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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας και είναι 

επιτακτική η υποχρέωσή μας να παρέχουμε στους πολίτες προληπτική ενημέρωση και υπηρεσίες υπεύθυνες 

και αποτελεσματικές σε συνθήκες δύσκολες και απαιτητικές. 

Η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών επιβάλλει έγκαιρη προετοιμασία και σχεδιασμό. Οι υπηρεσίες του 

Δήμου Θεσσαλονίκης καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα και 

βέβαια αποτελεσματικά σε έκτακτες συνθήκες, να προστατεύσουν τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των 

πολιτών αλλά και το περιβάλλον, αν τεθούν σε κίνδυνο από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Η 

Πολιτική Προστασία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις καταγράφει, 

συντονίζει και οργανώνει τη δράση του ανθρώπινου δυναμικού και μεριμνά για την επάρκεια των τεχνικών 

μέσων για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. 

Ο σεισμός αποτελεί για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης διαρκή απειλή και στο παρόν εγχειρίδιο το 

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας κατέγραψε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πληροφορίες που 

απαιτεί ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό των επιπτώσεών του στην πόλη. 

 

    

 

Γιάννης Μπουτάρης 

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός του σχεδίου αυτού είναι η άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του 

Δήμου Θεσσαλονίκης από σεισμό μικρής ή μεγάλης έντασης, σύμφωνα με το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ. Οι 

ενέργειες που θα γίνουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης θα αποβλέπουν: 

 Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών του Δήμου καθώς και στην παροχή 

υπηρεσιών και μέσων για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που θα αναγκασθούν 

να παραμείνουν στην ύπαιθρο. 

 Στην άρση των τυχών εμποδίων από πεζοδρόμια και οδοστρώματα προκειμένου να είναι ομαλή η 

κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων. 

 Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχραιμία των πολιτών και να 

περιορισθούν όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στον κανονικό ρυθμό των λειτουργιών της πόλης. 

 

 2. Ενημέρωση και προετοιμασία από τώρα 

Ο ΔΘ προσπαθεί να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού, 

εφαρμόζοντας τα παρακάτω: 

 Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του ΔΘ (ανάρτηση σχετικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), πληροφορίες για τους χώρους καταφυγής και προσωρινού 

καταυλισμού). 

 Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού από τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες και την Δημοτική  Ενότητα 

Τριανδρία., 

 Συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Πολιτικής Προστασίας με διανομή έντυπου 

ενημερωτικού υλικού στους δημότες,. 

 Ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς  

σταθμούς, ασκήσεις αντιμετώπισης σεισμού. 

 Κατασκευή αναμονών αποχέτευσης (σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΑΘ) στους χώρους που έχουν 

επιλεγεί για προσωρινό καταυλισμό (προδιαγραφές χώρων καταυλισμού του Οργανισμού 

Αντισεισμικής Προστασίας). 

Η Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, η Δ/νση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, 

η Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων και η Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, καθορίζουν το 

προσωπικό με το οποίο θα συγκροτηθούν τα τεχνικά συνεργεία που θα εργασθούν μετά το σεισμό. 

Με εντολή Δημάρχου ή του εκάστοτε αρμόδιου, σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και 

σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο Δήμος να συνεχίσει να 
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λειτουργεί στις συναλλαγές του με τους Δημότες (Ταμείο, λογιστήριο, μηχανογραφική υποστήριξη, ληξιαρχείο,  

διαχείριση αστικών απορριμμάτων κλπ). 

 

  3. Ενέργειες μετά το σεισμό 

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου ενεργοποιούν, συντονίζουν και καθοδηγούν τους υπαλλήλους για τη 

συγκέντρωση πληροφοριών, την υποβοήθηση του έργου των σωστικών συνεργείων, την οργάνωση της ζωής 

στους καταυλισμούς (καταγραφή αναγκών και διάθεση σκηνών, σε συνεργασία με τις 5  Δημοτικές 

Κοινότητες και τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας). Οι τεχνικές υπηρεσίες κινητοποιούν το εργατοτεχνικό 

προσωπικό τους και τα διαθέσιμα μηχανικά μέσα για την παροχή κάθε βοήθειας στους σεισμόπληκτους 

όπως: 

 Απομάκρυνση από τους δρόμους κάθε εμποδίου που προκάλεσε ο σεισμός. 

