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ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ στην: 

ΠΡΟΛΗΨΗ         
 

Έργα πρόληψης που μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης φυσικών καταστροφών 



ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ     
 

Συντονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών 

 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ     

 

Άμεση επέμβαση κατά την εκδήλωση των φαινομένων 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
 

Έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές 



ΠΡΟΛΗΨΗ 



Μέτρα πρόληψης χαρακτηρίζονται οι πραγματοποιούμενες δράσεις σε συνεργασία με  

τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αποσκοπώντας 

στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης φυσικών καταστροφών και των 

συνεπειών τους, καθώς επίσης συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού και των μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών. 



1. Συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των μέσων της Περιφέρειας και  

των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, που θα χρησιμοποιηθούν στην     

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

 

2. Σύνταξη και επικαιροποίηση των Σχεδίων Ετοιμότητας και Μνημονίων Ενεργειών 

Αντιμετώπισης Κινδύνων.  

Μηχάνημα Έργου της Υποδ/νσης Τεχνικών 

Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 



3. Κατάρτιση Μνημονίων Συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση  

επιπλέον υλικών και μέσων σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των αναγκών που θα 

προκύψουν από τους ίδιους πόρους της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας. 

Καθαρισμός ρέματος στον Δ. Βόλβης 

με ιδιωτικό μηχάνημα έργου που 

διέθεσε η ΑΔΠΠ από το Μητρώο 

Εργοληπτών της ΠΚΜ 



4. Ενημέρωση του κοινού δια της ιστοσελίδας της ΠΚΜ ή των ΜΜΕ για τη λήψη  

μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από φυσικά ή   

τεχνολογικά φαινόμενα και ατυχήματα. 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

www.pkm.gov.gr 



5. Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των   

Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ, στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης 

του έργου της Πολιτικής Προστασίας και στον έλεγχο της ετοιμότητας  του 

μηχανισμού της. 

 

6. Διενέργεια ασκήσεων, για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση 

των υπηρεσιών της ΠΚΜ ως προς την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα σε    

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 



 

 

 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: 

 

Συνήθης Ετοιμότητα 

 

Αυξημένη Ετοιμότητα 



Σύνταξη και επικαιροποίηση των Σχεδίων Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και 

Μνημονίων Ενεργειών Αντιμετώπισης Κινδύνων που αφορούν σε μέτρα δράσης και 

πρόληψης Πολιτικής Προστασίας, σε ειρηνική περίοδο, πριν την εκδήλωση έντονων 

καιρικών φαινομένων. 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ - Συνήθης ετοιμότητα:  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

σε συνεργασία με την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, τοποθετεί Σύστημα 

Έγκαιρης Προειδοποίησης  

Εντοπισμού Πυρκαγιάς  

στο Περιαστικό Δάσος του Σέιχ Σου. 



Μοντέλο σωστής διαχείρισης, προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας, θα αποτελέσει ο τρόπος με 

τον οποίο χειρίστηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πληρωμή δαπανών για έργα 

έκτακτης ανάγκης μετά από φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2016 στον Δ. 

Θερμαϊκού. 



Ενημέρωση του Προξενικού Σώματος Θεσσαλονίκης με θέμα "Σχεδιασμός και δράσεις 

Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ για την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων". 



Στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στην Νέα Παραλία, εκδήλωση 

μνήμης για το σεισμό του 1978 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 



 

Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων, βάσει του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και των Μνημονίων Ενεργειών τους, προκειμένου να τεθούν σε 

κατάσταση ετοιμότητας – επιφυλακής, ενόψει έντονων φυσικών φαινομένων. 

 

 

 

Ενημέρωση του κοινού, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ώστε να λάβουν μέτρα ασφάλειας και αυτοπροστασίας, πριν την 

εκδήλωση των φαινομένων (π.χ. ημερήσιος χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 

ασφαλής διέλευση Ιρλανδικών Διαβάσεων, Οικογενειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, 

112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, κ.λ.π.)  

