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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

Με το  Σχέδιο  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης
των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων 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  «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» 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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Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων  αρχίζει  από  την
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι  σεισμοί  ως  φαινόμενα  εντάσσονται  στην  κατηγορία  των φυσικών  καταστροφών,
όπως αυτές ορίζονται  στο παράρτημα Α-1-1  της ΎΑ 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 Ύπουργείου Ύποδομών & 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
Διοίκησης,  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» (ΎΑ 1299/7-4-2003), συνέταξε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική 

1 Σύμφωνα με την 766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε αρμόδιο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.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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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 Δήμους και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ο  Δήμος  Λαρισαίων  ακλουθώντας  τις  οδηγίες  σχεδίασης  του  Γενικού  Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την
Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος» κεφ. 15.2, συνέταξε το Τοπικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την
Εκδήλωση Σεισμών, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ο Δήμος  Λαρισαίων έχει  έδρα στην  Λάρισα  και  ανήκει  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
ΛΑΡΙΣΑΣ της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Έχει έκταση 335,12 km2 και συνορεύει με τους ακόλουθους Δήμους:

 Δήμος Τυρνάβου
 Δήμος Τεμπών
 Δήμος Κιλελέρ
 Δήμος Φαρκαδόνας
 Δήμος Παλαμά

O Δήμος  Λαρισαίων διαιρείται  διοικητικά  στις  ακόλουθες  Δημοτικές  Ενότητες  και
Κοινότητες, με τον αντίστοιχο μόνιμο πληθυσμό (ΎΑ 28549/17-04-2019 - ΦΕΚ 1327/Β΄/2019):

Δήμος Λαρισαίων Μόνιμος πληθυσμός (162.591)
Α. Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης  12.496
     Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης    7.885
     Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης    4.611
Β. Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας    3.169
     Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας        336

Τοπική Κοινότητα Ελευθερών        520
Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος        628
Τοπική Κοινότητα Κουτσοχέρου        327
Τοπική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης        332
Τοπική Κοινότητα Μάνδρας        512

     Τοπική Κοινότητα Ραχούλας        514
Γ. Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων 146.926

1η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   31.522
2η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   42.135
3η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   32.785
4η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   36.472

     Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας     1.992

Στο Παράρτημα Ζ παρατίθεται αναλυτική κατάσταση και όλων των οικισμών του Δήμου
Λαρισαίων με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

Ο  Οργανισμός  Εσωτερικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Λαρισαίων  εγκρίθηκε  με  την
7731/75318/30-5-2018  Απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –
Στερεάς Ελλάδας 

Το Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Καλογιάννη Απόστολο επικουρούν οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι

 Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων
 Διαμάντος  Κωνσταντίνος,  Αντιδήμαρχος  Βιώσιμης  Κινητικότητας  και  Συστημάτων
Έξυπνης πόλης 
 Αλεξούλης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
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 Νταής Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 Καλτσάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας 
 Αδαμόπουλος  Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  Ύπηρεσιών  &  Συντηρήσεων
Ύπαίθριων Χώρων
 Δεληγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 Βούλγαρης Σωτήριος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
 Σάπκας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών
 Απρίλη Αγορίτσα (Ρίτα),  Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης,  Κοιλάδας &
Αγροτικής Ανάπτυξης
 Αναστασίου Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού

Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες

 Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας
 ΠΕ.ΠΎ.Δ Θεσσαλίας
 Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
 Δασική Ύπηρεσία Λάρισας
 Δασαρχείο Λάρισας

Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος
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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 Ύπουργική 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 ΎΑ 1299/7-4-2003
έγκρισης  Ύπουργού  Εσωτερικών  Δημόσιας  Διοίκησης  &  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  Δήμου
περιλαμβάνεται  και  η  εισήγηση  των  σχεδίων  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  εξαιτίας
φυσικών  καταστροφών,  σε  εναρμόνιση  με  τα  αντίστοιχα  σχέδια  της  Περιφέρειας  και  του
Ύπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το  παρόν  σχέδιο  συντάχθηκε  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του
Δήμου Λαρισαίων,  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  σχεδίασης  της  ΓΓΠΠ,  όπως αυτές  αναφέρονται
αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της ΓΓΠΠ.

Ειδικότερα, στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος συμμετείχαν οι εξής:

• Ζαούτσος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

• Τσιάρας Μιχαήλ, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

• Παπανικολάου Καλλιόπη, Ύπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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1.3 Πίνακας Διανομής

Παρατίθεται στο Παράρτημα ΙA

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου

Το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων υποβλήθηκε από το Αυτοτελές
Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Λαρισαίων  την  …../…../2022  στην  Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, εισηγήθηκε
την  …../…../2022  το παρόν σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το παρόν
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της …../
…../2022.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
ορίζεται η …../…../2022.

Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Λαρισαίων σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά
στην  παράγραφο  15.2  του  Γενικού  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»  της  ΓΓΠΠ,  το  οποίο  διαβίβασε  με  το  υπ’  αριθ.  717/30-1-2020  (ΑΔΑ:
6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ)  έγγραφό  της,  και  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο  Ύπόδειγμα  Σχεδίου
Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  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 Δήμου Λαρισαίων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων  αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία  διαχείριση  των  συνεπειών  από  την  εκδήλωση
σεισμού,  αποτελεί  αρμοδιότητα του Δημάρχου  Λαρισαίων  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της Ύ.Α.
1299/7-4-2003  (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται  και εφαρμόζεται  μετά την επίσημη ενημέρωση του
Δημάρχου Λαρισαίων 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 Δήμου Λαρισαίων,  το Π.Σ.  ή από τους προέδρους των τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων.
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Διευκρινίζεται 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  Διαχείρισης  Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
νοείται  η  οργάνωση  και  διατήρηση  της  συνεργασίας  μεταξύ  των  διαφόρων  οργανικών
μονάδων  του  Δήμου  Λαρισαίων,  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 ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1 Σκοπός

Με  το  Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης
Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων  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.

 Δρομολόγηση  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.
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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» (ΎΑ 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  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).
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Εικόνα 1. Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας (YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-
2003, ΦΕΚ 1154 Β)

Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000 – ΎΑ
Δ17α/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
Δ17α/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 Δήμων της χώρας,
σύμφωνα με  τα  όσα  προβλέπονται  στην  Ύπουργική  Απόφαση  Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003
(ΦΕΚ 1154 Β).
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Εικόνα 2. Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση με τα όρια των Δήμων της χώρας.

Με βάση την YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154 Β) ο Δήμος Λαρισαίων ανήκει στη
ζώνη  II σεισμικής  επικινδυνότητας,  με τιμή ενεργών εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού
0,24 g.

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
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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.

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

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  Διαχείρισης  Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
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: 
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• 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  Διαχείρισης  Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
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  Διαχείρισης  Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
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, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

Ο Δήμος Λαρισαίων 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 Δήμου Λαρισαίων 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 Δήμους 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 Δήμο Λαρισαίων 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 Δήμου Λαρισαίων

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

 Ορισμός υπευθύνων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων
 Σύνταξη  ή  επικαιροποίηση  του  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων,
με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών
με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση)

 Σύνταξη  ή  επικαιροποίηση  του  Μνημονίου  Ενεργειών  για  την  Αντιμετώπιση  Εκτάκτων
Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, από το
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Λαρισαίων,  βάσει  των δράσεων που
προβλέπονται  στο παρόν Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών και  Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων.  Το  ανωτέρω
μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/
Βραχείας  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων  και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

 Κοινοποίηση  του  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων,  στην
Πυροσβεστική  Ύπηρεσία  Λάρισας,  στην  Αστυνομική  Δ/νση  Λάρισας  και  το  Αστυνομικό
Τμήμα Λάρισας

 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 Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών

 Σύσταση  και  συγκρότηση  επιτροπών  καταγραφής  ζημιών  του  Δήμου  Λαρισαίων  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  Δήμου,  βάσει  των
κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.

 Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου Λαρισαίων
που  προβλέπονται  στο  παρόν  σχέδιο  (συντήρηση  και  λειτουργία  μηχανημάτων  και
εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών
κλπ.)
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 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
Δημάρχου Λαρισαίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος

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

 Διενέργεια  άσκησης  Πολιτικής  Προστασίας  για  την  εκπαίδευση του  προσωπικού και  την
αξιολόγηση  της  επιχειρησιακής  ετοιμότητας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου 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.

3.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Λαρισαίων
(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  Δήμου  Λαρισαίων  στην
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών, συγκαλείται ετησίως με
ευθύνη του Δημάρχου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στο οποίο εξετάζονται θέματα που
αφορούν:

 την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων 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 Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών

 την ενημέρωση της οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων για τις
δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε
επίπεδο Δήμου (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 Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

 τις αρμοδιότητες του Δήμου Λαρισαίων στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό
δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου Λαρισαίων 

 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
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 την  αξιοποίηση  των  Εθελοντικών  Οργανώσεων  Πολιτικής  Προστασίας  που
δραστηριοποιούνται  σε  επίπεδο  Δήμου  σε  δράσεις  για  την  υποστήριξη  του  έργου  του
Δημάρχου  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.

Στο  ΣΤΟ  θα  κληθεί  και  εκπρόσωπος  της  ΔΕΎΑ  (Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και
Αποχέτευσης) του  Δήμου Λαρισαίων,  προκειμένου  να  ενημερώσει  σχετικά  με  τα  μέτρα
προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι σεισμών κλπ.

Στο  ΣΤΟ  δύναται  να  κληθεί  και  ο  πρόεδρος  της  Ένωσης  Ξενοδόχων  Λάρισας,
προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την προσωρινή διαμονή των πολιτών που
λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη.

Στη συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, με ευθύνη του γραμματέα του ΣΤΟ,
στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, στους εκπροσωπούμενους
στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη Δ/νση
Πολιτικής  Προστασίας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας,  για  την  ενημέρωση  του
Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  και  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  αντίστοιχα,  στο
πλαίσιο  της  αμοιβαίας  συνεργασίας  και  διαλειτουργικότητας  μεταξύ  των  φορέων  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος  Λαρισαίων,  βάσει  των  πρακτικών  του  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας  (ΣΤΟ)  του Δήμου,  θα προχωρήσει  στην ιεράρχηση και  δρομολόγηση,
κατά το μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανωτέρω
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Οι εκπροσωπούμενοι στο ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου Λαρισαίων, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που
τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο
ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

3.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου Λαρισαίων εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου
για την εκδήλωση σεισμών

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
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Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. (Δ16γ/08/264/Γ/2014 - ΦΕΚ 2019 Β και ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/2017 - ΦΕΚ
714 ΎΟΔΔ).

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων 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
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων

 δύναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό (ΣΤΟ) του Δήμου
Λαρισαίων.

3.4  Δράσεις  του  Δήμου  Λαρισαίων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  μετά  την
εκδήλωση σεισμού

Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και την
πρώτη  ενημέρωσή  του,  ο  Δήμαρχος  Λαρισαίων,  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  Δ.Ε.Ύ.Α.,  προκειμένου  να  εκτιμήσουν  τις  επιπτώσεις  από  την
εκδήλωσή του.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, 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 Αυτοτελούς
Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Λαρισαίων,  το  επιχειρησιακά  εμπλεκόμενο
δυναμικό  και  τα  μέσα  πολιτικής  προστασίας  του  Δήμου,  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 Δήμου Λαρισαίων, 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  Θεσσαλίας  και  του  αρμόδιου  Αντιπεριφερειάρχη
Θεσσαλίας, 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 Δήμου Λαρισαίων, 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 Δήμος Λαρισαίων

 την  άμεση  συγκρότηση  συνεργείων  από  υπαλλήλους  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Διεύθυνση
Τεχνικών  Ύπηρεσιών,  Διεύθυνση  Πολεοδομίας),  προκειμένου  να  μεταβούν  εντός  της
πληγείσας περιοχής και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων
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αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση 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  Δήμου  Λαρισαίων,  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  Δήμου  (Δ.Ε.Ύ.Α.)  και  τη  λήψη  μέτρων  για  τη
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την Δ1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-
2020 - ΑΔΑ: ΩΣ27465ΦΎΟ-ΟΧ1 εγκύκλιο του Ύπουργείου Ύγείας και τα όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 6.13 του παρόντος

 τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων 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, σελ. 50)

 την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών του Ύπουργείου Ύποδομών
&  Μεταφορών,  στον  μετασεισμικό  έλεγχο  των  πληγέντων,  από  τον  πρόσφατο  σεισμό,
κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα:

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

Επίσης, στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στον μετασεισμικό έλεγχο
κτιρίων,  ο  Δήμος  διαθέτει  ασφαλή  χώρο  για  τη  φιλοξενία  του  κέντρου  επιχειρήσεων  της
Γ.Δ.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  Θεσσαλίας  ή  τον  Συντονιστή  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  για την  κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

 την  έκδοση  απόφασης  διακοπής  μαθημάτων,  λόγων  εκτάκτων  συνθηκών  εντός  των
διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) σε συνεργασία με την
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
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 τη σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του
έργου του Δημάρχου 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 Δήμου
Λαρισαίων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση  σεισμού,  προς  την  Δ/νση  Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας.
Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Ύπουργείο
Εθνικής Άμυνας, Ύπουργείο Ύγείας, κλπ), αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ

 την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,
καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

 την  ενημέρωση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας,  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 Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Λαρισαίων

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

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το
οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου.

3.5  Δράσεις  του  Δήμου  Λαρισαίων  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  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου
Λαρισαίων,  η  άμεση/βραχεία  διαχείριση συνεπειών από τον Δήμο Λαρισαίων 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 Θεσσαλίας  

 την  οργάνωση  συνεργείων  διανομής  πόσιμου  νερού  στους  πολίτες  στους  χώρους
καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι
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 την  αποκατάσταση  βατότητας  των  αποκλεισμένων  οδών  αρμοδιότητας  του  Δήμου
Λαρισαίων 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 (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, εφόσον συντρέχουν λόγοι

 την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται
στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου

 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
(ΚΎΑ 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
Δήμαρχο, λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της
δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.2 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 πληγέντων2

 Δήμοι  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 Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ

 την  ενημέρωση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας,  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  Δήμος  Λαρισαίων  για  την  αμεσότερη  καταγραφή  των  ζημιών,  δύναται  να
δημοσιοποιεί άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο οι πολίτες θα

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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μπορούν να απευθύνονται  για να γνωστοποιήσουν στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του Δήμου 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, σελ. 50). 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 Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών.

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου,  το  οποίο  με  εντολή  Δημάρχου  συντονίζει  το  έργο  της  διάθεσης  του  απαραίτητου
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του Δήμου Λαρισαίων.

Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με
τη  Δ/νση  Δημόσιας  Ύγείας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλίας  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  Δ1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020  -  ΑΔΑ:  ΩΣ27465ΦΎΟ-ΟΧ1,  εγκύκλιο  του
Ύπουργείου Ύγείας.

Διευκρινίζεται 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  πληγέντες,  κλπ.,  δρομολογείται  από  ειδικότερες
νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3.6  Σύγκληση  Συντονιστικών  Τοπικών  Οργάνων  του  Δήμου  Λαρισαίων  (ΣΤΟ)  μετά  την
εκδήλωση  σεισμού,  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών
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Μετά την εκδήλωση σεισμού, ο Δήμαρχος Λαρισαίων δύναται προς υποβοήθηση του
έργου  του  να  συγκαλέσει  το  Συντονιστικό  Τοπικό  Όργανο  (ΣΤΟ)  του  Δήμου  Λαρισαίων  σε
ασφαλή χώρο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο
Δήμου  σε  δράσεις  πολιτικής  προστασίας  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

Ειδικότερα, στο ανωτέρω ΣΤΟ του Δήμου Λαρισαίων 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  Δήμου  Λαρισαίων,  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 Δήμαρχο
Λαρισαίων 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 Δήμο Λαρισαίων 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 και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισας, 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 Ύπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας
των Συντονιστικών Οργάνων  Πολιτικής  Προστασίας  (Σ.Ο.Π.Π.)  των Περιφερειακών  Ενοτήτων
των Περιφερειών της Χώρας, η Δ/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 Δήμου,  συνέταξε  υπόδειγμα  Κανονισμού Λειτουργίας  των
Συντονιστικών  Τοπικών  Οργάνων  Πολιτικής  Προστασίας  των  Δήμων  της  Χώρας  (ΣΤΟ),
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων.
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Στο  πλαίσιο  αυτό  η  ΓΓΠΠ  εξέδωσε  το  9032/14-12-2016  έγγραφό  της,  με  το  οποίο
καλούσε  τους  Δημάρχους  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 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

4.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου Λαρισαίων

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

4.1.1 Δήμαρχος Λαρισαίων 

 Έκδοση Απόφασης ορισμού  υπευθύνων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Λαρισαίων.

