής Αστυνοµίας, για λόγους άµεσης 
κινητοποίησης και πληρέστερης ενηµέρωσής τους. 

• Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων Φορέων και της λήψης 
αποφάσεων. 

• Εξασφάλιση επικοινωνίας µε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και 
των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων σε τοπικό επίπεδο. 

• Κατάρτιση, σε συνεργασία µε την ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου, µνηµονίου 

συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του ∆ήµου 
στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµών, για την περίπτωση 
που δεν επαρκούν οι πόροι του ∆ήµου. 

• Κατάρτιση, σε συνεργασία µε την ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου, 

επικαιροποιηµένου  καταλόγου (µητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά 
προσόντα, προκειµένου να συνδράµουν το έργο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών (Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) (Παράρτηµα Β). 

• Καθορισµός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσµού, µετά από σχετική συνεννόηση µε την οικεία 
Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµών (χώροι καταφυγής) (Παράρτηµα Η). 

• Καθορισµός χώρων εναπόθεσης µπάζων, που ενδέχεται να προκύψουν µετά την εκδήλωση σεισµών, 
κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την Τεχνική Υπηρεσία (Παράρτηµα Η). 

• Μέριµνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του ∆ήµου κατόπιν εντολής του 
∆ηµάρχου 
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• Ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από σεισµούς και θαλάσσια κύµατα βαρύτητας (τσουνάµι), µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες 
και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από τη ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ 

• Προγραµµατισµός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και 
την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος) 

• Τήρηση αρχείου µε τις Εθελοντικές Οργανώσεις του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  
 

Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιµότητα αντιµετώπισης 

κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών 

• Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους 
ετοιµότητας για την επίλυση ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµών, όπως επίσης και ζητηµάτων που αφορούν τη συνεργασία µε τις 
εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

• Προχωρά στη διαµόρφωση του τελικού σχεδιασµού του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για πρόληψη και 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών µετά 
την εκδήλωση σεισµού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ηµάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη και µε βάση τα µέτρα, 
έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 
 

∆ράσεις αυξηµένης ετοιµότητας εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισµών 

• Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου 
• Επικαιροποίηση καταλόγου των άµεσα διαθέσιµων επιχειρησιακών µέσων που έχει ο ∆ήµος, καθώς και 

των µέσων που δύναται να διατεθούν µέσω του µνηµονίου συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµών και ενηµέρωση του 

∆ηµάρχου 

 

∆ράσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών µετά την εκδήλωση του σεισµού 

• Άµεση ενηµέρωση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος που 
εµπλέκονται σε αρχικό στάδιο, µε στόχο την άµεση κινητοποίησή τους, µετά από σχετική εντολή ∆ηµάρχου 

• Συνεχής επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης, το  αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα και 

την αρµόδια Π.Υ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται µε τις επιπτώσεις του σεισµού 
• Επικοινωνία µε το Παράρτηµα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Υγειονοµικές Μονάδες (Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά 

Νοσοκοµεία κ.λ.π.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τραυµατισµένους πολίτες από την εκδήλωση 
σεισµού 

• Άµεση επικοινωνία µε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μακεδονίας – Θράκης 
τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για λόγους αµοιβαίας ενηµέρωσης και συντονισµού 
στη διαχείριση πόρων 

• Ενεργοποίηση του µνηµονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την 
εκδήλωση σεισµού 

• Ενεργοποίηση µνηµονίου συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς, µετά από σχετική εντολή ∆ηµάρχου, για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του ∆ήµου 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισµού και διάσωσης από 
την αρµόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενηµέρωση του ∆ηµάρχου 
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• Υποβολή αιτήµατος, µετά από σχετική εντολή ∆ηµάρχου, για συνδροµή µε υλικά και µέσα προς 

ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 
σεισµών, από όµορους ∆ήµους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση   

• Τήρηση κατάστασης µε τα διατιθέµενα µέσα και το προσωπικό που µε εντολή ∆ηµάρχου έχουν εµπλακεί 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινοµένου 

• Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλεται από την υφιστάµενη κατάσταση, του µνηµονίου ενεργειών για την 

οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών, µετά από σχετική εντολή του ∆ηµάρχου. 
• Μέριµνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002 
• Εξασφάλιση της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους 

προκαθορισµένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισµών 
(χώροι καταφυγής)  

• Ενηµέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων του ∆ήµου για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών 

• Ενηµέρωση για την παραµονή, µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν 
διατεθεί µε εντολή του ∆ηµάρχου 

• Ενεργοποίηση µετά από σχετική εντολή ∆ηµάρχου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτης.  

• Ενηµέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δροµολογούνται από το ∆ήµο Πυλαίας – 
Χορτιάτης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς 
και για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας 
 

∆ράσεις για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Οργανώνει τη διανοµή πόσιµου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι 
• Συλλέγει πληροφορίες και ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο για το συνολικό αριθµό των πολιτών στην περιοχή 

ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζηµιές. 
• Βρίσκει καταλύµατα για τους πολίτες του ∆ήµου, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί 

σοβαρές ζηµιές, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
• Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων 

µετά από σεισµό (χώροι καταυλισµών), εφόσον συντρέχουν λόγοι 
• ∆ροµολογεί µε εντολή του ∆ηµάρχου δράσεις για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των 

πληγέντων µετά από σεισµό (χώροι καταυλισµών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον ∆ήµαρχο λόγω των 
πλεονεκτηµάτων που µπορεί να διαθέτει ο ∆ήµος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.1 
του παρόντος), σε συνεργασία µε την οικεία Περιφέρεια. Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων 
υποδοµής και προετοιµασίας των προκαθορισµένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων 

• Κινητοποιεί µε εντολή ∆ηµάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη ∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 

καθώς και την ∆ΕΥΑΧ και την ΕΥΑΘ για άµεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδοµών 
αρµοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή 
διακόπηκε λόγω σεισµών 

• Ενηµερώνει για την παραµονή, µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν 
διατεθεί µε εντολή του ∆ηµάρχου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω 
σεισµών 

• Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο για 
υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτης στην άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 
λόγω σεισµών 

• Ενεργοποιεί µνηµόνιο συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς, µετά από σχετική εντολή ∆ηµάρχου, για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισµών 
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• Υποβάλλει, κατόπιν εντολής ∆ηµάρχου, αίτηµα προς τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την 
ενεργοποίηση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινοµένου 
γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις) 

• Ενηµερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών 
του σεισµού. 
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Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Σεισµών ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτης 

 

Μνηµόνιο ενεργειών ∆/νσης Καθαριότητας και  Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη  

 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις 

• Συντήρηση εξοπλισµού και µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών 

• Συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου στην 

κατάρτιση µνηµονίου συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς 
ενίσχυση του έργου του ∆ήµου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την Εκδήλωση σεισµού, για την 
περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του ∆ήµου. 

• Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του ∆ήµου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα που θα 
χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.  

• Συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου στην 

καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιµων µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος 

• Συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για να 
καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης µπάζων µετά από την εκδήλωση σεισµών. 
 

∆ράσεις αυξηµένης ετοιµότητας εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισµών 

• Έλεγχος άµεσα διαθέσιµου εξοπλισµού και µέσων που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισµών 

• Ενηµέρωση του Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τα άµεσα 

διαθέσιµα επιχειρησιακά µέσα που έχει ο ∆ήµος για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 
των συνεπειών λόγω σεισµών. 
 

∆ράσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών µετά την εκδήλωσή του σεισµού 

• Μεριµνά για την άρση εµποδίων στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των 
οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκοµειακές µονάδες, κλπ. 

• Υποστηρίζει το έργο της  Γενικής ∆/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

(Γ∆ΑΕΦΚ) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών στον έλεγχο κτιρίων 
 

∆ράσεις για την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Αποστέλλει συνεργεία για άµεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδοµών αρµοδιότητάς τους 
(οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ) 

• Προβαίνει σε επεµβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως 
ετοιµόρροπων κτιρίων και την αποµάκρυνση των ερειπίων 
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Στον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη οι ακόλουθοι υπάλληλοι διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα, 

προκειµένου να συνδράµουν το έργο της Γ∆ΑΕΦΚ.  
Πίνακας 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ)  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΛ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. ΠΗΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) 
2310326370 

2. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(JCB - ΚΑΛΑΘΟΦΟΥ) 

2310326370 

3. 
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 

(ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ) 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΩΝ-

ΕΣΚΑΦΕΩΝ) (JCB) 
2310326370 

4. ΣΤΟΛΤΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) 
2310326370 

5. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 

2310326370 

6. ΣΕΪΤΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 

2310326370 

7. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 

2310326370 

8. ΧΑΪΛΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 
2310326370 

9. ΚΕΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 
2310326370 

10. 
ΦΛΑΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΥΒΙΟΣ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 
2310326370 

12. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

13. ΓΚΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

14. ΡΑ∆ΟΒΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

15. ΣΙΩΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

16. ΤΕΡΖΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

17. 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΒΟΗΘΟΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ 
2310326370 
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Πίνακας 2 (συνέχεια). ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ)  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΛ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

18. ΠΙΤΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ 
2310326370 

19. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

20. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

21. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

22. ΓΡΑΝ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΙΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

23. 
ΜΗΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

(ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ) 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

24. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ) 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

25. ΦΑΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2310326370 

26. ΛΑΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

27. ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

28. ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

29. 
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

30. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

31. ΚΑΝΕΛΛΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

32. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

33. ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2310326370 

34. ΤΖΙΚΑΣ ΧΑΙ∆ΕΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2310326370 
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Πίνακας 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ ) 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛ.  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. ΒΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310326370 

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310326370 

3. Ο∆ΟΝΤΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310326370 

4. ΤΣΑΧΟΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310326370 

5. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310326370 

6. ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

7. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

8. ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆Ε ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΤ/ΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

9. ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΤ/ΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

10. ΚΟΥΣΤΡΑΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

11. 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
∆Ε  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

12. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

13. ΚΟΝΤΟΛΑΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ∆Ε  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 

14. ΑΓΓΕΛΙΝΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆Ε  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 2310326370 

15. ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ∆Ε  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 2310326370 

16. ∆ΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ∆Ε  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 2310326370 

17. ΠΕΤΚΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ ∆Ε  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΥΛΑΙΑ 2310326370 
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Πίνακας 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

1 ΜΕ 67554 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΥΛΑΙΑ 

2 ΜΕ 118742 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΥΛΑΙΑ 

3 ΜΕ 74805 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΥΛΑΙΑ 

4 ΑΜ  65092 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΠΥΛΑΙΑ 

5 ΑΜ  65182 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΠΥΛΑΙΑ 

6 ΜΕ 115585 ΕΣΚ.ΦΟΡΤ.  (J.C.B.) ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

7 ΜΕ 83500 ΕΣΚ.ΦΟΡΤ. (J.C.B.) ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

8 ΜΕ 141266 ΕΣΚ.ΦΟΡΤ. (J.C.B.) ΠΥΛΑΙΑ 

9 ΜΕ 142955 ΕΣΚ.ΦΟΡΤ. (J.C.B.) ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 

10 ΜΕ 78883 ΕΣΚ.ΦΟΡΤ. (CASE) ΠΥΛΑΙΑ 

 
Επιπλέον ένα όχηµα περιπολίας 4χ4 NISSAN NAVARA D23 µε αρ. κυκλοφορίας ΝΙΕ 2625 παραχωρήθηκε 

από την ∆ΥΟΠΠ για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου µας τον Απρίλιο 2019. Είναι εξοπλισµένο µε 
δεξαµενή νερού για πυρόσβεση. 
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Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Σεισµών ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτης 

 

Μνηµόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις 

• Εκτέλεση του Προσεισµικού ελέγχου κτιρίων αρµοδιότητας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη βάσει των 
οδηγιών του ΑΟΣΠ 

• Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του ∆ήµου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα 

που θα χρησιµοποιηθούν για: α) τον άµεσο έλεγχο των κτιρίων του ∆ήµου που στεγάζονται οι οργανικές 
µονάδες που εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζηµιών, β) άµεσο 
οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων 

• Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζηµιών σε συνεργασία µε την 
Οικονοµική Υπηρεσία και την Κοινωνική Υπηρεσία  του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για την παροχή 
προνοιακού επιδόµατος στους πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.  
 

∆ράσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών µετά την εκδήλωσή του σεισµού 

• ∆ιενεργεί άµεσα οπτικό έλεγχο στα κτίρια του ∆ήµου που στεγάζονται οι οργανικές µονάδες που 

εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζηµιών. 
• Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα (Παράρτηµα 

Β), προκειµένου να µεταβούν και να προβούν σε άµεσο οπτικό έλεγχο των σχολικών µονάδων και 

ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο. Αν υπάρχουν εµφανείς βλάβες, ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει την Κτιριακές Υποδοµές 
Α.Ε., προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων 

• Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους της, προκειµένου να µεταβούν άµεσα στην πληγείσα περιοχή 

και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητάς τους για τη διαπίστωση 
ζηµιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες ή άλλα επαγόµενα των πληµµυρών φαινόµενα (κατολισθήσεις, κλπ) 
και εκτίµηση του δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για την άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας 
τους 

• Προβαίνει σε αναγνώριση των κτιρίων και των κατασκευών, στα οποία θα πρέπει να γίνει άρση 
επικινδυνοτήτων. 
 

Στον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη οι ακόλουθοι υπάλληλοι διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα, 
προκειµένου να συµµετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών προσεισµικού και µετασεισµικού ελεγχου.  

Πίνακας 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΣ email 
ΤΗΛ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Σαφαρίκα Βασιλική  
Πολιτικός 

Μηχανικός  
Προσεισµικός 
Έλεγχος 

v.safarika@pilea-
hortiatis.gr 2313302739 

2. Ιωαννίδης Γιώργος  
Πολιτικός 

Μηχανικός 
Μετασεισµικός 
Έλεγχος 

g.ioannidis@pilea-
hortiatis.gr 2310332144 

3. Σιρκελής Γιωργος 
Πολιτικός 

Μηχανικός 
Μετασεισµικός 
Έλεγχος 

g.sirkelis@pilea-
hortiatis.gr 2313302741 
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Στον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη οι ακόλουθοι υπάλληλοι διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα, 
προκειµένου να συµµετάσχουν στη συγκρότηση της επιτροπής καταγραφής ζηµιών για την οικονοµική ενίσχυση των 
πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. (Απόφαση ∆ηµάρχου αρ.  708 αρ. πρωτ.:24326/14-07-2021). 

Πίνακας 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΤΙΤΛΟΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ email 

Σταθερό 

Τηλέφωνο 

1. Ιγγλέση Μαργαρίτα 
Οικονοµικό 
Λογιστικό  

Οικονοµική 
Υπηρεσία  

m.igglesi@pilea-
hortiatis.gr 2313301079 

 Αναπληρώτρια  
Κάλτσιου Αργυρώ 

∆ιοικητικό  
Οικονοµική 
Υπηρεσία 

a.kaltsiou@pilea-
hortiatis.gr 2313301077 

2. Λαβασά Σοφία  
Πολιτικός 

Μηχανικός   

∆/νση 
Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος   

s.lavasa@pilea-
hortiatis.gr 2310326370 

 
Αναπληρώτρια  
Λαζαρίδου Σοφία  

Αρχιτέκτων 
Μηχανικός  

Τεχνική Υπηρεσία 
s.lazaridou@pilea-

hortiatis.gr 2313302725 

3. Μονοκρούσου Μαρία  
Κοινωνικός 
Λειτουργός   

Κοινωνική 
Υπηρεσία   

m.monokroussou@pilea-
hortiatis.gr 2310909216 

 
Αναπληρώτρια   
Καρανικόλα Ειρήνη   

Κοινωνικός 
Λειτουργός   

Κοινωνική 
Υπηρεσία   

e.karanikola@pilea-
hortiatis.gr 2310331093 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Σεισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 

Μνηµόνιο ενεργειών ∆ηµάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση 

πολιτών 

 
Στις περιπτώσεις των σεισµών, οι δράσεις του ∆ηµάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη, που αφορούν τη λήψη απόφασης 

για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών, ξεκινούν αµέσως µετά τη σχετική εισήγηση προς τον 

∆ήµαρχο από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από τα κλιµάκια της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. ή από τον εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωµατικού του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως 

συντονιστής του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος.  
Στην εισήγησή του προς τον ∆ήµαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη, ο εισηγητής, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα 

όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωµένης προληπτικής αποµάκρυνσης 
πολιτών. 