 Φροντίδα για την οργάνωση των καταυλισμών (ηλεκτροδότηση-υδροδότηση-αποχέτευση) σε 

συνεργασία με τη ΔΕΗ και την ΕΥΑΘ. 

 Μέριμνα για την καθαριότητα των καταυλισμών και την απολύμανση των χώρων, σε συνεργασία με 

τη Δ/νση Υγιεινής. 

 Συνδρομή στη διάθεση σκηνών και τροφίμων. 

Το προσωπικό των συσταθέντων συνεργείων που περιλαμβάνουν οι συνημμένοι πίνακες θα μεταβεί άμεσα 

στους παρακάτω χώρους συγκέντρωσης: 

 Το προσωπικό της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων στο χώρο της Νέας Ελβετίας. 

 Το προσωπικό της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων στο εργοτάξιο της Δ/νσης στην οδό 17ης 

Νοεμβρίου 77 (περιοχή Κων/πολίτικα). 

 Το προσωπικό της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του ΜΑΚΡΟ. 

 Το προσωπικό της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος στο πάρκο της Ν. Ελβετίας . 

 Το λοιπό προσωπικό των παραπάνω τεχνικών Δ/νσεων στους χώρους εργασίας τους. 

Με ευθύνη των Προϊσταμένων όλων των Δ/νσεων θα αναρτηθούν ανακοινώσεις για το προσωπικό των 

υπηρεσιών τους, οι οποίες θα αναφέρουν τους εναλλακτικούς χώρους συγκέντρωσης, ώστε να 

λειτουργήσουν όσο το δυνατό γρηγορότερα. Τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα 

κινηθούν αμέσως μετά το σεισμό, ενώ τα αντίστοιχα ιδιωτικά που μισθώνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες 

του Δήμου, θα κινηθούν μετά από ειδοποίηση των ιδιοκτητών τους μέσω τηλεφώνου ή άλλου τρόπου. 

Το  προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με τον εξοπλισμό που διαθέτει, είναι κατανεμημένο για να 

συνδράμει στις 5 Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.  

Οι Δημοτικοί Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν μετά από έλεγχο των κτιριακών 

εγκαταστάσεών τους . Στο προσωπικό των Δημοτικών σταθμών γίνονται ενημερώσεις και ασκήσεις 
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αντιμετώπισης σεισμού. 

 
 
 
 

                                               
                                           
 

 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                          ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                    
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
    Το έργο του συντονισμού, σχεδιασμού και οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης ορίζεται 

ότι θα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο εκάστοτε αρμόδιος, σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων.  

 

   Με την εκδήλωση του φαινομένου το Α.Τ.Π.Π.  βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ, την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα, προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες 

σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και ακολούθως να ενημερωθούν ο 

Δήμαρχος ή ο εκάστοτε αρμόδιος σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων, οι Αντιδήμαρχοι, ο 

Γενικός Γραμματέας, οι Γενικοί Διευθυντές, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, 

καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (ΓΓΠΠ). 

 

     Ορίζεται ως κέντρο επιχειρήσεων το Δημαρχιακό Μέγαρο και συγκεκριμένα η αίθουσα  Δημοτικού 

Συμβουλίου. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η καταστροφή είναι μεγάλη και δεν είναι δυνατή η χρήση του 

συγκεκριμένου κτιρίου, ορίζεται ως εναλλακτικός χώρος  ο ξύλινος οικίσκος που βρίσκεται μέσα στο άλσος 

του πάρκου της Νέας Ελβετίας, εμβαδού 55 m2, εξοπλισμένος με τηλεφωνική  συσκευή, πρόσβαση στο 

internet, τουαλέτες κλπ. 

 

    Μετά την εκδήλωση του σεισμού και με σκοπό την οργάνωση και συντονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου, 

θα πρέπει να συγκεντρωθούν, εντός ημιώρου στο κέντρο επιχειρήσεων: 

 O Δήμαρχος ή ο εκάστοτε αρμόδιος, σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων. 

 Oι Αντιδήμαρχοι. 

 Ο Γενικός Γραμματέας. 

 Ο Γενικός Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 Ο Γενικός Δ/ντης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 

 Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 και όποιος άλλος κριθεί απαραίτητο, αναλόγως των συνθηκών. 

    Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, λαμβάνονται αποφάσεις για τον τρόπο συντονισμού των 

εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Ο Προϊστάμενος του Α.Τ.Π.Π. έχοντας πάρει τις γενικές κατευθύνσεις, σε 

συνεννόηση με τον αρμόδιο Πολιτικό Προϊστάμενο και τους Γεν. Δ/ντές επικοινωνεί με τις εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών και διανέμει τους ασυρμάτους που έχει στη 

διάθεσή του ο Δήμος. 
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Στη διάθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και με αδειοδοτημένη συχνότητα βρίσκεται ένας 

αναμεταδότης, φορητοί πομποδέκτες, φορτιστές και μπαταρία 100 Α-12V (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος).  

 
 
 

                                                          ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ  Σ.Τ.Ο. 
 
Ο Δήμαρχος ή ο εκάστοτε αρμόδιος, σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων, συγκαλεί 

εκτάκτως το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) σε συνεδρίαση, για την ενημέρωση και τον συντονισμό 

των εμπλεκόμενων φορέων. Το Σ.Τ.Ο. συνεδριάζει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ή εναλλακτικά στον 

ξύλινο οικίσκο του πάρκου της Νέας Ελβετίας. 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

1. Κίνδυνοι που προέρχονται από τους σεισμούς
Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού η κίνηση του εδάφους σπάνια αποτελεί άμεση αιτία θανάτων ή τραυ-

ματισμών. Τα περισσότερα ατυχήματα είναι τυχαία και προκαλούνται από:

¢ Καταρρεύσεις τμημάτων κτιρίων και από κομμάτια υλικών που πέφτουν (τούβλα, τοίχοι, γυψώμα-
τα, θωράκια στέγης, καπνοδόχοι, διακοσμητικά στοιχεία, πινακίδες κ.λπ)

¢ Σπασμένα τζάμια κυρίως από ψηλά κτίρια

¢ Πτώση διαφόρων αντικειμένων, ανατροπές επίπλων, βιβλιοθηκών κ.λ.π.

¢ Πτώσεις στύλων και ηλεκτροφόρων καλωδίων

¢ Πυρκαγιές που προκαλούνται από βραχυκυκλώματα, σπασμένες γραμμές καυσίμου αερίου κ.λπ.

¢ Κατολισθήσεις χωμάτων και βράχων

¢ Θαλάσσια κύματα που πιθανόν να φτάσουν στις παράκτιες περιοχές αρκετή ώρα μετά το σεισμό και 

κυρίως από πράξεις ανθρώπων που δημιουργεί ο ΠΑΝΙΚΟΣ.

2.  Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τους κινδύνους από τους 
σεισμούς

Υπάρχουν πολλές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τους κινδύνους από τους σει-

σμούς. Οι ενέργειες αυτές αναλύονται στη συνέχεια με αρκετή σαφήνεια.

2.1. Τι πρέπει να κάνουμε από ΤΩΡΑ:

¢ Πρέπει να ξέρουμε από πού και πως κλείνουν οι γενικοί διακόπτες του: Ηλεκτρικού ρεύματος, του 

καυσίμου αερίου και νερού ώστε μετά από σεισμό κλείνοντάς τους να προλάβουμε ή να περιορί-

σουμε βραχυκυκλώματα ή επικίνδυνες διαρροές.

¢ Πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή θέση δίπλα ή πάνω στη συσκευή του τηλεφώνου τα χρήσιμα σε 

ώρα ανάγκης τηλέφωνα (Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ, κ.λ.π.)

¢ Πρέπει να έχουμε προμηθευτεί μερικά πράγματα που είναι απαραίτητα σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης (φάρμακα, φορητό ραδιόφωνο, σφυρίχτρα, φακό).

¢ Πρέπει να βάλουμε σε χαμηλές θέσεις τα μεγάλα και βαριά αντικείμενα και όσα μπορούν εύκολα να 

σπάσουν. Να στερεώσουμε γερά τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Να στηρίζουμε καλά τα ψηλά ή βα-

ριά αντικείμενα ή έπιπλα. Να μη κρεμάσουμε βαριά πράγματα στους τοίχους.

¢ Όλοι οι μαθητές και οι γονείς τους σε συνεννόηση με τους δασκάλους, πρέπει να καθορίσουν ση-

μεία συνάντησης μετά από μεγάλο σεισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ  ■  
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2.2. Τι πρέπει να κάνουμε ΤΗΝ ΩΡΑ του σεισμού:

¢ Αν βρεθούμε έξω από ένα κτίριο, μένουμε έξω. Αν βρεθούμε μέσα μένουμε μέσα. Στους σεισμούς 

οι περισσότεροι τραυματισμοί γίνονται την ώρα που μπαίνουμε ή βγαίνουμε από κτίρια, από τον 

πανικό και από γκρεμίσματα που πέφτουν.

