
 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 

 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 

 
 
 
 
 

 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

Μάρτιος  2018 



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 

∆ήµου 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 ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις 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 ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την αντιµετώπιση και τον 

περιορισµό των επιπτώσεών του στην πόλη. 

 

    

 

Γιάννης Μπουτάρης 

∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης 

 
 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Σκοπός 

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

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

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

� Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών του ∆ήµου 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 ∆Θ προσπαθεί να βρίσκεται σε συνεχή ετοιµότητα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του σεισµού, 

εφαρµόζοντας τα παρακάτω: 

� Ενηµέρωση µέσω της ιστοσελίδας του ∆Θ (ανάρτηση σχετικών οδηγιών της Γενικής Γραµµατείας 

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

καταυλισµού). 

� ∆ιανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού από τις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες και την ∆ηµοτική  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 ∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, η ∆/νση Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, 

η ∆/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων και η ∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, καθορίζουν το 

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

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

σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις, λαµβάνεται µέριµνα ώστε ο ∆ήµος να συνεχίσει να 

λειτουργεί στις συναλλαγές του µε τους ∆ηµότες (Ταµείο, λογιστήριο, µηχανογραφική υποστήριξη, ληξιαρχείο,  



διαχείριση αστικών απορριµµάτων κλπ). 

 

  3. Ενέργειες µετά το σεισµό 

Οι διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου 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  ∆ηµοτικές 

Κοινότητες και τη ∆ηµοτική 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 ∆ΕΗ και την ΕΥΑΘ. 

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

τη ∆/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 ∆/νσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων στο χώρο της Νέας Ελβετίας. 

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

Νοεµβρίου 77 (περιοχή Κων/πολίτικα). 

� Το προσωπικό της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων στο Σταθµό Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του ΜΑΚΡΟ. 

� Το προσωπικό της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος στο πάρκο της Ν. Ελβετίας . 

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

Με ευθύνη των Προϊσταµένων όλων των ∆/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 ∆ήµου Θεσσαλονίκης, θα 

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

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

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

συνδράµει στις 5 ∆ηµοτικές Κοινότητες και στην ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας.  

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

εγκαταστάσεών τους . Στο προσωπικό των ∆ηµοτικών σταθµών γίνονται ενηµερώσεις και ασκήσεις 

αντιµετώπισης σεισµού. 
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                          ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                   

 
    



ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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

ότι θα ασκεί ο ∆ήµαρχος 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 ∆ήµου και ακολούθως να ενηµερωθούν ο 

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

Γενικός Γραµµατέας, οι Γενικοί ∆ιευθυντές, 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 ∆ηµαρχιακό Μέγαρο και συγκεκριµένα η αίθουσα  ∆ηµοτικού 

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 ∆ήµου, 

θα πρέπει να συγκεντρωθούν, εντός ηµιώρου στο κέντρο επιχειρήσεων: 

� O ∆ήµαρχος ή ο εκάστοτε αρµόδιος, σύµφωνα µε σχετική απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων. 

� Oι Αντιδήµαρχοι. 

� Ο Γενικός Γραµµατέας. 

� Ο Γενικός ∆/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

� Ο Γενικός ∆/ντης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 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. ∆/ντές επικοινωνεί µε τις εµπλεκόµενες 

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

διάθεσή του ο ∆ήµος. 

 

 



 
                                                          ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ  Σ.Τ.Ο. 
 
Ο ∆ήµαρχος 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή εναλλακτικά στον 

ξύλινο οικίσκο του πάρκου της Νέας Ελβετίας (.....) 

 

 
 
 
 