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου για  τη  σύνταξη  ή
επικαιροποίηση  του  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων,  με  βάση  τις
οδηγίες  σχεδίασης  της  παραγράφου  15.2  του  Γενικού  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων
Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την
κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση)

 Εντολή  προς  τις  Διευθύνσεις  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  &
Ανακύκλωσης  του  Δήμου Λαρισαίων  για  τη  συντήρηση  εξοπλισμού  και  μέσων  που
διαθέτουν και που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού

 Εντολή προς τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου  Λαρισαίων,
για  να  προβούν σε  προσεισμικό  έλεγχο κτιρίων βάσει  των κατευθυντήριων οδηγιών του
Ο.Α.Σ.Π.

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου,  να  προβεί σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους
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στην  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία  διαχείριση των συνεπειών
μετά την εκδήλωση σεισμού

 Έκδοση  απόφασης συγκρότησης του  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  (ΣΤΟ)  του  Δήμου
Λαρισαίων 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 Δήμου

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής  Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλίας (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 την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική και Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση
και  συγκρότηση  επιτροπών  καταγραφής  ζημιών  του  Δήμου  Λαρισαίων  για  τη  χορήγηση
οικονομικής  ενίσχυσης  σε  όσους  περιέρχονται  σε  κατάσταση  ανάγκης  συνεπεία  σεισμών
(προνοιακό επίδομα)

 Εντολή προς την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική και Πρόνοιας του Δήμου  για την τήρηση
καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

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

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου 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 Πολιτικής Προστασίας 

 Συνδράμει τον  Δήμαρχο  στο  έργο  του  και  παρακολουθεί  την  υλοποίηση  των
προπαρασκευαστικών δράσεων πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία
με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές
μονάδες του Δήμου.

4.1.3 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων

 Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, 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  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου
Λαρισαίων  με  βάση  τις  οδηγίες  σχεδίασης  της  παραγράφου  15.2  του  Γενικού  Σχεδίου
Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την
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Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση) και  υποβολή του
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Σύνταξη  ή  επικαιροποίηση  μνημονίων  ενεργειών,  σε  συνεργασία  με  τις  εμπλεκόμενες
υπηρεσίες  του  Δήμου,  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  Δήμων  (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 Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
στις  αρμόδιες  κατά  τόπους  Διοικήσεις  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 τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μνημονίου
συνεργασίας  με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του
έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.

 Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου, επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα
επαγγελματικά  προσόντα,  προκειμένου  να  συνδράμουν  το  έργο  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.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  μπαζών  που  ενδέχεται  να  προκύψουν  μετά  από  την
εκδήλωση σεισμών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Διεύθυνση Τεχνικών Ύπηρεσιών.
(Παράρτημα Η)

 Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν
εντολής του Δημάρχου

 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 Δήμου
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 Δήμου Λαρισαίων
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4.1.4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 Ετοιμότητα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των μέσων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 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  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  στην  κατάρτιση
μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς
ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου

 Εκτέλεση του Προσεισμικού ελέγχου κτιρίων  αρμοδιότητας του  Δήμου Λαρισαίων  βάσει
των οδηγιών του ΟΑΣΠ

 Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που  διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για: α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που
στεγάζονται  οι  οργανικές  μονάδες  που  εμπλέκονται  στην  εφαρμογή  του  παρόντος
σχεδίου,  για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων και γ)
την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Παράρτημα Β)

 Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου
Λαρισαίων για την παροχή προνοιακού επιδόματος

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τη Διεύθυνση
Πολεοδομίας  για  να  καθοριστούν  χώροι  προσωρινής  εναπόθεσης  μπαζών  μετά  από  την
εκδήλωση σεισμών

4.1.5 Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων

 Ετοιμότητα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των μέσων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

4.1.6 Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων

 Ετοιμότητα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των μέσων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
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 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

4.1.7 Διεύθυνση Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων

 Συντήρηση του εξοπλισμού και των μέσων που διαθέτουν οι Διευθύνσεις του Δήμου και θα
χρησιμοποιηθούν  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

4.1.8 Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενημέρωση
του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο, καθώς και
για  τη  λήψη  μέτρων  αυτοπροστασίας  από  κινδύνους  που  προέρχονται  από  εκδήλωση
σεισμών

 Διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε
επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών

4.1.9 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων

 Σύσταση και  συγκρότηση  επιτροπών  καταγραφής  ζημιών του  Δήμου  Λαρισαίων  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 Δήμου
Λαρισαίων

4.1.10 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 Μέριμνα για  την  αποτελεσματική  διενέργεια  όλων  των  νόμιμων  διαδικασιών  που
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών , εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 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 Δήμου Λαρισαίων

4.1.11 Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων

 Τήρηση καταλόγου  υπαλλήλων του Δήμου που  διαθέτουν  τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για: α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που
στεγάζονται  οι  οργανικές  μονάδες  που  εμπλέκονται  στην  εφαρμογή  του  παρόντος
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σχεδίου,  για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων και γ)
την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Παράρτημα Β)

 Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών  του Δήμου
Λαρισαίων για την παροχή προνοιακού επιδόματος

 Συνεργασία με το Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και  τη Διεύθυνση
Τεχνικών Ύπηρεσιών για να καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλών και
μπαζών μετά από την εκδήλωση σεισμών

4.1.12 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λαρισαίων 

 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου

 Συνεργασία  με  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Λαρισαίων  στη
σύνταξη  ή  επικαιροποίηση  του  Σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων

4.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Λαρισαίων
(ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

4.2.1 Δήμαρχος Λαρισαίων

 Δίνει εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 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

 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 Πολιτικής Προστασίας

 Συνδράμει  τον  Δήμαρχο στο  Συντονιστικό  Τοπικό  Όργανο  (ΣΤΟ)  και  δύναται  να  τον
αντικαθιστά, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Δήμαρχο, σε περίπτωση κωλύματος
ή απουσίας του.
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4.2.3 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων

 Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, 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 Δήμου Λαρισαίων για πρόληψη και
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών,
σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  του  Δημάρχου  Λαρισαίων  και  με  βάση  τα  μέτρα,  έργα  και
δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

4.2.4 Γραμματέας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Λαρισαίων

 Διαβιβάζει  τα πρακτικά του ΣΤΟ στο  Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας  του Δήμου
Λαρισαίων, στους εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας,  για  την  ενημέρωση  του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  και  του  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της  αμοιβαίας  συνεργασίας  και
διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου Λαρισαίων εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου
για την εκδήλωση σεισμών 

4.3.1 Δήμαρχος Λαρισαίων

 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλίας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για έλεγχο της  πορείας
υλοποίησης  των  προπαρασκευαστικών  δράσεων  που  προβλέπονται  στο  Σχέδιο
Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων

4.3.2 Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 Συνδράμει  τον  Δήμαρχο στο  έργο  του  και  παρακολουθεί  την  υλοποίηση  των  μέτρων
προπαρασκευαστικών  δράσεων  του  Δήμου  Λαρισαίων,  σε  συνεργασία  με  το  Αυτοτελές
Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας  του Δήμου και  τις  λοιπές αρμόδιες  οργανικές  μονάδες  του
Δήμου.
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4.3.3 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων

 Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 Επικαιροποίηση  καταλόγου  των  άμεσα  διαθέσιμων  επιχειρησιακών  μέσων  που  έχει  ο

Δήμος,  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 Δημάρχου

4.4 Δράσεις του Δήμου Λαρισαίων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση
του σεισμού

4.4.1 Δήμαρχος Λαρισαίων

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

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  για  άμεση
κινητοποίηση των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,
για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού

 Εντολή προς τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για άμεσο έλεγχο των
κτιρίων  του  Δήμου  που  στεγάζονται  οι  οργανικές  μονάδες  που  εμπλέκονται  στην
εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών

 Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για διάθεση προσωπικού και μέσων που
διαθέτουν (μηχανήματα έργων, κλπ.) για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
του Δήμου, 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
Δήμος Λαρισαίων 

 Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου Λαρισαίων σε όμορους Δήμους
μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  για  υποβολή
αιτήματος  συνδρομής με  υλικά  και  μέσα  προς  ενίσχυση  του  έργου  του  Δήμου  στην
αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  τη  διαχείριση  των  συνεπειών  από  την  εκδήλωση
σεισμού, από όμορους Δήμους, την οικεία  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 Δημάρχου προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για
σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
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 Ενημέρωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Θεσσαλίας για την τρέχουσα κατάσταση

 Αίτημα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 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 Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόντα (Παράρτημα Β), προκύψει η σχετική ανάγκη

 Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  τον  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας,  αν  κρίνεται
απαραίτητο (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)

 Άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσσαλίας,  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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική
αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί

 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση
εθελοντικών  οργανώσεων  πολιτικής  προστασίας  που  δραστηριοποιούνται  στο  Δήμο
Λαρισαίων για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του

 Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο
Λαρισαίων 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 Δήμου Λαρισαίων, για τη δρομολόγηση δράσεων
που αφορούν  τη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου,  σε συνεργασία με τις
αρμόδιες  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  του  Δήμου.  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 Δήμου. Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για
άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και, εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης του
Δημάρχου με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της  Γενικής  Γραμματείας  Ύποδομών,  θα  καταγράφει  στον  πίνακα  Α  του
Παραρτήματος Ι, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων από
κλιμάκιο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Σχεδιάγραμμα 1, σελ. 47)

4.4.2 Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 Συνδράμει  τον  Δήμαρχο  στο  έργο  του  συντονισμού  δράσεων  και  διάθεσης  του
απαραίτητου  δυναμικού  και  μέσων,  εντός  των  ορίων  του  Δήμου,  για  την  αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
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 Παρακολουθεί  την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου Λαρισαίων στην αντιμετώπιση
κινδύνων λόγω σεισμών, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και
τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου

4.4.3 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων

 Άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Καθαριότητας
και  Ανακύκλωσης και  της  Διεύθυνσης  Πρασίνου  που εμπλέκονται  σε  αρχικό  στάδιο,  με
στόχο την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου

 Συνεχής  επικοινωνία  με  τη  Διεύθυνση  Αστυνομίας  Λάρισας,  το  Αστυνομικό  Τμήμα
Λάρισας και την Π.Υ Λάρισας για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με
τις επιπτώσεις του σεισμού

 Επικοινωνία με  το  Παράρτημα  του  Ε.Κ.Α.Β.  και  λοιπές  Ύγειονομικές  Μονάδες  (Κέντρα
Ύγείας, 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
Λάρισας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, 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
του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου

 Συλλογή  πληροφοριών  σχετικά  με  την  εξέλιξη  των  επιχειρήσεων  απεγκλωβισμού  και
διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου

 Υποβολή αιτήματος,  μετά από σχετική εντολή  Δημάρχου,  για συνδρομή με υλικά και
μέσα  προς  ενίσχυση  του  έργου  του  Δήμου στην  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου
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 Δημάρχου

 Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του
Δημάρχου 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  Δήμου  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 Δημάρχου
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 Ενεργοποίηση  μετά  από  σχετική  εντολή  του  Δημάρχου εθελοντικών  οργανώσεων
πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο
έργο του Δήμου Λαρισαίων

 Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο
Λαρισαίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

4.4.4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 Διαθέτει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα της Διεύθυνσης  για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 Διενεργεί  άμεσα  οπτικό  έλεγχο  στα  κτίρια  του  Δήμου  που  στεγάζονται  οι  οργανικές
μονάδες  που  εμπλέκονται  στην  εφαρμογή  του  παρόντος  σχεδίου,  για  τη  διαπίστωση
ζημιών

 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

 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  Δήμαρχο. Αν  υπάρχουν  εμφανείς
βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Ύποδομές 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 το  σεισμό  ή  άλλα
επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που
απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους

 Υποστηρίζει  το  έργο  της  Γενικής  Δ/νσης  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών στον έλεγχο κτιρίων

 Αναγνωρίζει  τα  κτίρια  και  τις  κατασκευές  στα  οποία  θα  πρέπει  να  γίνει  άρση
επικινδυνοτήτων

4.4.5 Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων

 Διενεργεί  άμεσα  οπτικό  έλεγχο  στα  κτίρια  του  Δήμου  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  Δήμαρχο. Αν  υπάρχουν  εμφανείς
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βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Ύποδομές Α.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η
καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων

 Υποστηρίζει  το  έργο  της  Γενικής  Δ/νσης  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών στον έλεγχο κτιρίων

 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

 Αναγνωρίζει  τα  κτίρια  και  τις  κατασκευές  στα  οποία  θα  πρέπει  να  γίνει  άρση
επικινδυνοτήτων

4.4.6 Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων

 Διαθέτει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα της Διεύθυνσης  για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

4.4.7 Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων

 Διαθέτει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα της Διεύθυνσης  για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

4.4.8 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που
προβλέπονται  στον  αντίστοιχο  σχεδιασμό  των εμπλεκόμενων  υπηρεσιακών  μονάδων  του
Δήμου,  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

4.4.9 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

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

4.4.10 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων
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 Συλλέγει πληροφορίες, σε συνεργασία με τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ και των υπαλλήλων των
Διευθύνσεων Τεχνικών Ύπηρεσιών και Πολεοδομίας,  για τον αριθμό των πολιτών που θα
χρειαστούν άμεση στέγαση, και ενημερώνει τον Δήμαρχο

4.4.11 Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Λαρισαίων

 Καταγράφει  προβλήματα που  έχουν  δημιουργηθεί  από  την  εκδήλωση  του  σεισμού
(καταρρεύσεις  κτιρίων,  κατολισθήσεις,  διακοπή  υδροδότησης  κλπ)  και  τα  προωθεί  στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων

 Καταγράφει  αιτήματα  πολιτών που  θα  χρειαστούν  άμεση  προσωρινή  διαμονή  και
ενημερώνει  τον Δήμαρχο και  τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου
Λαρισαίων

 Κατόπιν εντολής Δημάρχου 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 Διεύθυνση
Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών  Καταστροφών  (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.),  ώστε  κλιμάκια  της
Γενικής Διεύθυνσης να διενεργήσουν τους μετασεισμικούς ελέγχους

4.4.12 Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου Λαρισαίων

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

 Διαθέτει  άμεσα  το  ανθρώπινο  δυναμικό,  τον  εξοπλισμό  και  τα  μέσα  της  για  την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών

 Αποκαθιστά προβλήματα στις υποδομές ύδρευσης και τα δίκτυα αρμοδιότητάς της,  που
υπέστησαν ζημιές από την εκδήλωση σεισμών 

4.4.13 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λαρισαίων

 Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την επικρατούσα κατάσταση  στην περιοχή αρμοδιότητάς
τους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων, εγκλωβισμοί κλπ)

 Επικουρούν  το  έργο  του  Δημάρχου  στην  περίπτωση  που  αποφασιστεί  το  μέτρο  της
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών

 Συμμετέχουν στο ΣΤΟ, εάν κληθούν

4.5 Δράσεις του Δήμου Λαρισαίων στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών

4.5.1 Δήμαρχος Λαρισαίων
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 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 Θεσσαλίας  και  του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας  για  τον  εν  λόγω  εκτιμώμενο
αριθμό

 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  για 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 άμεσα προσωρινή διαμονή

 Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την επιστροφή των πολιτών
που  απομακρύνθηκαν  προληπτικά  από  την  πληγείσα  περιοχή  όπου  διαβιούν,  εφόσον
χρειάζονται μεταφορά