¢ Αν βρεθούμε μέσα σε ένα κτίριο, στεκόμαστε μακριά από έπιπλα ή αντικείμενα που μπορούν να πέ-

σουν. Για να προστατευτούμε από πτώσεις μπαίνουμε κάτω από ένα τραπέζι, γραφείο κ.λπ.

¢ Δεν βγαίνουμε στα μπαλκόνια.

¢ Αποφεύγουμε να μένουμε κοντά στις προσόψεις του κτιρίου και στεκόμαστε δίπλα στην πιο μεγά-

λη κολόνα του διαμερίσματος ή του γραφείου. Σε περίπτωση που το κλιμακοστάσιο του κτιρίου πε-

ριβάλλεται από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος (ΒΕΤΟΝ) στεκόμαστε κοντά σε αυτά.

¢ Μένουμε μακριά από τα παράθυρα γιατί κινδυνεύουμε από σπασμένα τζάμια.

¢ Δεν τρέχουμε προς την έξοδο βιαστικά, γιατί αν όλοι κάνουν το ίδιο θα δημιουργηθεί πανικός και 

πιθανόν τραυματισμοί. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ασανσέρ γιατί κινδυνεύουμε να εγκλωβιστούμε 

σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

¢ Αν βρεθούμε έξω μένουμε μακριά από κτίρια και ηλεκτροφόρα καλώδια. Μεγάλος είναι ο κίνδυνος 

έξω από τις εισόδους των κτιρίων και κοντά στους εξωτερικούς τοίχους από κομμάτια υλικών που 

πέφτουν.

¢ Δεν τρέχουμε στους δρόμους, κινούμαστε ήρεμα προς ένα ανοιχτό χώρο.

¢ Δεν πλησιάζουμε τις ακτές. Ύστερα από ένα σφοδρό σεισμό μπορεί να δημιουργηθούν κύματα με 

μεγάλη ταχύτητα και ύψος.

¢ Αν κυκλοφορούμε με αυτοκίνητα σταματάμε σε μέρος ασφαλές και μένουμε μέσα σ’ αυτό. Αν συ-

νεχίσουμε υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει το αυτοκίνητο σε πεσμένα αντικείμενα σε ηλεκτροφόρα 

καλώδια, σε λακκούβες κατεστραμμένων οδοστρωμάτων κ.λπ.

¢ Αν οι μαθητές βρεθούν μέσα σε σχολείο, πρέπει να μπουν αμέσως κάτω από τα θρανία. Έτσι είναι 

περισσότερο προφυλαγμένοι. Αν βγουν έξω βιαστικά και μαζικά υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν 

τραυματισμοί ανάμεσα στους μαθητές, ενώ το σχολείο μπορεί να μην πάθει ζημιά. Μετά το σεισμό 

θα βγουν ήρεμα και κανονικά.

2.3 Τι πρέπει να κάνουμε μετά το σεισμό:

¢ Εξετάζουμε προσεκτικά τις παροχές του ηλεκτρικού ρεύματος, του καυσίμου αερίου και του νερού. 

Αν παρατηρήσουμε βλάβη κλείνουμε τους κεντρικούς διακόπτες.

¢ Αν κάπου πιάσει φωτιά την σβήνουμε αμέσως.

¢ Ψάχνουμε για τραυματισμένους.

■  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
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¢ Δεν δοκιμάζουμε να μετακινήσουμε βαριά τραυματισμένα άτομα, παρά μόνο αν βρίσκονται σε άμε-

σο κίνδυνο να τραυματιστούν περισσότερο.

¢ Δεν αγγίζουμε ηλεκτροφόρα καλώδια πεσμένα στο έδαφος, ούτε τα αντικείμενα που ακουμπούν 

τα καλώδια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

¢ Καθαρίζουμε αμέσως τα υπάρχοντα σπασμένα μπουκάλια από φάρμακα και επικίνδυνα χημικά 

προϊόντα.

¢ Δεν χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας παρά μόνο για νοσοκομειακή βοήθεια.

