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«Άμεση Δράση

για την αντιμετώπιση της κατάστασης 

μετά από μεγάλο σεισμό»

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σε  κάθε  μεγάλη  φυσική  καταστροφή  συνέρχεται  άμεσα  το 

συμβούλιο  διαχείρισης  εκτάκτων  αναγκών  του  Δήμου,  Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο όπως αυτό ονομάζεται  και ορίζεται από το άρθρο 13 

παρ.3 του Ν.3013/2002 « Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και 

λοιπές διατάξεις».

Το όργανο αυτό αποτελείται από τους:

i) Δήμαρχο ως Πρόεδρο.

ii) Δύο Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται  με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από 

τη μειοψηφία.

iii) Ειδικευμένα  στελέχη  πολιτικής  προστασίας  της  Περιφέρειας 

και του νομού.

iv) Εκπρόσωπο  Στρατιωτικού  Διοικητή  της  περιοχής,  Διοικητή 

Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του 

Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, διοικητή της 
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Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο 

της αντίστοιχης έδρας του νομού.

v) Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών .

vi) Προϊστάμενο  του  οικείου  δασαρχείου  ή  εκπρόσωπο  της 

Διεύθυνσης δασών της Περιφέρειας.

vii) Εκπροσώπους  Εθελοντικών  Οργανώσεων  Πολιτικής 

Προστασίας.

Επίσης συμμετέχει ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας.

 

Στις  συνεδριάσεις  λαμβάνουν  μέρος  εκπρόσωποι  κοινωνικών 

φορέων  της  έδρας  του  δήμου,  καθώς  και  άλλοι  εκπρόσωποι 

υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του 

έργου αποκατάστασης των ζημιών , το πιο πάνω όργανο λειτουργεί σε 

εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και 

με τους οριζόμενους , από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.

Τα  μέλη  του  συμβουλίου  θα  πρέπει  να  βρίσκουν  τρόπο 

επικοινωνίας με τον πρόεδρο χωρίς να περιμένουν ειδοποίηση, αφού 

υπάρχει ενδεχόμενο να μη λειτουργούν τα τηλέφωνα.

Το συμβούλιο συλλέγει πληροφορίες και αποκτά πλήρη εικόνα της 

κατάστασης. Παίρνει αποφάσεις για δράση και ενημερώνει επίσημα 

την Πολιτική Προστασία της Νομαρχίας για το είδος και μέγεθος της 

καταστροφής καθώς και τη βοήθεια που πιθανόν χρειάζεται.

2.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  -   ΧΩΡΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Για καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη δράση η πόλη 

επιχειρησιακά χωρίζεται σε τέσσερις τομείς ήτοι:
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1ος ΤΟΜΕΑΣ (Αγ. Τριάδα): Περιλαμβάνει το τμήμα μεταξύ των οδών

Βουλγαροκτόνου – Στρ. Κεφάλα – Μακρυγάννη – Αν. 

Ρωμυλίας  –  περιφερειακά  εκτός  σχεδίου  – 

Βουλγαροκτόνου.  

2ος ΤΟΜΕΑΣ (Νησάκι - Παλατιανή): Περιλαμβάνει το τμήμα μεταξύ 

Μακρυγιάννη – Αν. Ρωμυλίας – Ιγνατίου – Αχιλλέως – 

Χαλκοκονδύλη  – Αριστομένους – Σκουφά – Αρτέμιδος 

–  Περικλέους  –  Αθηνάς  –  Μηλέας   –   Ακακίας  – 

Μακρυγιάννη.  

3ος ΤΟΜΕΑΣ (Άνω Πετρούπολη): Περιλαμβάνει το τμήμα μεταξύ 

των  οδών  28ης Οκτωβρίου  –  Κεντρική  πλατεία  – 

Κρήτης – Αναπαύσεως – δασική έκταση – Ολυμπίας – 

Μελίνας Μερκούρη – Αν. Ρωμυλίας – 28ης Οκτωβρίου. 

4ος ΤΟΜΕΑΣ (Κάτω Πετρούπολη – Πανόραμα ): Περιλαμβάνει το 

τμήμα  μεταξύ  των  οδών  Αν.  Ρωμυλίας  –  Ιγνατίου  – 

Συρράκου  –  Ελαιών  –  Τεπελενίου  –  Κλεισούρας  – 

Αρχόντισσας  –  Τσίρκα  –  Κερασόβου  –  Ελαιών  –  Ι. 

Ρίτσου  – Κονίτσης  –  Δωδεκανήσου – Κρήτης  – 28ης 

Οκτωβρίου –  Αν. Ρωμυλίας.  