 

∆ράσεις για τη λήψη απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών 

 

Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άµεσα, 

σηµείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των 

φορέων που κύρια εµπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι 

άµεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

µεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο 

συντονισµός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άµεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν 
οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση.  

Εν συνεχεία ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, πλαισιωµένος από τους επικεφαλής των φορέων που 
εµπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιµήσει ή εξασφαλίσει τα εξής: 

• Τον αριθµό των ατόµων που πρέπει να αποµακρυνθούν. 
• Τον προσδιορισµό των µέσων µεταφοράς. 
• Τον τρόπο εντοπισµού και ειδοποίησης των πολιτών 
• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σηµεία συγκέντρωσης)  
• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών 

• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δροµολόγια που έχουν 
προσδιοριστεί από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη 
τη βατότητα του οδικού δικτύου, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος κατά την αποµάκρυνση των πολιτών.  

• Τη διασφάλιση επικοινωνιών µεταξύ των αρµόδιων φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης 
• Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που αποµακρύνονται σε επιλεγµένους ασφαλείς χώρους 
• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να αποµακρυνθούν από την περιοχή  

• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που αποµακρύνθηκαν και διαµένουν µόνιµα ή προσωρινά 
στην περιοχή. 
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Λήψη απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση, ή µη αποµάκρυνση 

• Λήψη απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση, ή µη αποµάκρυνση, από τον 
αρµόδιο ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως 
αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 
(ΦΕΚ 73 Α) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του 

παρόντος). 
 

∆ράσεις για την υλοποίηση της απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών 

• Ενηµέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την αποµάκρυνσή του. Η δηµόσια ανακοίνωση της 
απόφασης προς ενηµέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται µε ευθύνη του ∆ηµάρχου που έλαβε την εν 
λόγω απόφαση. 

• Εκτέλεση/δροµολόγηση επιµέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να 
ακολουθήσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, πριν τη δηµοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό 
συντονισµό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της. 

• Τερµατισµός επιµέρους δράσεων και αποκλιµάκωση εµπλεκόµενων φορέων, µετά από σχετική 
απόφαση του ∆ηµάρχου.  
Οι δράσεις των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών του ∆ήµου προσδιορίζονται από τον ∆ήµαρχο βάσει 

του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς. 

 
Τα διαθέσιµα επιχειρησιακά µέσα του ∆ήµου  καθώς και τα µέσα από άλλους φορείς του ∆ηµοσίου δίνονται 

στον Πίνακα 6 που ακολουθεί.  
Στο Παράρτηµα ∆ του παρόντος υπάρχει αντίγραφο του µητρώου εργοληπτών για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη όπως εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή µε την απόφαση 
µε αριθµό 125/07-04-2021, συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων επικοινωνίας των εργοληπτών.  

Πίνακας  7. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

∆ήµος ΚΗΗ 2109 FIAT IVECO Λεωφορείο 19 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος ΚΗΙ 6801 FIAT IVECO Λεωφορείο 19 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος ΚΗΙ 6802 FIAT IVECO Λεωφορείο 19 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος KHO 8487 FIAT IVECO Λεωφορείο 32 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος ΚΗΗ 5840 ISUZU Φορτηγό 4 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος ΚΗΙ 6804 MITSUBIHI Φορτηγό 2 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος ΚΗΗ 3543 
FORD 

RANGER 
Φορτηγό 4 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος ΚΗΙ 4780 PEUGOT Επιβατικό 5 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος ΚΗΙ 4781 PEUGOT Επιβατικό 5 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

∆ήµος KHO 8879 
ΜΑΝ 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
Λεωφορείο 41 Θ.Παχατουρίδης 2310 326370 

 
Τα µέσα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµα σε τοπικό επίπεδο.  
Το Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου θα πρέπει να γνωρίζει τη 

διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δηµοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, µέσω 
ενός µνηµονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τοµέα.  
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Στον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη για την υλοποίηση επιµέρους δράσεων  είναι αρµόδιοι οι ακόλουθοι.  
 

Πίνακας 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΚΙΝΗΤΟ 
e-mail 

∆ήµαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης 

2313301005 6944246749 dimarhos.panorama 
@pilea-hortiatis.gr 

Αντιδήµαρχος Καθ/τας 

και Περιβ/ντος ∆.Ε. 

Πυλαίας-Πανοράµατος 

Ιωάννης 
Καρτάλης 
(αρµόδιος 

αντιδήµαρχος για 
θέµατα Πολιτικής 

Προστασίας 

2313302660 6974773262 i.kartalis 
@pilea-hortiatis.gr 

 
 
 

Αντιδήµαρχος Καθ/τας 

και Περιβ/ντος ∆.Ε. 

Χορτιάτη 

Ντίτσιος Ιωάννης 2313302002  i.ntitsios@pilea-
hortiatis.gr 

Προϊσταµένη Τµήµατος 

Φυσικού 

Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας 

∆ρ. Μυρτώ Αικ. 
Κωνσταντινίδου 

2310326370 6938088875 m.konstantinidou@pilea-
hortiatis.gr 

Αναπληρωτές 

Αν. προϊστάµενος 

Τµήµατος Συντηρήσεων 

Μικρής Κλίµακας και 

Ηλεκτροµηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων  

Λεωνίδας 
Καλπακίδης  

2310326370 6970021199 i.kalpakidis@pilea-
hortiatis.gr 

∆ηµοτική Αστυνοµία Τζιντζιλώνης 
Τάσος  

2313301053  t.tsintzilonis@pilea-
hortiatis.gr 

∆ιεύθυνση 

Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος 

Χαρίσιος 
Γκούλιος 

2310326370  x.goulios@pilea-
hortiatis.gr 

Προϊστάµενος  

Τµήµατος 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης   

Μιχαήλ 
Σταµπουλής  

2310326370 6947824109 m.stampoulis@pilea-
hortiatis.gr 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών 

Σαλαβασίλη 
Αναστασία 

2313301007  a.salavasili@pilea-
hortiatis  

∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 

Φυγετάκη Βάσω  2313301008  b.figetaki@pilea-
hortiatis.gr  

∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Χαραλαµπίδης 
Άκης  

2313302702  i.charalampidis@pilea-
hortiatis.gr  

  

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
96/138 

 

Πίνακας 8 (συνέχεια) .  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΚΙΝΗΤΟ 
e-mail 

∆ιεύθυνση 

Πληροφορικής και 

Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων 

Κοτσάνης 
Στέργιος 

2313301030  s.kotsanis@pilea-
hortiatis.gr 

Γραφείο Επικοινωνίας 

και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
Καραµπάση Ανθή 2313322030  

a.karampasi@pilea-
hortiatis.gr 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Εθελοντισµού 

Παπαδοπούλου 
Νία  

2310949620  n.papadopoulou@pilea-
hortiatis.gr  

 
Πίνακας 9. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆.Ε/∆.Κ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 

∆.Ε. Πυλαίας  Αντιδήµαρχος  Καρτάλης Ιωάννης  2313302660 6974773262 
∆.Ε. Πυλαίας Επόπτης 

Καθαριοτητας 
Κουλιδάκης Στέφανος 2310326370 6972142249 

∆.Ε. Πανοράµατος Αντιδήµαρχος  Καρτάλης Ιωάννης  2313302660 6974773262 
∆.Ε. Πανοράµατος Επόπτης 

Καθαριότητας 
Λαγουριώτης 
Χρυσόστοµος  

2310326370 6942230295 

∆.Ε. Χορτιάτη  Αντιδήµαρχος Ντίτσιος Ιωάννης  2313302660 6944568240 
∆.Ε. Χορτιάτη Οδηγός  Γράνδης ∆ηµήτριος  2313302000 6942800051 
∆.Κ. Φιλύρου  Αντιδήµαρχος Ντίτσιος Ιωάννης  2313302660 6944568240 
∆.Κ. Φιλύρου Επόπτης 

Καθαριοτητας 
Στεφανίδης Ιωάννης 2310677000 6947569700 

 
Πίνακας 10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (1) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2) 

Πυροσβεστική Αξιωµατικός Υπηρεσίας 199  
Αστυνοµικό Τµήµα Πυλαίας - 

Χορτιάτη 

Αξιωµατικός Υπηρεσίας 2310351050  

Αστυνοµικός Σταθµός Πανοράµατος Αξιωµατικός Υπηρεσίας 2310023850  
Αστυνοµικό Τµήµα Νεάπολης Αξιωµατικός Υπηρεσίας 2310615017  
Αστυνοµικό Τµήµα Θεσσαλονίκης Άµεση ∆ράση 100 2310388100 
Τµήµα Τροχαίας Θεσσαλονίκης ∆ιευθυντής 2310557549  
ΕΚΑΒ  166 2313312806 

 

Πίνακας 11. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Α. ∆ηµοτική Ενότητα Πανοράµατος Απ. Σαµανίδη 21, Πανόραµα 2313 301000 
Β. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαίας Κων. Παλαιολόγου 1 2313 302600 - 302660 
Γ. ∆ηµοτική Ενότητα Χορτιάτη ∆ηµοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι 2313 302000 
Κοινότητα Ασβεστοχωρίου ∆ηµοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι 2313 302000 
Κοινότητα Φιλύρου Κεντρική Πλατεία, Φίλυρο 2310 672407 
Κοινότητα Χορτιάτη Μαρτύρων 2ας Σεπτέµβρη 100, 2310 349508 
Κοινότητα Εξοχής Λ. Παπανικολάου έναντι νοσοκοµείου.  2310 357186 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

 

∆ΥΟΠΠ 

Ο ∆ήµος µας είναι µέλος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΚΠΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ που έχει στόχους τα παρακάτω: 

• Εκπαίδευση εθελοντών  
• Παροχή εξοπλισµού εθελοντών 
• Παροχή για δέκα έτη ειδικού οχήµατος και του εξοπλισµού του στον ∆ήµο για τις ανάγκες πρόληψης 

φυσικών καταστροφών 
 
Στον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις: 

Σηµ.: Τα παρακάτω στοιχεία και οι πληροφορίες που παρατίθενται προέρχονται  από τις εθελοντικές  οµάδες 

(Σεπτέµβριος 2021). 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

Η Οµάδα συστάθηκε το 2001 όπου και εντάχθηκε στο Μητρώο 
Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε 
κωδικό Οµάδος 052 / 2001 υπαγόµενη επιχειρησιακά στο σχεδιασµό του 
Συντονιστικού Νοµαρχιακού Οργάνου Θεσσαλονίκης. Στο τέλος κάθε χρόνου 
γίνεται πλήρης  ενηµέρωση της Γ.Γ.Π.Π. για όλες τις δραστηριότητες της 
Οµάδας. 

Είναι µέλος (ιδρυτικό) της Ελληνικής Οµοσπονδίας Εθελοντικών 
Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. 
Η οµάδα αποτελείται από 32 µέλη πλήρως καταρτισµένα και έµπειρα µε 
συνεχή εκπαίδευση, εκ των οποίων 20 µάχιµοι και 12 υποστηρικτικά µέλη µε 
σχεδόν καθηµερινή παρουσία στις δραστηριότητες της. Όλα τα µέλη 

συµµετέχουν στις συγκεντρώσεις και εκπαιδεύσεις που πραγµατοποιούνται κατά τακτά διαστήµατα σε 
συνεργασία µε κυβερνητικούς και µη οργανισµούς. 

Πρόεδρος: Ελευθέριος Αντωνιάδης 
Γραµµατέας: ∆ηµήτριος Νάκος 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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Αποστολή της οµάδας 

Η πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. Σε περιπτώσεις ύπαρξης συµβάντων η οµάδα 
λαµβάνει µέρος σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων φορέων. 

 

Θερινή Περίοδος: Η οµάδα κατά τους θερινούς µήνες περιπολεί στην περιοχή ευθύνης της από Λαγυνά έως 
Χορτιάτη υπό την ∆ιοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας το έργο της στην πρόληψη και καταστολή 
πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο κάθε χρόνου. Ωστόσο, καλείται και επεµβαίνει σε συµβάντα και εκτός της 
περιοχής ευθύνης της. Επίσης γίνεται µεταφορά ύδατος και υδροδότηση δηµόσιων υπηρεσιών σε περιοχές που 
γίνονται διακοπές υδροδότησης, 

Η οµάδα είναι µία από τις ελάχιστες στην Ελλάδα που επιχειρούν µαζί µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
στο Έργο της πυρόσβεσης πέραν της πυροπροστασίας. 

Χειµερινή Περίοδος: Κατά τους χειµερινούς µήνες, η οµάδα δραστηριοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτων 
καιρικών φαινοµένων (πληµµύρες, παγετοί, χιονοπτώσεις, καταιγίδες) ενισχύοντας το έργο των αρµόδιων 
υπηρεσιών (∆ήµου, Περιφέρειας). Εκτελούνται περιπολίες για έλεγχο των δρόµων, παροχή βοηθείας, ενηµέρωση 
φορέων. Επίσης πραγµατοποιούνται µεταφορές ατόµων, αρρώστων καθώς και προµηθειών σε αποµακρυσµένα 
σηµεία του ∆ήµου. Η Οµάδα από την ίδρυσή της συµµετέχει ενεργά στον αποχιονισµό του ∆ήµου. 

Μέσα –Εξοπλισµός - Υποδοµή 

• 2 Φορτηγά Πυροσβεστικά (1 ιδιόκτητο, 1 δηµοτικό) 
• 3 Ιδιόκτητα Οχήµατα SUV 4x4 (1 πυροσβεστικό, 1 περιπολικό, 1 εκχιονιστικό) 
• 3 Γεννήτριες 
• 2 Αντλίες βενζινοκίνητες 
• 3 Υποβρύχιες αντλίες υδάτων 
• 5 Αλυσοπρίονα 
• 2 ∆ιατρητικά τρυπάνια 
• 2 Τροχούς ηλεκτρικούς κοπής µετάλλων – µπετόν και 1 Βενζινοκίνητο 
• Κοµπρεσέρ ηλεκτροκίνητο 
• Πυροσβεστήρες παντός τύπου 
• Εργαλεία (Τσεκούρια, φτυάρια) 
• Ιατρικό εξοπλισµό παροχής Πρώτων Βοηθειών 
• 10 Επινώτια 
• Εξοπλισµός επισκευής και συντήρησης οχηµάτων 
• 2 ασυρµάτους βάσης – 6 ασυρµάτους οχηµάτων – 20 φορητούς ασύρµατους 

Η προµήθεια των µέσων και του εξοπλισµού έγινε µε διατεθέντες πόρους από την Γ.Γ. Πολιτικής 
Προστασίας, τον οικείο ∆ήµο, το Ίδρυµα Λάτση και δωρεές ιδιωτών. Η συντήρηση γίνεται κυρίως µε πόρους των 
εθελοντικών µελών της οµάδας και τη συνδροµή του οικείου ∆ήµου. 