¢ Ανοίγουμε το ραδιόφωνό μας και ακούμε τις ειδήσεις για οδηγίες και πληροφορίες.

¢ Μετά από ένα ισχυρό σεισμό ακολουθούν και μετασεισμοί, που πολλές φορές είναι αρκετά δυνα-

τοί και μπορούν να προξενήσουν ζημιές. Γι αυτό μένουμε μακριά από κτίρια που έχουν πάθει βλά-

βες ή αν είναι απαραίτητο να μπούμε μέσα σ’ αυτά δεν μένουμε πολλή ώρα. Οι μετασεισμοί μπορεί 

να προξενήσουν μεγαλύτερες βλάβες ή και την κατάρρευσή τους.

2.4 Η προσωπική μας συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού:

¢ Οι ώρες που ακολουθούν ύστερα από ένα βλαβερό σεισμό είναι πολύ κρίσιμες. Είναι οι ώρες που 

απαιτούν ψυχραιμία, θάρρος και περίσκεψη.

¢ Πρέπει να κρατηθούμε ήρεμοι. Ο πανικός δημιουργεί θύματα. Σκεφτόμαστε όλες τις συνέπειες που 

μπορεί να έχει κάθε ενέργειά μας.

¢ Μετά από σεισμό ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών και των κρατικών μέσων ενημέρω-

σης.

¢ Δε δίνουμε πίστη σε φημολογίες και δεν τις διαδίδουμε. Συχνά δημιουργείται σύγχυση και πανικός.

¢ Ανταποκρινόμαστε στις εκκλήσεις για εθελοντική βοήθεια, αλλά δεν πηγαίνουμε στις σεισμόπλη-

κτες περιοχές χωρίς να μας το ζητήσουν.

¢ Είναι αναγκαίο να συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους για την ασφάλεια του κοινού.

¢ Είναι απαραίτητο να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να προλάβουμε πυρκαγιές και για να βοηθή-

σουμε τραυματισμένους, ηλικιωμένους, αρρώστους και παιδιά.

Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευτούμε σε περίπτωση 
ισχυρού σεισμού είναι να είμαστε ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ και ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ.

Ευρωπαϊκός Αριθμός  Έκτακτης Ανάγκης: 112   

¢ Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση τους πολίτες σε περιπτώσεις που χρειαστούν 

βοήθεια.

¢ Σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαστείτε βοήθεια όπως π.χ. αστυνομίας, πυροσβεστι-
κής, ασθενοφόρου EKAB ή λιμενικού καλέστε το 112.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ  ■  
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¢ Στην τηλεφωνική σας κλήση θα απαντήσει αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο μπορεί-

τε να επικοινωνήσετε σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.

¢ H κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαμο ή υπαίθρια τηλεφωνι-

κή συσκευή με κερματοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση.

¢ Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 λειτουργεί και στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τους 

πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας.

¢ Ο αριθμός 112 λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποιουδήποτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Δηλα-

δή ακόμη κι αν το δικό σας δίκτυο δεν λειτουργεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία, μπορείτε να καλέσε-

τε το 112 αρκεί να υπάρχει κάλυψη από άλλο δίκτυο. 

Λειτουργεί με κάρτα SIM ή χωρίς κάρτα SIM στο κινητό σας.  

14 ■  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ



27

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χώροι προσυγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού
Α1. Πλατεία Ροτόντας.

Α2. Πλατεία Ναυαρίνου.

Α3.  Πλατεία Αγίας Σοφίας και αύλειος χώρος Ι. Ναού Αγ. Σοφίας (σε απόσταση τουλάχιστον Ι0 m από 

το Ναό).

Α4. Πλατεία Αριστοτέλους.

Α5. Πλατεία μεταξύ Αρχαίας Αγοράς και οδού Εγνατίας.

Α6. Πλατεία μεταξύ Αρχαίας Αγοράς και Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου.

Α7. Πλατεία Ελευθερίας.

Α8. Πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδάρη, εκτός χώρων εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ).

Α9 Πλατεία Δώδεκα Αποστόλων.

Α10. Χώρος πρασίνου επί τον οδών Κουντουριώτου & Πολυτεχνείου.

Α11.  Πλατεία Μακεδονομάχων (εκτός χώρου εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ).

Α12.  Πάρκο μεταξύ των οδών Μελενίκου και Πανεπιστημίου (απέναντι από το παλιό κτίριο της φιλο-

σοφικής Σχολής).