Σε κάθε τομέα έχει ορισθεί χώρος για φιλοξενία κοινού ο οποίος 

πληρεί  τις  βασικές  προϋποθέσεις  διαβίωσης  όπως  ρεύμα,  νερό, 
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τουαλέτες, θέρμανση. Σε κάθε χώρο φιλοξενίας κοινού θα βρίσκεται ο 

υπεύθυνος  δημοτικός  σύμβουλος  (που  θα  έχει  ορισθεί  από  πριν), 

υποστηριζόμενος από εργαζόμενους  ή εθελοντές,  για την υποδοχή και 

τακτοποίηση των πληγέντων.  Επίσης  θα αναφέρει  τις  ανάγκες υλικών 

αγαθών στη διεύθυνση προγραμματισμού.

 Οι χώροι που αντιστοιχούν σε κάθε τομέα είναι:

1ος Τομέας:  κλειστό γυμναστήριο 7ου Δημοτικού Σχολείου. 

2ος Τομέας:  κλειστό γυμναστήριο 1ου Λυκείου.

3ος Τομέας:  κλειστό γυμναστήριο 6ου Γυμνασίου.

4ος Τομέας:  κλειστό γυμναστήριο Τ.Ε.Λ.

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι  μηχανικοί  της  τεχνικής  υπηρεσίας  του  δήμου  θα  ελέγξουν 

άμεσα για την καταλληλότητα του κτιρίου του Δημαρχείου έτσι ώστε οι 

υπηρεσίες να λειτουργούν απρόσκοπτα. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας 

του κτιρίου θα προβούμε σε προσωρινή μεταστέγαση σε ασφαλέστερο 

κτίριο.  Υποψήφιοι  χώροι  για  μεταστέγαση  είναι  τα  κτίρια  άλλων 

υπηρεσιών του δήμου, αφού πρώτα ελεγχθούν και κριθούν κατάλληλα. 

Στο  χώρο  που  θα  επιλεγεί  τελικά  θα  μεταστεγασθούν  εκείνες  οι 

υπηρεσίες που θα διαχειρίζονται την κρίση.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα βρεθεί και ο χώρος που θα συνεδριάζει το 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Επίσης  θα  πρέπει  να  γίνει  άμεσα  η  αποκατάσταση  των 

τηλεπικοινωνιών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό από τα δικά μας συνεργεία 

(μικρή  εσωτερική  ζημιά)  θα  ζητηθεί  η  συνδρομή  των  αντιστοίχων 

υπηρεσιών .

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Μετά  από  ένα  μεγάλο  σεισμό  δημιουργείται  πανικός  στους 

πολίτες.  Πεζοί  και  αυτοκίνητα  δημιουργούν  το  αδιαχώρητο  με 

αποτέλεσμα  την  απόλυτη  κυκλοφοριακή  συμφόρηση.  Επειδή  είναι 

πιθανό να υπάρχουν θύματα ή εγκλωβισμένοι σε ερείπια, θα απαιτηθεί 

άμεση επέμβαση. Για το λόγο αυτό η δημοτική αστυνομία σε συνεργασία 

με  δυνάμεις  τοπικού  αστυνομικού  τμήματος  θα  αναλάβουν  την 

αποσυμφόρηση του κεντρικού οδικού δικτύου καθώς και  των δρόμων 

που έχουν εντοπισθεί  τα μεγάλα προβλήματα ώστε να διασφαλιστεί  η 

ταχεία  πρόσβαση  της  πυροσβεστικής,  των  ασθενοφόρων  και  άλλων 

ομάδων  αρωγής.  Σε  συνεργασία  με  το  τοπικό  αστυνομικό  τμήμα θα 

εποπτεύει  τις  σεισμόπληκτες  γειτονιές  με  τα  ακατοίκητα  σπίτια  προς 

αποφυγήν κλοπών. Επίσης θα συνδράμει όλες τις υπηρεσίες του δήμου 

όπου και όταν αυτό ζητηθεί.

