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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• Ν. 3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & 
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2002) 

• Υ.Α.1299/7-4-2003 (ΦΕΚ 423/Β/2003) Έγκριση του από 7-4-
2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 
συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 

• Ν. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2014). 

 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο.Τ.Α. 

 

 
Διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό 

δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου 

 

Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  
  

 



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού 
 

• Αποχιονισμός στο δημοτικό οδικό δίκτυο 

• Διακοπή μαθημάτων σχολικών μονάδων 

• Προστασία αστέγων από το ψύχος 

• Φροντίδα πληγέντων 

• Δασικές πυρκαγιές 

Προληπτικά μέτρα (καθαρισμός βλάστησης, 

βελτίωση/συντήρηση δασικών δρόμων, 

πυροσβεστικά στόμια, ΧΑΔΑ) 

Παροχή πόρων στην ΠΥ 

Οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού μετά 

από εισήγηση του επικεφαλής της ΠΥ 

 

 

 



Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) 
  
 Σύνθεση: 

• Δήμαρχος (ως πρόεδρος) 

• Εξειδικευμένα στελέχη Π.Π. της Περιφέρειας και του Νομού 

• Εκπρόσωπος Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής 

• Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου 

• Προϊστάμενος ειδικού προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας 

• Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής (αν έχει έδρα τον αντίστοιχο Δήμο) 

• Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου ή εκπρόσωπο 
της αντίστοιχης έδρας Νομού 

• Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου ΟΤΑ 

• Προϊστάμενος οικείου Δασαρχείου ή εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών 
της Περιφέρειας 

• Εκπρόσωπος Εθελοντικών Οργανώσεων Π.Π. 

• Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων 



Φάση 1: Συνήθης ετοιμότητα 

Φάση 2 

Αυξημένη ετοιμότητα 

Φάση 3: Άμεση κινητοποίηση – Επέμβαση  

Φάση 4 

Αποκατάσταση 

Αρωγή 

Προετοιμασία / Σ.Τ.Ο. 

Σχέδια δράσης 

Συντήρηση εξοπλισμού 

Προσωπικό 

Μισθώσεις 

Γενικές ενημερώσεις 

*Έκδοση διοικητικών 

πράξεων 

*Ετοιμότητα/Επιφυλακή  

*Μνημόνια συνεργασίας 

*Ενημέρωση πληθυσμού *Κινητοποίηση του 

μηχανισμού ΠΠ 

*Έκτακτο Σ.Τ.Ο. 

*Ενημέρωση 

πληθυσμού 

*Οργανωμένη 

απομάκρυνση 

Αποτίμηση ζημιών / καταγραφή 

προβλημάτων 

Πολιτική Προστασία 

Ο.Τ.Α.  



Πρωτοβουλίες  των ΟΤΑ Α’  
βαθμού στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών 

 

 
 

 

Δράσεις για την πρόληψη και ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων 



Προγράμματα για εθελοντικές ομάδες 

eTHESSLAND 



OUTLAND 

 

• Συμμετέχοντες: Δήμος Θέρμης και Κομοτηνής, ΕΚΕΤΑ, 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, Institute of 
Mathematics and Informatics (Bulgary), Δήμος Zlatogrand 

• Στόχος: δημιουργία κατάλληλου δομημένου πλαισίου 
για τη συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εθελοντικών ομάδων ΠΠ 

• Χρηματοδότηση: Interreg 

• Παραδοτέα: προμήθεια εξοπλισμού, ΔΥΟΠΠ 

 



Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας για την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής 
Προστασίας 

ΔΥΟΠΠ 

 

Συμμετέχοντες: Δήμοι Θεσσαλονίκης, Θέρμης,  
Νεάπολης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, 
Ωραιοκάστρου και Κομοτηνής 

• Έδρα: Δήμος Θέρμης 

• Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

• Σε ποιους απευθύνεται: εθελοντικές ομάδες 



Σκοπός 

Η δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου για την 
εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των 
εθελοντικών ομάδων που σχετίζονται με τη 
διαχείριση κινδύνου από Δασικές Πυρκαγιές, 
Πλημμύρες και Φυσικές Καταστροφές γενικότερα 



eOUTLAND 

Τίτλος έργου:  Προστασία της βιοποικιλότητας σε 

περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες 
προστατευόμενες περιοχές από φυσικές καταστροφές 
μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισίου διασυνοριακής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης εθελοντών 
πολιτικής προστασίας που βασίζεται στην καινοτομία 
και τις τεχνολογίες 

Χρηματοδότηση: Interreg 

Υλοποίηση: ΔΥΟΠΠ 

 



Παραδοτέα eOUTLAND  



eTHESSLAND  

• Τίτλος έργου: Ανάπτυξη καινοτόμου πλαισίου μέσων 
μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων από πυρκαγιές 
υπαίθρου για το περιαστικό δάσος του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

• Σχεδιασμός και προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 
eTHESSLAND (πυροσβεστικό συγκρότημα: δεξαμενή, 
αντλία, ανέμη, σωληνώσεις, αυλοί, δίκρουνοι κά) 

• Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ  

• Υλοποίηση: ΔΥΟΠΠ  



• Νέα πρόταση με τίτλο “Ενίσχυση της υποστήριξης 
της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου 
των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε 
θέματα φυσικών καταστροφών και των υποδομών 
εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του” 

• Χρηματοδότηση: ΠΕΠ – ΠΚΜ 

• Συμμετέχοντες: Δήμος Θέρμης, ΠΚΜ, ΔΥΟΠΠ 

 



                                Εφαρμογή  
 

 

 

 Περιβαλλοντική εφαρμογή υπολογισμού σε ζωντανό 
χρόνο του κινδύνου πυρκαγιάς, προτείνοντας 
στοχευμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας 

 


