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 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών είναι 
πρωταρχικής σημασίας. Η νομοθεσία που διέπει την πολιτική προστασία είναι ο Ν. 3013/2002 Περί 
αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2002), η 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 και ο 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). Οι αρμοδιότητες των Δήμων προκύπτουν από την ανωτέρω νομοθεσία και 
διακρίνονται σε 4 στάδια που αφορούν στην συνήθη ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση 
κινητοποίηση και αποκατάσταση – αρωγή. Ενδεικτικά αναφέρονται ο αποχιονισμός του δημοτικού 
οδικού δικτύου, προληπτικά μέτρα για αποτροπή εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κά. Στους Δήμους 
λειτουργούν Γραφεία Πολιτικής Προστασίας όπου διατυπώνονται εισηγήσεις σχεδιασμού, γίνεται 
συντονισμός των δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών 
στην περιοχή του Δήμου. Επίσης συντάσσονται ειδικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 
 Πέρα των ενεργειών και των αρμοδιοτήτων των Δήμου για την Πολιτική Προστασία, γίνονται 
δράσεις για ενίσχυση του εθελοντισμού και της επιχειρησιακής επάρκειας των εθελοντικών ομάδων 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το διασυνοριακό πρόγραμμα OUTLAND μεταξύ Ελλάδας 
και Βουλγαρίας INTERREG με στόχο τη δημιουργία κατάλληλου δομημένου πλαισίου για τη 
συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντικών ομάδων, επιπλέον ενίσχυσε τον  
εξοπλισμό των εθελοντικών ομάδων του Δήμου Θέρμης. Επίσης από τα παραδοτέα προέκυψε το 
Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας για την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής 
Προστασίας – ΔΥΟΠΠ, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα το Δήμο Θέρμης, όπου 
συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, 
Ωραιοκάστρου και Κομοτηνής. Σκοπός της ΔΥΟΠΠ είναι 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. Με 
φορέα υλοποίησης τη ΔΥΟΠΠ πραγματοποιείται η συνέχεια του OUTLAND, το eOUTLAND με 
σκοπό την εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων. Μέσω των 
πρωτοβουλιών αυτών θα ενισχυθούν επιπλέον οι εθελοντικές ομάδες των μελών της ΔΥΟΠΠ με 
μέσα ατομικής προστασίας, εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και οχήματα 4x4 
για τις περιπολίες υπαίθρου πρόληψης εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Επίσης με το πρόγραμμα 
eTHESSLAND θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο πλαίσιο μέσων μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων 
από πυρκαγιές υπαίθρου για το περιαστικό δάσος του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
 

 
 