 Εντολή στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
καθώς  και  στην  ΔΕΥΑ του  Δήμου 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 Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τον έλεγχο
υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας
περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών

 Εντολή στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου 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 Δήμου Λαρισαίων, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών,
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002

 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 Δ/νσης  Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
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4.5.2 Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

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

 Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου Λαρισαίων για την άμεση/βραχεία
διαχείριση  συνεπειών  λόγω  σεισμών,  σε  συνεργασία  με  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου

4.5.3 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων

 Οργανώνει τη διανομή πόσιμου νερού στους πολίτες  στους χώρους καταφυγής,  εφόσον
συντρέχουν λόγοι

 Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών, οι
κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές

 Βρίσκει  καταλύματα  για  τους  πολίτες  του  Δήμου,  οι  κατοικίες  των  οποίων  έχουν
καταρρεύσει  ή  υποστεί  σοβαρές  ζημιές,  σε  συνεργασία  με  τη  Διεύθυνση  Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση
των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον συντρέχουν λόγοι

 Δρομολογεί  δράσεις,  με  εντολή  του  Δημάρχου  και  σε  συνεργασία  με  την  οικεία
Περιφέρεια, σχετικές με την οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων
μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω
των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής
(παράγραφος  6.8.1  του  παρόντος).  Διενεργεί  έλεγχο  λειτουργίας  των  βασικών  δικτύων
υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση
των πληγέντων

 Κινητοποιεί  με  εντολή  του  Δημάρχου,  τις  Διευθύνσεις  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πρασίνου,
Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  καθώς  και  τη  ΔΕΥΑ του  Δήμου 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  Δήμαρχο  για  την  παραμονή,  μερική  αποκλιμάκωση  ή  ολική
αποκλιμάκωση  των  πόρων που  έχουν  διατεθεί  με  εντολή  του  Δημάρχου  για  την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών

 Ενεργοποιεί εθελοντικές  οργανώσεις  πολιτικής προστασίας,  που δραστηριοποιούνται  στο
Δήμο Λαρισαίων, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση/βραχεία διαχείριση
συνεπειών λόγω σεισμών

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

 Υποβάλλει, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, 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
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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 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 Αποστέλλει  συνεργεία  για  άμεσο  έλεγχο  και  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  υποδομών
αρμοδιότητάς της (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ)

 Προβαίνει  σε  επεμβάσεις για  την  άρση  των  επικινδυνοτήτων,  την  κατεδάφιση  των
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων

4.5.5 Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων

 Προβαίνει  σε  επεμβάσεις για  την  άρση  των  επικινδυνοτήτων,  την  κατεδάφιση  των
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων

4.5.6 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

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

4.5.7 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 Διενεργεί  με  εντολή  του  Δημάρχου 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
Δήμου,  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

4.5.8 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων

 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

 Αποστολή  αιτήματος στη  Διεύθυνση  Οικονομικής  και  Αναπτυξιακής  Πολιτικής  /  Τμήμα
Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Ύπουργείου Εσωτερικών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε
όσους περιήλθαν σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμού
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4.5.9 Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Λαρισαίων

 Καταγράφει και γνωστοποίει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  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).

4.5.10 ΔΕΥΑ του Δήμου Λαρισαίων

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

4.5.11 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λαρισαίων

 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 ΔΕΎΑ

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

5.1 Μέσα επικοινωνίας

Στον Δήμο Λαρισαίων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας:

Α) Σταθερά  τηλέφωνα  του  Δήμου.  Στο  Παράρτημα  Β αναφέρονται  αναλυτικά  τα  σταθερά
τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Β) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για  δράσεις  πολιτικής προστασίας.  Στο  Παράρτημα Β
αναφέρονται  αναλυτικά  τα  κινητά  τηλέφωνα  των  υπευθύνων  για  δράσεις  πολιτικής
προστασίας.

Γ) Στο Δήμο Λαρισαίων δραστηριοποιείται η «ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», η οποία
δύναται,  κατόπιν  ενεργοποίησής  της  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας,  να
συνδράμει στις επικοινωνίες του Δήμου με άλλους φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.

Δ) Στο Δήμο Λαρισαίων λειτουργεί ένα σύγχρονο διαχειριστικό σύστημα, μέσω του οποίου οι
δημότες μπορούν να εκφράσουν τα αιτήματα τους, τις προτάσεις τους ή τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στο Δήμο, συμπληρώνοντας μια διαδικτυακή φόρμα επικοινωνίας στο site του
Δήμου Λαρισαίων ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2413.500.400 ή μέσω της εφαρμογής novoville
που μπορεί να κατεβάσει ο πολίτης δωρεάν στο κινητό του τηλέφωνο.

Το  παραπάνω  διαχειριστικό  σύστημα,  στην  περίπτωση  σεισμού  στο  Δήμο  Λαρισαίων  θα
λειτουργήσει ως τηλεφωνικό κέντρο για επικοινωνία με το κοινό για θέματα που αφορούν α)
την καταγραφή προβλημάτων από την εκδήλωση σεισμού στην επικράτεια του Δήμου β) την
καταγραφή αιτημάτων για άμεση προσωρινή διαμονή πολιτών, γ) την καταγραφή αιτημάτων
για μετασεισμικό έλεγχο κατοικιών και αποστολή λίστας στην Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και δ) πληροφορίες
σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ, που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική
ενίσχυση οι πολίτες (Σχεδιάγραμμα 1).

Γραφείο Πολιτών (τηλ.: 2413.500.400)
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Σχεδιάγραμμα 1. Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου κατά την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               52/154



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

5.2 Ροή πληροφοριών

5.2.1 Αρχική ειδοποίηση για επιπτώσεις από σεισμό και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

ΕΛ.ΑΣ

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας

Π.Σ Δήμαρχος Αυτοτελές Τμήμα ΠΠ Δήμου Λαρισαίων

Δημοτικές Ύπηρεσίες

Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β.

Αυτοτελές Τμήμα ΠΠ Δήμου Λαρισαίων  Δήμαρχο
 Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
 Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 Προϊστάμενο Δ/νσης Πρασίνου
 Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Ύπηρεσιών
 Προϊστάμενο Δ/νσης Αμαξοστασίου
 Προϊστάμενο Δ/νσης Πολεοδομίας
 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας
 Διευθυντή Δημοτικής Αστυνομίας
 Πρόεδρο ΔΕΎΑ Λάρισας
 Διευθυντή ΔΕΎΑ Λάρισας
 Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
 Διεύθυνση Π. Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λάρισας
 ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας

5.2.2 Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση  των συνεπειών και  της
άμεσης/βραχείας αποκατάστασης.

Δήμαρχος  Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 
 Αυτοτελές Τμήμα ΠΠ Δήμου Λαρισαίων Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Ύπηρεσιών

 Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 Προϊστάμενο Δ/νσης Πρασίνου
 Πρόεδρο ΔΕΎΑ Λάρισας
 Διευθυντή ΔΕΎΑ Λάρισας 
 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας
 Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας
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ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 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 Διοίκησης.

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. (Δ16γ/08/264/Γ/2014 (ΦΕΚ 2019 Β) και ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/17 (ΦΕΚ 714
ΎΟΔΔ). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις:
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 οι Δήμοι  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  Δήμαρχοι  δύνανται  κατά  την  κρίση  τους  να  συγκαλέσουν  τα
Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ)  των Δήμων 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  Δήμων  και  τα  Συντονιστικά  Όργανα  Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

6.2 Διοίκηση, 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  Διοίκηση,  Έλεγχος  &  Συντονισμός  των  επιχειρήσεων
αποτελεί  ευθύνη  των  οργάνων  Πολιτικής  Προστασίας  (Γενικός  Γραμματέας  Πολιτικής
Προστασίας,  Συντονιστής  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  Περιφερειάρχης/αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης,  Δήμαρχος)  τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο
των  αρμοδιοτήτων  τους  δράσεις  πολιτικής  προστασίας,  ενημερώνοντας  ταυτόχρονα  το
ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

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

 Δράσεις 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.

 Δράσεις  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.

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

 Δράσεις 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.
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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 Δικτύου (Ε.Ε.Σ.Δ.). 

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 (ΎΑ 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:

 τους  επιχειρησιακά  εμπλεκόμενους  τοπικούς  φορείς  (Π.Σ.,  Ε.Κ.Α.Β.,  κλπ)  για  συμβάντα
αρμοδιότητάς τους,

 τον οικείο Δήμαρχο, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη
 το  ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ,  τηλεφωνικώς  και  γραπτώς  όταν  αυτό  είναι  εφικτό  (συνοπτική  έγγραφη

αναφορά – Ύ.Α. 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423 B)

Διευκρινίζεται, 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.
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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
ΕΛ.ΑΣ (www.astynomia.gr).

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των
αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου 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  Δήμων,  τα
Τμήματα  Πολιτικής  Προστασίας  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  τις  Δ/νσεις  Πολιτικής
Προστασίας  των  Περιφερειών,  τις  Δ/νσεις  Πολιτικής  Προστασίας  των  Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, καθώς και με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση από
φορείς  της  κεντρικής  διοίκησης  (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ,  ΕΚΑΒ,  199  ΣΕΚΎΠΣ/ΕΣΚΕ,  κλπ),  απ’  όπου
ενημερώνεται για τις ευρύτερες επιπτώσεις του σεισμού και ενημερώνει ακολούθως τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων  Αναγκών  της  ΓΓΠΠ  και  τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών.

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του σεισμού και την αρχική
εκτίμηση  των  συνεπειών  ενημερώνει  τον  Ύπουργό  Ύποδομών  &  Μεταφορών,  τον  Ύπουργό
Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραμματέα Ύποδομών 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  Διοίκησης,  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 (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης).
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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.

Η  ανταλλαγή  πληροφοριών,  η  αποστολή  αιτημάτων,  κλπ.  που  πραγματοποιούνται
μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας
(FAX), 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  Ύπηρεσίες  ή  οι  Ύπηρεσίες  του  Πυροσβεστικού  Σώματος,  δύνανται  να
υποστηρίξουν  το  έργο  των  Περιφερειαρχών,  των  αρμόδιων  Αντιπεριφερειαρχών  και  των
Δημάρχων, 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  Δημάρχων,  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
Δήμων  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
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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)

Διευκρινίζεται  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 όπου αλλού απαιτείται 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
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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 Διαχείρισης
Κρίσεων  (Ο.ΔΙ.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  Ύγείας  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  ΕΟΔΎ,  έλεγχοι  Δημόσιας  Ύγείας  (Ύδατος,  Ύγιεινής  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 (ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α), ΠΔ 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.Δ.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.

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
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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. 

Διευκρινίζεται 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  Δήμαρχοι 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
Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου,
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  Δ/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
Δήμων και  των Περιφερειών για  τη διευκόλυνση της κίνησης  των οχημάτων των σωστικών
συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.

Οι Διευθυντές 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
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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  Ύπουργείο  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 Διοικήσεων κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής
Προστασίας  προκειμένου  να  εκτιμήσουν  το  εύρος  των  συνεπειών  από  την  εκδήλωση  του
σεισμού  και  εφόσον  συντρέχουν  λόγοι  να  συμβάλουν  με  το  προσωπικό  και  τα  μέσα  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  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 (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ,
ΔΕΣΦΑ, 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, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των λιμενικών έργων και των
πιθανών  μεταβολών  της  μορφολογίας  του  πυθμένα  των  λιμένων  αρμοδιότητάς  τους,  σε
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συνεργασία με τις  κατά τόπους λιμενικές  αρχές.  Δρομολογούν 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 ΕΕΣΣΤΎ 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 Δημάρχους, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη. 

6.6.3 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο

Ο Γενικός  Γραμματέας  Πολιτικής  Προστασίας ενημερώνεται  από τους  κατά τόπους
αρμόδιους Δημάρχους 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 Ύπουργό
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  Δ/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 Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμού.
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Ο  Γενικός  Γραμματέας  Υποδομών βρίσκεται  σε  συνεχή  επικοινωνία  με  τον  Γενικό
Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας,  τον  πρόεδρο  του  Ο.Α.Σ.Π.  και  τον  Γενικό  Διευθυντή  της
ΓΔΑΕΦΚ σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και τις συνέπειές του και με εντολή του Ύπουργού
Ύποδομών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, συντονίζει την κινητοποίηση των υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Ύποδομών 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 Ύπουργών η Ύφυπουργών, όταν αυτοί μεταβαίνουν στην
πληγείσα περιοχή. 

Εν  συνεχεία,  το  ανωτέρω  κυβερνητικό  κλιμάκιο  συνεργάζεται  με  τα  αρμόδια  κατά
τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης,
Δήμαρχος), 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./ΕΣΚΕΔΙΚ, 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  Ύγείας,  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  ΕΟΔΎ,
θέματα Δημόσιας Ύγείας (Ύδατος, Ύγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων) κλπ. (Ν.3370/2005 (ΦΕΚ
176 Α),  Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α)).
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Ο  Προϊστάμενος  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών
Καταστροφών  (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενημερώνεται  με  μήνυμα  που  εκδίδεται  από  το  Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο  του  ΕΑΑ  σχετικά  με  την  εκδήλωση  σεισμού,  επικοινωνεί  με  τους  αρμόδιους
συνδέσμους  και  τα  αστυνομικά  τμήματα  για  την  αρχική  εκτίμηση  των  συνεπειών  και
κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για
βλάβες σε κτίρια. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Ύποδομών εφαρμόζεται το επιχειρησιακό
σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, με αποστολή στην πληγείσα περιοχή
κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης και της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών (Γ.Γ.Ύ.), 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 ΚτΎπ 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),
ΚΎΑ Δ16γ/05/438/Γ/2013 (ΦΕΚ 2856 Β), Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΠΗΦΟΞΧΔ-
ΘΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγραφο της ΚτΎπ Α.Ε.), είναι αρμόδια κυρίως για:

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

 Τη συνδρομή στο έργο της ΓΔΑΕΦΚ 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 Ύγείας, Δικαιοσύνης 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 Ύπουργείου Ύποδομών & Μεταφορών, και να

 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 (Δ16γ/08/264/Γ/2014 (ΦΕΚ 2019 Β) και Δ4δ/οικ.30015/2020 (ΦΕΚ 388 ΎΟΔΔ).

Το  Υπουργείο  Εξωτερικών μετά  την  εκδήλωση  σεισμού  κινητοποιεί  τη  Μονάδα
Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που μεταξύ των πληγέντων λόγω του σεισμού υπάρχουν
αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες αυτών. Το ΎΠΕΞ ενημερώνεται
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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 ΎΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
περιγράφονται  στην  2η  Έκδοση  του  Ειδικού  Σχεδίου  Διαχείρισης  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  Ύπηρεσίες.  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.

6.7 Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης

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  Ύπηρεσίες.  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  Ύπηρεσία  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  Ύπηρεσίας  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  Ύπηρεσίας
Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99 Α). Αν η κατάσταση το απαιτεί, κινητοποιείται η
ΕΜΑΚ (ΠΔ 96/1987 (ΦΕΚ 58 Α), ΠΔ 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
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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 Ύγείας, 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. Διακινεί 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 Ύπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Στην  πρώτη γεωγραφική περιφέρεια,  που  περιλαμβάνει  τους  νομούς  Αττικής,  Βοιωτίας  και
Εύβοιας, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Ύπηρεσία του ΕΚΑΒ (ΠΔ 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 Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.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 Π.Σ, 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 Δήμου/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 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 (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) 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 ΓΔΑΕΦΚ για την εκτίμηση της στατικότητας του
ερειπίου και την παροχή τεχνικών κατευθύνσεων κατά τις επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης
σε αστικό περιβάλλον, μετά από σεισμό
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 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  Δημάρχους,
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 Δήμων  και  των
Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει των λειτουργικών και οικονομικών μέσων που διαθέτουν
οι εμπλεκόμενοι Δήμοι 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  Δήμαρχοι,  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
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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  Δήμαρχοι,  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 Δήμων για την
ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των συγκεντρωμένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους,
με  στόχο  την  κατά  περίπτωση  διάθεση  πόσιμου  ύδατος,  σε  επιλεγμένα  σημεία  που
καθορίζονται  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  των Δήμων.  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
Δήμοι 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  Δήμαρχοι,  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  Δήμων  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 Δημάρχους 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  Δημάρχους  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
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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.Δ. 972/1966, ΦΕΚ 265 Α) (οι Περιφέρειες οι οποίες στην
εδαφική  τους  επικράτεια  δεν  διαθέτουν  αποθηκευτικό  κέντρο  με  υλικό  του  Ύπουργείου
Εργασίας  & Κοινωνικών Ύποθέσεων,  δύνανται  να  αιτούνται  τέτοιο υλικό από το Ύπουργείο
Εργασίας & Κοινωνικών Ύποθέσεων ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ). Οι Δ/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  Ύπουργείο  Εργασίας  &
Κοινωνικών Ύποθέσεων (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Ύπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γεν Δ/νση Πρόνοιας).