Εκπαίδευση 

Τα µέλη της οµάδας έχουν εκπαιδευτεί στα παρακάτω θέµατα: 
• Προστατεύω τον εαυτό µου και τους άλλους 
• Πρώτες Βοήθειες 
• Βασικό σχολείο διασωστών 
• ∆ασοπυρόσβεση – ∆ασοπυροπροστασία 
• Τηλεπικοινωνίες 
• ∆ιαχείριση κρίσεων και αντιµετώπιση καταστροφών 
• Αντιµετώπιση σχολικών ατυχηµάτων 
Επίσης η οµάδας σε συνεργασία µε την Ε∆ΟΜΑΚ, προχώρησαν στην εκπαίδευση µελών πολλών 

εθελοντικών οργανώσεων στα παρακάτω θέµατα: 
• Σχέσεις & συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
• Ατοµικός εξοπλισµός & εξοπλισµός πεζοπόρου 
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• ∆ασικές Πυρκαγιές 
• Μέσα & Τεχνικές κατάσβεσης 
• Ασφάλεια στην ∆ασοπροστασία –∆ασοπυρόσβεση 
• Πρακτική εξάσκηση. 
 

∆/νση Ηλ. Ταχ.: eofdx@yahoo.gr 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 
 

Σε µια εποχή ολοένα και αυξανόµενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του εθελοντισµού 
αποκτά εξέχουσα σηµασία, υπογραµµίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά 
στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άµεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινοµένων 
είναι ιδιαίτερα επιτακτική.  

  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 

 
Το Σωµατείο «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ » είναι Εθελοντική Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση, ενταγµένη στα µητρώα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µε Αριθµό Μητρώου (Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) 8839/18-1-2010 
και Αριθµό Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Γ.Γ.Π.Π. 22/2010.  Η Οµάδα δηµιουργήθηκε για να προσφέρει 
βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως σεισµών, πυρκαγιών, έντονων καιρικών 
φαινοµένων, µαζικών καταστροφών ή ατυχηµάτων. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2009 µε την παρακολούθηση του 
προγράµµατος «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» και η  έδρα της βρίσκεται στο 
Πανόραµα Θεσσαλονίκης. Έως το 2021 η Οµάδα έχει αναλάβει τη διοργάνωση του συγκεκριµένου προγράµµατος 
δύο ακόµη φορές  µε σκοπό την εκπαίδευση νεότερων µελών. 

Η Οµάδα από το 2014 έως το 2020 συµµετείχε στο πρόγραµµα eOUTLAND για την αντιµετώπιση φυσικών 
καταστροφών στο πλαίσιο των δράσεων του ∆ικτύου για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των 
Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών (∆ΥΟΠΠ), στο οποίο ο ∆ήµος 
µας είναι µέλος. 

Σήµερα διαθέτει 60 µέλη, παλαιά και νεοεισερχόµενα, τα οποία εκπαιδεύονται από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία σε µεθόδους δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν τα εσωτερικά 
προγράµµατα εκπαίδευσης της Οµάδας σε όλους τους τοµείς της δράσης της.  

Η Οµάδα διατηρεί βάση ετοιµότητας στον ∆ήµο Βόλβης µε πυρήνα µελών που δραστηριοποιούνται σε 
προγράµµατα ενηµέρωσης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και Πρώτων Βοηθειών. 

Σκοπός του Σωµατείου, όπως αναφέρεται στις καταστατικές αρχές του,  ‘‘είναι γενικώς η ανάπτυξη της 

εθελοντικής δράσης στα πλαίσια του εθελοντισµού, ο  οποίος αποτελεί µια µορφή συµµετοχής και έµπρακτης 

κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς από συνειδητοποιηµένους πολίτες, οι οποίοι έχουν διάθεση να 

προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας προς τους συνανθρώπους τους χωρίς αµοιβή και ανταλλάγµατα, χωρίς 

διακρίσεις και στιγµατισµό και πάντα µε σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. ∆ηµιουργεί δε τις προϋποθέσεις 

αντιµετώπισης και διαχείρισης κάποιων  καίριων κοινωνικών προβληµάτων και κρίσεων , χωρίς να υποκαθιστά το 
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κράτος, και αποτελεί µια διαρκή διαδικασία, που ενισχύει αισθήµατα αλληλέγγυα. Προωθεί την επικοινωνία και τη 

συνεργασία και αναπτύσσει δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και δράσεις πρόληψης ’’. 
 
       ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ:  

•  ∆ασοπροστασία – Πυροφύλαξη 

Η Οµάδα σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγµατοποιεί δράσεις ∆ασοπροστασίας και 
Πυροφύλαξης στον ορεινό χώρο του Σέιχ Σου µε ευθύνη της τον Τοµέα 7 (Ζ.Ε.Π. Κισσός, Πλατανάκια) και το 
Πυροφυλάκειο Π3. Αναλαµβάνει  µέτρα επιτήρησης του δασικού χώρου σε τακτική βάση σε όλη  τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου. Τα µέτρα περιλαµβάνουν περιπολίες περιφρούρησης, καθώς και κλιµάκια επόπτευσης σε 
συγκεκριµένα σηµεία. Για το σκοπό αυτό εκπαιδεύει συνεχώς τα µέλη της σε τεχνικές Πυρόσβεσης και 
∆ασοπροστασίας. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την 
αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αµέλεια, µε σεµινάρια ενηµέρωσης και  συνεχή παρουσία σε χώρους 
αναψυχής για περιφρούρηση και διανοµή ενηµερωτικών εντύπων. Η προστασία του περιβάλλοντος και η 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας µε πρωτοβουλίες αναδασώσεων και καθαρισµών ευαίσθητων οικοσυστηµάτων της 
ευρύτερης περιοχής, αλλά και η συµµετοχή σε αντίστοιχες  διοργανώσεις άλλων φορέων, αποτελεί επίσης 
πρώτιστο µέληµα.  

Μια ακόµη πρωτοβουλία της Οµάδας  στοχεύει στη  γνωριµία  του ευρύτερου κοινού µε το Βουνό και το 
∆άσος και την ευαισθητοποίησή του για την προστασία του περιβάλλοντος. ∆ιενεργούνται σεµινάρια 
προσανατολισµού, χρήσης πυξίδας και χάρτη, και οργανώνονται εξορµήσεις. Στο πρόγραµµα των περιηγήσεων, 
Σχολεία, Σύλλογοι και απλοί πολίτες µπορούν να ξεναγηθούν  µε ασφάλεια σε µονοπάτια και σηµεία πολιτιστικού 
και αισθητικού ενδιαφέροντος, και να απολαύσουν τη φύση σε συνδυασµό µε  κατασκήνωση, ενηµέρωση για 
ασφαλή διαβίωση στη φύση, πεζοπορία, πρακτική άσκηση σε Πρώτες Βοήθειες,  φωτογράφιση και αναψυχή.  

• Ενηµέρωση Κοινού 

Η Οµάδα σχεδιάζει  και υλοποιεί παρεµβατικές δράσεις  ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του Κοινού, 
καθώς και  εκπαίδευσης σε τεχνικές αυτοπροστασίας από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.  Εφαρµόζει σε 
τακτική βάση προγράµµατα ειδικών  δράσεων  προς τον ευρύτερο πληθυσµό του ∆ήµου µας, µε οµάδες-στόχους, 
όπως Μαθητές, Εκπαιδευτικούς, Γονείς και πολίτες γενικότερα, µε σκοπό να ενηµερώσει, ευαισθητοποιήσει και 
εκπαιδεύσει σχετικά µε τους κινδύνους, αλλά και µε τα απαιτούµενα µέτρα  προστασίας από φυσικές 
καταστροφές (σεισµούς, πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόµενα κ.λπ.). Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται µεταξύ 
άλλων προβολές εκπαιδευτικού υλικού για προστασία από τους σεισµούς, εγκεκριµένου από τη Γενική 
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, στους χώρους των σχολείων του ∆ήµου µας, Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών, 
Γυµνασίων και Λυκείων, σε συνδυασµό µε  ασκήσεις ετοιµότητας και ασφαλούς αποχώρησης. 

• Πρώτες Βοήθειες 

 Η Οµάδα παρακολουθεί συνεχώς σεµινάρια και µαθήµατα Πρώτων Βοηθειών, µε σκοπό να επικαιροποιεί 
τις γνώσεις της. Μέλη της έχουν εκπαιδευτεί επί µακρόν από τον Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ στα αντίστοιχα 
αντικείµενα και έχουν πιστοποιηθεί στις βασικές και προχωρηµένες τεχνικές µεθόδους Καρδιοπνευµονικής 
αναζωογόνησης και Ανταπόκρισης στο Τραύµα.  Στο δυναµικό της Οµάδας υπάρχουν µέλη  µε σπουδές 
νοσηλευτικής, ικανοί να προσφέρουν ιατρική προνοσοκοµειακή φροντίδα και εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών 
πιστοποιηµένοι από το Ε.Κ.Α.Β. και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναζωογόνησης.  

Στα µέλη ανήκει ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια αλλά και εθελοντές εκπαιδευµένοι στην παροχή Ψυχολογικών 
Πρώτων Βοηθειών. Για τον σκοπό αυτό διενεργούνται εξειδικευµένα σεµινάρια εκπαίδευσης µελών µε έµφαση 
στην ψυχική υγεία  και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη πληθυσµού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και 
κρίσεων λόγω φυσικών καταστροφών, µεγάλων ατυχηµάτων και αντιµετώπισης προσφυγικών ροών.  
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Η οµάδα των Πρώτων Βοηθειών προσφέρει σε όλη τη διάρκεια του έτους υγειονοµική υποστήριξη σε πλήθος 
διοργανώσεων άλλων Φορέων (συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων, όπως στα παιδικά 
camp του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη και στον αγώνα δρόµου Olympic Day run, στις εκδηλώσεις µνήµης για το 
Ολοκαύτωµα στον Χορτιάτη, στους αγώνες Εργασιακού Αθλητισµού, στο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου Κωφών και 
Βαρηκόων, στον Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος και στον Νυχτερινό Ηµιµαραθώνιο Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ 
Επταπυργίου κ.ά.). Σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Πολιτικής Άµυνας αναλαµβάνει την παρουσίαση Πρώτων 
Βοηθειών, καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή (ΑΕΑ) σε 
προγράµµατα ενηµέρωσης κοινού. Πραγµατοποιεί επίσης συνεχώς προγράµµατα παρουσίασης Πρώτων 
Βοηθειών, µε σκοπό  να µεταφέρει τις γνώσεις αυτές στο ευρύ κοινό ( µαθητές και ενηλίκους ), µε σύγχρονη 
επίδειξη καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης και χρήση εξωτερικού απινιδωτή από  πιστοποιηµένους 
εκπαιδευτές. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων τα τελευταία έτη λαµβάνει χώρα ένα εκτεταµένο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης, που στοχεύει στην εκπαίδευση και πιστοποίηση ενηλίκων και παιδιών στη Βασική Υποστήριξη της 
ζωής και τη χρήση ΑΕΑ. Συγκεκριµένα: 

Το 2017 πραγµατοποιήθηκαν δύο σεµινάρια Βασικής Υποστήριξης της ζωής µε χρήση ΑΕΑ στους 
υπαλλήλους του ∆ήµου µας, ενώ το ίδιο πρόγραµµα απευθύνθηκε το 2018 στους δηµότες. Στους συµµετέχοντες 
δόθηκε η δυνατότητα πρακτικής άσκησης των σχετικών δεξιοτήτων στο χώρο των γραφείων της Οµάδας από το 
2018 έως τον Φεβρουάριο του 2020. 

Σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Π.Π.Φ. και τον ανθρωπιστικό οργανισµό Kids Save Lives πραγµατοποιήθηκαν 
τρία σεµινάρια στο Λύκειο Πανοράµατος, που παρακολούθησαν 150 δηµότες για την απόκτηση ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού βασικής υποστήριξης ζωής µε χρήση ΑΕΑ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας από το 2017 έως 
τον Μάρτιο του 2020 µέλη της Οµάδας συµµετείχαν ως εκπαιδευτές σε εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας 
πρόγραµµα που αφορά παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών που πραγµατοποιήθηκε σε 150 σχολεία της Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Το 2018 παρουσιάστηκε το ίδιο πρόγραµµα στο Συνέδριο της Ένωσης Γυµναστών στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Πανοράµατος. Το 2019 έγινε παρουσίαση και πρακτική του προγράµµατος στους υπαλλήλους στο ξενοδοχείο 
Νικόπολις. 

Από το 2018 έως το 2020 έγινε παρουσίαση του προγράµµατος σε όλα τα παιδικά camp του ∆ήµου 
Πυλαίας-Χορτιάτη (Πανόραµα, Πυλαία, Χορτιάτης). 

Επίσης, τον Μάιο του 2021 η Οµάδα ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον έλεγχο όλων των απινιδωτών του ∆ήµου, 
τον εφοδιασµό τους µε όλα τα απαραίτητα υλικά, την καταχώρηση των ενεργών στον εθνικό χάρτη ΑΕΑ, ενώ 
δεσµεύτηκε για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας τους ανά τρίµηνο. 

• Ραδιοεπικοινωνίες 

 ∆ιενεργούνται ειδικά σεµινάρια ραδιοεπικοινωνιών, µε στόχο τη διασφάλιση των επικοινωνιών και την 
παροχή πληροφοριών και κατά τη διάρκεια της δασοπροστασίας, αλλά και  σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, 
διαδικασία κρίσιµη και εξαιρετικά σηµαντική κατά τη διάρκεια ενδεχοµένων κρίσεων. Η Οµάδα διαθέτει δική της 
ραδιοσυχνότητα µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό και πυρήνα µελών µε πιστοποιηµένες 
ικανότητες από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η Οµάδα προσφέρει 
επικοινωνιακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας, αθλητικών, πολιτιστικών  και 
άλλων εκδηλώσεων άλλων Φορέων και Συλλόγων. 

• Πρόγραµµα ∆ιασωστών - Εκπαίδευσης Βουνού 

Η συχνότητα εµφάνισης   και η ένταση ακραίων καιρικών φαινοµένων, περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, 
ατυχηµάτων και κρίσεων γενικότερα,  καθιστούν επιβεβληµένη την ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών δεξιοτήτων 
στα µέλη των εθελοντικών οµάδων Πολιτικής Προστασίας. Η Οµάδα  ανταποκρινόµενη  σ’ αυτήν την ανάγκη   
υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης σε συνεργασία µε επίσηµους Φορείς και πιστοποιηµένους εκπαιδευτές, ώστε 
να βρίσκεται σε ετοιµότητα εφόσον ζητηθεί η συνδροµή της σε έκτακτα περιστατικά.  Παράλληλα, επειδή η Οµάδα 
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δραστηριοποιείται πρωτίστως στο περιαστικό δάσος και στο πλαίσιο της δασοπροστασίας, διενεργούνται 
σεµινάρια προσανατολισµού, χρήσης πυξίδας και χάρτη και εξορµήσεις γνωριµίας µε το Βουνό και το ∆άσος, που 
απευθύνονται και στο ευρύ κοινό. 

• ∆ράσεις κοινωνικής ευθύνης - Προώθηση του Εθελοντισµού 

Στα πλαίσια της συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης των κοινωνικών Φορέων, αναπτύσσει δίκτυο 
συνεργασιών και κοινών δράσεων µε Φορείς και Οργανώσεις στους τοµείς της Κοινωνικής Πρόνοιας, του 
Περιβάλλοντος, του Πολιτισµού, της Εκπαίδευσης, µε στόχο την  προώθηση του θεσµού του Εθελοντισµού ως 
µέσου κοινωνικής συµµετοχής και ανάληψης πρωτοβουλιών των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων 
συµµετέχει σε πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών οµάδων, σε συσσίτια απόρων κ.ά. και σε συγκέντρωση και 
αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης κατά τη διάρκεια έκτακτων κρίσεων. Κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης 
των πρόσφατων ετών τα µέλη της συνέδραµαν στη διαχείριση των προσφυγικών ροών και τη διανοµή ειδών 
στους καταυλισµούς της Ειδοµένης και του Κιλκίς. Συµµετέχει επίσης σε πλήθος εκδηλώσεων µε διανοµή 
ενηµερωτικού υλικού, υγειονοµική υποστήριξη, γραµµατειακή κάλυψη και ραδιοεπικοινωνίες.   

