ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/19-04-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 35/2022
Ψήφιση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και
άμεσηςβραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση
σεισμών του Δήμου Βελβεντού.
Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική δια ζώσης
και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις
διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
1167/14-04-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
ΘΕΜΑ:

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -14- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

Κουκόλη Σοφία

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

Τσέγκος Νικόλαος

3

Αγγέλης Δημήτριος

Μανώλας Αριστείδης

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τράντα Ιωάννα

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Αχίλλας Γεώργιος

9

Ζορζοβίλης Ζήνων

10

Τσιτσιόκας Νικόλαος

11

Τέτος Νικόλαος

12

Παπαδημητρίου Ζήνων

13

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

14

Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

Μυλωνά Κατίνα

2

Μύρος Δημήτριος

Κουκάλης Ζήνων

3

Παπανδρίτσα Μαρία

Τζάτσου Βάϊα

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού

2

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

3

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

4

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η Πρόεδρος συνέχισε τη συνεδρίαση με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος προχώρησε στην εξής
εισήγηση:
Έχοντας υπόψη
1.Το
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).
2.Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις
(ΦΕΚ 102/Α΄/2002).
3.Το Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
4.Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
5.Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
6. Την ΚΥΑ H.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 – ΦΕΚ 1108/Β΄/2010.
7. Το παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
με την συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
&. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, με την κωδική ονομασία
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι σεισμοί ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών,
όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β)
«Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,
γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων με
δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.
Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής
πολιτικής της χώρας καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και
ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε επίπεδο πρόληψης
είναι με βάση το θεσμικό του πλαίσιο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών (Ν.1349/1983, ΦΕΚ 52 Α).
Η επιστημονική έρευνα που αφορά τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών
δημιουργίας των σεισμικών γεγονότων, πραγματοποιείται στη χώρα μας από
θεσμοθετημένους προς τούτο φορείς, όπως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.),
διάφορα
εργαστήρια
Πανεπιστημιακών
Τμημάτων
(Σεισμολογίας, Τεκτονικής, Φυσικής του Εσωτερικού της Γης κ.τ.λ.).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι αρμόδιος φορέας για την
επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής της χώρας στον
τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών τους (Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102 Α, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει). Η ΓΓΠΠ συνεργάζεται με άλλους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και ο
ΟΑΣΠ ως υπεύθυνος για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, αξιοποιεί τα
πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών, τα ενσωματώνει στη γενικότερη
στρατηγική της πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων
αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς (766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ) 1.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της
Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που
εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και
στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του αρθ.6 του Ν.3013/2002 (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ.2 του αρθ.104 του Ν. 4249/2014), καθώς
και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-42003), συνέταξε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την
κωδική ονομασία «Εγκέλαδος», βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι
αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας, σύμφωνα
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους, και δίνονται
συντονιστικές κατευθυντήριες οδηγίες που αποβλέπουν
στη συνέργεια, τη
συνεργασία και τη διαλειτουργικότητά τους με απώτερο σκοπό την άμεση και
συντονισμένη απόκρισή τους για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών. Στο κεφάλαιο 15 του ανωτέρω σχεδίου δίνονται οδηγίες σχεδίασης προς
τις Περιφέρειες , τους Δήμους και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ο Δήμος Βελβεντού ακολουθώντας τις οδηγίες σχεδίασης του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος» κεφ
15.2, συνέταξε το Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, το οποίο
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού.
Παρακαλώ να εγκρίνετε το επισυναπτόμενο «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών
του Δήμου Βελβεντού» και να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο για την υπογραφή του
και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες για ενημέρωση.
Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στην Πρόεδρο η κα Γκαμπράνη Ειρήνη,
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ανέφερε τα εξής: “Εγκρίνω το σχέδιο
για την αντιμετώπιση των συνεπειών από σεισμό, αλλά τόσα χρόνια φωνάζουμε
για αντισεισμική θωράκιση της χώρας και κάθε φορά αντιμετωπίζουμε τα ίδια
χάλια”.
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
ψηφίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας
διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Βελβεντού» το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
και επίσης εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του και την υποβολή του
στις αρμόδιες υπηρεσίες για ενημέρωση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2022
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 20 Απριλίου 2022
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

ΒΕΛΒΕΝΤΟ

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ επιδιώκεται η άμεση και
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την
άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» χάριν
συντομίας και διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. Ο Εγκέλαδος στην ελληνική
μυθολογία φέρεται ως ο αρχηγός των Γιγάντων, γιος του Ταρτάρου και της Γης. Στη
Γιγαντομαχία ο Εγκέλαδος ήταν αντίπαλος της θεάς Αθηνάς, η οποία τον εξουδετέρωσε
ρίχνοντας πάνω του τη Σικελία. Από τότε ο Εγκέλαδος προσπαθεί να ελευθερωθεί,
προκαλώντας έτσι σεισμούς και εκρήξεις του ηφαιστείου της Αίτνας.

Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ αρχίζει από
την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την έκδοση του παρόντος προγενέστερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

19/04/2022

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βελβέντου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι σεισμοί ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών,
όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β) «Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί μπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία
και τις υποδομές της χώρας.
Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της
χώρας καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για
την εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε επίπεδο πρόληψης είναι με βάση το θεσμικό του
πλαίσιο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.),
εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Ν.1349/1983, ΦΕΚ
52Α).
Η επιστημονική έρευνα που αφορά τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών
δημιουργίας των σεισμικών γεγονότων, πραγματοποιείται στη χώρα μας από
θεσμοθετημένους προς τούτο φορείς, όπως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),
διάφορα εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Σεισμολογίας, Τεκτονικής, Φυσικής του
Εσωτερικού της Γης κ.τ.λ.).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι αρμόδιος φορέας για την
επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής της χώρας στον τομέα
της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και
συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους (Ν.3013/2002,
ΦΕΚ 102 Α, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Η ΓΓΠΠ συνεργάζεται με άλλους
φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και ο ΟΑΣΠ ως υπεύθυνος για την αντισεισμική θωράκιση
της χώρας, αξιοποιεί τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών, τα ενσωματώνει
στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων
αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς (766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ) 2.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής
Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και στο πλαίσιο εφαρμογής της
παραγράφου 1 του αρθ.6 του Ν.3013/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της
παρ.2 του αρθ.104 του Ν. 4249/2014), καθώς και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003), συνέταξε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
2

Σύμφωνα με την 766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε αρμόδιο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο ΟΑΣΠ διατηρεί την ευθύνη
για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, ενώ η ΓΓΠΠ έχει αφενός μεν την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του συντονισμού της
πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης και εξασφάλισης της ετοιμότητας της χώρας; για την αντιμετώπιση καταστροφών (από οποιαδήποτε
αιτία και όχι μόνον από σεισμούς), περαιτέρω δε έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για την διάθεση των μέσων, το συντονισμό του έργου της
πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια της καταστροφής και το συντονισμό της διάθεσης της επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από άλλες χώρες
για την αντιμετώπιση καταστροφών. Επίσης, η ΓΓΠΠ, ως προκείμενο όργανο συνεργάζεται με τους διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο
ΟΑΣΠ, μετά την διεξαγωγή από αυτούς ερευνών, αξιοποιεί τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών και τα ενσωματώνει στη
γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και περαιτέρω αναθέτει στους φορείς αυτούς επιμέρους θέματα και συντονίζει τη δράση τους
κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του φαινομένου. Επίσης, η ΓΓΠΠ συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από
σεισμούς.

Σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος», βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι ρόλοι
και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους, και δίνονται συντονιστικές
κατευθυντήριες οδηγίες που αποβλέπουν στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη
διαλειτουργικότητά τους με απώτερο σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκρισή τους
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. Στο κεφάλαιο 15 του ανωτέρω
σχεδίου δίνονται οδηγίες σχεδίασης προς τις Περιφέρειες , τους Δήμους και τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Ο Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ακολουθώντας τις οδηγίες σχεδίασης του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος» κεφ 15.2, συνέταξε το Τοπικό
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών
από την Εκδήλωση Σεισμών, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Ο Δήμος Βελβεντού έχει έδρα το Βελβεντό και ανήκει στην Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Έχει έκταση 126km2 , πληθυσμό 3.500 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011) και συνορεύει
με τους ακόλουθους Δήμους:
•
•
•

ΔήμοςΣερβίων
Δήμος Κατερίνης
Δήμος Ημαθίας
O Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες και
Κοινότητες, με τον αντίστοιχο μόνιμο πληθυσμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΦΕΚ
1327 Β):
Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Μόνιμος πληθυσμός