 

5. ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Οι  ομάδες  άμεσης  επέμβασης  του  δήμου  θα  αποτελούνται  από 

εργατοτεχνίτες,  εργάτες  και  οδηγούς  από  τις  διευθύνσεις  Τεχνικών 

Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος  οι  οποίοι  προηγουμένως  θα  έχουν 

παρακολουθήσει  σχετικά σεμινάρια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Οι ομάδες αυτές, που θα τελούν υπό την καθοδήγηση των μηχανικών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, θα δράσουν για απεγκλωβισμούς, συγκέντρωση και 

μεταφορά τραυματιών στους προκαθορισμένους χώρους του κάθε τομέα, 

στις περιπτώσεις που αυτό είναι ασφαλές, σχετικά εύκολο και μέσα στις 

δυνατότητές τους. Μετά την άφιξη των δυνάμεων της πυροσβεστικής και 

του ΕΚΑΒ, που θα πρέπει να έχουν  κληθεί άμεσα, για τη διάσωση και 

τον απεγκλωβισμό, οι δυνάμεις του δήμου θα λειτουργούν  βοηθητικά 

υπό τις εντολές των ανωτέρω υπηρεσιών.

6. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ
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Μετά  την  πρώτη  αντίδραση  (λίγων  ωρών)  η  πλειοψηφία  των 

πολιτών ζητά από μηχανικούς, αυτοψία για να βεβαιωθούν ότι δεν έχει 

υποστεί βλάβη το ακίνητο που διαμένουν. Επειδή  αυτό δεν είναι άμεσα 

εφικτό, πολλοί επιλέγουν να μείνουν σε αντίσκηνο το οποίο στήνουν με 

δική  τους  πρωτοβουλία  σε  διάφορους  κοινόχρηστους  χώρους,  με 

αποτέλεσμα  η  πόλη  να  μετατρέπετε  σε  έναν  ατελείωτο  καταυλισμό 

σκηνών. Οι χώροι αυτοί που τυχαία θα επιλεγούν από τους πολίτες ήτοι 

πλατείες,  αθλητικά  κέντρα,  νησίδες  πρασίνου,  πεζόδρομοι  κλπ.  δεν 

διαθέτουν  τις  απαραίτητες   υποδομές  για  να  φιλοξενήσουν  κοινό 

(τουαλέτες, νερό κλπ.).Επίσης δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτησή τους  από 

τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη η οργάνωση 

των χώρων υποδοχής σεισμοπλήκτων.

Οι  πρώτοι  έλεγχοι  που  θα  διενεργηθούν  από  κλιμάκια  ελέγχου 

μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, μετά το δημαρχείο, είναι 

στους χώρους υποδοχής σεισμοπλήκτων όπως αυτοί προαναφέρονται ανά 

τομείς (κλειστά γυμναστήρια).

7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αφού  ελεγχθεί  η  καταλληλότητα  των  χώρων  υποδοχής 

σεισμοπλήκτων,  το  γραφείο  δημοσίων  σχέσεων  θα  αναλάβει  την 

ενημέρωση των πολιτών για τη λειτουργία τους.  Επίσης θα αναλάβει να 

ενημερώνει τακτικά τους πολίτες, σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες 

του κράτους,  ώστε να αποφευχθεί ο πανικός από φήμες που τυχόν θα 

διαδίδονται.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

Οι  έλεγχοι  των  κτισμάτων  θα  συνεχιστούν  από  την  τεχνική 

υπηρεσία  με  τα  σχολεία  όλων  των  βαθμίδων  είτε  είναι  δημόσια  είτε 

ιδιωτικά.  Στη  συνέχεια  θα  ελεγχθούν  όλα  τα  δημόσια  κτίρια  όπως  : 
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Πνευματικό  Κέντρο,  Πολιτιστικό  Κέντρο,  ΚΑΠΗ,  Θέατρο,  Δημοτικά 

Ιατρεία,  ΙΚΑ  κλπ.  Τα  αποτελέσματα  θα  δοθούν  στην  διεύθυνση 

πολιτικής  προστασίας  η  οποία  σε  συνεργασία   με  την  επιτροπή 

διαχείρισης κρίσεων καθορίζουν τη χρήση των κτιρίων, ανάλογα με την 

έκταση  των  προβλημάτων.  Από  κει  και  πέρα  η  διαδικασία  τεχνικών 

ελέγχων  συνεχίζεται  με  προγραμματισμό  στις  ιδιωτικές  οικοδομές,  με 

βάση τις αιτήσεις  που υπάρχουν,  για να επιστρέψουν στα σπίτια τους 

όσοι δεν έχουν ουσιαστικό πρόβλημα.