 
Με σύνθηµα ‘‘Ενηµερωθείτε έγκαιρα, Προστατευτείτε αποτελεσµατικά’’, η Οµάδα υλοποιεί κάθε έτος  

Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στα πλαίσια της ενηµέρωσης του πολίτη σε θέµατα αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών. Το πρόγραµµα  απευθύνεται στα µέλη αλλά και στο ευρύ κοινό µε ελεύθερη συµµετοχή και 
αφορά στα ακόλουθα πεδία: 

• Έκτακτες Ανάγκες (Σεισµοί, Πυρκαγιές, Έντονα καιρικά φαινόµενα, Ατυχήµατα ) 
• Πρώτες Βοήθειες 
• Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες  
• ∆ιαχείριση κρίσεων 
• Εκπαίδευση Βουνού - ∆ιασωστικές Πρακτικές 
• ∆ασοπροστασία - ∆ασοπυρόσβεση 
• Ραδιοεπικοινωνίες    

Η Οµάδα κάθε Σεπτέµβριο καταρτίζει το πρόγραµµα της επόµενης περιόδου και δέχεται προτάσεις 
συνεργασίας που εντάσσονται στα πλαίσια των δράσεών της από Φορείς και οµάδες πολιτών.   

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο εξοπλισµός της Οµάδας προέρχεται από ίδιους πόρους (συνδροµές µελών), από τον ∆ήµο Πυλαίας- 
Χορτιάτη (από το ποσόν της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών – πρώην Σ.Α.Τ.Α. που ο ∆ήµος λαµβάνει 
και µέρος του διανέµει στις εθελοντικές οµάδες για δράσεις πυροφύλαξης και δασοπροστασίας), από ειδικά 
προγράµµατα που ο ∆ήµος συµµετέχει ( ∆.Υ.Ο.Π.Π.) και από δωρεές.  

Περιλαµβάνει: 
1. Όχηµα 4Χ4, ηµιφορτηγό, µάρκας Mazda, εφοδιασµένο µε κουκούλα προστασίας, τηλεβόα και τρεις 

περιστροφικούς φάρους, εξοπλισµένο µε υδατοδεξαµενή, 2 αντλίες υδάτων και σύστηµα σωλήνων 
κατάσβεσης 

2. Ηλεκτρικό scooter, τρίκυκλο, µάρκας Green Bike Aline 26 
3. Ποδήλατο 
4. Σκηνή επιχειρήσεων µεγάλη δύο χώρων και δύο µικρές 2 ατόµων 
5. Τέντα 3Χ3 µ. µε παραπέτα  
6. Κρεβάτι εκστρατείας 
7. ∆ύο (2) ηλεκτρογεννήτριες 
8. ∆ύο (2) αλυσοπρίονα 
9. Φορητό υπολογιστή µάρκαςTurbo X 
10. ∆ύο (2) GPS χειρός 
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11. Σταθερό και φορητό κέντρο ραδιοεπικοινωνιών µε πλήρη εξοπλισµό και εξαρτήµατα και εννέα (9) φορητούς 
ποµποδέκτες 

12. Εξοπλισµό πυροφύλαξης που περιλαµβάνει ένα (1) drone µάρκας DGI Fandom 4 µε ένα (1) iPad για 
εναέρια παρατήρηση, τέσσερα(4) κιάλια, πέντε (5) προβολείς διάσωσης, πέντε (5) φακούς χειρός, τρεις (3) 
πυξίδες 

13. Πυροσβεστικό εξοπλισµό που περιλαµβάνει δύο (2) αλυσοπρίονα, επτά (7) επινώτιους πυροσβεστήρες, 
δέκα (10) πυροσβεστικές φτέρες, τρεις πυροσβεστικές (3) τσάπες, δώδεκα (12) σκαπανικά φτυάρια, δύο (2) 
πατόφτυαρα, δύο (2) πτυοσκάπανα, πέντε (5) σφυροτσέκουρα, έξι (6) πριόνια, δύο (2) τσουγκράνες, δύο 
(2) τσάπες απλές, δώδεκα (12) λοστούς, πέντε φτυάρια αποχιονισµού, τρεις (3) πυροσβεστήρες των 3 
λίτρων 

14. Είδη ένδυσης που περιλαµβάνουν τριάντα (30) µπουφάν παντός καιρού µε το σήµα της Οµάδας, πέντε (5) 
στολές πυροπροστασίας, πέντε (5) µπότες πυροπροστασίας, επτά (7) διασωστικά κράνη µε τους 
αντίστοιχους φακούς, εικοσιδύο (22) εργατικά κράνη, δέκα (10) µάσκες προστασίας µε φίλτρο, έντεκα (11) 
αντιπυρικά γάντια και δέκα (10) εργατικά γάντια, τρεις (3) αντιπυρικές κουβέρτες 

15. ∆ιασωστικά είδη που περιλαµβάνουν δύο (2) µπορντιέ και καραµπίνερ, αδιάβροχο καλώδιο εκατό (100) 
µέτρων, σετ φις σούκο 

16.  Εξοπλισµό Πρώτων Βοηθειών που περιλαµβάνει δύο (2) φορεία τύπου scoop, ένα (1) φορείο σπαστό 
αλουµινίου, µία (1) σανίδα ακινητοποίησης µε το σύστηµα ιµάντων πρόσδεσης, τρία (3) µεγάλα φαρµακεία 
πλήρως εξοπλισµένα το καθένα µε φαρµακευτικό υλικό, πιεσόµετρα, οξύµετρα, θερµόµετρα, κουβέρτες 
αλουµινίου, δύο (2) µικρά φαρµακεία µε πλήρες φαρµακευτικό υλικό,  µία (1) µάσκα ανάνηψης ambu, 
τέσσερα (4) σετ νάρθηκες, οκτώ (8) στοµατοφαρυγγικούς αεραγωγούς και έξι (6) ρινοφαρυγγικούς 
αεραγωγούς, έναν (1) απινιδωτή µάρκας Power Heart G3 aed – cardiac και τρεις (3) εκπαιδευτικούς 
απινιδωτές, επτά (7) προπλάσµατα ενηλίκων και ένα (1) πρόπλασµα βρέφους, δέκα (10) στρώµατα 
ΚΑΡ.Π.Α., µία (1) φιάλη οξυγόνου δύο λίτρων 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
Αγίου Γεωργίου 1, Τ.Κ. 552 36, Πανόραµα, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945858539 
E-mail: volcivpro@yahoo.gr 
www.facebook.com/ethelontes  
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/vols/politikiprostasiapan 
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Η ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ELITE RESCUE TEAM (πρώην ΕΠΟΜΕΕΑ) µε έδρα Πυλαία - Χορτιάτη 

είναι µια εθελοντική οργάνωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  που έχει ως κύριο σκοπό την ανιδιοτελή 
προσφορά και βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και γενικότερα την προστασία της ζωής, της υγείας και 
περιουσίας των πολιτών και της φύσης, τη διοργάνωση αθλοπαιδιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς 
επίσης σεµιναρίων και εκπαιδεύσεων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Είναι επίσηµα αναγνωρισµένη 

και ενταγµένη στο µητρώο εθελοντικών οργανώσεων (ΑΕ319Σ/2014-ΑΜ4/18) της ΓΓΠΠ (Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας) που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών! 

Επίλεκτη Οµάδα  ∆ιάσωσης !! Μια οµάδα που στελεχώνεται από παλιούς, έµπειρους και πιστοποιηµένους 
εθελοντές µε 35 χρόνια πείρα στην έρευνα στην διάσωση στην πρόληψη και στην καταστολή, από τον σεισµό 
της Θεσσαλονίκης το 1978!!  

 Πιστοποιηµένοι και εκπαιδευµένοι στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από δηµόσιους φορείς όπως το ΕΚΑΒ 
και Πυροσβεστική υπηρεσία!  

Αυτοί είναι και λόγοι  για τους οποίους τα σώµατα ασφαλείας  (Λιµενικό σώµα, Ελληνική αστυνοµία, Π.Υ, 
ΕΜΑΚ) µας εµπιστεύονται  σε κάθε έρευνα και διάσωση ή µαζική καταστροφή όπως επίσης και η Περιφέρεια Κ. 
Μακεδονίας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, οι ∆ήµοι καθώς και άλλοι κρατικοί φορείς που µας 
συµπεριλαµβάνουν στις συνεδρίες των Σ.Τ.Ο. και Σ.Ν.Ο. και Σ.Ο.Π.Π. 

    Από στελέχη της οµάδας µας και πιστοποιηµένους εκπαιδευτές γίνονται ∆ΩΡΕΑΝ µαθήµατα για  
ΟΛΟΥΣ  στην αίθουσα Πολιτιστικού κέντρου Πυλαίας σε : 

1) Πρώτες βοήθειες  
2) Ορεινή διάσωση 
3) Μαζικές καταστροφές  
4) Επικοινωνίες  
5) Ναυαγοσωστική - ∆ιάσωση υγρού στοιχείου 
6) Κοινωνικής - ∆ιοικητικής µέριµνας 
7) Ανθρωπιστικές αποστολές  
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΜΕΣΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

1) Εννέα (9) οχήµατα τύπου  jeep 4x4.  
α. Suzuki Vitara 4x4 RESCUE KIT 
β. Suzuki Vitara 4x4 RESCUE KIT 
γ. Suzuki Vitara 4x4 RESCUE KIT 
δ. Suzuki Grand Vitara 4x4 RESCUE KIT 
ε. Daihatsu 4x4 
ζ. Saangyong musso  4x4 
η.  BMW X5  4x4 
θ. Nissan (φορτηγάκι) 4x4 
δ. Subarou forester AWD  4x4 
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2) ∆ιασωστικό φουσκωτό σκάφος solemar 7.50m  

� Τα παραπάνω οχήµατα χρησιµοποιούνται για την µεταφορά  προσωπικού και εξοπλισµού των 
εθελοντώ ν και διαθέτουν ηλεκτροκίνητους “εργάτες” µεγάλους προβολείς LED, φάρους και κοτσαδόρους.  

 
3) Τρία (3) τετρακίνητα ATV Off road (All Terrain Vehicle) εξοπλισµένα µε ηλεκτροκίνητους “εργάτες” και 

κοτσαδόρους, φάρους ως υποστήριξη του πεζοπόρου τµήµατος  για άµεση µετάβαση στο χώρο της 
επιχείρησης ή απεγκλωβισµού  αυτών σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης φέρουν σχάρες µπρος-πίσω για 
την µεταφορά αλατιού door2door σε περίπτωση χιονόπτωσης και παγετού! 

4) Ένα (1) ATV (All Terrain Vehicle) Off road τετρακίνητο οπου φέρει ερπύστριες αντί τροχών για την 
µετάβαση και στα ποιο απροσπέλαστα σηµεία της πόλης µας και του περιαστικού µας δάσους. 

5) Τέσσερα (4) ηλεκτρικά αλυσοπρίονα συνοδευόµενα από γεννήτριες καθώς και δύο (2) βενζινοκίνητα 
αυτόνοµα και ένα (1) µπαταρίας για την περίπτωση γρήγορης αποµάκρυνσης πεσµένων δέντρων από 
παγετό.   

6) Αντλία µε σωλήνες Φ400 και Φ600 για αποµάκρυνση οµβρίων υδάτων από πληµµύρα.  
7) Ένα κινητό κέντρο εποκοινωνιών για την εποκοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων αλλά και των 

µελών µας ως προς την ενηµέρωση της εξέλιξης της επιχείρησης.  
8) Οχήµατα (αυτοκίνητα & δίκυκλα) εξοπλισµένα µε φάρους και ασύρµατους mobile για την ρύθµιση και 

διακοπή της κυκλοφορίας σε έκτακτη ανάγκης.  
9) Ένα (1) Drone επαγ/κό µε πιστοποιηµένο χειριστή µέλος της οµάδας µας.  
10)  Ειδικοί διασολείς και κόφτες (WEBER RESCUE) για άµεσο απεγκλωβισµό.  
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

ELITE RESCUE TEAM Πυλαίας Χορτιάτη 
Επίλεκτη Οµάδα ∆ιάσωσης 
∆ιστόµου 7, Τ.Κ. 54453, Θεσσαλονίκη  
Tηλ: 2310 913693 | Fax: 2310 903915   

 
 
E-mail: info@elite.org.gr  
Site: www.elite.org.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

Επισυνάπτεται αντίγραφο του µητρώου εργοληπτών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη όπως εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή µε την απόφαση µε αριθµό 125/07-04-2021, 
συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων επικοινωνίας των εργοληπτών. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας των εργοληπτών.  

Πίνακας 12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΙΝΗΣ  
Χρυσοστόµου 13, Πυλαία 

55535 
6956704540 

2. 
ΠΑΛΙΑΧΑΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ  
Θέση Καµίνια, 

Ασβεστοχώρι 57010 
2310358859 

3. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Βησσαρίωνος 
Παλαιοµονάστηρο 55535 

2310443829 

4. 
ΚΑΛΟΓΝΩΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
Παλαιοµονάστηρο Πυλαίας, 

Θεσσαλονίκη 55535 
2310311190 

5. ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
Θερµαϊκού 56, Ευκαρπία 

56429 
2310683555 

6. 
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
Βούλγαρη 58, Θεσσαλονίκη 

54249 
2311990500 

7. MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 
Αν. Θράκης 10, Καλοχώρι 

Θεσσαλονίκης 57009 
2310778340 

8. 
ARCHON ENERGY 

GRID A.E. 

26ο χλµ Θεσσαλονίκης – 
Σερρών, Περιοχή Ασσήρου 

57200 
2310455670 

9. ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αγ, Αικατερίνης Χορτιάτης 

57010 
6945607848 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
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Πίνακας 13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

α/α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΙΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΛΙΑΧΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΛΟΓΝΩΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

∆ΙΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ- 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΑΤΕΒΕ 

MATECO 
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

ARCHON ENERGY 
GRID Α.Ε. 

ΤΣΙΜΙΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 Προωθητής γαιών D8  ή 
ανάλογου τύπου (Bulldozer) 

         

2 ∆ιαµορφωτής γαιών (Grader)          

3 Φορτωτής από 150ΗP έως 
200ΗP 

1 1  1 2   1  

4 Εκσκαφέας – Φορτωτής τύπου 
JCB 

1 1 1 1 2 1    

5 Τσάπα ερπυστριοφόρο 35 ton 1 1  2     2 

6 Φορτηγό ανατρεπόµενο 
τετραξονικό 

1 2 1 1 2 2  1  

7 Φορτηγό µε βυτίο ωφέλιµου 
φορτίου άνω 6 ton 

1    3 1    

8 ΒΟΒ CAT 1 1 1 2 3 1 1 2 2 

9 Πλατφόρµα µεταφοράς µέσων 1    2     

10 

Απαχιονιστικά µηχανήµατα 
(αλατιέρα επικαθήµενη σε 
φορτηγό το οποίο διαθέτει 
µαχαίρι απαχιονισµού) 

    8 2 10   

 ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 
∆Ε ΠΥΛΑΙΑ & 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
∆Ε ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

Θέµατα που αφορούν το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ µετά τη δηµοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), αναφέρονται αναλυτικά στο 
6748/9-10-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), 
κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονταν στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε Α∆Α.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, όταν για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών. 