Δημοτική Ενότητα Βελβεντού
Κοινότητα Βελβεντού

3100

Κοινότητα Αγίας Κυριακής

100

Κοινότητα Καταφυγίου

200

Κοινότητα Παλαιογρατσάνου

80

Κοινότητα Πολυφύτου

20

Τον Δήμαρχο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Στεργίου Εμμανουήλεπικουρούν οι ακόλουθοι
Αντιδήμαρχοι:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Αντιδήμαρχος Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος: Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και
καθημερινότητας με τις αρμοδιότητες α) της συντήρησης και διαχείρισης των
συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, β) της συντήρησης δημοτικών
και αγροτικών δρόμων, γ) της συντήρησης των αντιπλημμυρικών και
εγγειοβελτιωτικών
έργων,
δ)
του
αποχιονισμού,
ε)
τηςεποπτείαςτηςΔημοτικήςΑστυνομίαςεφόσονσυσταθεί καιστελεχωθεί, στ) της
εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των
έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του, ζ) Της εποπτείας
του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα, η) της εποπτείας και ελέγχου για τη
διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων
του τομέα ευθύνης του, θ) τηςπολιτικήςπροστασίαςστοντομέαευθύνηςτου, ι) της
συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.
Αντιδήμαρχος Τσιτσιόκας Νικόλαος του Σωτηρίου: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, Ψηφιακών Μέσων, Υποδομών & Εμπορίου
Αντιδήμαρχος Καμκούτης Θωμάς του Ιωάννη: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και
Τουριστικής Προβολής.
Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Δημήτριος του Αντωνίου: Αντιδήμαρχος Οικονομικών
και Κοινωνικής Πολιτικής
Κοινοποίηση: Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι
φορείς και υπηρεσίες:
Αστυνομικός Σταθμός Βελβεντού
Περιφερειακό Ιατρείο Βελβεντού.
Τράπεζα Πειραιώς
Ταχυδρομείο Βελβεντού
Σχολικές μονάδες Α & Β βάθμιας εκπαίδευσης (5)
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό σύνταξης προηγουμένων εκδόσεων
Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), με το οποίο ρυθμίζονται τα
σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς
τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής
ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ
423Β).
Το παρόν σχέδιο συντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω ΥΑ 1299/7-4-2003
έγκρισης Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 Β) και του άρθρου 63 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου περιλαμβάνεται και η εισήγηση των σχεδίων αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών εξαιτίας φυσικών καταστροφών,σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα
σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Από τον Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥσύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ,
όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την
Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της ΓΓΠΠ.

1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

1.3 Πίνακας Διανομής
Παρατίθεται στο Παράρτημα ΙA.

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου
Το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ υποβλήθηκε από το
Γραφείο Πολιτικής Προστασίαςτου Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ την 5/4/2022 στην Εκτελεστική
Επιτροπήτου Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. Η Εκτελεστική Επιτροπήτου Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ,
εισηγήθηκε την 13/4/2022 το παρόν σχέδιο στοΔημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και
ενέκρινε το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18/4/2022.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ορίζεται η 18/4/2022.
Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίαςτου Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται
αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική
ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με το υπ’ αριθ. 717/30-1-2020

(ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ) έγγραφό της, και σύμφωνα με το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την
Εκδήλωση Σεισμών της ΓΓΠΠ.

1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου
Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
σεισμού, αποτελεί αρμοδιότητα του Δημάρχου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στο πλαίσιο εφαρμογής της
Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται μετά την επίσημη ενημέρωση του
Δημάρχου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για επιπτώσεις από την εκδήλωση σεισμού, από τηναρμόδια
κατά τόπο υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ,η οποία αποτελεί θεσμικά τον φορέα επίσημης
ενημέρωσης για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης της μετά από την
εκδήλωση σεισμού, από τις κατά τόπους υπηρεσίες του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, το Π.Σ., το
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ή από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και
εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
Ως συντονισμός στο παρόνΣχέδιοΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων
οργανικών μονάδων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή
άλλου εμπλεκόμενου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για
την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.
Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς
δράσεων οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις
απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους
φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών.

ΜΕΡΟΣ 2
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2.ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1 Σκοπός
Με το ΣχέδιοΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ επιδιώκεται η άμεση και
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την
άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της
ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο.

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι
•
•

•

Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό
επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που
συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών.
Συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων Φορέων σε τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
σεισμών.