Νοείται ότι για τους πιθανούς χώρους καταυλισμού, που έχουν προσδιοριστεί από την
Περιφέρεια  σε  συνεργασία  με  τους  Δήμους  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 Δυνάμεων μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ 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 Ύπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ύποθέσεων ή μέσω
του  ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ  (ΑΠ  Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013  έγγραφο  του  Ύπουργείου  Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/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 Δήμους, ειδικά δε όταν πρόκειται για τη
φιλοξενία μεγάλου αριθμού πληγέντων ή/και πληγέντων από δύο ή περισσότερους Δήμους.

Το  ανωτέρω  δεν  αποκλείει  τις  δυνατότητες  και  τα  πλεονεκτήματα  που  μπορεί  να
διαθέτει ένας Δήμος 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 Δήμου (αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, κλπ).

Τα πλεονεκτήματα των Δήμων 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  Δήμου.  Επίσης  τα  ανωτέρω
πλεονεκτήματα των Δήμων δύναται να ισχύουν και σε Δήμους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
όπως οι νησιωτικοί Δήμοι (νησιωτικότητα) κλπ.
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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  Δήμων  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 Δημάρχους 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
Ύποδομών, προκειμένου να ενημερωθεί ο Ύπουργός Ύποδομών & Μεταφορών και να εξεταστεί
η άμεση μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων, αν αυτό είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές η
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έπειτα από απόφαση του Ύπουργού Ύποδομών & Μεταφορών, έχει τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσει  τη μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων σε οργανωμένους χώρους,  σε
συνεργασία με τους οικείους Δήμους 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 Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών από την εκδήλωση σεισμού

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

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

Διευκρινίζεται ότι, σχετικά με τη διακοπή των μαθημάτων στα ιδιωτικά σχολεία λόγω
εκτάκτων συνθηκών, σύμφωνα με το 176860/Ν1/22-10-2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης
Ιδιωτικής  Εκπαίδευσης  του  Ύπουργείου  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  Δήμου  ή  Περιφέρειας  αντίστοιχα  (σχετικό
8202/07-11-2018 έγγραφο ΓΓΠΠ).

6.10  Αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  διαχείριση  συνεπειών  λόγω  επαγόμενων
φαινομένων
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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 Δήμων 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.Δ.  1/2005, Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει).

Συμπληρωματικά  προς  τα  ανωτέρω  οι  αρμόδιες  Δ/νσεις  Τεχνικών  Έργων  των
Περιφερειών και οι αρμόδιες Τεχνικές Ύπηρεσίες των Δήμων 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

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               72/154



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

αιτιολογίας  έχουν  δοθεί  με  τα  4927/5-07-2016  και  6044/25-08-2016  έγγραφα  της  Δ/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 Ύπηρεσιών, βάσει της
αποστολής τους (Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ
73 Α), ΠΔ 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,  Δήμους,
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.

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 (Δήμαρχος, 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  Διαχείρισης  των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
«ΔΑΡΔΑΝΟΣ». Η 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/
Βραχείας Διαχείρισης 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
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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, Δήμαρχος) 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 Ύ.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.

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 Δ/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
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απομάκρυνση των μπαζών που έχουν προέλθει από τις καταρρεύσεις κτιρίων, με σκοπό την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας, διενεργείται από τον Δήμο είτε με ιδία μέσα είτε με μίσθωση
μηχανημάτων έργου.

Ο  Δήμος  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 Ύπουργείο Ύγείας έχει εκδώσει την
Δ1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020  εγκύκλιο  με  θέμα  «Λήψη  μέτρων  διασφάλισης  της  Δημόσιας
Ύγείας στην ΠΕ Πρέβεζας μετά το σεισμό της 21/03/2020» (ΑΔΑ: ΩΣ27465ΦΎΟ-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  Δ/νσεις  Δημόσιας Ύγείας 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  Διοίκησης,  Περιφερειάρχης/αρμόδιος  Αντιπεριφερειάρχης,  Δήμαρχος),  τα
οποία  έχουν  το  συντονισμό  του  έργου  Πολιτικής  Προστασίας,  είναι  αρμόδια  για  να
αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων.
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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.

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 Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν
ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας
σε επίπεδο Δήμου.

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 Ύπηρεσίες.

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 ΎΠ.ΕΞ.

6.16  Συνεργασία  των  φορέων  συντήρησης  του  οδικού  δικτυού  με  τους  φορείς
αποκατάστασης βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας
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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 (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ 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 Δημάρχων, 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 Δήμο, 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
Διοίκησης,  κατόπιν  σχετικής  εξουσιοδότησης,  και  εκτελείται  από  τους  αρμόδιους
Περιφερειάρχες και Δημάρχους
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 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 και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο
σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή 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 3

 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.

3 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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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 Ύπηρεσίες των Δήμων ή στις αρμόδιες κατά τόπους Δ/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 Ύπηρεσίες των Δήμων 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 αποτελέσματα των αυτοψιών των συνεργείων της
ΓΔΑΕΦΚ 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 Δυνάμεων και  Σωμάτων Ασφάλειας,  Νοσηλευτικά Ιδρύματα,  Δομές
Προσωρινής Ύποδοχής 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.
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Νοείται  ότι  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  οι  αποφάσεις  των  διοικήσεων  των  ανωτέρω
υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο Δήμαρχο, 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
Δήμαρχοι,  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 Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα
(κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή η Δ/
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).

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης
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Ο Δήμαρχος, 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  Δήμαρχος,  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  Δημοτικής  συγκοινωνίας  που  διαθέτει  ο  Δήμος,  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 Δήμου 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 ΠΔ
13/2018, ΦΕΚ 26 Α). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος 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.
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 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.

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
Δήμαρχοι, 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
Δήμων,  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.  (Δήμαρχος,
Περιφερειάρχης  /  Αντιπεριφερειάρχης)  σημείου  συγκέντρωσης  φορέων  που  δύναται  να
υποστηρίξουν την δράση (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ)
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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 Δημάρχου που έλαβε την απόφαση ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη/ Περιφερειάρχη
όταν οι περιοχές από τις οποίες θα απομακρυνθούν οι πολίτες ανήκουν σε παραπάνω από
ένα Δήμο. 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

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, Δήμαρχος ή
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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 Ύπηρεσίες ή από
την  Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.  ή  από τον  εκάστοτε  επικεφαλής  αξιωματικό  του Π.Σ.,  προς  τον  αρμόδιο
Δήμαρχο.

2. Άμεσος  καθορισμός  από  τον  Δήμαρχο  σημείου  συγκέντρωσης  φορέων  που  κύρια
εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).  Επισημαίνεται ότι  η ενέργεια αυτή δεν αποκλείει  την
επιτόπου σύγκληση από το Δήμαρχο 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 Δήμαρχο, 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 Δημάρχου 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

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.
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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.
1. 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.

2. Τερματισμός  επιμέρους  δράσεων  και  αποκλιμάκωση  εμπλεκόμενων  φορέων,  μετά  από
σχετική απόφαση του Δημάρχου.

3. Καταγραφή και αποτίμηση έργου από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

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, Δήμαρχος 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 Δήμαρχο 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.
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 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 Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον
εξουσιοδοτημένο  αρμόδιο  Αντιπεριφερειάρχη),  όταν  η  εξελισσόμενη  ή  επικείμενη
καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.

 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
Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους
εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη).

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

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000
– ΎΑ Δ17α/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 Δήμαρχο για την οργανωμένη προληπτική
απομάκρυνση πολιτών, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της παρ. 7.1 του παρόντος

Β)  οι  δράσεις  του  Δημάρχου  και  των  λοιπών  οργάνων  και  υπηρεσιών  του  Δήμου  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 Δήμου, καθώς και τα μέσα που δύναται να εξασφαλίσει ο
Δήμος μέσω των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς

Δ) ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων του Δήμου 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 Δήμου στον Δήμαρχο, καθώς και στα λοιπά όργανα
και  υπηρεσίες  του  Δήμου  που  εμπλέκονται  στην  υλοποίηση  δράσεων  οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.
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ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

8.1 Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του  προσωπικού του Δήμου Λαρισαίων  που εμπλέκονται  σε  δράσεις
πολιτικής προστασίας είναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τον
Δήμο Λαρισαίων 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
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων πραγματοποιούνται
ασκήσεις  που  διοργανώνονται  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων
που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΎΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

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

8.2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων 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.
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Μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών
του Δήμου Λαρισαίων, με εντολή του Δημάρχου, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
του  Δήμου 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  Δήμων,  με  στόχο  την  επαύξηση  της
διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων,
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 Δήμου Λαρισαίων, 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).

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί
εμπλεκόμενοι  φορείς  σε  επίπεδο  Δήμου  Λαρισαίων  (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  Δ/νση  Σχεδιασμού  &  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  της  ΓΓΠΠ  δύναται  να
συνδράμει  στον  σχεδιασμό,  διεξαγωγή  και  αποτίμηση  των  ανωτέρω  ασκήσεων  Πολιτικής
Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

8.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και  Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης  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
Δ/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:
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 Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης

 Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο
 Διαδικασίες 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  Δ/νσεις  Πολιτικής  Προστασίας  των
Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  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  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
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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  (Δ/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 ΚΎΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208 Β).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 Χαρτογραφική αποτύπωση των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων
  Χαρτογραφική  αποτύπωση  της  κατανομής  των  αρμοδιοτήτων  συντήρησης  του  οδικού

δικτύου  του  Δήμου  Λαρισαίων,  όπως  έχει  αναρτηθεί  στον  ιστοχώρο  της  Γ.Γ.Π.Π.
(www.civilprotection.gr)  και  ειδικότερα  στην  ενότητα  «ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΑΡΤΕΣ  ΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  και  στο  πεδίο  «Κατανομή  Αρμοδιοτήτων  Συντήρησης  Οδικού
Δικτύου».  Στους  ανωτέρω  χάρτες  αποτυπώνονται  επίσης  τα  όρια  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων και των Δήμων, καθώς και οι κυριότερες πόλεις της Περιφέρειας.

Επίσης,  στο Παράρτημα Α δύναται να συμπεριληφθεί  και όποιο άλλο χαρτογραφικό
υλικό διαθέτει ο Δήμος και συμβάλλει στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμού όπως:

 Χάρτες με υπαίθριους χώρους για συγκέντρωση πληθυσμού (χώροι καταφυγής)
 Χάρτες με προκαθορισμένα σημεία εναπόθεσης μπαζών από καταρρεύσεις κτιρίων
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Χάρτης 1: Διοικητικά όρια - Δημοτικές Ενότητες Δήμου Λαρισαίων
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Χάρτης 2: Χάρτης αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου περιφερειακής ενότητας Λάρισας
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Χάρτης 3: Χάρτης αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου περιφέρειας Θεσσαλίας

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               97/154



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

Χάρτης 4: Χώρος για την συγκέντρωση του πληθυσμού, μετά τη λήψη απόφασης από το Δήμαρχο
Λαρισαίων για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών
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Χάρτης 5: Χώρος για την προσωρινή εναπόθεση των μπαζών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.

Το  μνημόνιο  ενεργειών  συντάχθηκε  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  κατ’
εφαρμογή του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την
Εκδήλωση  Σεισμών  Μετά  τη  σύνταξή  του,  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας
κοινοποίησε αντίγραφο του αντίστοιχου μνημονίου ενεργειών στον Δήμαρχο, καθώς και στους
λοιπούς εμπλεκόμενους σε επίπεδο Δήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

Στο παρόν Παράρτημα Β1 παρατίθενται ειδικότερα:

 Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου Λαρισαίων για θέματα Πολιτικής Προστασίας
 Μνημόνιο ενεργειών Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Τεχνικών Ύπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Πρασίνου Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Δημοτικού Αμαξοστάσιου Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Οικονομικών Ύπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Διοικητικών Ύπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων
 Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων 
 Μνημόνιο ενεργειών ΔΕΎΑ Λάρισας 
 Μνημόνιο ενεργειών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λαρισαίων

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, φαξ)

 κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος 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.

 ονομαστική  κατάσταση  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Λαρισαίων που   διαθέτουν  τα
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Πολιτικοί Μηχανικοί), προκειμένου να συνδράμουν
το έργο της ΓΔΑΕΦΚ, να συμμετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής ζημιών
και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των κτιρίων και των Σχολικών Μονάδων του Δήμου
Λαρισαίων.

 ονομαστική κατάσταση υπαλλήλων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας
του  Δήμου  Λαρισαίων,  οι  οποίοι  θα  συμμετάσχουν  στη  συγκρότηση  των  επιτροπών
καταγραφής ζημιών του Δήμου Λαρισαίων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών (προνοιακό επίδομα). 
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις 

 Έκδοση Απόφασης ορισμού  υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Λαρισαίων.

 Εντολή  προς  το  Γραφείο  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου για  τη  σύνταξη  ή
επικαιροποίηση  του  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Λαρισαίων,  με  βάση  τις
οδηγίες  σχεδίασης  της  παραγράφου  15.2  του  Γενικού  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την
κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση).

 Εντολή  προς  τις  Διευθύνσεις  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πρασίνου,  και  Καθαριότητας  &
Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων,  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 Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων,
για να προβούν σε προσεισμικό  έλεγχο κτιρίων βάσει  των κατευθυντήριων οδηγιών του
Ο.Α.Σ.Π.

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου,  να  προβεί σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 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  Δήμου
Λαρισαίων 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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλίας (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 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική και Πρόνοιας του Δήμου  για τη σύσταση
και  συγκρότηση  επιτροπών  καταγραφής  ζημιών  του  Δήμου Λαρισαίων  για  τη  χορήγηση
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οικονομικής  ενίσχυσης  σε όσους περιέρχονται  σε κατάσταση ανάγκης  συνεπεία σεισμών
(προνοιακό επίδομα)

 Εντολή προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική και Πρόνοιας του Δήμου για την τήρηση
καταλόγου των ωφελουμένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

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

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου 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

 Δίνει εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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

Δράσεις  αυξημένης  ετοιμότητας  εν  όψει  επαπειλούμενου  κινδύνου  για  την  εκδήλωση
σεισμών

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων μετά από την ενημέρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας:
 Δίνει εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση

του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο
 Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας

Θεσσαλίας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί 
 Δίνει εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για  έλεγχο της

πορείας  υλοποίησης  των  προπαρασκευαστικών  δράσεων  που  προβλέπονται  στο  Σχέδιο
Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
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Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση του σεισμού

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

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  για  άμεση
κινητοποίηση των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,
για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών, σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού

 Εντολή προς τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για άμεσο έλεγχο των
κτιρίων  του  Δήμου  που  στεγάζονται  οι  οργανικές  μονάδες  που  εμπλέκονται  στην
εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών

 Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 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
Δήμος Λαρισαίων

 Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου Λαρισαίων σε όμορους Δήμους
μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους

 Εντολή  προς  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  για  υποβολή
αιτήματος  συνδρομής με  υλικά  και  μέσα  προς  ενίσχυση  του  έργου  του  Δήμου  στην
αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  τη  διαχείριση  των  συνεπειών  από  την  εκδήλωση
σεισμού, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 Δημάρχου προς το Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας  του Δήμου για
σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο

 Ενημερώνει  τον  Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  και  τον  Γενικό  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας για την τρέχουσα κατάσταση

 Αιτείται  από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  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
Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β) προκύψει η
ανάγκη, ενημερώνει  την  εταιρία  «Κτιριακές  Ύποδομές  Α.Ε»,  ώστε  να  διενεργήσουν
μετασεισμικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων.

 Εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
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και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  τον  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας,  αν  κρίνεται
απαραίτητο, (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)

 Βρίσκεται  σε  άμεση  επικοινωνία  με  τον  Αντιπεριφερειάρχη  της  Π.Ε.  Λάρισας ,  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  Αυτοτελές  Τμήμα  Προστασίας  του  Δήμου  για  παραμονή,  μερική
αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί

 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση
εθελοντικών  οργανώσεων  πολιτικής  προστασίας  που  δραστηριοποιούνται  στο  Δήμο  για
υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Λαρισαίων

 Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο
Λαρισαίων 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 Δήμου Λαρισαίων, για τη δρομολόγηση δράσεων
που αφορούν  τη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου,  σε συνεργασία με τις
αρμόδιες  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  του  Δήμου.  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 Δήμου. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για
άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης με
την  Γενική  Διεύθυνση  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών, θα καταγράφει τα στοιχεία των πολιτών που επιθυμούν
μετασεισμικό έλεγχο κατοικιών από κλιμάκιο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ..

Δράσεις 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  Θεσσαλίας,  και  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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  Δήμου  για  μίσθωση  καταλυμάτων  για  την
προσωρινή στέγαση πολιτών
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 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την επιστροφή των
πολιτών  που  απομακρύνθηκαν  προληπτικά  από  την  πληγείσα  περιοχή  όπου  διαβιούν,
εφόσον χρειάζονται μεταφορά

 Εντολή  στις  Διευθύνσεις  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  και
Πρασίνου  καθώς  και  στην  ΔΕΥΑ του  Δήμου για  άμεση  αποκατάσταση  της  λειτουργίας
υποδομών  αρμοδιότητάς  τους  (δίκτυα  ύδρευσης,  οδικό  δίκτυο,  κλπ),  η  λειτουργία  των
οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισμών

 Εντολή στη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου για  τον  έλεγχο  υποδομών  και
τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για
τη διαπίστωση ζημιών

 Εντολή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική και Πρόνοιας του Δήμου 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 Δήμου Λαρισαίων, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών,
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002

 Εντολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 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 Δ/νσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               106/154



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας

Προπαρασκευαστικές δράσεις 

 Συνδράμει τον  Δήμαρχο  στο  έργο  του  και  παρακολουθεί  την  υλοποίηση  των
προπαρασκευαστικών δράσεων πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία
με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές
μονάδες του Δήμου.

Προπαρασκευαστική  σύγκληση  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  για  την  ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

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

Δράσεις  αυξημένης  ετοιμότητας  εν  όψει  επαπειλούμενου  κινδύνου  για  την  εκδήλωση
σεισμών

 Συνδράμει  τον  Δήμαρχο στο  έργο  του  και  παρακολουθεί  την  υλοποίηση  των  μέτρων
αυξημένης  ετοιμότητας  του  Δήμου  Λαρισαίων,  σε  συνεργασία  με  το  Αυτοτελές  Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση του σεισμού

 Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού

 Παρακολουθεί  την  υλοποίηση  των  δράσεων του  Δήμου  Λαρισαίων  στην  αντιμετώπιση
κινδύνων λόγω σεισμών, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

 Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού  και  μέσων,  εντός  των  ορίων  του  Δήμου,  για  την  άμεση/βραχεία  διαχείριση
συνεπειών λόγω σεισμών
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 Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου Λαρισαίων για την άμεση/βραχεία
διαχείριση  συνεπειών  λόγω  σεισμών,  σε  συνεργασία  με  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, 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  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου
Λαρισαίων  με  βάση  τις  οδηγίες  σχεδίασης  της  παραγράφου  15.2  του  Γενικού  Σχεδίου
Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση) και  υποβολή του
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Σύνταξη  ή  επικαιροποίηση  μνημονίων  ενεργειών,  σε  συνεργασία  με  τις  εμπλεκόμενες
υπηρεσίες  του  Δήμου,  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  Δήμων  (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 Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων
στις  αρμόδιες  κατά  τόπους  Διοικήσεις  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 τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μνημονίου
συνεργασίας  με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του
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έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.

 Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου, επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα
επαγγελματικά  προσόντα,  προκειμένου  να  συνδράμουν  το  έργο  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.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 μπαζών, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εκδήλωση
σεισμών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Ύπηρεσία (Παράρτημα Η).

 Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν
εντολής του Δημάρχου.

 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 Δήμου
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 Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστική  σύγκληση  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  για  την  ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

 Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, 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 Δήμου Λαρισαίων 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  Δημάρχου
Λαρισαίων  και  με  βάση  τα  μέτρα,  έργα  και  δράσεις  που  προτάθηκαν  στο  ανωτέρω
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

Δράσεις  αυξημένης  ετοιμότητας  εν  όψει  επαπειλούμενου  κινδύνου  για  την  εκδήλωση
σεισμών

 Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου
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 Επικαιροποίηση  καταλόγου  των  άμεσα  διαθέσιμων  επιχειρησιακών  μέσων  που  έχει  ο
Δήμος, 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 Δημάρχου

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση του σεισμού

 Άμεση ενημέρωση της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών,  της Διεύθυνσης  Καθαριότητας
&Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο
την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου

 Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας
και  την  Π.Υ  Λάρισας  για  τη  συλλογή  περαιτέρω  πληροφοριών  που  συνδέονται  με  τις
επιπτώσεις του σεισμού

 Επικοινωνία με το Παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Ύγειονομικές Μονάδες (Κέντρα Ύγείας,
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
Λάρισας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, 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
Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου

 Συλλογή  πληροφοριών  σχετικά  με  την  εξέλιξη  των  επιχειρήσεων  απεγκλωβισμού  και
διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου

 Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και μέσα
προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των  συνεπειών  λόγω  σεισμών,  από  όμορους  Δήμους,  την  οικεία  Περιφέρεια  και
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και το προσωπικό  που με εντολή Δημάρχου
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 Δημάρχου.

 Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του
Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002
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 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 Δήμου 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 Δημάρχου

 Ενεργοποίηση  μετά  από  σχετική  εντολή  Δημάρχου εθελοντικών  οργανώσεων  πολιτικής
προστασίας  που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές  δράσεις  στο έργο του
Δήμου Λαρισαίων

 Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο
Λαρισαίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

 Οργανώνει  τη διανομή πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον
συντρέχουν λόγοι

 Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τον Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών,
οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

 Βρίσκει  καταλύματα  για  τους  πολίτες  του  Δήμου,  οι  κατοικίες  των  οποίων  έχουν
καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση
των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον συντρέχουν λόγοι

 Δρομολογεί με εντολή του Δημάρχου δράσεις για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και
διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί
από  τον  Δήμαρχο  λόγω  των  πλεονεκτημάτων  που  μπορεί  να  διαθέτει  ο  Δήμος  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 Δημάρχου, τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης  και  Πρασίνου  καθώς  και  την  ΔΕΥΑ του  Δήμου 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  Δήμαρχο  για  την  παραμονή,  μερική  αποκλιμάκωση  ή  ολική
αποκλιμάκωση  των  πόρων που  έχουν  διατεθεί  με  εντολή  του  Δημάρχου  για  την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών

 Ενεργοποιεί εθελοντικές  οργανώσεις  πολιτικής προστασίας  που δραστηριοποιούνται  στο
Δήμο  για  υποστηρικτικές  δράσεις  στο  έργο  του  Δήμου  Λαρισαίων  στην  άμεση/βραχεία
διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

 Ενεργοποιεί  μνημόνιο  συνεργασίας  με  ιδιωτικούς  φορείς,  μετά  από  σχετική  εντολή
Δημάρχου,  για  την  εξασφάλιση  επιπλέον  πόρων  για  την  άμεση/βραχεία  διαχείριση
συνεπειών λόγω σεισμών

 Υποβάλλει,  κατόπιν  εντολής  Δημάρχου,  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.

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Ετοιμότητα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των μέσων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 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  Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου στην  κατάρτιση
μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς
ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου

 Εκτέλεση του Προσεισμικού ελέγχου κτιρίων  αρμοδιότητας του  Δήμου Λαρισαίων  βάσει
των οδηγιών του ΟΑΣΠ

 Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που  διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που
στεγάζονται  οι  οργανικές  μονάδες  που  εμπλέκονται  στην  εφαρμογή  του  παρόντος
σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων και γ)
την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 

 Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου
Λαρισαίων για την παροχή προνοιακού επιδόματος

 Συνεργασία με το Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή
των επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να καθοριστούν
χώροι προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από την εκδήλωση σεισμών.
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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

Δράσεις  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 Αυτοτελούς  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  του Δήμου για  τα άμεσα
διαθέσιμα επιχειρησιακά μέσα που έχει ο Δήμος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών.

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

 Διαθέτει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα της Διεύθυνσης  για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 Διενεργεί  άμεσα  οπτικό  έλεγχο  στα  κτίρια  του  Δήμου  που  στεγάζονται  οι  οργανικές
μονάδες  που  εμπλέκονται  στην  εφαρμογή  του  παρόντος  σχεδίου,  για  τη  διαπίστωση
ζημιών

 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.

 Συγκροτεί  συνεργεία  από  υπαλλήλους  που  διαθέτουν  τα  κατάλληλα  επαγγελματικά
προσόντα, προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των σχολικών
μονάδων  και  ενημερώνει  τον  Δήμαρχο. Αν  υπάρχουν  εμφανείς  βλάβες,   ο  Δήμαρχος
ενημερώνει  την  εταιρία  «Κτιριακές  Ύποδομές  Α.Ε.»,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η
καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων 

 Συγκροτεί  συνεργεία  από  υπαλλήλους  της  προκειμένου  να μεταβούν  και  να  προβούν
εντός  της  πληγείσας  περιοχής  σε άμεσο 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

 Υποστηρίζει  το  έργο  της   Γενικής  Δ/νσης  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών στον έλεγχο κτιρίων

 Προβαίνει σε αναγνώριση των κτιρίων και των κατασκευών, στα οποία θα πρέπει να γίνει
άρση επικινδυνοτήτων.

Δράσεις 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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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Τήρηση  καταλόγου  υπαλλήλων  της  Διεύθυνσης που  διαθέτουν  τα  κατάλληλα
επαγγελματικά προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για: α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων
του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του
παρόντος  σχεδίου,  για  τη  διαπίστωση  ζημιών,  β)  άμεσο  οπτικό  έλεγχο  των  Σχολικών
Μονάδων και γ) την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Παράρτημα Β)

 Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου
Λαρισαίων για την παροχή προνοιακού επιδόματος

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τη Διεύθυνση
Τεχνικών Ύπηρεσιών για να καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλών και
μπαζών μετά από την εκδήλωση σεισμών

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

 Διενεργεί  άμεσα  οπτικό  έλεγχο  στα  κτίρια  του  Δήμου  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  Δήμαρχο. Αν  υπάρχουν  εμφανείς
βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Ύποδομές Α.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί
η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων

 Υποστηρίζει  το  έργο  της  Γενικής  Δ/νσης  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Ύποδομών στον έλεγχο κτιρίων

 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

 Αναγνωρίζει  τα  κτίρια  και  τις  κατασκευές  στα  οποία  θα  πρέπει  να  γίνει  άρση
επικινδυνοτήτων

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

 Προβαίνει  σε  επεμβάσεις για  την  άρση  των  επικινδυνοτήτων,  την  κατεδάφιση  των
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων
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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Πρασίνου Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Ετοιμότητα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των μέσων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 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 Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή
των επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

 Διαθέτει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα της Διεύθυνσης  για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Ετοιμότητα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των μέσων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών

 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 Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή
των επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

 Διαθέτει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα της Διεύθυνσης  για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση σεισμών
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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Δημοτικού Αμαξοστασίου Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Συντήρηση του εξοπλισμού και των μέσων που διαθέτουν οι Διευθύνσεις του Δήμου και θα
χρησιμοποιηθούν  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών

 Συνεργασία με το Αυτοτελές  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή
των επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενημέρωση
του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο, καθώς και
για  τη  λήψη  μέτρων  αυτοπροστασίας  από  κινδύνους  που  προέρχονται  από  εκδήλωση
σεισμών

 Διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε
επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Σύσταση και  συγκρότηση επιτροπών καταγραφής  ζημιών του  Δήμου Λαρισαίων  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 Δήμου
Λαρισαίων
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Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

 Συλλέγει πληροφορίες, σε συνεργασία με τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ και των υπαλλήλων των
Διευθύνσεων Τεχνικών Ύπηρεσιών και Πολεοδομίας,  για τον αριθμό των πολιτών που θα
χρειαστούν άμεση στέγαση, και ενημερώνει τον Δήμαρχο

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

 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

 Αποστολή  αιτήματος στη  Διεύθυνση  Οικονομικής  και  Αναπτυξιακής  Πολιτικής  /  Τμήμα
Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Ύπουργείου Εσωτερικών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε
όσους περιήλθαν σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμού

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 Μέριμνα για  την  αποτελεσματική  διενέργεια  όλων  των  νόμιμων  διαδικασιών  που
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών , εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

 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 Δήμου Λαρισαίων

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

 Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων
που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών μονάδων
του  Δήμου,  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

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

 Διενεργεί  με  εντολή  του  Δημάρχου τις  διαδικασίες μίσθωσης  καταλυμάτων για  την
προσωρινή  στέγαση  πολιτών  (σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που  περιγράφονται  στο
Παράρτημα Ε) 

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               117/154



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

 Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που
προβλέπονται  στον  αντίστοιχο  σχεδιασμό  των εμπλεκόμενων  υπηρεσιακών  μονάδων  του
Δήμου,  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

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

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

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών ΔΕΥΑ Λάρισας

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

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

 Διαθέτει  άμεσα  το  ανθρώπινο  δυναμικό,  τον  εξοπλισμό  και  τα  μέσα  της  για  την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών

 Αποκαθιστά προβλήματα στις υποδομές ύδρευσης και τα δίκτυα αρμοδιότητάς της,  που
υπέστησαν ζημιές από την εκδήλωση σεισμών 

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

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

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λαρισαίων
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Προπαρασκευαστικές δράσεις

 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 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου

 Συνεργασία  με  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Λαρισαίων  στη
σύνταξη  ή  επικαιροποίηση  του  Σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων

Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού

 Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την επικρατούσα κατάσταση  στην περιοχή αρμοδιότητάς
τους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων, εγκλωβισμοί κλπ)

 Επικουρούν  το  έργο  του  Δημάρχου  στην  περίπτωση  που  αποφασιστεί  το  μέτρο  της
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών

 Συμμετέχουν στο ΣΤΟ, εάν κληθούν

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

 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 ΔΕΎΑ

 Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει σε τοπικό επίπεδο
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Κατάσταση  των  οργανικών  μονάδων  του  Δήμου  Λαρισαίων,  με  τους  υπεύθυνους  που
εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που μπορεί να προκύψουν από εκδήλωση σεισμού, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους
(ονοματεπώνυμο, τίτλος, τηλέφωνα)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 2413.500.320 
2410.250.608 
2410.531.948

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Ιωάννης ΑΛΕΞΟΎΛΗΣ 2410.612.748
6942.409.203
6972.223.494

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Μιχάλης ΤΣΙΑΡΑΣ 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Αριστέα ΓΟΎΡΓΙΩΤΗ

2413.500.311 
6937.217.907

2413.500.216
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αριστοτέλης ΚΩΣΤΟΎΛΑΣ 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος
2413.500.343
6948.238.244

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) 

Αριστοτέλης ΚΩΣΤΟΎΛΑΣ 
Προϊστάμενος 

Μακρυγιάννης Νικόλαος

2413.500.343
6948.238.244

2413.500.414
6932.338.494

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ Ιωάννης ΔΙΑΜΑΝΤΟΎΛΗΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος

2413.505.734 
6972.998.085

ΤΜΗΜΑ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γεωργία ΚΟΛΟΒΟΎ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

2413.500.301
6974.434.401

ΤΜΗΜΑ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήστος ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 
Προϊστάμενος 

2413.500.330 
6937.886.006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ελένη ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΎ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2413.500.205
6936.234.353