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγµατοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του 
άρθρου 9 του Π.∆. 80/16, στις οποίες ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), 
για τις οποίες αναλαµβάνεται η υποχρέωση και δεσµεύεται η απαραίτητη πίστωση αµέσως µετά την παραλαβή 
του σχετικού λογαριασµού.  

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-2015 (ορθή επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο 
της ∆/νσης Οικονοµικών Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την 
πληρωµή δαπανών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους ∆ήµους. 

Εποµένως, οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν µε το υπ. αριθµ. 2/52145/0026/01-07-2014 
έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε Α.∆.Α.: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις 
Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους ∆ήµους.  

Περαιτέρω µε το υπ αρθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
διευκρινίζονται θέµατα που αφορούν: 
• στα νοµοθετήµατα που καταργήθηκαν µε το Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες πλέον διατάξεις,  
• στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 15299/17-03-2107 απόφασης του Υπουργού 

Μεταφορών και Υποδοµών, 
• στη διαδικασία προσδιορισµού της εκτιµώµενης αξίας,  
• και στην καταχώρηση του αριθµού ανάληψης υποχρέωσης στο «ΚΗΜ∆ΗΣ», η οποία θεωρείται από το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι θα πρέπει να πραγµατοποιείται αµέσως µετά την έκδοση της σχετικής 
απόφασης σύµφωνα και µε το αρθ. 10, παρ.1β της Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β). 

Επισηµαίνεται ότι οι φορείς µπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων) www.eaadhsy.gr, όπου στο πεδίο Νοµοθεσία µπορούν να ανακτούν το νόµο 
4412/2016, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την εφαρµογή 
του. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
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Επίσης σχετικά µε το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ.αριθµ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά, αφορά το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πληρωµή δαπανών 
για την επείγουσα διαχείριση συµβάντων µε επικίνδυνα απόβλητα, στο πλαίσιο εφαρµογής της ΚΥΑ 
62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β/30-12-2017). 

Συµπερασµατικά, για την πληρωµή εκτάκτων δαπανών που προκύπτουν από απρόβλεπτα γεγονότα όπως 
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που 
προβλέπονται από άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες, υπάρχουν διαθέσιµα δύο «εργαλεία».  

Το πρώτο εργαλείο είναι η διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, του άρθρου 
32 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), το οποίο ακολουθείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών. 

Το δεύτερο εργαλείο είναι το Π∆ 80/16 (άρθρο 9), σύµφωνα µε το οποίο η ανάληψη υποχρέωσης και η 
δέσµευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν µπορούν να προβλεφθούν (πχ δαπάνες πολιτικής 
προστασίας), αναλαµβάνονται αµέσως µετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής πχ της παραλαβής του 
σχετικού λογαριασµού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονοµικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται 
απολογιστικά.  

Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 15 του Π.∆. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (περ.67 άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016) από τον Ν.4412/2016, εποµένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α' βαθµού. (Υπ. Υποδοµών 
Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Εποµένως οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού, για δαπάνες µέχρι 
5.869,41 €, µπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης µικρών έργων κατά εφαρµογή του 
άρθρου 15 του Π∆ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Π∆ 229/1999, ΦΕΚ 194 Α). Ωστόσο, για την 
ανάθεση µικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο συγκεκριµένο άρθρο του Π.∆. 171/1987, εφαρµόζονται οι 
παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης). 

 

E1. Οδηγός χρήσης της ∆ιαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) για την Πληρωµή 

∆απανών Πολιτικής Προστασίας  

 
Οι παρούσες οδηγίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους ∆ήµους στην περίπτωση που δεν δύνανται να 

ικανοποιήσουν τις απαιτούµενες ενέργειες για τη δροµολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας µε ίδια µέσα και 
απαιτείται να καταφύγουν στην υλοποίηση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο.  

Στο πλαίσιο αυτό, και για τις κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) που δεν απαιτούν 
µελέτη, ή για υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά από µια φυσική 
καταστροφή (π.χ πληµµύρες, κατολισθήσεις κλπ.), όπως άντληση πληµµυρικών υδάτων, αποµάκρυνση φερτών 
υλών, άρση καταπτώσεων και εµποδίων στο οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο δίκτυο οµβρίων κ.ο.κ. καθώς και για 
κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες µετά από καταστροφικά φαινόµενα οφειλόµενα σε ανθρωπογενή αιτία, οι 
αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης 
χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή 
περισσότερους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.  

Κρίσιµοι παράµετροι, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή της διαδικασίας απευθείας 
ανάθεσης για την πληρωµή δαπανών πολιτικής προστασίας, είναι οι εξής: 
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Α. Πιστοποίηση έκτακτης ανάγκης 

Η απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), όπως αυτές 
ορίστηκαν ανωτέρω, δεν προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης Κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.  

Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη, που έχει δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά από 
καταστροφικά φαινόµενα οφειλόµενα σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, προκύπτει άµεσος κίνδυνος βλάβης της 
περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονοµίας, των υποδοµών, του περιβάλλοντος και των συµφερόντων 
του ∆ήµου και πρέπει να πραγµατοποιηθούν άµεσες ενέργειες προς άρση αυτών των δυσµενών συνεπειών, µέσω 
κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), δύναται να αποδεικνύεται µε πιστοποίηση από 
την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, µε το ∆ελτίο ΕΜΥ Επιδείνωσης κ.λ.π.  

Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 58, παρ.2, Ν.3852/2010 «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής 
κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος 
µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας 
ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη 
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

 
Β. Κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) και δαπάνες πολιτικής προστασίας 

Οι δαπάνες που προκαλούνται για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) εντάσσονται 
στις κατ΄ εξαίρεση δαπάνες που πραγµατοποιούνται εκτάκτως (δαπάνες για τις οποίες από τη φύση στους δεν 
είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Π.∆ 80/2016), σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 4 του Π.∆ 
80/2016, το οποίο ρητά προβλέπει ότι η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσµευση της απαραίτητης πίστωσης για τις 
δαπάνες που δεν µπορούν να προβλεφθούν (π.χ. δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαµβάνονται αµέσως µετά 
τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής π.χ. της παραλαβής του σχετικού λογαριασµού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-
17). Οι οικονοµικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά. Στην απόφαση ανάληψης, 
υποχρέωσης θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριµένη δραστηριότητα που εξυπηρετεί από την 
πραγµατοποίηση της δαπάνης (ύψος ποσού, διάρκεια γεγονότος, παρεχόµενη υπηρεσία κ.λ.π). 

 
Γ. ∆ήµοι ως Αναθέτουσες Αρχές 

Οι ∆ήµοι αποτελούν σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 2 & 3 και Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α΄ του 
Ν. 4412/2016 «µη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές».  

Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του Ν.4412/2016, 
νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΑΑ (Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές). 

 
∆. ∆ιαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

• Τεχνική επάρκεια 
Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης είναι η Τεχνική επάρκεια 
αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών.  

Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια, η διεξαγωγή της 
διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων, έργων ή µελετών αρµοδιότητάς της 
διενεργούνται µε προγραµµατική σύµβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή 
φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης 
β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).  

Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες ∆ήµων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά 
καλούνται να υλοποιήσουν µελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούµενο τεχνικό 
προσωπικό, µπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταµένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, σε περίπτωση 
έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση ∆ηµάρχου, να συνάπτουν προγραµµατική σύµβαση κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
111/138 

 

τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ∆ίκτυα ∆ήµων, τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης 
ΑΕ και τη Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης ΑΕ (ΜΟ∆ ΑΕ), εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές 
υπηρεσίες µε την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια.  

 

• Αρµόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας 
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται 

η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (∆ηµοτικού  Συµβουλίου) για το σκοπό αυτό (άρθρο 118, παρ.2 του 
Ν.4412/2016). 

Εποµένως για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής 
υπηρεσίας απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου (άρθρο 209 παρ.9 του 
Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016). 

 

• Προθεσµίες  
Χρονικό σηµείο έναρξης της διαδικασίας είναι η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φορείς της 

πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.  
Η πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 Ν.4412/2016). 

 

• Εκτιµώµενη αξία- χρηµατικό όριο 
� Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν 

υπερβαίνει τις 20.000€.  
� Μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, µία ή περισσότερες συµβάσεις, 

συνολικού προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας 
αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
επιστηµονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συµβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των ανωτέρω 
είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 

� ∆υνατότητες χρηµατοδότησης, που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µπορούν να 
προέρχονται από ίδιους πόρους, Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) κλπ ή από Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα ή άλλες χρηµατοδοτικές πηγές, όπως ΤΠ&∆, Π∆Ε, Πράσινο Ταµείο. 
 

• Κανόνες δηµοσιότητας  
� Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριµένους 

οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  
Η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονοµικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.  

� Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει αυτή στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016  

� Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 προβλέπεται κάθε 
αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να δηµοσιεύει µία 
φορά κατ΄ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων 
ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες έργων/µελετών. 

� Στην πρόσκληση η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόµενους να πληρούν 
απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους (άρθρο 118, παρ.5, Ν. 
4412/2016). Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόµενοι, διαφορετικά ο 
κατάλογος δεν ισχύει. 
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• Περιεχόµενο απόφασης απευθείας ανάθεσης  
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο (άρθρο 118, παρ.3, Ν. 4412/2016):  
�  την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,  
�  περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και την αξία της, 
�  όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση, 
�  κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη 

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση για τα ανωτέρω, η σύµβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. 
 

• Ειδικότερες περιπτώσεις  
� Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήµων, και όταν έπειτα από τη σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου µε τουλάχιστον τρεις (3) 
οικονοµικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύµβασης έργου, µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών χωρίς κλήρωση 

�  Η διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν.4412/2016 µπορεί να 
ολοκληρωθεί έστω κι αν έχει υποβληθεί µόνο µία προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν. 
4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις µαταίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται ως λόγος µαταίωσης η υποβολή µίας και µόνο 
προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. 
Υφίσταται δυνατότητα µαταίωσης (µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον 
η µοναδική προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 
2, περ. δ'5 του Ν. 4412/2016 

� Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται 
από την αναθέτουσα αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο 

�  Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συµµετέχει στις επόµενες κληρώσεις του έτους. 

 
 
 

                                                           
5
 Ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ερώτηση-απάντηση 25 «Συχνές ερωτήσεις - 

απαντήσεις (F.A.Q) σε σχέση με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”, https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-

apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίσκεψη 28-04-2020) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ   

 ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΡΗ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

 
Ακολούθως παρατίθενται κατάλογος όλων των Ξενοδοχειακών µονάδων και λοιπών καταλυµάτων εντός της 

χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη µε τα ακόλουθα στοιχεία. 
 
 

1. ΝΙΚΟPOLIS THESSALONIKI 

Ονοµασία επιχείρησης: HOTEL NIKOPOLIS 

Είδος:     Ξενοδοχείο 5* 
Ιδιοκτήτης / Υπεύθυνος λειτουργίας: ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
∆υναµικότητα:  Αριθµός ∆ωµατίων: 99, Αριθµός Κλινών:198 
Περίοδος Λειτουργίας:  12µηνη 
∆/νση:  Ασκληπιού 16-18, Πυλαία Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη / Τ.Θ. 

60019 
Επικοινωνία:  Τηλ:(+30)2310401000, Φαξ: (+30)2310401099 
Email:   info.nikopolis@hotel-nikopolis.com, 

christos.kaliakatsos@hotel-nikopolis.com 
Site: www.hotel-nikopolis.com 

 
2. HOTEL PANORAMA THESSALONIKI  

Ονοµασία επιχείρησης: Α&Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΕ - HOTEL PANORAMA 

Είδος:     Ξενοδοχείο 
Ιδιοκτήτης / Υπεύθυνος λειτουργίας: Ιωάννης Παναγιωτίδης 

∆υναµικότητα:  Αριθµός ∆ωµατίων:50, Αριθµός Κλινών: 85 
Περίοδος Λειτουργίας:  12µηνη 
∆/νση:  Αναλήψεως 26,  Πανόραµα, Τ.Κ. 55236, Θεσσαλονίκη   
Επικοινωνία:  Τηλ:(+30)2310344871, Φαξ: (+30) 2310344872 
Email:   info@hotelpanorama.gr 
Site: www.hotelpanorama.gr 

 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
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3. PEFKA HOTEL THESSALONIKI 

Ονοµασία επιχείρησης: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Χρυσουλίδη «Τα Πεύκα Α.Ε.» 

Είδος:     Ξενοδοχείο 
Ιδιοκτήτης / Υπεύθυνος λειτουργίας: Όλγα Τζιντζή 

∆υναµικότητα:  Αριθµός ∆ωµατίων:50, Αριθµός Κλινών: 85 
Περίοδος Λειτουργίας:  12µηνη 
∆/νση:  Αναλήψεως 92,  Πανόραµα, Τ.Κ. 55236, Θεσσαλονίκη   
Επικοινωνία:  Τηλ:(+30)2310341282, Φαξ: (+30)2310341035 
Email:   reservations@pefkahotel.gr 
Site: www. pefkahotel.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

Ακολούθως παρατίθεται αναλυτική κατάσταση όλων των οικισµών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη µε τον 
αντίστοιχο πληθυσµό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) (µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ΓΠ- 191/18-3-2014 (ΦΕΚ 698 Β) απόφαση 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ «Τροποποίηση της Απόφασης µε αριθµό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465 Β) και θέµα «Αποτελέσµατα 

της Απογραφής Πληθυσµού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιµο Πληθυσµό της Χώρας»»). 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 70.110 

 ∆ηµοτική Κοινότητα Πανοράµατος  17.444 

 Πανόραµα  17.444 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 34.625 
 ∆ηµοτική Κοινότητα Πυλαίας   34.625 
 Πυλαία  34.625 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 18.041 
 ∆ηµοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου  6.393 
 Ασβεστοχώρι 6.392 
 Κράνος  1 
 ∆ηµοτική Κοινότητα Φιλύρου  5.495 
 Φίλυρο 5.495 
 ∆ηµοτική Κοινότητα Χορτιάτη  4.873 
 Χορτιάτης 4.873 
 Τοπική Κοινότητα Εξοχής  1.280 
 Εξοχή 1.280 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία για τους χώρους καταφυγής του πληθυσµού του ∆ήµου 
Πυλαίας – Χορτιάτη.  