 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ - Αυξημένη ετοιμότητα:  



ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 

Εκδίδεται καθημερινά την αντιπυρική περίοδο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας και κοινοποιείται από την ΑΔΠΠ της ΠΚΜ σε όλους τους αρμόδιους 
εμπλεκόμενους φορείς, αναρτάται δε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την 
έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.  



Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η ύπαρξη ενός οικογενειακού ή ατομικού σχεδίου 

ετοιμότητας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μελών της οικογένειας, είναι πολύ 

σημαντικό και μπορεί να βοηθήσει πολύ στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας 

καταστροφής και την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 

 
 



Το 112 είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Χρησιμοποιείται για δωρεάν 

κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμος αριθμός για πολίτες που ταξιδεύουν εντός της Ε.Ε. και 

αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό. Η κλήση στο 112 

παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος. 

► ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ               SOS ◄ 



Στην Ελλάδα, το <112> λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 

συνδέει τον καλούντα - ανάλογα με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης - με: 

► την Αστυνομία 

 

► τo Πυροσβεστικό Σώμα 

 

► το ΕΚΑΒ 

 

► το Λιμενικό Σώμα 

 

► την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 

 

► την Ευρωπαϊκή Γραμμή για εξαφανισμένα παιδιά 116000 



Η κλήση είναι χωρίς χρέωση και μπορεί να γίνει από σταθερό ή  κινητό τηλέφωνο 

(ακόμη και χωρίς κάρτα SIM), ακόμη και από δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους 

χωρίς τηλεκάρτα. 

Λειτουργεί εντός της 

εμβέλειας όλων των 

δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας ακόμη και αν  

η περιοχή του συμβάντος 

δεν καλύπτεται από το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

του καλούντος. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 









 

 







 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 



1. Άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, από την εμφάνιση και 

καθ' όλη τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φυσικών φαινομένων. 

 

2. Διάθεση προσωπικού και μέσων – σε 24ωρη βάση – για την αντιμετώπιση και 

διαχείριση συμβάντων που προκλήθηκαν από τα φαινόμενα. 

Κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς  

στην Σιθωνία Χαλκιδικής (Σάρτη), με τη συνδρομή 

Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας 

Οκτώβριος 2018 

Αποχιονισμός σε οδικό δίκτυο της ΜΕΘ  

(Χαλκηδόνα)  μετά από την εκδήλωση  

έντονων χιονοπτώσεων 

Ιανουάριος 2019 

– 



 3. Υποστήριξη του έργου όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ.,  

ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, κλπ), με μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια ή έχει τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς. 

Αποχιονισμός περιοχών του Δ. Θερμαϊκού (Επανομή)   

με την συνδρομή ιδιωτικών μέσων που διέθεσε η Περιφέρεια  

Ιανουάριος 2019 



4. Συγκρότηση Επιτροπών για έλεγχο και διαπίστωση των ζημιών που προκλήθηκαν 

από φυσικές καταστροφές. 



5. Συνεχής επικοινωνία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με  

τους Δημάρχους των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα φυσικά φαινόμενα. 

 

6. Ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση των 

καταστροφικών φαινομένων και για τις επιπτώσεις αυτών. 



7. Διαβίβαση αιτήματος του Περιφερειάρχη προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας για Κήρυξη Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, των πληγεισών 

περιοχών. 



8. Κινητοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων 

Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ.  

9. Ενημέρωση του κοινού αναφορικά με   

την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας  

ενόψει έντονων φυσικών φαινομένων. 



10. Λήψη απόφασης του Περιφερειάρχη ή των Αντιπεριφερειαρχών για οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών, όταν πρόκειται είτε για επικείμενη καταστροφή είτε για 

εξελισσόμενη, η οποία μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν Δήμο. 