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ελένη ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΎ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2413.500.248
6936.234.353

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Νίκη ΚΟΎΤΣΟΎΡΟΎΜΠΑ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2413.500.281 
6973.291.055

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ευθυμία ΖΙΩΓΑ 
Προϊσταμένη

2410.680.204 
6909.023.024

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
& ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ 

Βασιλική ΔΟΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2410.680.245 
6945.768.974

ΤΜΗΜΑ ΎΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κερασούλα ΔΑΛΑΚΩΝΗ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2410.680.216 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βασίλειος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

2410.680.200
6977.320.192

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

Βασίλειος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Προϊστάμενος

2410.680.213
6977.320.192

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ Βάιος ΑΒΔΟΎΛΑΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

2410.680.227
6973.315.988

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Αγγελική ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2410.614.637
6972.295.980

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Νικόλαος ΜΗΤΣΟΣ 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

2410.614.637
6973.499.188

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΡΔΕΎΤΙΚΩΝ & ΦΎΤΩΡΙΩΝ Ιωάννης ΤΖΙΩΛΗΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

2410.614.637

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Εμμανουηλία ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ 2410.575.690
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Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 6934.152.658
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ & ΕΛΕΓΧΟΎ ΚΙΝΗΣΗΣ Εμμανουηλία ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ 

Προϊσταμένη
2410.575.690
6934.152.658

ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

Δημήτριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ 
Προϊστάμενος

2410.575.690
6947.819.175

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΎΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Γεώργιος ΛΟΎΤΣΗΣ 
Προϊστάμενος

2410.575.690
6972.138.117

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Παναγιώτης ΠΑΛΛΑΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος

2413.500.405
6976.497.624

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Παναγιώτης ΠΑΛΛΑΣ 
Προϊστάμενος

2413.500.405
6976.497.624

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ Μαρία ΜΑΡΚΑΤΟΎ 
Προϊσταμένη

2413.500.421
6937.014.156

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Λουκία ΠΑΡΑΣΚΕΎΟΠΟΎΛΟΎ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2413.500.441
6945.924.898

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΎ ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ Τριαντάφυλλος ΚΑΛΛΙΑΚΟΎΔΑΣ 
Προϊστάμενος

2413.500.409
6974.355.394

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΎΡΑΣ 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος

2413.500.271
6932.429.104

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Φωτεινή ΤΣΕΛΙΟΎ 
Προϊσταμένη

2413.500.223
6934.285.901

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Μαρία ΚΩΤΟΎΛΑ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2413.500.285
6944.355.731

ΤΜΗΜΑ ΚΎΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΎΘΜΙΣΕΩΝ Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
Προϊστάμενος

2413.500.274
6977.321.377

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΎΡΑΣ 
Προϊστάμενος 

2413.500.271
6932.429.104

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΎΝΤΗΡΗΣΗΣ Βασιλική ΜΠΟΎΜΠΙΤΣΑ 
Προϊσταμένη

2413.500.231
6974.531.623

ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κατερίνα ΙΩΑΝΝΙΔΟΎ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2413.500.235
6980.076.660

ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΗΣ ΎΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ειρήνη ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΎΛΟΎ 
Προϊσταμένη

2413.500.207
6944.355.630

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Απόστολος ΒΟΎΒΟΎΣΑΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος

2410.680.218
6937.324.133

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΎΝΟΜΕΎΣΗΣ Απόστολος ΒΟΎΒΟΎΣΑΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος

2410.680.218
6937.324.133

ΔΕΥΑΛ Δημήτρης ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής

2410.687.175
6937.386.846

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Άννα ΖΑΧΙΔΟΎ
Διευθύντρια

2410.687.165
6979.791.610

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΎΟΎ ΎΔΡΕΎΣΗΣ Χρήστος ΤΣΑΛΕΡΑΣ 2410.687.211
6979.791.616

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΎΟΎ ΑΠΟΧΕΤΕΎΣΗΣ Αναστάσιος ΑΦΕΝΤΗΣ 2410.687.193

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αργύρης ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ
Διευθυντής

2410.281.734
6974.028.390

Κατάλογος  των  επιχειρησιακών  μέσων  που  άμεσα  διαθέτει  ο  Δήμος Λαρισαίων για  την
υλοποίηση  των  δράσεων  Πολιτικής  Προστασίας  (μηχανήματα  έργων,  οχήματα  μεταφοράς
προσωπικού, κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών την άμεση/βραχεία
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διαχείριση  των  συνεπειών  μετά  την  εκδήλωση  σεισμού,  με  τα  ονοματεπώνυμα  και  τα
τηλέφωνα των χειριστών – οδηγών

Αριθμός
Κυκλοφορίας

Κατασκευαστής –
Τύπος

Περιγραφή
Λειτουργίας

Όνομα Χειριστή –
Οδηγού

Τηλέφωνο Υπηρεσία Δήμου
Λαρισαίων

1 ΑΜ 69232 LANDINI/MC CORMIC
F80

Διαξονικός
Ελκυστήρας

ΣΑΛΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΟΎΛΗΣ

6937414774
6945398032

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

2 ΑΜ 74528
CNH EUROPE

HOLDING CNH T
4.85N (JEBD4B)

Διαξονικός
Ελκυστήρας

Δενδροκομικός
ΣΑΛΜΑ ΕΛΕΝΗ 6937414774 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

3 ΚΗΗ 7057 MERCEDES 1223
Φορτηγό μη

ανατρεπόμενο 
ΒΑΙΟΠΟΎΛΟΣ Φ. 6972860162 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

4 ΚΗΟ 9468 MERCEDES 1419S
Ανοικτό

Φορτηγό
ΣΕΝΤΖΑΣ Ε. 6973743522 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

5 ΚΗΟ 9470 MERCEDES 1624 Φορτηγό
Ανοικτό

ΤΖΙΑΝΗΣ 6972260247 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

6 ΚΗΟ 9476 MERCEDES 1213 Φορτηγό 
Ανοικτό

ΤΣΑΝΑΣ Ι. 6973978860 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

7 ΚΗΟ 9474 MERCEDES 19.19 Ύδροφόρα Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

8 ΚΗΟ 9544
MERCEDES
1922K/38

Φορτηγό
ανατρεπόμενο 

ΤΣΑΝΑΣ Ι. 6973978860 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

9 ΜΕ 144393
FOREDIL AMBIENTE

CE2
Πολυμηχάνημα

ΒΑΙΤΣΗΣ Γ. 6974361107
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

10 ΜΕ 84390
FOREDIL AMBIENTE

CE2
Πολυμηχάνημα ΓΚΑΝΑΣ Δ. 6932513769 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

11 ΜΕ 89544 KOMATSU WB 93R-2
Εκσκαφέας –

Φορτωτής
ΒΑΙΤΣΗΣ Γ. 6974361107 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

12 ΜΕ 93481
DAIMLER CHRYSLER

1828K Πυροσβεστικό
ΣΕΝΤΖΑΣ Ε. 

ΤΖΙΑΝΗΣ
ΤΣΑΝΑΣ Ι.

6973743522
6972260247
6973978860

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΎ

13 ΚΗΗ 1470 IVECO  AD410T45 Φορτηγό
ανατρεπόμενο

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΎΛΗΣ 6972440320 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ. &
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

14 ΚΗΟ 9686 DAF FA55210   B13 Φορτηγό μη
ανατρεπόμενο 

ΠΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 6984331580 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ. &
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

15 ΚΗΟ 9601 IVECO 100E 18 Ύδροφόρα
ΚΟΎΛΕΛΙΔΗΣ Ι. 6976000365 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ. &

ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣ. 6983754558

16 ΚΗΎ 8086 FIAT/IVECO 100E 18 Ύδροφόρα
ΑΝΔΡΕΟΎ Α. 6974367279 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ. &

ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6976402592

17 ΚΗΎ 8087 FIAT/IVECO 100 E  18 Ύδροφόρα
ΜΠΟΎΖΟΎΚΗΣ Μ. 6938084365 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ. &

ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ Κ. 6978057439

18 ΚΗΎ 8088 FIAT/IVECO 100 E 18 Ύδροφόρα ΤΣΙΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 6957706865 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ. &
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

19 ΜΕ 112361 RAM FM 23, 14 Φορτωτής
ΓΚΟΎΝΤΑΝΑΣ Π. 6981730263 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ. &

ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ Γ. 6971617240

20 ΚΗΟ 9600 MERCEDES 13 14 K Φορτηγό μη
ανατρεπόμενο 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΎ Α. 2413500207 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

21 ΚΗΎ 8124
FORD FNDY TRANSIT

FT 410LEF 2.4 673
Φορτηγό μη

ανατρεπόμενο 
2413500207

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

22 ΚΗΎ 8125
FORD FNDY TRANSIT

FT 410LEF 2.4 673
Φορτηγό μη

ανατρεπόμενο 
2413500207

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

23 ΚΗΎ 8162
MERCEDES 2638K

6X4
Φορτηγό

ανατρεπόμενο

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ Ε.

2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ Ι.
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ.

ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Θ.
ΤΟΛΙΟΠΟΎΛΟΣ Ν.

24 ΚΗΎ 8195
DAIMLER/CHRYSLER
MERCEDES 952.31

Φορτηγό

ΠΑΠΠΑΣ Ι.

2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ Ε.
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ.

ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Θ.
ΤΟΛΙΟΠΟΎΛΟΣ Ν.

25 ΚΗΎ 8196 DAIMLER/CHRYSLER Φορτηγό ΠΑΠΠΑΣ Ι. 2413500276 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
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MERCEDES 952.31 6932429104 ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ Ε.
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ.

ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Θ.
ΤΟΛΙΟΠΟΎΛΟΣ Ν.

26 ΚΗΟ 9475 MERCEDES 1419 Ύδροφόρα

ΤΟΛΙΟΠΟΎΛΟΣ Ν. 

2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ Ι.
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ Ε.

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ.
ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Θ.

27 ΚΗΎ 8174 MERCEDES 1719 Ύδροφόρα

ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Θ..

2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ Ι.
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ Ε.

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ.
ΤΟΛΙΟΠΟΎΛΟΣ Ν

28 ΜΕ 107965 NEWHOLLAND D180 Προωθητής Γαιών
ΓΚΟΎΝΤΟΎΒΑΣ Κ. 2413500276

6932429104
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝΒΗΤΑΣ Β.

29 ΜΕ 116633 J.C.B. 3CXCSM4T
Εκσκαφέας –

Φορτωτής

ΖΑΦΕΙΡΟΎΛΗΣ Γ. 
2413500207

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ Ν.
ΤΣΙΑΝΑΚΟΎΛΗΣ Α.

30 ΜΕ 22244
BAUKEMA/

MERCEDES 
SHM-5-200B

Διαμορφωτής
Γαιών (Grader)

ΤΣΟΛΑΚΗΣ Α. 2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ι.

31 ΜΕ 31245 FAUN FRISH F155
Διαμορφωτής
Γαιών (Grader)

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ι. 2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝΤΣΟΛΑΚΗΣ Α.

32 ΜΕ 36674 J.C.B. 3D4 - TURBO
Εκσκαφέας –

Φορτωτής

ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. 
2413500207

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΑΦΕΙΡΟΎΛΗΣ Γ.
ΤΣΙΑΝΑΚΟΎΛΗΣ Α.

33 ΜΕ 43298 CASE 1845C Φορτωτής 2413500207 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

34 ΜΕ 43476 KOMATSU
GD650A-2EC

Διαμορφωτής
Γαιών (Grader)

ΤΣΟΛΑΚΗΣ Α. 2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ι.

35 ΜΕ 57249 FIAT/HITACHI
EX -135 W

Εκσκαφέας ΚΡΑΧΤΗΣ Χ. 2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

36 ΜΕ 80907 FIAT/KOBELCO
E 175 W

Εκσκαφέας ΚΡΑΧΤΗΣ Χ. 2413500276
6932429104

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Στον Δήμο Λαρισαίων οι ακόλουθοι υπάλληλοι (Πολιτικοί Μηχανικοί) διαθέτουν τα κατάλληλα
επαγγελματικά  προσόντα,  προκειμένου  να  συνδράμουν  το  έργο  της  ΓΔΑΕΦΚ,  να
συμμετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής ζημιών και να προβούν σε άμεσο
οπτικό έλεγχο των κτιρίων και των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λαρισαίων.

Κατάλογος Υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων

α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500268
6974735865

2
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΡΩΜΑΝΑΣΟΎ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500260
6981769618

3
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΎ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500334
6945759581

4
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΎΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500272
6970074777

5
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΚΩΤΟΎΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500285
6944355731

6
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΎΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΡΎΘΜΙΣΕΩΝ
ΜΗΤΣΙΟΎ

ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500230
6947073664

7
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΎΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΡΎΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΑΟΎΛΑ ΑΘΗΝΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500275
6977796638

8
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΚΕΛΗ ΕΎΣΤΡΑΤΙΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500317
6974473526

9
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΤΕΛΙΟΎ ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500308
6974684824

10
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΕΛΗΠΟΎΛΙΟΎ
ΜΑΡΙΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500241
6932484049

11
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΎΔΗ
ΧΡΎΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500268
6974796822

12
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΙΔΟΎ
ΣΤΑΎΡΟΎΛΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500249
6937113424

13
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΎΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΝΕΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500284
6937154047

14
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΎΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΞΑΝΘΟΎ ΑΓΛΑΙΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500284
6944390851

15
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΎΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500322
6983869680

16
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΎΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΙΜΟΎΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500302
6976677307

17 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΣΙΩΡΑ ΒΑΓΙΑ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500416
6948238245

18 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500411
6948592162

19 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΑΤΖΟΎΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500401
6974318286

20 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500433
6974895217

21 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΎΟΠΟΎΛΟΎ

ΛΟΎΚΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2143500429
6974065855

22 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΎ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500438
6977543185

23 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΎΛΙΑΝΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500440
6973218799
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24 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΟΛΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500427
6944817663

25 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΖΙΑΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500428
6944430823

26 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΡΟΝΤΗΡΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500426
6944865815

27 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΟΎΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500430
6934418149

28 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΎ

ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ
ΞΎΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500436
6932576436

29 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΎ

ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΚΟΤΣΙΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500403
6974716769

30 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΎ

ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ
ΚΟΎΡΟΎ ΕΛΕΝΗ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500419
6932169989

31 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΎ

ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500410
6972569905

32 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΎ

ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ
ΜΠΑΛΓΚΟΎΡΑΝΟΎ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500406
6938136950

33
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ &

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΒΛΑΧΟΎ ΣΠΎΡΙΔΟΎΛΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500312
6972087307

34
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΎ
ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

ΜΑΚΡΎΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500414
6932338494

35
ΑΎΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2413500270
6937217907
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Από  τη  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Πολιτικής  &  Πρόνοιας,  οι  ακόλουθοι  υπάλληλοι  θα
συμμετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου Λαρισαίων για
τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία
σεισμών (προνοιακό επίδομα). 

Κατάλογος Υπαλλήλων της Διεύθυνσης

α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ

ΔΟΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410680245

2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ

ΜΠΟΎΧΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ
2410680220

3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ

ΔΑΛΑΚΩΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ
2410680243

4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410233430

5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ ΡΙΖΟΎΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410233918

6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΎΛΟΎ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410239499

7
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410680242

8
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΎ ΑΓΛΑΙΑ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410680242

9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΎΡΙΤΣΗ ΕΎΓΕΝΙΑ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410626123

10
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΎΝΑΙΚΩΝ ΤΕΡΖΑΝΙΔΟΎ ΑΘΗΝΑ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΩΝ

2410680220
2410680243
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου Λαρισαίων για την οργανωμένη προληπτική
απομάκρυνση πολιτών

Στις περιπτώσεις των σεισμών, οι δράσεις του Δημάρχου Λαρισαίων, που αφορούν τη
λήψη απόφασης  για  την  οργανωμένη  προληπτική  απομάκρυνση  πολιτών,  ξεκινούν  αμέσως
μετά τη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή από τα
κλιμάκια της Γ.Δ.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 Δήμαρχο Λαρισαίων, ο εισηγητής, προτείνει εγκαίρως και
επακριβώς  τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

Δράσεις για τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, 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  (ΕΛ.ΑΣ,  Π.Σ,  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 Δήμαρχος Λαρισαίων, 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
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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

Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση

 Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από
τον αρμόδιο Δήμαρχο, 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).