Α13. Πέριξ αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Α14. Πέριξ Βασιλικού Θεάτρου.

Α15. Πλατεία Αν. Θράκης (40 εκκλησιές).

Α16. Πλατεία Ελευθερίας (40 εκκλησιές).

Α17. Πλατεία Παύλου Μελά.

Χώροι προσωρινού καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
Α1. Δάσος Σέιχ- Σου πέριξ «Θεάτρου ΓΗΣ» ΚΑ111 - Γυμνασίου - Λυκείου.

Α2. Χώρος πέριξ των γηπέδων Καυτατζογλείου - Ιβανοφείου - Κολυμβητηρίου και Φοιτητικών Εστιών.

Α3.  Εντός Πανεπιστημιούπολης Α.Π.Θ. (στα πάρκα και πλατείες, όπως και στον αγωνιστικό χώρο του 

γηπέδου ποδοσφαίρου - εκτός χώρου εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ).

Α4. Πάρκο Χ.Α.Ν.Θ.

Α5. Εντός του χώρου της Δ.Ε.Θ (στα πάρκα, πλατείες και πάρκινγκ).

Α6. Πάρκα Νέας Παραλίας.

Α7. Εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης (προβλήτες Ο.Λ.Θ.).



28

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χώροι προσυγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού
Β1. Χώρος πρασίνου στην συμβολή των οδών Κολωνιάρη και Αγίων Πάντων.

Β2.  Ακάλυπτοι χώροι στην συμβολή των οδών Συν/ρχου Φρίζη Θεοδοσίου Σταύρου και Λεωφ. Καλ-

λιθέας, Μιχαλά.

Β3. Πλατεία Γαλοπούλου.

Β4.  Πλατεία Ν.Σ Σταθμού ( εκτός χώρων εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ), Τερματικός Σταθμός ΟΑΣΘ και χώ-

ρος πρασίνου απέναντι από την πλατεία Ν.Σ Σταθμού.

Β5.  Πράσινο και Πάρκο στη συμβολή των οδών Λαγκαδά. Αγ Δημητρίου, Ειρήνης και Γεωργίου Ολυ-

μπίου. 

Β6. Πάρκο - Πλατεία Τυρολόης.

Β7.  Αύλειος χώρος 61 και 62 Δημοτικού Σχολείου στην συμβολή των οδών Αρχαιοτήτων με Μαρτύ-

ρων. 

Β8.  Πάρκο Περιστεριών.

Β9. Παιδική χαρά οδού Μαργαροπούλου και Μιχ. Καλού.

Χώροι προσωρινού καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
Β1. Χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Λαγκαδά, Δραγουμάνου και Γ. Ιβάνωφ.

Β2.  Χώρος Αθλητικών εγκαταστάσεων μεταξύ των οδών Νικ. Καπάτου, Χρήστου Παπαδήμα, Δημ. Γα-

λανάκη και Γ. Ιβάνωφ.

Β3. Χώροι ελεύθερου πάρκινγκ, στη συμβολή της Δυτικής Εισόδου με την οδό I. Κωλέτη.

Β4. Εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης( προβλήτες Ο.Λ.Θ.).

Χώρος συγκέντρωσης υλικών κατεδάφισης
Β1. Ασφαλτοστρωμένος ελεύθερος χώρος εντός του Λιμένος (Ο.Λ.Θ.).



32

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χώροι προσυγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού
Γ1. Αύλειος χώρος 54ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδας αρ. 94. 

Γ2. Αύλειος χώρος του I. Ναού Ταξιαρχών. 

Γ3. Πλατεία Καλλιθέας. 

Γ4.  Πλατεία Τερψιθέας.

Γ5. Πλατεία Ζήδρου.

Γ6. Εντός του αύλειου χώρου της Μονής Βλατάδων.

Γ7. Αύλειος χώρος 7ου Γυμνασίου-Λυκείου όπισθεν του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος.

Γ8. Πλατεία Στέργιου Πολυδώρου.

Γ9. Αύλειος χώρος Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου.

ΓΙΟ. Αύλειος χώρος Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων.

Χώροι προσωρινού καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
Γ1. Ελεύθερος χώρος πέριξ των παλαιών Φυλακών Επταπυργίου. 

Γ2. Κήπος του Πασά.