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ

Επειδή  το  πρόβλημα  των  αστέγων  μπορεί  να  είναι  μεγάλο  θα 

πρέπει ο δήμος να στήσει σκηνές σε προεπιλεγμένους χώρους  έτσι ώστε 

να  μπορεί  να  δεχθεί  αστέγους.  Εάν  οι  σκηνές  που  έχει  ο  δήμος  δεν 

επαρκούν  θα  προμηθευτούμε  επιπλέον  από  το  τμήμα  Πολιτικής 

Προστασίας της Νομαρχίας. Οι χώροι αυτοί είναι οι εξής:

Α) Περιβάλλον χώρος θεάτρου Πέτρας,

Β) Η εκτός σχεδίου έκταση στην περιφέρεια της περιοχής 

Αγ. Τριάδας που εφάπτεται της οδού Ηλία Βενέζη από Αγησιλάου 

έως Ηρακλέους.

Γ) Ο χώρος στάθμευσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στο 

Άλσος Αγ. Δημητρίου.   

Οι χώροι αυτοί επελέγησαν για τους εξής τρεις λόγους:

i)  Να  είναι  οι  σκηνές  συγκεντρωμένες  και  μην  παρουσιάζει  η  πόλη 

εικόνα ενός απέραντου καταυλισμού σκηνών.

ii) Να μπορεί ο δήμος και οι ομάδες αρωγής να παρέχουν ευκολότερα και 

καλύτερα τις υπηρεσίες τους  (παροχές σε είδος, καθαριότητα, ιατρική 

και  ψυχολογική  υποστήριξη  κλπ.)  και  γενικώς  οι  δημότες  να 

ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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iii)  Ο  σημαντικότερος  λόγος  είναι  οι  υποδομές  στους  χώρους  αυτούς 

όπως η ηλεκτροδότηση , η ύδρευση και η αποχέτευση που θα μπορεί ο 

δήμος να παρέχει αφού θα έχει φροντίσει εκ των προτέρων να υπάρχουν 

στους χώρους αυτούς παροχές νερού και ρεύματος όπως και αποχέτευση. 

Στη συνέχεια με την άμεση προμήθεια λυομένων WC που θα συνδεθούν 

στα δίκτυα, οι καταυλισμοί θα λειτουργήσουν αμέσως.  

Θα  πρέπει  να  πείσουμε  στους  άστεγους  να  μεταφερθούν  στους 

χώρους καταυλισμού και  να απομακρύνουν  τις  σκηνές  τους  από τους 

λοιπούς  κοινόχρηστους  χώρους.  Αυτό  θα  διευκολύνει  την  πόλη  να 

ξαναγυρίσει κατά το δυνατόν στους ρυθμούς της.

Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες απαιτείται συντονισμός τεχνικών 

συνεργείων και εργατοτεχνιτών. Η διεύθυνση πολιτικής προστασίας σε 

συνεργασία με τη δ/νση τεχνικών υπηρεσιών και τη δ/νση περιβάλλοντος 

θα  κατευθύνουν  τεχνικά  συνεργεία,  ηλεκτρολόγους,  υδραυλικούς, 

εργάτες, οδηγούς, και λοιπές ειδικότητες εργαζομένων που απαιτούνται, 

ώστε  να  γίνει  η  διαμόρφωση  των  χώρων  των  καταυλισμών,  ή 

ηλεκτροδότηση,  ή  σύνδεση  με  νερό  και  αποχέτευση,  το  στήσιμο  των 

σκηνών και η διανομή της υλικής βοήθειας.

Όπως  και  στους  χώρους  φιλοξενίας  κοινού,  έτσι  και  στους 

καταυλισμού θα βρίσκεται ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος (που θα 

έχει ορισθεί από πριν), υποστηριζόμενος από εργαζόμενους ή εθελοντές, 

για την υποδοχή και τακτοποίηση των πληγέντων. Επίσης θα αναφέρει 

τις ανάγκες υλικών αγαθών στη διεύθυνση προγραμματισμού.

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η  διεύθυνση  προγραμματισμού  θα  αναλάβει  την  έρευνα  και 

αποτίμηση των υλικοτεχνικών αναγκών, θα συνεννοηθεί με τις αρμόδιες 
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υπηρεσίες για την προμήθειά τους και θα  συνεργαστεί με τις διευθύνσεις 

του δήμου για τη μεταφορά και διανομή των αγαθών. (Για την παροχή 

σκηνών και κλινοσκεπασμάτων ο παραλαβών θα υπογράφει υποχρεωτικά 

σε συγκεκριμένο έντυπο προς αποφυγήν κατάχρησης).