Δράσεις 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 Δημάρχου 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 Δημάρχου.

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από τον
Δήμαρχο  βάσει  του  σχεδίου  δράσης  που  έχει  επιλεγεί  να  ακολουθήσουν  όλοι  οι
εμπλεκόμενοι φορείς.
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων

Μνημόνιο ενεργειών Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας για την
οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

 Σύνταξη του παρόντος μνημονίου ενεργειών κινητοποίησης του Δήμου, για την οργανωμένη
προληπτική  απομάκρυνση  πολιτών  κατ’  εφαρμογή  του  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων
Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λαρισαίων.

 Κοινοποίηση  του  Παραρτήματος  Β2,  στον  Δήμαρχο,  καθώς  και  στα  λοιπά  όργανα  και
υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

 Εξασφάλιση επικοινωνίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών
εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο.

 Ενημέρωση του κοινού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, για
την  εκτέλεση  και  τη  δημόσια  ανακοίνωση  της  απόφασης  του  Δημάρχου  για  την
απομάκρυνση των πολιτών.

 Καθορισμός των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  τη  Διεύθυνση  Πολεοδομίας,  οι  οποίοι  πρέπει  να  τηρούν  τις
απαιτούμενες προδιαγραφές άνεσης και ασφάλειας προς εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Επικαιροποίηση  του  καταλόγου  των  άμεσα  διαθέσιμων  επιχειρησιακών  μέσων  που
διαθέτει ο Δήμος (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), καθώς και των μέσων που δύναται
να διατεθούν  μέσω του μνημονίου συνεργασίας  με ιδιωτικούς φορείς,  στην  περίπτωση
έκτακτης ανάγκης υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης όπως η οργανωμένη απομάκρυνση των
πολιτών.

 Καταγραφή  και  αποτίμηση  του  έργου της  οργανωμένης  απομάκρυνση  πολιτών,  κατ’
εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Λαρισαίων.
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Ως  καταλληλότερος  χώρος  για  την  συγκέντρωση  του  πληθυσμού,  μετά  τη  λήψη
απόφασης από το Δήμαρχο Λαρισαίων για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, κατ’
εφαρμογή  του  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών ορίζεται έκταση στη συνοικία της Νεάπολης συνολικού
εμβαδού 49.323,08 τ.μ. που αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμό 622, 616,
615, 613Β (στεγασμένος χώρος), 617 (στεγασμένος χώρος), 618Α, 618 και 624 (χάρτης 4), με
εύκολη και εφικτή πρόσβαση των οχημάτων που θα αναλάβουν τη μεταφορά του πληθυσμού.

Χάρτης 4: Χώρος για την συγκέντρωση του πληθυσμού, μετά τη λήψη απόφασης από το Δήμαρχο
Λαρισαίων για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Στον Δήμο Λαρισαίων δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις:

Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

α/α Επωνυμία
Υπεύθυνος Εθελοντικής

Οργάνωσης
Τηλέφωνα

επικοινωνίας

1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Λυτάρης Χρήστος 2410.230.179

2 ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νικολακούλης Ευριπίδης
6932.385.008
6986.737.445

3
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΔΗΜΟΎ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μπατζιόλας Αναστάσιος 6907.701.400

4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΝΟΜΟΎ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ξανθόπουλος Ιωάννης 6987.708.003

5 ΚΎΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Κουτούλας Νικόλαος 2410.533.913

6 ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κακαδιάρης Αθανάσιος
2410.621.621
6982.471.491

7 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Καραμπούζης Χρήστος 2410.535.097

Άλλες Εθελοντικές Οργανώσεις

α/α Επωνυμία
Υπεύθυνος Εθελοντικής

Οργάνωσης
Τηλέφωνα

επικοινωνίας

1
Ε.Ο.Δ.Ύ.Α.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ & ΎΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Αρχοντής Βασίλειος 6971.641.664

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΎΘΡΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ Βόσσος Νικόλαος
2410.532.241
6948.445.921

3
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Λαμπρογιώργος Χρήστος
6977.634.595
6996.749.494
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Επισυνάπτεται αντίγραφο του μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Δήμου Λαρισαίων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων επικοινωνίας των εργοληπτών.

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
093695563

ΔΟΎ Λάρισας
Αθανασίου Διάκου 9,
Τ.Κ. 412 22, Λάρισα

2410.257.449

2 ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΎΡΛΑΣ ΑΤΕΒΕ
094307697

ΔΟΎ Λάρισας
Ηρ. Πολυτεχνείου 31,
Τ.Κ. 412 22, Λάρισα

2410.610.152
6944.807.899

3 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΘΕΟΦΑΝΩ 117335700
ΔΟΎ Λάρισας

Ρούσβελτ 24,
Τ.Κ. 41222, Λάρισα 2410.256.942

4
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε

800353410
ΔΟΎ Λάρισας

4ο χλμ.
Τυρνάβου–Ελασσόνας

2492.024.304

5
«ΠΎΡΡΟΣ Ε.Τ.Ε.» 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΣΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
998890260

ΔΟΎ Λάρισας
Χάλκης 42, Λάρισα

2410.615.858
6973.386.824

6 ΚΎΡΙΤΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
062947910

ΔΟΎ Λάρισας
Μουστακλή 12,
Τ.Κ. 41335, Λάρισα 6986.991.105

7 ΑΒΡΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΕ
999530306

ΔΟΎ Λάρισας
Διονύσου 39,
Τ.Κ. 41447, Λάρισα

2410.532.306
6932.426.429

8 ΑΔΑΜΟΎ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ 800999349
ΔΟΎ Λάρισας

Ταγμ. Βελισσαρίου 63
Τ.Κ. 41222, Λάρισα 2410.252.811

9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
042533015

ΔΟΎ Τυρνάβου
Αμπελώνας Τυρνάβου
Τ.Κ. 40400

2492.031.066
6945.568.875

10 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΎΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 998017783
ΔΟΎ Λάρισας

Κύπρου 92
Τ.Κ. 41222, Λάρισα

6948.809.915

11 ΓΚΟΎΓΚΟΎΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ
998289647

ΔΟΎ Λάρισας

Άτρακος 36, Λάρισα
Βενιαμίν Λεσβίου 4,
Τ.Κ. 41335, Λάρισα

2413.009.721
6985.010.616
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 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  Δ/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
ΑΔΑ.: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.Δ. 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  Δ/νσης  Οικονομικών  Τ.Α  του  Ύπουργείου
Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους Δήμους.

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.Δ.Α.: 7ΡΝΩΗ-
ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους Δήμους.
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 Ύπουργού Μεταφορών και Ύποδομών,
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• στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας, 
• και  στην  καταχώρηση  του  αριθμού  ανάληψης  υποχρέωσης  στο  «ΚΗΜΔΗΣ»,  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
Ύ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β).

Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΎ.
(Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 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.

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 ΚΎΑ 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 ΠΔ 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.Δ.  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.  (Ύπ.  Ύποδομών  Μεταφ.  &  Δικτ.  εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559
/Φ.ΕΓΚΎΚΛ./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 ΠΔ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/1999, ΦΕΚ 194 Α). Ωστόσο,
για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ.
171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (διενέργεια δημόσιας
κλήρωσης).

E1. Οδηγός χρήσης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) για την
Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας 

Οι παρούσες οδηγίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην περίπτωση που
δεν  δύνανται  να  ικανοποιήσουν  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  τη  δρομολόγηση  δράσεων
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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:

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  Δήμου  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 Ύπηρεσία, με το
Δελτίο ΕΜΎ 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 Δήμαρχος 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
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για τις οποίες από τη φύση στους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του
Π.Δ 80/2016), σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Π.Δ 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. Δήμοι ως Αναθέτουσες Αρχές
Οι Δήμοι 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).

Δ. Διαδικασία 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 Δήμων 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 Δημάρχου, 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, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήμων,
τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ και τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ 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 (Δημοτικού  Συμβουλίου) για το
σκοπό αυτό (άρθρο 118, παρ.2 του Ν.4412/2016).
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Επομένως για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου,
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας απαιτείται απόφαση Δημάρχου 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 ΚΗΜΔΗΣ (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.

 Δυνατότητες 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&Δ,  ΠΔΕ,  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 ΚΗΜΔΗΣ, 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. Ύφίσταται 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'4

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.

4  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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ακολούθως  παρατίθεται  κατάλογος  όλων  των  Ξενοδοχειακών  μονάδων  και  λοιπών
καταλυμάτων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λαρισαίων με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΩΜΑ

ΤΙΑ
ΚΑΤΗ
ΓΟΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1
IMPERIAL
LARISSA

150 5* 2410687600 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 182
www.larissaimperial.com/el/

index.htm
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΎΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 DIVANI PALACE 74 5* 2410252791 ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΎ
19 divanilarissahotel.com/el

BΛΙΩΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

3 PARK 54 4* 2410257071 31ης ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ 1 www.parkhotellarisa.gr
ΛΎΤΡΑ 

ΠΟΛΎΞΕΝΗ

4

OLYMPUS
TERRA

BOUTIQUE
HOTEL

24 4* 2410593939
6932469918

AΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΎ 36
ΓΙΑΝΝΟΎΛΗ https://www.olympus-terra.gr ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

5 METROPOL 95 3* 2410537161
2410537162

ΡΟΎΣΒΕΛΤ 14 www.hotelmetropol.gr ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΎ ΕΙΡΗΝΗ

6 GRAND HOTEL 91 3* 2410257711
2410257700

ΠΑΠΑΚΎΡΙΑΖΗ 16 grandhotel.focusgreece.gr ΜΑΡΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

7 DIONISSOS 84 3* 2410230101
2410230104

Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ – 23ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ 30 dionissoshotel.gr ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΑ

8 ΑSTERAS 63 3* 2410534772 ΚΟΎΜΑ ΚΑΙ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΎ www.asterashotel.gr ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΕΎΗ

9 AMBASSADEUR 60 2* 2410250713 ΠΑΠΑΚΎΡΙΑΖΗ 65 ΜΗΤΣΙΟΎΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10 HELENA 49 2* 2410287461
2410287462

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ 13
Κ ΚΟΎΜΑ

www.helena.gr ΚΑΣΣΑΠΟΎΔΗ ΜΑΡΙΑ

11 ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 45 2* 2410537401
2410537404 ΚΕΝΤΑΎΡΩΝ 10 www.achillionhotel.gr/el ΑΝΔΡΕΟΎ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12 ACROPOL 44 2* 2410536315
2410536319 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΎ 142α www.hotelacropol.gr ΓΙΑΝΝΟΎΣΗ ΦΑΝΗ

13 ΝΕΟΝ 7 2* 2410554111 ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΎ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

14 PANTHEON 19 1* 2410234810 ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΜΟΎΣΤΑΚΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ

15 DIETHNES 14 1* 2410234210 ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ hotel-diethnes-
larisa.webnode.gr

ΠΑΠΑΕΎΣΤΑΘΙΟΎ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

16 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13 1* 2410535189
ΠΟΛΎΚΑΡΠΟΎ 5-

ΑΓ.ΑΧΙΛΛΙΟΣ
ΤΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΩΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

2410537161
6945131518 ΡΟΎΣΒΕΛΤ 14 www.hotelslarissa.gr ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΎ ΕΙΡΗΝΗ

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               139/154

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ακολούθως  παρατίθεται  αναλυτική  κατάσταση  όλων  των  οικισμών  του  Δήμου  «ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΎ» 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»»).

Δήμος Λαρισαίων Μόνιμος πληθυσμός (162.591)
          Α. Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης  12.496
               Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης    7.885
               Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης    4.611
          Β. Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας    3.169
               Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας        336

          Τοπική Κοινότητα Ελευθερών        520
          Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος        628
          Τοπική Κοινότητα Κουτσοχέρου        327
          Τοπική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης        332
          Τοπική Κοινότητα Μάνδρας        512

               Τοπική Κοινότητα Ραχούλας        514
           Γ. Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων 146.926

          1η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   31.522
          2η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   42.135
          3η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   32.785
          4η Δημοτική Κοινότητα Λαρίσης   36.472

               Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας     1.992
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Α. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η  κατάρρευση  κτιρίων  από  την  εκδήλωση  σεισμού  δύναται  να  προκαλέσει
συσσώρευση  μπαζών,  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  διενεργείται  από  τον
Δήμο, στα έργα αρμοδιότητάς του και στα όρια ευθύνης του, είτε με ιδία μέσα είτε με μίσθωση
μηχανημάτων έργου.

Ο χώρος που έχει προκαθορίσει ο Δήμος Λαρισαίων για την προσωρινή εναπόθεση των
μπαζών μετά την εκδήλωση σεισμού, βρίσκεται δυτικά της τοπικής κοινότητας της Τερψιθέας
και  σε  απόσταση  5.229,00  μ.  από  τη  δυτική  είσοδο  της  πόλης  (απόσπασμα  Ελληνικού
Κτηματολογίου). Πρόκειται για μια έκταση συνολικού εμβαδού 805.902,00 τ.μ. που αποτελείται
από τα τεμάχια με αριθμό 240, 282, 312 και 320α (απόσπασμα αναδασμού Τερψιθέας έτους
1971),  με  εύκολη  και  εφικτή  πρόσβαση  των  φορτηγών  και  των  μηχανημάτων  που  θα
μεταφέρουν τα ανωτέρω υλικά.
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Χάρτης 5: Χώρος για την προσωρινή εναπόθεση των μπαζών
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Β. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
Οι χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού στις συνοικίες της πόλης του Δήμου Λαρισαίων είναι:
21 (Α’ προτεραιότητας)
3   (Β’ προτεραιότητας) και
7   (Ιδιοκτησίας Δημοσίων Οργανισμών & Πολιτών) όπως εμφανίζονται στον πίνακα
Επίσης υπάρχουν 14 χώροι στις τοπικές κοινότητες.