Γ3. Δάσος Σέιχ-Σου πέριξ θεάτρου Δάσους.
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χώροι προσυγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού
Δ1.  Ελεύθερος χώρος στη συμβολή των οδών Αμουλιανής, Ορτανσίας, Λωτού και Iβίσκου (παρυφές 

Λοφίσκου Τούμπας).

Δ2. Πάρκο επί της Πλατείας Ίριδος.

Δ3. Πάρκο στη συμβολή των οδών Κατσιμίδου και Αγίου Δημητρίου. 

Δ4. Πάρκο στη συμβολή των οδών Ευρυβιάδου, Διογένους και Βαλτετσίου. 

Δ5. Πάρκο στη συμβολή των οδών Διογένους και Κλεάνθους. 

Δ6. Πάρκο στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και Παπαναστασίου.

Δ7.  Αύλειοι χώροι των Δημοτικών Σχολείων 24ου (Τυρολόης & Τυδέως 26), 100ου (Τυρολόης & Αδαμί-

δη 62), 92ου (Παπάφη 229 & Κανάρη), των Γυμνασίων 2ου (Τυρολόης 17 & φιλαδέλφειας), 1ου & 3ου 

(Παπάφη 130 & Καραϊσκάκη), και του Σχολ. Συγκροτήματος (Γυμνασίου, Λυκείου) επί των οδών 

Παπάφη & Κλεάνθους 30. 

Δ8. Πάρκο Ι.Ν. Αγίου Θεράποντος.

Δ9. Πάρκο Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου. 

ΔΙΟ. Αύλειος χώρος Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας,

Δ11. Πάρκα εκατέρωθεν Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας.

Δ12. Χώρος ελεύθερου πάρκινγκ, έμπροσθεν Κοιμητηρίων Μαλακοπής.

Δ13. Πάρκο στη συμβολή των οδών Διστόμου, Παπάφη και Γενναδίου.

Δ14. Χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Χανδρινού και Επιδαύρου.

Δ15. Ελεύθερος χώρος στη συμβολή των οδών Μητροπολίτου Ευσταθίου και Ανατ. Ρωμυλίας.

Δ16. Παιδική χαρά-Γήπεδο μπάσκετ ανοιχτό, στη συμβολή των οδών Αμφιπόλεως και Πυλαίας.

Δ17. Ακάλυπτος χώρος στη συμβολή των οδών Δήμου Τσέλιου, Τριανταφυλλοπούλου και Περραιβού. 

Δ18. Χώροι πέριξ Γηπέδου ΠΑΟΚ, - Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Δημοτικού Πνευματικού κέντρου.

Δ19. Ελεύθερος χώρος γύρω από το Ορφανοτροφείο Παπάφη.

Δ20. Αύλειος χώρος Ιπποκράτειου Νοσοκομείου (είσοδος από οδό Κων/πόλεως).

Χώροι προσωρινού καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
Δ1. Χώρος πέριξ του Χαρίσειου Γηροκομείου, καθώς και το άλσος της οδού Αγγελοπούλου. 

Δ2. Στο δάσος Κρυονερίου (πέριξ Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, καταφυγίου Προσκόπων κ.ά.).

Δ3. Χώρος πέριξ γηπέδου Τούμπας «ΠΑΟΚ», εκκλησίας Αγ. Βαρβάρας, Κολυμβητηρίου.
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χώροι προσυγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού
Ε1.  Χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Αλ. Παπαναστασίου & Κατσιμίδη πέριξ του Μακεδονικού Τάφου. 

Ε2.  Πρώην Δημοτικό φυτώριο, στην συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας.

Ε3.  Ελεύθερος χώρος στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Βούλγαρη.

Ε4.  Πάρκο στη συμβολή των οδών Σόλωνος, Μητροπούλου και Τομπάζη.

Ε5.  Στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Δελφών (χώρος πρασίνου και χώρος ελεύθερου πάρκινγκ).

Ε6.  Εντός αθλητικών χώρων γηπέδων ΓΑΛΑΞΙΑ» (οδός Δελφών).

Ε7.  Αύλειος χώρος του 9ου Γυμνασίου και Λυκείου επί των οδών Δελφών, Π. Συνδίκα, Λυσικράτους. 

Ε8.  Δημοτικός χώρος, στη συμβολή των οδών Δελφών, Καρακάση και Ζαμπελίου.

Ε9.  Πλατεία Καούδη.