2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – ΠροϋποθέσειςΠαράμετροι Σχεδιασμού
2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου
Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση,
δεν μπορεί να αποτραπεί και, παρά τη μικρή χρονική διάρκειά του, μπορεί να
προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις υποδομές και στο δομικό πλούτο της χώρας με
επακόλουθα τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Εκδηλώνεται με τη μορφή βίαιης κίνησης του εδάφους, ή και με την εμφάνιση
σεισμικού ρήγματος στην επιφάνεια του εδάφους και εντάσσεται στην κατηγορία των
φυσικών καταστροφών. Οι κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν
από σεισμό, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003, ΦΕΚ 423Β)
είναι καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε κτίρια, εργοστάσια-βιομηχανίες, αρχαιολογικούς
χώρους-μουσεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και δίκτυα μεταφοράς, διακοπή
συγκοινωνιών, αποκλεισμός περιοχών, πυρκαγιές, εγκλωβισμός ατόμων, τραυματισμός
και θάνατος πολιτών.
Οι περισσότεροι σεισμοί οφείλονται στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, και κατά
συνέπεια οι ζώνες έντονης σεισμικής δράσης ουσιαστικά ταυτίζονται με τις παρυφές των
πλακών.

Ο Ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής πλάκας
με την Αφρικανική, γι' αυτό και είναι χώρος μεγάλης σεισμικότητας. Η σεισμικότητα ενός
τόπου καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των σεισμών και από τα μεγέθη τους.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την
πρώτη θέση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Τα αποτελέσματα και οι βλάβες που προκαλεί μία σεισμική δόνηση στις κατασκευές
εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους, όπως το μέγεθος του σεισμού, το βάθος της
εστίας, τη θέση του επικέντρου, την απόσταση της εστίας από τον τόπο παρατήρησης, το
μέσο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, το έδαφος θεμελίωσης αλλά και από τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά (τρωτότητα κατασκευής) και από τις ιδιότητες των ίδιων των
κατασκευών (Ο.Α.Σ.Π. 2007, Σεισμός-Η γνώση είναι προστασία).

Εικόνα 1. Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας (YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-82003, ΦΕΚ 1154Β)

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000 – ΥΑ
Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η
χώρα υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

Τα όρια των Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας καθορίζονται στον αντίστοιχο Χάρτη, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Αντισεισμικού Κανονισμού. Ο χάρτης αυτός
προσδιορίζει τη σεισμική παράμετρο σχεδιασμού, δηλ. την μέγιστη αναμενόμενη
εδαφική επιτάχυνση (PGA), με βάση την οποία σχεδιάζονται οι κατασκευές σε κάθε
περιοχή.
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του ανωτέρω Χάρτη (YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/78-2003, ΦΕΚ 1154Β) ο Ελληνικός χώρος κατανέμεται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής
Επικινδυνότητας με αντίστοιχες τιμές ενεργών εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού 0,16
g για την πρώτη ζώνη, 0,24 g για τη δεύτερη ζώνη και 0,36 g για την τρίτη ζώνη. Η
κατανομή των ζωνών αυτών παρουσιάζεται στο χάρτη της εικόνας 1. Στον χάρτη της
εικόνας 2, παρουσιάζονται οι ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση με τα όρια των
Δήμων της χώρας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση
Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β).

Εικόνα 2. Χάρτηςζωνών σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση με τα όρια των Δήμων της
χώρας.

Με βάση τηνYA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β) ο Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ανήκει στη ζώνη Ισεισμικής επικινδυνότητας.

2.3.2 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
Κατάσταση:
Οι σεισμοί είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών.
Εκδηλώνονται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορούν να αποτραπούν και
παρά τη μικρή χρονική διάρκειά τους, μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες υλικές ζημιές
στις ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες
ανθρώπινων ζωών.
Επίσης, η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή
τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων
υλικών, θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), κλπ.
Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η
έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.

Παραδοχές:
Οι σεισμοί δύνανται να προκαλέσουν:
•
•
•

Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας στον πολίτη.
Καταστροφές στις υποδομές και στον δομικό πλούτο της χώρας
Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών,
στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα
ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στον τουρισμό εν γένει.
Προϋποθέσεις:
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ είναι οι ακόλουθες:

• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων
πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση του σχεδιασμού των εμπλεκόμενων φορέων
σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και η σύνταξη ή επικαιροποίηση των
αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών.

• Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που δύνανται να διατεθούν σε
Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
σεισμών.
• Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό
επίπεδο σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων.
• Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο
για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

Παράμετροι Σχεδιασμού:
• Εκδήλωση σεισμού με συνέπειες στις υποδομές, στις κατοικίες, καθώς και στην υγεία των
πολιτών
• Εμπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο
• Αδυναμία άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:
Α] δράσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση
σεισμών και
Β] δράσεις άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών τους
Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε τοπικό επίπεδο και
η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΜΕΡΟΣ 3
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ»,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

Ο Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ως φορέας πολιτικής προστασίας (άρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως
ισχύει), μετά την εκδήλωση σεισμών κινητοποιεί και δρομολογεί δράσεις εντός της
χωρικής αρμοδιότητάς του, που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής
προστασίας, ο οποίος συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών από καταστροφέςκαι στη διαχείριση των συνεπειών σε
υποδομές αρμοδιότητάς του.
Οι δράσεις πολιτικής προστασίας του ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, θεσμικά απορρέουν κατά κύριο λόγο
από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο
πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τα οποία έχουν αποδοθεί στους Δήμους
σημαντικές αρμοδιότητες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών.
Είναι δεδομένο ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση
σειράς δράσεων, που δρομολογούνται από το Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος
των δράσεων αυτών, οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν,
ανάλογα με την ένταση και την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα που
είναι άμεσα διαθέσιμα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός
χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.

3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην
ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτειο Δήμος
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχου και
προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
•

Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

•

Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού
ΣχεδίουΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών
από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»(1η έκδοση)
Σύνταξη ή επικαιροποίησητου ΜνημονίουΕνεργειών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, από το
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ βάσει των δράσεων που
προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. Το ανωτέρω
μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του
ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
Κοινοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης στην Αστυνομική Δ/νση Κοζάνης και στον Αστυνομικό
Σταθμό Βελβεντού
Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση σεισμών
Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον
πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου Βελβεντού για τη
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία
σεισμού
Προσδιορισμός ή επανέλεγχος και καταγραφή υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του
πληθυσμού μετά από σεισμό
Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπάζων μετά από σεισμό.
Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και
αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και
θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι)
Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, βάσει των
κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.
Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεωντου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ που
προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού,
μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.)
Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη
διασφάλιση της ικανότητας απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκόμενων Φορέων και της λήψης αποφάσεων
Προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) με ευθύνη του
Δημάρχου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος.
Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της ΠεριφερειακήςΕνότητας
Κοζάνης (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης σεισμών
Διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω εκδήλωσης σεισμών.

3.2
Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του
Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την
εκδήλωση σεισμών
Με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών
μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών, συγκαλείται
ετησίως με ευθύνη του Δημάρχου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στο οποίο
εξετάζονται θέματα που αφορούν:
την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ που εμπλέκονται σε δράσεις
πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και
καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)
• τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και
οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
• την ενημέρωση της οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά
εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμου (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο
πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
• το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.,
ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμών
• τις αρμοδιότητες του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών
στο οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
• τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α)
και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Μέρος 7 του παρόντος
• την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου
του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών,
καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που
προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών.

•

ΣτοΣΤΟ θα κληθεί και εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης)του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα
προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι σεισμών κλπ.
Στη συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, με ευθύνη του γραμματέατου ΣΤΟ,
στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στους εκπροσωπούμενους
στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας
συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και
δρομολόγηση, κατά το μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που
προτάθηκαν στο ανωτέρω ΣυντονιστικόΤοπικό Όργανο.
Οι εκπροσωπούμενοι στοΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το
μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα
υλοποιήσουν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

3.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ εν όψει
επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισμών
Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η
έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναμικό και
τα μέσα πολιτικής προστασίας (όπως ορίζονται στο αρθ. 3 του Ν. 3013/2002) σε
κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου
(σύμφωνα με το αρθ. 2 του Ν. 3013/2002), λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις –
πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής
Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. (Δ16γ/08/264/Γ/2014
- ΦΕΚ 2019Β και ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/2017 - ΦΕΚ 714ΥΟΔΔ).
Ο Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ αφού ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας:
•

•

προβαίνει σε άμεσο έλεγχο για την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών
δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
δύναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό (ΣΤΟ) του
Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

3.4 Δράσεις του ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
μετά την εκδήλωση σεισμού.
Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και την
πρώτη ενημέρωσή του, ο Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής
Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμό, επικοινωνεί με τις κατά τόπους
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους

Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας Δ.Ε.Υ.Α., προκειμένου
να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωσή του.
Ο Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ εκτιμώντας τις συνέπειες από την εκδήλωση σεισμού, όπως
αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες
πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιεί
δια του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ το επιχειρησιακά
εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να
δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις
επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε
συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β., για την
άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση δρομολόγηση δράσεων πολιτικής
προστασίας
την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής
προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών
ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς
(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
τη δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά
εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα
που διαθέτει ο Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Τεχνικές
Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης, Πολεοδομία κλπ.), προκειμένου να μεταβούν εντός της
πληγείσας περιοχής και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων
αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό ή από άλλα
επαγόμενα του σεισμού φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και την εκτίμηση του δυναμικού
και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας αυτών
την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού
την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότηταςτου Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για τη
διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την
πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από
τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη μέτρων για τη
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την Δ1δ/ΓΠοικ.20275/23-032020 - ΑΔΑ: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και τα όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 6.13 του παρόντος
τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε ασφαλείς χώρους,
μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας
με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς

•

•

τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν
να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση
προσωρινή διαμονή.
την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, στον μετασεισμικό έλεγχο των πληγέντων, από τον πρόσφατο
σεισμό, κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα:
Ο Δήμος μετά την εκδήλωση του σεισμού, εφόσον συντρέχουν λόγοι και σε συνεννόηση με
την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα
καταγράφει αιτήματα των πολιτών για μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων τους. Εν συνεχεία
θα διαβιβάζει στην Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. τα ανωτέρω στοιχεία, υπό πίνακα (πίνακας Α, Παράρτημα
Ι), ώστε η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να
μπορεί να προγραμματίσει τη διενέργεια των μετασεισμικών ελέγχων.
Επίσης, στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στον μετασεισμικό έλεγχο
κτιρίων, ο Δήμος διαθέτει ασφαλή χώρο για τη φιλοξενία του κέντρου επιχειρήσεων της
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση μέσων μετακίνησης των
επιτροπών μετασεισμικού ελέγχου κτιρίων μετά το σεισμό, κ.λ.π..

•

•

•
•

•

•

•

την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ή τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την κήρυξη του Δήμου ή
περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγων εκτάκτων συνθηκών εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) σε συνεργασία με την
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
τη σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του
έργου του Δημάρχου σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος
τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, ιδίως από
περιοχές εκτεταμένων καταρρεύσεων ετοιμόρροπων κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη
μετασεισμική περίοδο
την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση σεισμού, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής
διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ), αυτό δρομολογείται δια
του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το
Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών

•

•

την
ενεργοποίηση
εθελοντικών
οργανώσεων
πολιτικής
προστασίας
που
δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης
σεισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου.

3.5 Δράσεις του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην άμεση/βραχεία διαχείριση
συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
Στη φάση αυτή δρομολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, γίνεται
εκτίμηση ζημιών και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των
καταστροφών.
Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ,η
άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τον Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ συνδέεται με δράσεις που
αφορούν:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

την παροχή βοήθειας στους πληγέντες -προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω
καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη- σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
την οργάνωση συνεργείων διανομής πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους
καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι
την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με την απομάκρυνση μπάζων ή ερειπίων από το οδόστρωμα και
αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας,
την δρομολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και
αποχέτευσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι
την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων παροχής
κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, εφόσον συντρέχουν λόγοι
την
ενεργοποίηση
εθελοντικών
οργανώσεων
πολιτικής
προστασίας
που
δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
τις επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως
ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων
την επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπάζων από καταρρεύσεις κτιρίων, μετά από
σεισμό
τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες,
προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη
των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση
οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ 1669Β),
την υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και
διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών)

•

•

•

•

•

τη δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των
πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον
Δήμαρχο, λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση
της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.2 του παρόντος), σε συνεργασία με την οικεία
Περιφέρεια. Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των
προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων 3
Δήμοι οι οποίοι έχουν τη διαχείριση και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων μετά την
εκδήλωση σεισμού προβαίνουν σε έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και
των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού σε συνεργασία με τις
κατά τόπους αρμόδιες λιμενικές αρχές
την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την
ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ τηςΕλληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν
εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές
υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα
της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ο Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών, δύναται να δημοσιοποιεί
άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν
να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις ζημιές
που έχει υποστεί η οικοσκευή τους από τον σεισμό, καθώς και να λάβουν πληροφορίες
σχετικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν
οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα). Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αφορά α) την
αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών μετά το σεισμό, β) την αποζημίωση οικοσκευής που
έχει καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ δεν αφορά ζημιές στον φέροντα σκελετό των
κατοικιών και γ) επίδομα ενοικίου για πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν κριθεί
ακατάλληλες για χρήση από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε συνεργασία με τη
Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προβαίνουν άμεσα σε
υγειονομικό έλεγχο των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση
της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο
δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα

3

Σχετικά με την οργάνωση χώρων καταυλισμού ο ΟΑΣΠ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες: http://www.oasp.gr/sites/default/files/ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ_fin.pdf

προβλεπόμενα στηνΔ1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020 - ΑΔΑ: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1,εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας.
Διευκρινίζεται ότι στις δράσεις άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επαγόμενών τους φαινομένων, όπως
κατολισθήσεις κλπ.) περιλαμβάνονται οι κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες, που δεν
απαιτούν μελέτη, ή οι υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως
μετά την εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι η άρση των επικινδυνοτήτων, η άρση
καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο κ.ο.κ.
Η εν συνεχεία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ολοκλήρωση της αποκατάστασης ζημιών
και άρσης κινδύνων που οφείλονται στην εκδήλωση σεισμών, τα συναφή επείγουσας
αποκατάστασης απαραίτητα έργα στην πληγείσα περιοχή, για τα οποία θα συνταχθεί
τεχνική έκθεση άρσης επικινδυνότητας του αρμόδιου φορέα ή υπηρεσίας, δεν αποτελούν
αντικείμενο του παρόντος σχεδίου, επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, αλλά
δρομολογούνται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης
έργων και υποδομών.
Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών,
που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση
δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες,
καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΣΤΟ)
μετά την εκδήλωση σεισμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
Μετά την εκδήλωση σεισμού, ο Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ δύναται προς υποβοήθηση του
έργου του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου«ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε
ασφαλή χώρο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο
Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
Ειδικότερα, στο ανωτέρω ΣΤΟ του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται
πρωτίστως θέματα σχετικά με τα εξής:
•

•

•

την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς και τις συνέπειές του, κατά το μέρος που
τους αφορά και εμπλέκονται
την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών
τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με βάση τις
ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΤΟ

•

•
•
•
•
•

τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ, εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης
πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
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τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής
η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
την
ενεργοποίηση
εθελοντικών
οργανώσεων
πολιτικής
προστασίας
που
δραστηριοποιούνται στο Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του
ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων
ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών της Χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
Γ.Γ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού κανονιστικού
πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο
Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (ΣΤΟ),
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας
των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων.
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της, με το οποίο καλούσε
τους Δημάρχους όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας, να συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών
Τοπικών Οργάνων, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις
αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣTO, καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες
(νησιωτικότητα, κλπ).
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4.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην
ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτειο Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση Σεισμών δρομολογούνται ως ακολούθως:

4.1.1 Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή
επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με βάση τις
οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την
κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση)
Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για τη συντήρηση εξοπλισμού
και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για να προβούν σε
προσεισμικό έλεγχο κτιρίων βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, να προβείσε συνεργασία με τις
Τεχνικές Υπηρεσίες, στην κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
Έκδοση απόφασηςσυγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13 του Ν.3013/2002.
Εντολήπρος τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή των μέσων και του
ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού,
και την κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίαςτης ΠεριφερειακήςΕνότητας
Κοζάνης (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση
επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για τη χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών (προνοιακό
επίδομα)

•
•

•

Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την τήρηση καταλόγου των
ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη διενέργεια άσκησης
Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του
κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι).

4.1.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των
προπαρασκευαστικών δράσεων πολιτικής προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε
συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες
οργανικές μονάδες του Δήμου.

4.1.3Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

•

•

•

•

Καταγραφήτων επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να διατεθούν
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
μετά την εκδήλωση σεισμού, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
Σύνταξη ή επικαιροποίησητου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την
Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι
υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
σεισμών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις
υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Θ), τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους
αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ..
Κοινοποίηση του επικαιροποιημένουΣχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμώντου Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής
τους.
Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη
διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκόμενων Φορέων καθώς και της λήψης αποφάσεων.
Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο.