Για την εναπόθεση αδρανών υλικών και µπαζών που προκύπτουν από την εκδήλωση σεισµών ο ∆ήµος 
Πυλαίας – Χορτιάτη είναι στη διαδικασία υπογραφής σύµβασης ενοικίασης χώρου στην ∆Ε Πυλαίας που πληρεί 
όλες τις προϋποθέσεις για την προσωρινή αποθήκευση µη επικίνδυνων στερεών ογκωδών αποβλήτων και 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πυλαίας και 
Πανοράµατος (Πράσινο Σηµείο) στην περιοχή Λυγαριά σε οικόπεδο έκτασης έξι στρεµµάτων µε συντεταγµένες 34ο 
37’.17’’Β και 22ο59’6,31’’Α. Σε περίπτωση ανάγκης θα χρησιµοποιηθούν τοπικά προσωρινοί χώροι συγκέντρωσης 
και µετεπιβίβασης µπαζών στα σηµεία που υποδηλώνονται στους χάρτες.   
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Πίνακας 13: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ/ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

Α. ∆ηµοτική 
Ενότητα 

Πανοράµατος 

17.444  

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν.751  ΠΑΡΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_03 
ΠΟΛ_ΧΟΡ_04 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 7 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 8 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 9 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 10 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ11 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 12 

  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

 ΓΗΠΕ∆ΑΚΙΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_04 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 11 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 12 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 15 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 16 

  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΟΥ 

 ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΟΛ_ΧΟΡ_03 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 1 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 2 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 4 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 5 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 6 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 14 

  

Β. ∆ηµοτική 
Ενότητα Πυλαίας 

34.625  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-
ΠΟΛΙΤΕΣ  

 ΤΕΡΜΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 14 

 
ΠΟΛ_ΧΟΡ_02 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 3 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 4  
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 5 

  

ΜΑΛΑΚΟΠΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ  
ΠΟΛ_ΧΟΡ_02 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 29 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 30 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 31 

  

ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ-
ΣΜΥΡΝΗΣ 

 ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_02 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 1 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 7 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 8 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 9 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 10 

  

ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

  
 

ΤΕΡΜΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 11 

 
ΠΟΛ_ΧΟΡ_02 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 15 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 16 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 17 

  

ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

  
 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_01 
 
 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 16 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 21 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 22 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 23 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 25 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 27 

  

 
 

ΡΙΓΑΝΗ 

  
 

ΨΕΛΛΟΥ ΜΕ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

 
 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_01 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 34 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 35 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 36 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 38 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 39 

  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 
ΒΙΛΛΑ ΡΙΤΖ 

 ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 

 
 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_03 
 

 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 14 

  

 

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
118/138 

 

 

Πίνακας 13: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ/ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

Β. ∆ηµοτική 
Ενότητα Χορτιάτη 

18.041  

Κοινότητα 
Ασβεστοχωρίου 

6.393  

ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ- 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
ΠΟΛ_ΧΟΡ_08 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 1 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 2  
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 3 

  

ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

   

Κοινότητα 
Φιλύρου 

5.495 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛ_ΧΟΡ_09 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 1 
 

  

Κοινότητα 
Χορτιάτη 

4.873  

ΑΡΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

ΓΗΠΕ∆Ο (ΒΟΡΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ) 

  
 
 
 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΤΣΙΟΥ 

 
 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_05 
 
 

 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 1 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 2 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
(ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ) 

   
ΠΟΛ_ΧΟΡ_05 
ΠΟΛ_ΧΟΡ_06 

 

 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 2 

  

Κοινότητα Εξοχής 1.280  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

  
 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

 
∆ΙΑΓΟΡΑ ΜΕ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ) 

 
 
 
 
 

ΠΟΛ_ΧΟΡ_07 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ 1 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 2  
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 4 

  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 ΚΑΤΑΦΥΓΗ 1 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 3  
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 4 

  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 ΚΑΤΑΦΥΓΗ 2 
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 3  
ΚΑΤΑΦΥΓΗ 4 

  

 

Ακολουθούν μικρογραφίες χαρτών με προτεινόμενα σημεία καταφυγής, καταυλισμού και 

συγκέντρωσης με τα παρακάτω σύμβολα: 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΑΡΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

 ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 

 ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 
ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΜΠΑΖΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 

Ακολούθως παρατίθεται ονοµαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και υπηρεσιών σε επίπεδο 
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 100 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
Πανοράµατος 2310023850 
Πυλαίας 2310351050 
Νεάπολης 2310615017 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 199 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ    2310545585 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 166 
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΙΑΤΡΟΙ 14944 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2313307000 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ  
Άγιος Λουκάς 2310380000 
Γένεσις 2310984000 
Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 2310400000 
Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 2310383100 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
Τηλεφωνικό κέντρο Πανοράµατος 2313301000 
Τηλεφωνικό κέντρο Πυλαίας 2313302600 
Τηλεφωνικό κέντρο Χορτιάτη (Ασβεστοχώρι) 2313302000 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 15195 
ΕΥΑΘ 2310966688 
∆ΕΥΑΧ 2310359775 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 1500 
ΚΕΠ ∆ηµ. Ενότητας Πανοράµατος 2313306800 
ΚΕΠ ∆ηµ. Ενότητας Πυλαίας 2313308000 
ΚΕΠ ∆ηµ. Ενότητας Χορτιάτη (Ασβεστοχώρι) 2313338000 
ΕΛΤΑ  
Πανόραµα 2310342420 
Πυλαία 2310302926 
Ασβεστοχώρι 2310357127 
Χορτιάτης 2310349218 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ του Ο.Γ.Α.  
Πανόραµα 2313301039 
Πυλαία 2313302652 
Χορτιάτης 2313302021 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.∆.∆. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.∆. ∆. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΝΠ∆∆) 

Πρόεδρος Λυρούδη Κατερίνα 2313301065 proedros.kekpap@pilea-hortiatis.gr 
Γραµ./Γρ. Προµηθειών Φουντόπουλος Κοσµάς 2313301097  

 

∆.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

ΚΑΠΗ Πανοράµατος 

Υπεύθυνη Κοκκίνου Μαρία 2310344300  
Βοήθεια στο Σπίτι Κασαπίδου Ελένη/Καρανάτσιου Μαρία 2310343662  
Αίθουσα ΚΑΠΗ  2310344910  
∆ιαδηµοτικό Κέντρο Υγείας/ΚΕΠ Υγείας 

Ιατρείο Καρανικόλα Ειρήνη/ ∆ελή Χριστίνα 2310331093 kep.ygeias@pilea-hortiatis.gr 
 Ιγγλέση Αθηνά  2310343662  

 

∆.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 

ΚΑΠΗ Πυλαίας 

Οικογ.Βοηθός Κακαλιάντη Γεωργία 2313302751  
Ιατρείο Βελκούδη Αικατερίνη 2313302668  
Φυσιοθεραπευτήριο Λάβαρη Μαρίνα 2313302669  
Αίθουσα ΚΑΠΗ  2310306454  
Βεστιάριο ΚΑΠΗ  2313302630  
Βοήθεια στο Σπίτι Ζώτου Βάσω/Μπαλοκώστα Μάχη 2310321546  
ΚΑΠΗ Μαλακοπής 

Ιατρείο  2310925210  
Βοήθεια στο Σπίτι ∆ασκαλοπούλου Ολυµπία/Σιδερίδου Κατερίνα 2310904747  
Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Πυλαίας (οδός Κύπρου & Βουλγ.) 

Υπεύθυνη Καπαλτσίδου ∆ανάη 2310300575  

 

∆.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου 

Κοιν. Λειτουργός Τσαµαντάνη Μαρία 2313302035  
Φυσιοθεραπευτήριο Πυρίλη Καλλιόπη 2310358358  
Νοσηλευτήριο Τσιανόγλου Χρυσούλα 2310358358  
Αίθουσα ΚΑΠΗ  2310358358  
Κοινωνικές Υπηρ.  2310358690  
Βοήθεια στο Σπίτι Σύκου Ευαγγελία 2313302034  
ΚΑΠΗ Χορτιάτη 

Νοσηλεύτρια  2310349508  
Αίθουσα ΚΑΠΗ  2310349300  
∆ηµοτικό Ιατρείο Χορτιάτη 

Ιατροί  2310349777  
ΚΑΠΗ Φιλύρου 

Κοιν.Λειτουργός  Τσιακερίδου Αντιγόνη 2310678546  
Αίθουσα  2310678315  

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Αθλητισµού & Περιβ/ντος (ΝΠΙ∆) 

Πρόεδρος Λιόλιου Παρασκευή (Λίλιαν) 2313322015 proedros.kepap @pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία  2313301099  
Ταµείο Κοντολάζος Χάρης 2313322018 kepap@pilea-hortiatis.gr 
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Λογιστήριο Ζεϊµπέκη Αθηνά 2313301098 kepap@pilea-hortiatis.gr 
Γρ. Προσωπικού Μαντζιάρη Χριστίνα 2313301054 c.mantziari@pilea-hortiatis.gr 
Γρ. Προµηθειών Κατέβας Μάκης 2313301063 g.katevas@pilea-hortiatis.gr 
 Φουντόπουλος Κοσµάς 2313301097 k.fountopoulos@pilea-hortiatis.gr 

 

∆.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Κολυµβητήριο Πανοράµατος 

Γραµ./Πληροφ.  2310340361  
Κλειστό Γυµναστήριο Πανοράµατος 

Γραµ./Πληροφ.  2310345194  
Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράµατος 

Γραµ./Πληροφ. Τογκαρίδου Πόλυ 2313301013 p.togaridou@pilea-hortiatis.gr 
Καλλιτεχνική Σύµβ. Αλακιοζίδου Ερατώ 2313301066 e.alakiozidou@pilea-hortiatis.gr 
Θερινός Κινηµατογράφος Πανοράµατος 

Πληροφορίες  2310346720  
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πανοράµατος 

Πληροφορίες  2310332141 vivliothiki.panorama@pilea-hortiatis.gr 

 

∆.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 

Πέτρινο Πολιτιστικό Πυλαίας 

Γραµ./Πληροφ. Ευαγγέλου Κώστας 2313302637  
Κλειστό Γυµναστήριο Πυλαίας 

Γραµ./Πληροφ. Χονδρούδης Γιώργος 2310323328  
Κλειστό Άρσης Βαρών Πυλαίας 

Γραµ./Πληροφ.  2310329353  
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πυλαίας (χόρτο) 

Γραµ./Πληροφ.  2310329354  
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πυλαίας (πλαστικό) 

Γραµ./Πληροφ.  2310305859  
Γυµναστήρια Πυλαίας (Φιλίππου 6 & Πολυτεχνείου 11Α) 

Γραµ./Πληροφ. Μπαµπαράτσα Ό./Σούµπαση Μ. 2310308271  

Θερινός Κινηµατογράφος Πυλαίας    
Πληροφορίες  2313302635  
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πυλαίας 

Πληροφορίες  2310325734  
∆.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Κλειστό Γυµναστήριο Ασβεστοχωρίου 

Γραµ./Πληροφ.  2310358700  
Πολιτιστικό  Κέντρο Φιλύρου 

Γραµ./Πληροφ.  2310678722  
Πολιτιστικό Κέντρο Χορτιάτη 

Γραµ./Πληροφ.  2310349956  
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χορτιάτη 

Πρόεδρος Χατζηαντωνίου Νικόλαος  proedros.deyaph@pilea-hortiatis.gr 
Γεν.∆ιευθυντής ∆αφέρµος Σαράντος 2310359775 deya.hortiati@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ.Πολίτη  2310358892  
Σχολικές Επιτροπές 

Πρόεδρος Σακαλή-Παρασκευοπούλου 
Ευαγγελία 

2310332403 proedros.schools@pilea-hortiatis.gr 

A’ βάθµια Τριανταφυλλίδου Κατερίνα 2310331317 k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr 
Β΄βάθµια Σπάνδου Ζωή 2310331311 z.spandou@pilea-hortiatis.gr 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ∆. ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

Τ/Κέντρο ∆ηµαρχείο Πανοράµατος 15195 15195.panorama@pilea-hortiatis.gr 
Τ/Κέντρο ∆.Ε. Πανοράµατος 2313301000  
Τ/Κέντρο ∆.Ε. Πυλαίας 2313302600  
Τ/Κέντρο ∆.Ε. Χορτιάτη 2313302000  
Γραφείο Πρωτοκόλλου 

Κεντρικό ∆ηµαρχείο Πανοράµατος 2313301034 protokollo@pilea-hortiatis.gr 
 

∆ήµαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη 

 Καϊτεζίδης Ιγνάτιος 2313301005 dimarhos.panorama@pilea-hortiatis.gr 
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

 Ζώτου Νίκη  2313301006 n.zotou@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Βασιλείου Κατερίνα 2313322005 k.vasileiou@pilea-hortiatis.gr 
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αστικών Υποδοµών και ∆ικτύων 

 Μπαµπαράτσας Γιώργος 2313302701 g.babaratsas@pilea-hortiatis.gr 
Αντιδήµαρχος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, ∆όµησης & Βιώσιµης Κινητικότητας 
 Τσιούγκος Βασίλειος 2313302753 v.tsiougos@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Αρακά Λίνα 2313302708 l.araka@pilea-hortiatis.gr 
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης 

∆.Ε. Πανορ.-Πυλαίας Καρτάλης Ιωάννης 2313302604 i.kartalis@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Kαρασάββα Βιργινία 2313302660 v.karasavva@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Γαρuφάλλου Χρύσα 2313302693 c.garifallou@pilea-hortiatis,gr 
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης 

∆.Ε. Χορτιάτη Ντίτσιος Ιωάννης 2313302002 i.ntitsios@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Κοτσάµπα Σοφία 2313302001 s.kotsaba@pilea-hortiatis.gr 
Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και Τουρισµού 

 Κάλτσιος Σοφοκλής 2313301067 s.kaltsios@pilea-hortiatis.gr 
Αντιδήµαρχος Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας 
 Παναγιωτίδης Νικόλαος 2313301047 n.panagiotidis@pilea-hortiatis.gr 
Αντιδήµαρχος Απασχόλ., Κοιν.Προστασίας, Υγείας & Παιδείας 

 Γιαννούδη Ελένη 2313302670 e.giannoudi@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Κουραµάνη Σταυρούλα 2313302674  

 

    
∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Πρόεδρος Γεράνης Μιχάλης 2313301031 proedros.ds@pilea-hortiatis.gr 
Συµβούλιο ∆.Κ. Πανοράµατος   topiko.panorama@pilea-hortiatis.gr 
Πρόεδρος Χατζηφιλιππίδου Χριστίνα 2313322005 proedros.panorama@pilea-hortiatis.gr 
Συµβούλιο ∆.Κ. Πυλαίας   topiko.pilea@pilea-hortiatis.gr 
Πρόεδρος Αζάς Βασίλειος 2313302652 proedros.pilea@pilea-hortiatis.gr 
Συµβούλιο ∆.Κ. Ασβεστοχωρίου   topiko.asvestohori@pilea-hortiatis.gr 
Πρόεδρος Τάνης Σίµος 2313302020 proedros.asvestohori@pilea-hortiatis.gr 
Συµβούλιο ∆.Κ. Χορτιάτη   topiko.hortiatis@pilea-hortiatis.gr 
Πρόεδρος Γιαννούδης Χρήστος 2310349508 proedros.hortiatis@pilea-hortiatis.gr 
Συµβούλιο ∆.Κ. Φιλύρου   topiko.filyro@pilea-hortiatis.gr 
Πρόεδρος Αντωνιάδης Ελευθέριος 2310672407 proedros.filyro@pilea-hortiatis.gr 
Συµβούλιο Τ.Κ. Εξοχής   topiko.exohi@pilea-hortiatis.gr 
Πρόεδρος Μητσάκης Χρήστος 2310357186 proedros.exohi@pilea-hortiatis.gr 

 

  

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
129/138 

 

 

Γραφείο ∆ηµάρχου   grafeio.dimarhou@ pilea-hortiatis.gr 

Προϊστάµενος Γραφ. Χρυσοπούλου Ρένα 2313301009 dimarhos.panorama@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Τζιµενάκης Στράτος 2313301052 s.tzimenakis@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Ιακωβίδου Νίκη 2313301038 n.iakovidou@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Αλεξιάδου Σοφία 2313301005 s.alexiadou@pilea-hortiatis.gr 
Γραµ. ∆.Ε. Πυλαίας Παπάζογλου Φωτεινή  2313302602 f.papazoglou@pilea-hortiatis.gr 

 

Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµ. Σχέσεων                                                                                   press.panorama@pilea-hortiatis.gr 

 Καραµπάση Ανθή 2313322030 a.karampasi@pilea-hortiatis.gr 
 Καρακίτσιου Χριστίνα 2313322040 c.karakitsiou@pilea-hortiatis.gr 
 Χανός Παναγιώτης 2313322050 p.chanos@pilea-hortiatis.gr 
 Παπακων/νου Έµµυ 2313322080 e.papakonstantinou@pilea-hortiatis.gr 
 Οικονόµου Νίκος 2313322060  

 