Ε10.  Πλατεία Π. Συνδίκα (συμβολή Π. Συνδίκα και Σόλωνος).

Ε11.  Αύλειος χώρος 14ου Δημοτικού Σχολείου επί των οδών Αλκμήνης, Νεμέας και Αλ. Σταύρου. 

Ε12.  Πλατεία Μηνά Πατρικίου.

Ε13.  Πάρκο μεταξύ των οδών Κρήτης και Θερμοπυλών.

Ε14.  Σχολείο-Πάρκο Ουζιέλ (συμβολή Γ. Παπανδρέου με Θ. Σοφούλη).

Ε15.  Πάρκο της οδού Αλκμήνης (όπισθεν γηπέδου Άρεως).

Ε16.  Αύλειος χώρος Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου.

Ε17.  Ελεύθεροι χώροι στη συμβολή των οδών Βούλγαρη και Κ. Καραμανλή.

Ε18.  Χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Κηφισίας, Φελλού και Αιγαίου.

Ε19.  Χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Μυστακίδου (πάρκο Αγ. Νικολάου).

Ε20.  Πάρκο Χαριλάου.

Ε21.  Ελεύθερος χώρος στη συμβολή των οδών Αναξιμάνδρου, Πελοπίδου και Νικάνορος και πέριξτου συ-

γκροτήματος σχολείων. 

Ε22.  Πέριξ Ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς.

Ε23.  Αύλειος χώρος Ι.Ν. Κυρίλλου και Μεθοδίου Ε. 

Ε24.  Πέριξ αλευρόμυλων ΑΛΛΑΤΙΝΗ».

Ε25.  Πέριξ Μεγάρου Μουσικής.

Ε26.  Πάρκο Αίνου.

Ε27.  Ελεύθερος χώρος πλησίον της συμβολής των οδών Βούλγαρη και Αλ. Παπαναστασίου. 

Χώροι προσωρινού καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
Ε1.  Πάρκο παραπλεύρως του Βυζαντινού Μουσείου και μεταξύ των οδών Λεωφόρων Στρατού και 

Βασ. Γεωργίου (είσοδος από οδό Καυτατζόγλου) (πάρκο Ανθοκομικής Έκθεσης - Σοφίας Βέμπο).

Ε2.  Χώρος Νομαρχίας και εντός παλαιού στρατοπέδου.

Ε3.  Άλσος Νέας Ελβετίας.

Ε4.  Πάρκα Νέας Παραλίας,

Χώρος συγκέντρωσης υλικών κατεδάφισης
Ε1.  Ασφαλτοστρωμένος και περιφραγμένος χώρος, νοτίως του Ποσειδωνίου Κολυμβητηρίου (χώρος 

ελεύθερου πάρκινγκ).
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Χώροι προσυγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού
ΤΙ. Πάρκο Ηρώων με Αγίου Σπυρίδωνα.

Τ2. Χώρος παιδικής χαράς, πάρκο επί της Γυμναστηρίου.

Τ3.  Παιδική χαρά, πάρκο Μιαούλη στη συμβολή των οδών Μιαούλη, Αθανασίου Διάκου και Αγίου 

Σπυρίδωνα. 

Τ4.  Χώρος πρασίνου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Τ5.  Χώρος 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου στη συμβολή των οδών Άρη Βελουχιώτη, Έλλης Αλεξίου, Αθα-

νασίου Διάκου και Βορείου Ηπείρου.

Τ6.  Χώρος πρασίνου, πάρκο στη συμβολή των οδών Ελευθερίας, Δημήτρη Γληνού και Κουντουριώ-

του. 

Τ7.  Χώροι στάθμευσης, δίπλα στο πάρκο Γενναδίου. 

Τ8.  Πάρκο Γενναδίου - Μέσα γειτονίας.

Τ9.  Χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Κ. Ελευθεριάδου και Κατσιμίδου.

Χώροι προσωρινού καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
ΤΙ.  Χώρος πρασίνου, τέρμα οδού Εθνικής Αντίστασης και Γενναδίου Δίπλα από το τέρμα ΟΑΣΘ. 

Τ2.  Γήπεδο του Αχιλλέα.

Τ3.  Χώρος που πραγματοποιείται η Λαϊκή αγορά Τριανδρίας, στη συμβολή των οδών Ελευθερίας, 

Φιλικής Εταιρίας και Αμουλιανής.



48

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
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