«Α» ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ – ΧΩΡΟΣ (ΟΔΟΣ) Ο. Τ. Μ2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ

 1.    ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
        Πάρκο Αγ. Αντωνίου (Καραϊσκάκη)

Κ.Χ 766 18.827 470 1.880

 2.    ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΎΡΟΎ
        Πάρκο Αλκαζάρ

Κ.Χ 911 76.384 1.909 7.636

 3.    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
        Ολύμπου
        Ολύμπου (Όπισθεν ΚΤΕΛ-Δημοτ. Οικόπεδα)
        Ολύμπου
        Ολύμπου

Κ.Χ. 941
Κ.Χ. 941Γ
Κ.Χ. 940Β
Κ.Χ. 940Α

3.458
1.001
464
623

86
25
11
15

344
100
44
60

 4.    ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
        Χώρος Φρουρίου

Κ.Χ. 874 15.290 382 1.528

 5.    ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
        Χώρος Ορφανοτροφείου (Αιόλου)

977 (τμήμα) 5.474 136 544

 6.    ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
        Πλατεία ΑΤΑ (Αγιάς - Ηρώων Πολυτεχνείου)

Κ.Χ. 1043 2.571 64 256

 7.    ΑΝΘΟΎΠΟΛΗ
        Πλατεία (Αχιλλέως)
        Πλατεία (Φαρσάλων – έναντι Μπουγά)
        Αθλητικό Κέντρο Ανθούπολης

Κ.Χ. 288Ε
Κ.Χ. 180-181Β
Κ.Χ. 182Β-183 

3.583
17.141
13.308

89
428
332

356
1.712
1.328

 8.    ΧΑΡΑΎΓΗ
        Σχολείο (Ακαρνανίας)
        Εκκλησία
        Πλατεία Ζιαζιά
        Αθλητικό Κέντρο - Θεσσαλικό (Κερκίνης)

253Α
Κ.Χ. 197Δ
Κ.Χ. 197Β

381 (Γ2006α)

5.628
2.000
3.289
8.846

140
50
82

221

560
200
328
884

 9.    ΠΎΡΟΒΟΛΙΚΑ
        (Καλλισθένους & Θεοφράστου) Γ1791 51.901 1.297 5.188
 10.  ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
        Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας (Τσιτσάνη) Γ1761 15.425 385 1540
 11.  ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
        Χώρος Σχολείου (Σικελιανού)
        Πλατεία (Καστελίου)

1250
Κ.Χ. 1189

12.135
2.953

303
73

1.212
292

 12.  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ
        (Αμφιτρύωνος)
        (Ερετρείας)
        (Αιδηψού)

1021Β
Κ.Χ. 1021

1152Α

5.615
1.526
1.803

140
38
45

560
152
180

 13.  ΝΕΑ ΣΜΎΡΝΗ
        (Ζάνου)
        (Ζάνου)
        (Ευκλείδου)

Κ.Χ. 1062Α
Κ.Χ. 1063

1081Α

1.220
2.105
6.506

30
52

162

120
208
648

 14.  ΑΒΕΡΩΦ
        (Θεοφράστου) Κ.Χ. 110 9.762 244 976
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        (Θεοφράστου)
        (Λεμεσού & Μέμνονος)
        (Θεοφράστου – Περιφέρεια Θεσσαλίας))

Κ.Χ. 111
Κ.Χ. 110Α

Γ2476

2.910
2000

10.085

72
50

252

288
200

1.008
 15.  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ
        (Κοζάνης) 18.245 456 1.824
 16.  ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ
        (Μαυρογένου)ς 671 Ζ 6.650 166 664
 17.  ΔΕΎΑΛ
        (Περιβάλλων χώρος) 42.301 1.057 4.228
 18.  ΜΕΖΟΎΡΛΟ
         Πάρκο
         Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
         Χώρος Ιατρικής Σχολής
         Χώρος γηπέδου Α.Ε.Λ (θέσεις στάθμευσης)

503.054
100.000
39.264
47.000

12.576
2.500
981

1175

50.304
10.000
3.924
4700

 19.  ΝΕΑΠΟΛΗ
         Σκεπαστή αγορά
         Αθλητικό Κέντρο (12 γήπεδα τένις)
         Παραπλεύρως Σκεπαστής αγοράς
         Χώρος μεταξύ Παπανδρέου & Γηροκομείου

613Α-613Β-617
620

614Ρ-615-616
ΚΧ600Α-618Α-

618-624-626Β-Α

15.861
19.465
18.015
38.274

396
486
450
957

1584
1.944
2.020
3828

 20.  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ
        (Κοζάνης) 18.796 469 1876
 21.  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
        (Δημαρά) Γ1761 2.015 50 200

ΣΥΝΟΛΟ: 1.172.803 29.320 117.280

«Β»

 1.  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 80.000 2.000 8.000

 2. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ (Περιβάλλων Χώρος) 50.000 1.250 5.000

 3. ΓΚΕΡΕΝΙΑ 160.000 4.000 16.000

ΣΥΝΟΛΟ: 290.000 7.250 29.000

«Ξ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ

 1.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΎ
      Πάρκο ΟΣΕ 1.992 49 196
 2.  ΝΕΡΑΪΔΑ
      Νότιο Τμήμα της 1ης Στρατιάς 266.000 6.650 26.600
 3.  ΞΕΝΙΑ
      (Περιβάλλων Χώρος) 38.130 953 3.812
 4.  ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΎ ΜΠΟΎΓΑ 20.000 500 2.000

 5.  Τ.Ε.Ι 300.000 7.500 30.000

 6.  ΑΒΕΡΩΦ (ΣΕΚΦΟ)
      Γ2429, Γ2475, Γ2511, Γ1791, Γ1792 385.185 9.629 38.518

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               144/154



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

7.  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΎΡΙΚΗ ΖΩΝΗ 80.000 2.000 8.000

ΣΥΝΟΛΟ: 1.091.307  27.282 109.128

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   (Α - Β - Ξ) 2.554.110 63.852 255.408

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΧΩΡΟΣ m2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 24.812 620 2.480
ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΎΛΟΎΡΙΟΎ 10.080 252 1.008
ΕΛΕΎΘΕΡΑΙ 40.000 250 1.000
ΚΟΙΛΑΔΑ 90.000 250 1.000
ΑΜΎΓΔΑΛΕΑ 40.000 100 400
ΚΟΎΤΣΟΧΕΡΟ 15.000 100 400
ΛΟΎΤΡΟ 30.000 150 600
ΑΡΓΎΡΟΜΎΛΟΙ 21.000 50 200
ΜΑΝΔΡΑ 25.000 200 800
ΡΑΧΟΎΛΑ 4.000 200 800
ΚΑΣΤΡΟ 700 15 60
ΓΙΑΝΝΟΎΛΗ 22.700 570 2.280
ΦΑΛΑΝΗ 80.000 1.250 5.000
ΔΑΣΟΧΩΡΙ 10.000 250 1.000

Στους  οικισμούς  ΕΛΕΎΘΕΡΑΙ  και  ΔΑΣΟΧΩΡΙ,  η  έκταση  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  στήσιμο
σκηνών είναι δημοτική.

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ
(ΎΠΕΎΘΎΝΟΙ για το ΣΚΗΝΙΚΟ ΎΛΙΚΟ & το ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΩΝ)

ΧΩΡΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΎΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Οι χώροι καταυλισμών είναι οι
χώροι που εμφανίζονται στον
επισυναπτόμενο πίνακα του

παραρτήματος “Γ”

Για το στήσιμο σκηνών:
- από Τεχνική Υπηρεσία

- από Υπηρεσία Πρασίνου

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Βασίλειος

ΝΕΜΑΣ Κων/νος

ΤΖΙΩΛΗΣ Ιωάννης

2410 680222

2413 500284

2410 614637

6977 320192

6948469696
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(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΩΝ κ.α.)

Α/Α ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ Ο.Τ. - Κ.Χ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πάρκο Αγ. Αντωνίου (Καραϊσκάκη)

Κ.Χ.766 ΖΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΎ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΪΟΎ ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ

ΒΑΪΟΎ ΕΎΓΕΝΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

2. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Πάρκο Αλκαζάρ

Κ.Χ. 911 ΑΣΣΎΧΙΔΟΎ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΗΤΤΟΎ ΣΤΑΎΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

3. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  Ολύμπου
Όπισθεν ΚΤΕΛ - Δημοτ. Οικόπεδα Ολύμπου

Ολύμπου

Κ.Χ. 941
Κ.Χ. 941Γ

Κ.Χ.940Α-Β

ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΎ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΎ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

4. ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
Χώρος Φρουρίου

Κ.Χ. 874 ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΎΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΟΓΛΟΎ ΣΤΑΎΡΟΎΛΑ
ΝΤΟΎΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

5. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χώρος Ορφανοτροφείου Αιόλου

977 τμήμα ΝΤΟΎΜΟΣ ΕΎΘΎΜΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΎ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΟΝΤΟΓΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ
ΝΟΎΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

6. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ
Πλατεία ΑΤΑ Αγιάς

Κ.Χ. 1043 ΜΑΣΟΎΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΎΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΎΤΣΙΟΎΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΟΠΟΎΛΟΎ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

7. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Πλατείες) Αχιλλέως
Στρατόπεδο Μπουγά
Στρατόπεδο Μπουγά

Κ.Χ. 288Ε
Κ.Χ. 180-181Β
Κ.Χ. 182Β-183 

ΝΤΟΎΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΎΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

8. ΧΑΡΑΥΓΗ (Σχολείο Ακαρνανίας)
Εκκλησία

Πλατεία Ζιαζιά
Θεσσαλικό Κερκίνης

253Α
Κ.Χ. 197Δ
Κ.Χ. 197Β

381 (Γ2006α)

ΡΑΓΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΖΑΒΛΙΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΖΓΟΎΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΎ ΑΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

9. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ
Γήπεδο Καλλισθένους & Θεοφράστου

Κ.Χ. Γ1793 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΔΟΠΟΎΛΟΎ ΕΎΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΖΗΜΑΣ ΣΤΎΛΙΑΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΎ ΕΎΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

10. ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Γήπεδο επί της Τσιτσάνη

Γ1761 ΔΗΜΟΎΛΑ ΕΎΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΎΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

11. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χώρος Σχολείου Σικελιανού

Πλατεία Καστελίου

1250
Κ.Χ. 1189

ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΎΤΎΧΙΑ

ΣΑΓΙΑ ΕΎΓΕΝΙΑ
ΤΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

12. ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ (Ερετρείας)
Αμφιτρύωνος

Αιδηψού

1021Β
1021

1152Α

ΚΑΛΎΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΠΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΎ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΎΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

13. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ζάνου
Ζάνου

Ευκλείδου

Κ.Χ. 1062Α
Κ.Χ. 1063

Κ.Χ. 1081Α

ΖΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΙΩΓΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΝΤΟΒΟΛΟΎ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

14. ΑΒΕΡΩΦ (Θεοφράστου)
Θεοφράστου

Λεμεσού & Μέμνονος
Θεοφράστου

Κ.Χ. 110
Κ.Χ. 111

Κ.Χ. 110Α
Κ.Χ. Γ2476

ΚΑΤΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΎ ΕΎΑΓΓΕΛΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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15. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ (Κοζάνης) ΜΑΡΟΣΟΎΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΣΙΩΤΟΎ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΎΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ
ΜΙΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

16. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΎΓΚΟΎΛΙΑ ΑΓΛΑΪΑ

ΔΗΜΟΎΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΦΦΕ ΑΝΝΑ

ΚΟΣΜΑ ΠΟΛΎΞΕΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

17. ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ Οδός ΜΑΎΡΟΓΕΝΟΎΣ 671Ζ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΎΘΑΡΟΎΛΗ ΕΎΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΎ ΝΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

18. ΔΕΥΑΛ  (Περιβάλλων χώρος) ΑΠΟΣΤΟΛΟΎ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΓΓΛΕΖΟΎ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΕΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΎΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

19. ΜΕΖΟΥΡΛΟ   (Πάρκο)
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Χώρος Ιατρικής Σχολής

ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΎ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΟΝΤΟΣ ΛΟΎΚΑΣ
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

20. ΝΕΑΠΟΛΗ  (Σκεπαστή αγορά)
Αθλ. Κέντρο (12 γήπεδα τένις)

Παραπλεύρως Σκεπαστής αγοράς
Χώρος μεταξύ Παπανδρέου & Γηροκομείου

613Α-613Β-617
620

614Ρ-615-616
ΚΧ 600-618Α-

616-624-626Β-
626Α

ΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΣΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΛΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΑ ΕΎΘΎΜΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

21. ΑΘΛ. Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ (Κοζάνης) ΜΠΟΎΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΤΟΎΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΑΤΟΎΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

22. ΑΘΛ. Κ. ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Οδός Δημαρά

Γ1761 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΟΤΑΣ ΕΎΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΎΜΠΟΎΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΣΟΎΛΑ ΔΑΦΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

23. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΛΙΑΚΟΎ ΜΑΡΙΑ

ΓΚΑΡΑΡΙΖΟΎ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΎΛΟΎ-ΚΟΎΤΣΙΑ ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ

ΓΚΡΟΎΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

24. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΎ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΕÏΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΎΝΑΠΑΛΟΎ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

25. ΓΚΕΡΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΎ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΎΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΎΝΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΡΟΎ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

26. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ
Πάρκο ΟΣΕ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΎΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΑΧΟΎ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΣΙΓΛΟΠΟΎΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

27. ΝΕΡΑΪΔΑ  
Νότιο. Τμήμα 1ης Στρατιάς

ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΑΚΑ ΕΎΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΑΚΟΎΦΤΣΗΣ ΕΎΡΙΠΙΔΗΣ
ΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               147/154



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

28. ΞΕΝΙΑ (Περιβάλλων Χώρος) ΜΠΑΡΑΚΟΎ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΛΙΑΓΚΟΎ ΧΡΎΣΟΎΛΑ

ΚΑΡΛΙΩΤΗ ΖΩΗ
ΜΑΚΡΗ ΕΎΤΎΧΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

29. ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΎ ΕΎΔΟΚΙΑ
ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΎ ΕΎΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΕΡΔΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

30. Τ.Ε.Ι. ΔΑΟΎΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΎ ΑΜΑΛΙΑ

ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΎΦΡΟΣΎΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

31 ΑΒΕΡΩΦ (ΣΕΚΦΟ)
Γ2429, Γ2475, Γ2511, Γ1791, Γ1792

ΚΑΤΣΙΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑÏΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΒΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΔΑΦΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

32 ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΣΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΜΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΎ ΚΕΡΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

33 ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΤΑΛΙΟΎΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

34 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΎΑΓΓΕΛΙΟΎ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

35 ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΑΤΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

36 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΔΙΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΟΎΜΟΎ ΕΎΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

37 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΎΝΑΠΑΛΟΎ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΟΎΓΟΎΛΙΑ ΧΡΎΣΟΎΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΎ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

38 ΛΟΥΤΡΟ ΓΚΟΎΝΤΟΎΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΎΛΟΎ ΣΤΎΛΙΑΝΗ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

39 ΑΡΓΥΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΎ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΎ ΠΟΛΎΞΕΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

40 ΜΑΝΔΡΑ ΒΟΎΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΤΑΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

41 ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΑΠΟΎΛΑΚΟΎ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΛΟΎΓΚΟΎ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΤΑΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

42 ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΟΎ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΖΑΡΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΑΝΟΣ ΕΎΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΣΟΠΟΎΛΟΎ ΚΎΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

43 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΎΗΛ 
ΚΙΤΣΟΠΟΎΛΟΎ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΎ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

44 ΦΑΛΑΝΗ ΜΑΎΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΜΟΎΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

45 ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΣΑΠΟΎΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΓΕΩΡΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΑΤΣΙΟΎ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 2413506552
2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. Λάρισας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ 2413506374
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. Λάρισας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 2413506188
Συντονιστής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 2413506443
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΣΗΣ 2413509301
Π.Ε. Λάρισας

ΖΗΣΗΣ ΜΠΡΟΎΖΑΣ 2413509302 
5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. Λάρισας

ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ 2410683109
6. 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
Διοικητής

2413500800 

Π.Ε. Λάρισας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΜΟΎΛΙΑΣ 2413500859
7. ΕΚΑΒ
Π.Ε. Λάρισας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΎΛΑΣ 2410685215
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

8. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΠΠ 
ΔΙΕΎΘΎΝΤΗΣ 2103359910
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΎΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103359002-007
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΎ 
Διευθυντής 

2131510138,123

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων Εθελοντισμού Εκπαίδευσης και Εκδόσεων
ΟΛΓΑ ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΎ 
Διευθύντρια

2131510911

ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ 
Προϊσταμένη Εθελοντισμού

2131510132
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Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
 

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α )Κατάλογος  Αιτημάτων  Πολιτών  (Ενδεικτικός)  του  Δήμου  Λαρισαίων  για
μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων από την ΓΔΑΕΦΚ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΟΡΟΦΟΙ
ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

               

               

               

               

               

               

               

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β) Κατάλογος  Πολιτών  (Ενδεικτικός)  του  Δήμου  Λαρισαίων  που  αιτούνται  άμεσα
προσωρινή διαμονή

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΎΜΟ ΠΑΤΡΩΝΎΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ

ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
2
3

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων
                                                                                                                                                                               152/154

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Το  παρόν  προσαρτάται  στο  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΎ  ΤΟΎ  ΔΗΜΟΎ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Γραφείο Δημάρχου Λαρισαίων
2. Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας
3. Διεύθυνση Τεχνικών Ύπηρεσιών
4. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
5. Διεύθυνση Πρασίνου
6. Διεύθυνση Δημοτικού Αμαξοστασίου
7. Διεύθυνση Πολεοδομίας
8. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
9. Διεύθυνση Οικονομικών Ύπηρεσιών
10. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας
11. ΔΕΎΑ Λάρισας
12. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πυροσβεστική Ύπηρεσία Λάρισας
2. Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ



Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από  την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λαρισαίων, Έκδοση 2022
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