Γραφείο Ειδικών Συµβούλων eidikoi.symvouloi@pilea-hotiatis.gr 

Ειδ.Σύµβουλος Τσιµισκή Όλγα 2313301044 o.tsimiski@pilea-hortiatis.gr 
Ειδ.Σύµβουλος  2313322070 g.tachmetzidis@pilea-hortiatis.gr 
Ειδ.Σύµβουλος Ανθρακίδης Θέµης 2313301055 t.anthrakidis@pilea-hortiatis.gr 
Ειδ.Σύµβουλος Τσίγκρος Γιώργος 2313322004 g.tsigros@pilea-hortiatis.gr 

 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  g. grammateas@pilea-hotiatis.gr 

Γενικός Γραµµατέας Ταχµετζίδης Γιώργος 2313301014 g.tachmetzidis@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Καντούνη Μαρία 2313301016 m.kantouni@pilea-hortiatis.gr 

 

Γραφείο Καθηµερινότητας του Πολίτη 15195.panorama@pilea-hotiatis.gr 

 Οικονόµου Αναστασία  2313301001 a.oikonomou@pilea-hortiatis.gr 
 Περίντζη Αθανασία 2313301001 a.perintzi@pilea-hortiatis.gr 
 Νικολαϊδης Θεόκλητος 2313301002 t.nikolaidis@pilea-hortiatis.gr 
 Ταγταλιανίδης Παντελής 2313301015 p.tagtalianidis@pilea-hortiatis.gr 
 Βενάκη Παναγιώτα 2313322090 g.venaki@pilea-hortiatis.gr 

 

Τµήµα ∆ιοικητικής Βοήθειας dvoithia@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Μουστάκα Αναστασία 2313301022 a.moustaka@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας dimotiki.astynomia@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Τσιντζιλώνης Τάσος 2313301053 t.tsintzilonis@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Χριστάκη Παναγιώτα 2313322001 p.christaki@pilea-hortiatis.gr 
∆ηµ. Αστυνόµος ∆ηµητριάδου Στέλλα 2313322002 s.dimitriadou@ pilea-hortiatis.gr 
∆ηµ. Αστυνόµος Μανταµαδιώτης Αθανάσιος 2313322002 s.dimitriadou@pilea-hortiatis.gr 
∆ηµ. Αστυνόµος Κοµµατίδης Αναστάσιος 2313322002 a.kommatidis@pilea-hortiatis.gr 
∆ηµ. Αστυνόµος Ματθαιάκης Εµµανουήλ 2313322002 m.matthaiakis@pilea-hortiatis.gr 
∆ηµ. Αστυνόµος Βαφειάδου Καλλιόπη 2313322002 k.vafiadou@pilea-hortiatis.gr 
∆ηµ. Αστυνόµος Γκορτσίλας Ευστάθιος 2313322002 e.gortsilas@pilea-hortiatis.gr 

 

Τµήµα Κοιµητηρίων koimitiria@pileas-hortiaths.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Σαµαρά ∆έσποινα 2313301069 d.samara@pilea-hortiatis.gr 
Κοιµ. ∆Ε Πανοράµατος  Μιχαηλίδης ∆αµιανός 2313301073 d.michailidis@pilea-hortiatis.gr 
Κοιµ. ∆Ε Πυλαίας  Τσιρίδου Γεωργία  2313302640 g.tsiridou@pilea-hortiatis.gr 
Κοιµ. ∆Ε Πυλαίας  Αστερίου Τάνια  2313302667 t.asteriou@pilea-hortiatis.gr 
Κοιµ. ∆Ε Χορτιάτη  Σίκου Μαρία 2313302023 m.sikou@pilea-hortiatis.gr 
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∆/νση Νοµικής Υπηρεσίας nomiki@pileas-hortiatis.gr 

Προϊστ. ∆/νσης Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 2313302664 k.papadopoulos@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Ταουσιάνης Νίκος 2313302665 n.taousianis@pilea-hortiatis.gr 
∆ικηγόρος Παπαναστασίου Αθανάσιος 2313302630 a.papanastasiou@ pilea-hortiatis.gr 
∆ικηγόρος Κόζη Ελένη 2313302630 e.kozi@ pilea-hortiatis.gr 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

∆/νση Πληροφορικής και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

Προϊστ. ∆/νσης Κοτσάνης Στέργιος 2313301030 s.kotsanis@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)                                                                              tpe@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Κοτσάνης Στέργιος 2313301060 s.kotsanis@pilea-hortiatis.gr 
 Γκαϊταντζής Συνοδινός 2313301094 synodinos@pilea-hortiatis.gr 
 Τεχνική Υποστήριξη 2313301093  
 Τεχνική Υποστήριξη 2313301095  
 SERVER ROOM 2313301096  
Τµήµα Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και Προγραµµάτων  anaptixis@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Ανανίκα Αλεξάνδρα 2313301090 a.ananika@pilea-hortiatis.gr 
 Μερλιαούντα Μάχη 2313301091 m.merliaounta@pilea-hortiatis.gr 

 

∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

Προϊστ. ∆/νσης    

Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισµού                                                                                    koinonika@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Παπαδοπούλου Νία 2310909216 n.papadopoulou@pilea-hortiatis.gr 
 Σινιώρη Άννα  2310909216 a.siniori@pilea-hortiatis.gr 
Κοιν. Λειτουργός Μονοκρούσου Μαριάννα 2310909216 m.monokroussou@pilea-hortiatis.gr 
Κέντρο Κοινότητας Βούσκα Ξένια 2310909216 x.vouska@pilea-hortiatis.gr  
Κέντρο Κοινότητας Τσάκου Κωνσταντίνα 2310909216 k.tsakou@pilea-hortiatis.gr 
Κέντρο Κοινότητας Σπαθάρα Ζωή-Εµµανουέλα 2310909216 z.spathara@pilea-hortiatis.gr 
Κέντρο Κοινότητας Τσιονάνης Θεόδωρος  2310909216 t.tsionanis@pilea-hortiatis.gr 
Κέντρο Κοινότητας Πατιράκη Ευφροσύνη  2310909216 e.patiraki@pilea-hortiatis.gr 
Κοιν. Παντοπωλείο Ζυµπερδίκα Βίκυ 2310909216 v.zimperdika@pilea-hortiatis.gr 
Κοιν. Παντοπωλείο Κεχαγιά Πουλχερία 2310909216 p.kehagia@pilea-hortiatis.gr 
ΚΕΠ Υγείας Καρανικόλα Ειρήνη 2310331093 e.karanikola@pilea-hortiatis.gr 
Γρ. Αντιδηµαρχίας Χατζούδα Αναστασία 2313302677 a.chatzouda@pilea-hortiatis.gr 
Γρ. Απασχόλησης Μουστάκα Αναστασία 2313301022 a.moustaka@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών  paideia@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Γεωργιάδου Κατερίνα 2310331303 k.georgiadou@pilea-hortiatis.gr 
 Σπάνδου Ζωή 2310331303 z.spandou@pilea-hortiatis.gr 
 Τριανταφυλλίδου Κατερίνα  2310331303 k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr 
Γρ. Αντιδηµαρχίας Κουραµάνη Σταυρούλα 2313674674  
Βιβλιοθήκη Πανορ. Τελίδης Γιώργος 2310332141 vivliothiki.panorama@pilea-hortiatis.gr 
 Τσακόγιας Ιορδάνης 2310332141 i.tsakogias@pilea-hortiatis.gr 
Βιβλιοθήκη Πυλαίας  2310325734 vivliothiki.pilea@pilea-hortiatis.gr 
Βιβλιοθήκη Ασβεστοχωρίου  2310357024  
Μουσείο Παιχνιδιού  2310311671 toy.museum@pilea-hortiatis.gr 

 

∆/νση Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Προϊστ. ∆/νσης    
Τµήµα Πολιτισµού                                                                                                                                         politismos@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Γεωργακάκης Θωµάς 2313301070 t.georgakakis@pilea-hortiatis.gr 
 Μούρτζιου Μαρία 2313302030 m.mourtziou@pilea-hortiatis.gr 
 Σούµπαση Μαρία 2313301061 m.soumpasi@pilea-hortiatis.gr  

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
131/138 

 

 Παυλίδου Αµαλία  2313301062 a.pavlidou@pilea-hortiatis.gr 
Λαογραφικό Μουσ. Πανόραµα  2310343086 laografiko.panorama@pilea-hortiatis.gr 
Λαογραφικό Μουσ. Πυλαία  2316018271 laografiko.pilea@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Αθλητισµού και Νεολαίας   athlitismos@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Καµπουρλάζου Ολυµπία 2313301068 o.kampourlazou@pilea-hortiatis.gr 
 Μπλαντή Γλυκερία 2313301064 g.bladi@pilea-hortiatis.gr 
 Μπαµπαράτσα Όλγα 2310308271 o.babaratsa@pilea-hortiatis.gr 
 Σεχίδου Κυριακή  2310308271 k.sehidou@pilea-hortiatis.gr 
∆.Α.Κ. Πανοράµατος Καραγιάννης Γιάννης 2310345194 i.karagiannis@pilea-hortiatis.gr 
∆.Α.Κ. Πυλαίας  2310323328  
∆.Α.Κ. Ασβεστοχ.  2310358700  

 

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

Προϊστ. ∆/νσης Σαλαβασίλη Αναστασία 2313301007 a.salavasili@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Μητρώων και Πρωτοκόλλου                                                                                                          dimotologio@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Τσαχουρίδης Κωνσταντίνος 2313301036 k.tsahouridis@pilea-hortiatis.gr 
∆ηµοτολόγια Μακρυγιαννάκη Άννα 2313301037 a.makrigiannaki@pilea-hortiatis.gr  
Ληξιαρχ. Πανόραµ. Σωτηριάδου Ανατολή 2313301035 a.sotiriadou@pilea-hortiatis.gr 
Ληξιαρχ. Πανόραµ.   lixiarhio.panorama@pilea-hortiatis.gr 

Πρωτόκολλο  Λεµούσια Σοφία 2313301033 s.lemousia@pilea-hortiatis.gr 
Πρωτόκολλο Ζαχαριάδου Καλή 2313301034 k.zachariadou@pilea-hortiatis.gr 
Κλητήρας Μητρούσης ∆ηµήτρης 2313301033  
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού   prosopiko@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Παλιατσώνης Κωνσταντίνος 231301075 k.paliatsonis@pilea-hortiatis.gr 
Προσωπικό Γαλιλαίος Θανάσης 2313301024 a.galilaios@pilea-hortiatis.gr 
Προσωπικό Καλλιτσουνάκη Χριστίνα 2313301074 c.kallitsounaki@pilea-hortiatis.gr 
Προσωπικό Ξηροπούλου Ελένη 2313301023 e.xiropoulou@pilea-hortiatis.gr 
Προσωπικό Αποστολούδη Ευαγγελία  2313301045 e.apostoloudi@pilea-hortiatis.gr 
Μισθοδοσία Κυριακίδης Γαβριήλ 2313301059 g.kiriakidis@pilea-hortiatis.gr 
Μισθοδοσία Σκαπέρδα Μαλαµατή 2313301048 m.skaperda@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Ποιότητας  poiotita@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Χνιτίδου Μαρία 2313301017 m.chnitidou@pilea-hortiatis.gr 
 Ταργουτζίδης Λαυρέντης 2313301019 l.targoutzidhs@pilea- hortiatis.gr 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  ds-epitropes@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Γκένου Λένα 2313301039 l.genou@pilea-hortiatis.gr 
Υπ. Πολ. Οργάνων Κίνης Αστέρης 2313301084 a.kinis@pilea-hortiatis.gr 
Υπ. Πολ. Οργάνων Ζαχαρίδου Τασούλα 2313301018 t.zacharidou@pilea-hortiatis.gr 
Υπ. Πολ. Οργάνων Βασιλείου Κατερίνα 2313322005 k.vasileiou@pilea-hortiatis.gr 

 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Προϊστ. ∆/νσης Φυγετάκη Βάσω  2313301008 b.figetaki@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Αποθηκών                                                                               logistirio@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος  2313301050  
Πρ/σµός Ιγγλέση Μαργαρίτα 2313301079 m.igglesi@pilea-hortiatis.gr 
Λογιστήριο Κάλτσιου Αργυρώ 2313301077 a.kaltsiou@pilea-hortiatis.gr 
Λογιστήριο Γρηγοριάδου Κατερίνα  2313301078 k.grigoriadou@pilea-hortiatis.gr 
Λογιστήριο Γκόγκος Παναγιώτης  2313301076 p.gogos@pilea-hortiatis.gr 
Λογιστήριο Παρµαξής Στέλιος 2313301026 s.parmaxis@pilea-hortiatis.gr 
Αποθήκη Παρµαξής Στέλιος 2313322012 s.parmaxis@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Προµηθειών   promithies@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Παλάσκος Αντώνιος 2313301040 a.palaskos@pilea-hortiatis.gr 
Προµήθειες  Κούρτη Ευτυχία  2313301041 e.kourti@pilea-hortiatis.gr 
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Προµήθειες Κουτσής Στέλιος 2313301042 s.koutsis@pilea-hortiatis.gr  
Προµήθειες Αβράµη Σταυρούλα  2313301043 s.avrami@pilea-hortiatis.gr 
Προµήθειες Νίτσου Αγλαΐα 2313322011 a.nitsou@pilea-hortiatis.gr 
Προµήθειες Κλιγκόπουλος Μιχαήλ  2313301043 m.kligopoulos@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Εσόδων και Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων  esoda@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Τσακίρης Γιώργος 2313301080 g.tsakiris@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Νικολαΐδου Βικτωρία 2313301081 v.nikolaidou@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Πουλιτσίδης Ιωάννης 2313301082 i.poulitsidis@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Γιαννακίδου Ζωή 2313301083 z.giannakidou@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Άγρος ∆ηµήτρης 2313301083 d.agros@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Μιχαηλίδης Νικόλαος 2313301071 n.michailidis@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας   tameio@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Ζωγράφος Γιάννης 2313301029 i.zografos@pilea-hortiatis.gr 
Ταµειακή Γκιβίσης ∆ηµήτρης 2313301028 d.givisis@pilea-hortiatis.gr 
Ταµειακή Κοτσαρίδου Έφη 2313301027 e.kotsaridou@pilea-hortiatis.gr 
Ταµειακή Αναστασιάδου Σουλτάνα 2313301025 s.anastasiadou@pilea-hortiatis.gr 
Ταµειακή ∆ερβενάς Γιώργος  2313301025 g.dervenas@pilea-hortiatis.gr 
Ταµείας Μιχαηλίδου Άννα 2313301021 a.michailidou@pilea-hortiatis.gr 

 

∆/νση ΚΕΠ 

Προϊστ. ∆/νσης Γιαννακοπούλου Λένα 2313306835 l.giannakopoulou@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα ΚΕΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Πανοράµατος                                                                                   

Τ/Κέντρο Πανοράµατος 2313306800 kep.panorama@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Κόττα Ελένη 2313306801 e.kotta@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Κωνσταντινίδου Βαρβάρα 2313306830 v.konstantinidou@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Χριστοφορίδου Κυριακή 2313306831 k.christoforidou@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Βραδής Τάσος 2313306831 a.vradis@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Μητρούση Ιφιγένεια 2313306833 i.mitrousi@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα ΚΕΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαίας   

Τ/Κέντρο Πυλαίας 2313308000                  kep.pilea@pilea-hortiatis.gr 
Προϊστ. Τµήµατος Τσαβδαρίδου Ελπίδα 2313308001 e.tsavdaridou@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Ασηµήνας Ευάγγελος 2313308020 e.asiminas@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Μπικιτζή Στέλλα 2313308020 s.mpikitsi@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Γκέλη Βάσω 2313308021 v.gkeli@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Μπαδέµας Στέργιος 2313308021 s.mpademas@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Ιωακειµίδου Αναστασία  2313308022 a.ioakimidou@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα ΚΕΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Χορτιάτη   