 Παράδειγμα Ενεργειών Δράσεων ΑΔΠΠ 
ως προς την ετοιμότητα και την καταστολή για την: 

  
 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 



Τον Φεβρουάριο 2017 η Αντιπεριφερειάρχης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, έλαβε απόφαση 

οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού 3 Δήμων της Θεσσαλονίκης, ενόψει επιχείρησης 

εξουδετέρωσης βόμβας του 2ου παγκοσμίου πολέμου, η οποία βρέθηκε σε αστική περιοχή του 

Δ. Κορδελιού-Ευόσμου. Η οργανωμένη απομάκρυνση 60.000 κατοίκων πραγματοποιήθηκε σε 

ακτίνα 2.000 μέτρων και περιελάμβανε τους Δήμους Κορδελιού-Ευόσμου, Αμπελοκήπων-

Μενεμένης και Δέλτα.  

Χάρτης χιλιομετρικής ακτίνας της επιχείρησης οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού 



Προκειμένου για την ετοιμότητα και τον συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης όλων των 

εμπλεκομένων φορέων που έλαβαν μέρος στην οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, 

συγκλήθηκε Έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), υπό την προεδρία 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.  



ΦΑΣΗ 1η: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

με τη συνδρομή των Δήμων, ΚΤΕΛ,ΕΛΠΕ και Εθελοντικών Οργανώσεων της ΜΕΘ 

ΦΑΣΗ 2η: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 



ΦΑΣΗ 3η: ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΣΚΟΣ) 

ΦΑΣΗ 4η: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ  

ΒΟΜΒΑΣ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΦΑΣΗ 5η: ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



Η Περιφέρεια, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς ως προς 

την ενίσχυση του έργου αποκατάστασης περιοχών της από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές, έχει καταρτίσει ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (εταιρειών – φυσικών 

προσώπων), οι οποίοι εγγραφόμενοι σε αυτό αποδέχονται την παροχή υπηρεσιών, 

υλικών και μέσων, σύμφωνα με τους όρους και τα σχετικά τιμολόγια  που έχουν 

εγκριθεί από την Εκτελεστική και την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ. 

Αποχιονισμός στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Χαλκιδικής (Αρναία), με ιδιωτικό μέσο  

από το Μητρώο Εργοληπτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Ιανουάριος 2019 



Στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2016, στον Δήμο Θερμαϊκού, σημειώθηκαν έντονα πλημμυρικά 

φαινόμενα λόγω ακραίων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές του Δήμου 

να υποστούν μεγάλες καταστροφές. 

Περιοχή ΠΙΚΠΑ στην Αγ. Τριάδα του Δ. Θερμαϊκού μετά τις καταστροφές 

από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και την ολοκλήρωση του 

καθαρισμού των φερτών υλών 



Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., σε συνεργασία με την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ξεκίνησε άμεσα τα έργα αποκατάστασης στις 

πληγείσες περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού με τη διάθεση ιδιωτικών μηχανημάτων και  

μέσων από το Μητρώο Εργοληπτών 

Περιοχή ΠΙΚΠΑ στην Αγ. Τριάδα του Δ. Θερμαϊκού  

ξεκινώντας οι εργασίες αντιστήριξης  



Περιοχή ΠΙΚΠΑ στην Αγ. Τριάδα του Δ. Θερμαϊκού  

κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιοχή ΠΙΚΠΑ στην Αγ. Τριάδα του Δ. Θερμαϊκού  
κατά την φάση της ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης  



Περιοχή «Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας» του Δήμου Θερμαϊκού. 

Εργασίες αποκατάστασης Πολιτικής Προστασίας, μετά από τις καταστροφές  

από τις πλημμύρες λόγω έντονων βροχοπτώσεων στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2016. 



Περιοχή «Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας» του Δήμου Θερμαϊκού. 





Περιοχή «Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας» του Δήμου Θερμαϊκού. 



Περιοχή «Αγνάντι» στην παραλία Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. 



Περιοχή «Αγνάντι» στην παραλία Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. 



Η ΑΔΠΠ της ΠΚΜ ολοκλήρωσε εργασίες άμεσης αποκατάστασης λόγω φυσικών 

καταστροφών από το Σεπτέμβριο του 2016 έως και σήμερα, σε 18 από τους 38 

Δήμους αρμοδιότητάς της. 



















 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!! 

 