11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η κοινωνική υπηρεσία  σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ θα αναλάβουν 

να  φροντίζουν  ιδιαιτέρως  άτομα  που  ανήκουν  στις  ευπαθείς  ομάδες 

πολιτών.  Θα  συντονίζουν  τις  επισκέψεις  των  κοινωνικών  λειτουργών, 

ψυχολόγων  και  ιατρών  (προσωπικού  του  δήμου  και  εθελοντών).  Θα 

έχουν καθημερινή επαφή με τους σεισμόπληκτους που διαμένουν στους 

καταυλισμούς , θα καταγράφουν τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες διευθύνσεις θα προωθούν λύσεις.

12. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Η υπεύθυνη ομάδα του πολιτιστικού κέντρου θα αναλάβει με κάθε 

δυνατό τρόπο την ψυχαγωγία των παιδιών και αν υπάρχει δυνατότητα και 

των  ενηλίκων  σεισμοπλήκτων  πολιτών  που  θα  βρίσκονται  στους 

καταυλισμούς  ή  στα  εστεγασμένα  κέντρα  υποδοχής  (κλειστά 

γυμναστήρια κλπ.).

13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η  διεύθυνση  οικονομικών  υπηρεσιών  θα  φροντίζει  για  την 

εξασφάλιση,  την  διαχείριση  και  διάθεση  έκτακτων  κονδυλίων,  που 

πιθανών θα απαιτηθούν. 

14. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η  διεύθυνση  διοικητικών  υπηρεσιών  θα  διαχειρισθεί  όλα  τα 

αιτήματα  των  σεισμοπλήκτων  πολιτών  τα  οποία  θα  προωθεί  όπου 
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χρειάζεται.  Επίσης θα συνεργάζεται με τους κοινωφελείς οργανισμούς, 

την  επιτροπή  παιδείας  και  φυσικά  θα  έχει  υπό  την  εποπτεία  της  το 

γραφείο δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης πολιτών.

Ένας αριθμός εργαζομένων του προσωπικού της θα πλαισιώνει τις 

δράσεις των διευθύνσεων πολιτικής προστασίας και προγραμματισμού.

15. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Η  συμβολή  των  διευθύνσεων  τεχνικών  υπηρεσιών  και 

περιβάλλοντος είναι αναμφίβολα πολύ μεγάλη. Οι ανωτέρω διευθύνσεις 

συμμετέχουν στις περισσότερες από τις προαναφερθείσες δράσεις και ο 

ρόλος τους αναλύεται ανωτέρω.

 

16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι  αρμοδιότητες  της  διεύθυνσης  πολιτικής  προστασίας 

συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής 

προς λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας. 

Η συμβολή της στην αντιμετώπιση της κρίσης θα περιλαμβάνει τις 

παρακάτω ενέργειες: 

1. Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού (υπάλληλοι και 

εθελοντές)  και  χρησιμοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών 

μέσων  σε  συνεργασία  με  τη  Γενική  Γραμματεία  της 

Περιφέρειας,  της  Νομαρχίας  και  τις  λοιπές  δημόσιες 

αρχές για δράσεις εξυπηρέτησης των πολιτών. 

2. Συντονισμός  στο  έργο  αποκατάστασης  ζημιών 

κοινωφελών  έργων  από  φυσικές  καταστροφές,  με  τη 

συνεργασία και άλλων διευθύνσεων και σε συνεννόηση 

με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς. 

3. Τήρηση  φακέλου  για  κάθε  καταστροφή  (γενική  ή 

τοπική)  μεγάλης  έντασης,  στον  οποίο  περιέχονται  τα 
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στοιχεία  του  συνόλου  των  ενεργειών  για  την 

αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των 

φαινομένων  καθώς  και  για  την,  κατά  το  δυνατόν, 

αποκατάσταση των ζημιών.

17. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι εθελοντικές ομάδες είναι δύο κατηγοριών.

Α)  Οι  ομάδες  που  έχουν  πιστοποίηση  απ΄  την  Γενική  Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Β)  Οι  ομάδες  που  δεν  έχουν  την  ανωτέρω  πιστοποίηση  αλλά 

αποτελούνται από πολίτες που δηλώνουν διάθεση να βοηθήσουν.

Και  οι  δύο  θα  τελούν  υπό  την  καθοδήγηση  της  διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχει δυνατότητα να 

ανατεθεί μια δραστηριότητα αυτοτελώς με πλήρη ανάληψη ευθύνης για 

τα αποτελέσματα, ενώ στη δεύτερη μπορούν να αναλάβουν βοηθητικές 

εργασίες υπό την καθοδήγηση υπηρεσιακών παραγόντων. 

   ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

  Η συντάξασα                         Ο Διευθυντής 

                                                                     Πολιτικής Προστασίας

Β. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ               Ν. ΚΟΛΥΒΑΣ
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