Τ/Κέντρο Ασβεστοχωρίου 2313338000 kep.asvestohori@pilea-hortiatis.gr 
Προϊστ. Τµήµατος Θεοδοσίου Αργύρης 2313338001 a.theodosiou@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Προζύµη Έφη 2313338022             e.prozimi@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Παναγιωτίδου Γεωργία 2313338020  g.panagiotidou@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Στόικου Μαρία 2313338021             m.stoikou@pilea-hortiatis.gr 
Εξυπ. Πολίτη Ηλιάδου Όλγα Αµαλία 2313338022              o.iliadou@pilea-hortiatis.gr 
Τηλεφωνικό Κέντρο  ∆ηµοτικής Ενότητας Φιλύρου  kep.filyro@pilea-hortiatis.gr 

Εξυπ. Πολίτη Κουρτίδου Κωνσταντίνα 2310677001 k.kourtidou@pilea-hortiatis.gr 
 

∆/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 

Προϊστ. ∆/νσης Γκούλιος Χάρης 2310326370 x.goulios@pilea-hortiatis.gr 
Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης                                                                                                                perivallon@pilea-hortiatis.gr 

Γραµµατεία Πασιπουλαρίδης Σάκης 2310326370 s.pasipoularidis@pilea-hortiatis.gr 
 Νέο Εργοτάξιο ∆ήµου 2310341446  
 Εργοτάξιο Πανοράµατος 2310347060  
Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης    

ΑΔΑ: ΩΥΞΕΩ1Ο-072



Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση σεισµού ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Έκδοση 2021 

Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 
133/138 

 

Προϊστ. Τµήµατος Σταµπουλής Μιχάλης 2310326370 m.stampoulis@pilea-hortiatis.gr 
Επόπτης Αποκοµιδ. Αρδαµερινός Θανάσης (Πανόραµα-Πυλαία) 2310326370 t.ardamerinos@pilea-hortiatis.gr 
Επόπτης Ογκωδών Κουλιδάκης Στέφανος (Πανόραµα-Πυλαία) 2310326370 s.koulidakis@pilea-hortiatis.gr 
Επ. Σαρώµ. & Πρασ. Λαγουριώτης Σούλης (Πανόραµα) 2310326370 s.lagouriotis@pilea-hortiatis.gr 
Επόπτης Σαρώµατος  Καπέλιος Απόστολος (Πυλαία) 2310326370 a.kapelios@pilea-hortiatis.gr 
Επόπτης Πρασίνου Φρεγγίδου Σοφία (Πυλαία) 2310326370 s.freggidou@pilea-hortiatis.gr 
Επόπτης Στεφανίδης Ιωάννης (Φίλυρο) 2310677000 i.stefanidis@pilea-hortiatis.gr 
Αποθήκη  Φακούδης Στέφανος 2310326370 s.fakoudis@pilea-hortiatis.gr 
∆Ε Χειριστής Καλογιαννίδης Γεώργιος 2310326370 g.kalogiannidis@pilea-hortiatis.gr 
∆Ε Χειριστής Στολτίδης Φώτιος 2310347060 f.stoltidis@pilea-hortiatis.gr 
∆Ε Οδηγός Στεφάνου Νικόλαος 2310326370 n.stefanou@pilea-hortiatis.gr 
∆Ε Οδηγός Γράνδης ∆ηµήτρης 2310302031 d.grandis@pilea-hortiatis.gr 
∆ιοικ. Υποστήριξη Τσιλιά Αντιγόνη 2310326370 a.tsilia@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Οχηµάτων   
Προϊστ. Τµήµατος Παχατουρίδης Θεµιστοκλής 2310326370 t.pahatouridis@pilea-hortiatis.gr 
Μηχανολόγος Ψυλλινάκης Γιώργος 2313302681 g.psillinakis@pilea-hortiatis.gr 
ΤΕ Μηχανολόγος Σαπουνάς Κωνσταντίνος 2310326370 k.sapounas@ pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου   
Προϊστ. Τµήµατος Λαβασά Σοφία 2310326370 s.lavasa@pilea-hortiatis.gr 
Γεωπόνος Μαυρουδή Μαρία Νεκταρία 2310326370 m.mavroudi@ pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   
Προϊστ. Τµήµατος Κωνσταντινίδου Μυρτώ 2310326370 m.konstantinidou@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Συντηρήσεων Μικρής Κλίµακας και Η/Μ Εγκαταστάσεων   
Προϊστ. Τµήµατος Καλπακίδης Λεωνίδας 2310326370 l.kalpakidis@pilea-hortiatis.gr 
Ηλεκτρολόγος Κουστράβας ∆ηµήτρης 2310326370 d.koustravas@pilea-hortiatis.gr 
Ηλεκτρολόγος Γραµµατικόπουλος Κώστας 2310347060  k.grammatikopoulos@pilea-hortiatis.gr 
Ηλεκτρολόγος Εµµανουηλίδης Ιωάννης 2310326370 i.emmanouilidis@pilea-hortiatis.gr 
Ηλεκτρολόγος Πέτκος Πασχάλης  2310326370 p.petkos@pilea-hortiatis.gr 

 

∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού   

Προϊστ. ∆/νσης Χαραλαµπίδης Τάσος 2313302608 a.xaralampidis@pilea-hortiatis.gr 
Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης   poleodomia@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία Μουτζούρογλου Μαρία 2313302656 m.moutzouroglou@pilea-hortiatis.gr 
Πρωτόκολλο Λαδά Θώµη 2313302680 t.lada@pilea-hortiatis.gr 
Πρωτόκολλο ∆έλιου Χρυσούλα 2313302655 c.delliou@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης    
Προϊστ. Τµήµατος Ξανθόπουλος ∆ηµήτρης 2313302686 d.xanthopoulos@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία  Βασιλειάδου Ζωή  z.vasiliadou@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Κυριαζής Στέργιος 2313302689 s.kyriazis@pilea-hortiatis.gr 
Τοπογράφος Τζαρµάδου Αθηνά 2313302657 a.tzarmadou@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών   grammateia.tek@pilea-hortiatis.gr 
Προϊστ. Τµήµατος Συντζιρµά ∆έσποινα 2313302683 d.sintzirma@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία  Παπαδηµητρίου Ουρανία  2313302687 o.papadimitriou@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Μίµογλου Πέτρος-Θεόδωρος 2313302687 p.mimoglou@pilea-hortiatis.gr 
Τοπογράφος Αστεριάδης Αστέρης 2313302684 a.asteriadis@pilea-hortiatis.gr 
Τοπογράφος Αρχοντάκη Μαρία  2313302678 m.archontaki@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Πολεοδ. Σχεδιασµού και Πολεοδ. Εφαρµογών   

Προϊστ. Τµήµατος Μαραγκοζίδης Ανέστης 2313302682 a.maragozidis@pilea-hortiatis.gr 
Αρχιτέκτων Καραθάνου ∆ήµητρα 2313302641 d.karathanou@pilea-hortiatis.gr 
Αρχιτέκτων Ζέρβα Μαρία 2313302636 m.zerva@pilea-hortiatis.gr 
Τοπογράφος Αναστασιάδης Σταύρος 2313302679 s.anastasiadis@pilea-hortiatis.gr 
Τοπογράφος Ακούλογλου Ευγενία 2313302688 e.akouloglou@pilea-hortiatis.gr 
Νοµικός  Βικελίδης Ιωάννης 2313302685 i.vikelidis@pilea-hortiatis.gr 
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Αρχείο ∆/νσης ∆όµησης και Πολ. Σχεδιασµού  arxeio.poleodomia@pilea-hortiatis.gr 

∆ελφών 37, Πυλαία Αναστασιάδης Παναγιώτης 2316019422 p.anastasiadis@pilea-hortiatis.gr 
∆ελφών 37, Πυλαία Λεοντίδης Νικόλαος  2316019422 n.leontidis@pilea-hortiatis.gr 

 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Προϊστ. ∆/νσης Χαραλαµπίδης Άκης 2313302702 i.charalampidis@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία ∆/νσης ∆ετσιράπη Τασούλα 2313302700  
Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης   techniki@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία 2ου ορ. Αρακά Λίνα 2313302708 l.araka@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία 2ου ορ. ∆ετσιράπη Τασούλα 2313302709 a.detsirapi@pilea-hortiatis.gr 
Γραµµατεία 1ου ορ.  2313302715  
Γραµµατεία Ισογείου Μποζάνη Αγγελική 2313302712  
Αίθ. Συνεδριάσεων  2313302710  
Τµήµα Κτηριακών και Υπαίθριων Χώρων   

Προϊστ. Τµήµατος Παπαδοπούλου Σοφία 2313302729 s.papadopoulou@pilea-hortiatis.gr 
Αρχιτέκτονας Τερζίδου Μυρτώ 2313302720 m.terzidou@pilea-hortiatis.gr 
Αρχιτέκτονας Πετροπούλου Λήδα 2313302719 l.petropoulou@pilea-hortiatis.gr 
Αρχιτέκτονας Πολυβάκα Σοφία 2313302723 s.polyvaka@pilea-hortiatis.gr 
Αρχιτέκτονας Θεοχάρη Χριστίνα 2313302728 c.theochari@pilea-hortiatis.gr 
Αρχιτέκτονας Λαζαρίδου Σοφία 2313302725 s.lazaridou@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Σαφαρίκα Βίκυ 2313302739 v.safarika@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Ιωαννίδης Γιώργος 2310332144 g.ioannidis@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός ΤΕ Βασιλειάδου Ελπίδα 2313302743 e.vasiliadou@pilea-hortiatis.gr 
∆ασολόγος Τρέντσιου Ελένη 2313302724 e.trentsiou@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων    
Προϊστ. Τµήµατος Τσοµπάνη Κική 2313302703 k.tsompani@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Σιρκελής Γιώργος 2313302741 g.sirkelis@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Λατσίνογλου Μαρία 2313302742 m.latsinoglou@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Γλύστρας Άγγελος 2313302744 a.glistras@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Κιουρτζόγλου Βασίλης 2313302745 v.kiourtzoglou@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Χώρης Ζήνων 2313302727 z.choris@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός Κατσαπελίδης ∆ηµήτρης 2313302747 d.katsapelidis@pilea-hortiatis.gr 
Πολιτικός ΤΕ Γιαννακός Γιώργος 2313302746 g.giannakos@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Συγκοινωνιών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων  t.sem@pilea-hortiatis.gr 

Προϊστ. Τµήµατος Σάη Κική 2313302706 k.sai@pilea-hortiatis.gr 
Μηχανολόγος Παναγιωτίδης Ζαφείρης 2313302736 z.panagiotidis@pilea-hortiatis.gr 
Μηχανολόγος Τσολιάνου Βάσω 2313302735 v.tsolianou@pilea-hortiatis.gr 
Μηχανολόγος Παπαγεωργίου Ιωάννα 2313302737 i.papageorgiou@pilea-hortiatis.gr 
Μηχανολόγος Γηραλέας Λευτέρης  2313302740 l.giraleas@pilea-hortiatis.gr 
Ηλεκτρολόγος Αλεξίου Μάγδα 2313302738 m.alexiou@pilea-hortiatis.gr 
Ηλεκτρολόγος ΤΕ Μπουζούδης Άγγελος 2313302734 a.mpouzoudis@pilea-hortiatis.gr 
Τµήµα Κτηµατολογίου και ∆ηµοτικής Περιουσίας   

Προϊστ. Τµήµατος Σόρµα Φωτεινή 2313302733 f.sorma@pilea-hortiatis.gr 
Τοπογράφος Μανίκα Κατερίνα  2313302731 k.manika@pilea-hortiatis.gr 
Τοπογράφος Ραχώνη ‘Ελσα  2313302732 e.rahoni@pilea-hortiatis.gr 
Χώρος Αρχείου  2313302711  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ µε έδρα τη ∆.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 

Κοιν. Πυλαίας    

Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων    

Προϊστ. Τµήµατος Κεραµιδάς Χρήστος  2313302633 c.keramidas@pilea-hortiatis.gr 
Πρωτόκολλο Κουκουρίκος Αντώνης 2313302600 a.koukourikos@pilea-hortiatis.gr 
Ληξιαρχείο Υποδοχή  2313302691 lixiarhio.pilea@pilea-hortiatis.gr 
Ληξιαρχείο Παπά Κυριακή  2313302627 k.papa@pilea-hortiatis.gr 
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Ληξιαρχείο Φαγογένη Μαριάννα 2313302653 m.fagogeni@pilea-hortiatis.gr  
Ληξιαρχείο Ποϊράζη Ελευθερία 2313302623 e.poirazi@pilea-hortiatis.gr 
Ληξιαρχείο Τσιλιώνη Βάσω 2313302626 v.tsilioni@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα – Ταµείο    esoda.pilea@pilea-hortiatis.gr 

Έσοδα Αστερίου Τάνια  2313302667 t.asteriou@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Παναγιώτου Ευαγγελία   2313302645 e.panagiotou@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Τσιρίδου Γεωργία 2313302640 g.tsiridou@pilea-hortiatis.gr 
Ταµείο-Εισπράκτωρ Ταχµετζίδης Παύλος 2313302652 p.tachmetzidis@pilea-hortiatis.gr 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ µε έδρα τη ∆.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων   

Προϊστ. Τµήµατος Σωτηρέλης Ανδρέας 2313302021 a.sotirelis@pilea-hortiatis.gr 
Κοιν. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ  koinotita.asvestohori@pilea-hortiatis.gr 

Τ/Κέντρο Κοτσάµπα Σοφία 2313302000  
Γραµµατεία Κοτσάµπα Σοφία 2313302001 s.kotsaba@pilea-hortiatis.gr 
Πρωτόκολλο  Μούρτζιου Μαρία   231330230 m.mourtziou@pilea-hortiatis.gr 
Ληξιαρχείο  lixiarhio.asvestohori@pilea-hortiatis.gr 
Ληξιαρχείο Σωτηρέλης Ανδρέας 2313302021 a.sotirelis@pilea-hortiatis.gr 
∆ιοικ. Υποστήριξη Χοροζίδη Κλεοπάτρα 2313302025 k.xorozidi@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα – Ταµείο   esoda.asvestohori@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Σίκου Μαρία     2313302023 m.sikou@pilea-hortiatis.gr 
Έσοδα Κίτση Χριστίνα 2313302026 c.kitsi@pilea-hortiatis.gr 
Ταµείο – Εισπράκτωρ  Παπαδοπούλου Ελένη  2313302027 e.papadopoulou@pilea-hortiatis 
Κοιν. ΧΟΡΤΙΑΤΗ   koinotita.hortiatis@pilea-hortiatis 

 Γραµ. / Πληροφ. ∆ηµητριάδης Ιωάννης  2310349508 i.dimitriadis@pilea-hortiatis.gr 
Κοιν. ΦΙΛΥΡΟΥ   koinotita.filyro@pilea-hortiatis 
Γραµ. / Πληροφ.  2310677000  
Κοιν. ΕΞΟΧΗΣ   koinotita.exohi@pilea-hortiatis 
Γραµ. / Πληροφ. Σταθόπουλος Μανώλης 2310357186  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 
 

Πίνακας Α) Κατάλογος Αιτηµάτων Πολιτών του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη για  µετασεισµικό έλεγχο κτιρίων 
από την Γ∆ΑΕΦΚ  

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ∆ΗΜΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 

ΟΡΟΦΟΙ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

          

 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

          
 

                    

 
 
Πίνακας Β) Κατάλογος Πολιτών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη που αιτούνται άµεσα προσωρινή διαµονή 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΚΙΝΗΤΟ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1      
2      
3      

 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του. 
 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη  
2. Γραφείο Αντιδηµάρχου Πολιτικής Προστασίας 
3. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  
5. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισµού 
6. ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 
7. Ε.Υ.Α.Θ 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Πυροσβεστική Υπηρεσία  
2. Αστυνοµικό Τµήµα  
3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 

 
  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 
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