•

•

•

•
•
•

•

•

Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου
συνεργασίαςμε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του
έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου
καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόντα,προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).(Παράρτημα Β)
Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την
οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών (χώροι
καταφυγής).(Παράρτημα Η)
Καθορισμός χώρων εναπόθεσης μπάζωνπου ενδέχεται να προκύψουν μετά από την
εκδήλωση σεισμών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία(Παράρτημα Η)
Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν
εντολής του Δημάρχου
Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους
που προέρχονται από σεισμούςκαι θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ.
Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του
προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ
(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις τουΔήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

4.1.4 Τεχνικές Υπηρεσίες του ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

•
•

•
•

Συντήρηση εξοπλισμού και μέσωνπου θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
σεισμών
Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην κατάρτιση μνημονίου
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση
του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου
Εκτέλεση του Προσεισμικούελέγχου κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ βάσει
των οδηγιών του ΑΟΣΠ.
Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόνταπου θα χρησιμοποιηθούν για: α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που
στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος
σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων και γ)
την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.(Παράρτημα Β)
Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την παροχή προνοιακού επιδόματος
Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφήτων
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος

•

Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να καθοριστούν χώροι
προσωρινής εναπόθεσης μπάζων μετά από την εκδήλωση σεισμών.

4.1.5 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για τη
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία
σεισμών (προνοιακό επίδομα)
Τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

4.1.6 Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•
•

•

Μέριμνα για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών , εξοπλισμού και υπηρεσιώντου Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Μέριμναγια την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που
προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού,
μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.)
Τήρηση αρχείου συμβάσεων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

4.1.7 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

Καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά
την εκδήλωση σεισμού και κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου
Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στη σύνταξη ή
επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

4.2
Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του
Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την
εκδήλωση σεισμών
4.2.1 Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του
Συντονιστικού ΤοπικούΟργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση
ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις
εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)
συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. τροποποίηση του παρόντος
σχεδίου) και συχνότερα.
Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για
την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην

•

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν
τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που
προτάθηκαν στο ανωτέρω ΣυντονιστικόΤοπικό Όργανο

4.2.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
•

Συνδράμει τον Δήμαρχο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και δύναται να τον
αντικαθιστά, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Δήμαρχο, σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας του.

4.2.3Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)στη φάση
συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων
που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για πρόληψη
και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση
σεισμών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και με βάση τα μέτρα,
έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω ΣυντονιστικόΤοπικό Όργανο.

4.2.4 Γραμματέας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Διαβιβάζει τα πρακτικά τουΣΤΟστο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ,
στους εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας για την ενημέρωση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των
φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ εν όψει
επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισμών
4.3.1 Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•
•
•

Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο
Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί
Εντολήπρος το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για έλεγχο της πορείας
υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την
Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

4.3.2 Αντιδήμαρχοςθεμάτων Πολιτικής Προστασίας
Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων
προπαρασκευαστικών δράσεων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε συνεργασία με το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

4.3.3 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•
•

Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου
Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει ο
Δήμος, καθώς και των μέσων που δύνανται να διατεθούν μέσω τουμνημονίου
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών και ενημέρωση του Δημάρχου

4.4 Δράσεις του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
μετά την εκδήλωση του σεισμού
4.4.1 Δήμαρχος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

•

•

•

•
•

•

Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των
ορίων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
συνεπειών λόγω σεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των
υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,για συλλογή περαιτέρω
πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού
Εντολή προς τη Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιών για άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που
στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος
σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
Εντολή προς τη Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιών για διάθεση προσωπικού και μέσωνπου
διαθέτουν (μηχανήματα έργων, κλπ.) για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών
συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων
φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτειο
Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε όμορους Δήμους
μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για υποβολή αιτήματος
συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, από
όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ
Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των
πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από
επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α)

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου γιατην ενεργοποίηση, εφόσον
συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση
επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
λόγω σεισμού
Εντολή του Δημάρχου προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για σύγκληση
του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
Ενημέρωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την τρέχουσα κατάσταση
Αίτημα στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την κήρυξη της περιοχής που
πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
Ενημέρωση της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», ώστε να διενεργήσουν μετασεισμικό
έλεγχο των Σχολικών Μονάδων, εφόσον μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών
Μονάδων από τους υπαλλήλους του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόντα (Παράρτημα Β),προκύψει η σχετική ανάγκη.
Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας αν κρίνεται απαραίτητο (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
Άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Κοζάνης, στις περιπτώσεις που ο
Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέσων των
αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής
τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση σεισμού
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική
αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου γιατην ενεργοποίηση
εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του
Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, καθώς και για τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας.
Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, για τη δρομολόγηση δράσεων
που αφορούν τη δημιουργία καιλειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το τηλεφωνικό Κέντρο θα καταγράφει
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισμού (καταρρεύσεις
κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και θα τα προωθεί στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για
άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και, εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης του
Δημάρχου με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα καταγράφει στον πίνακα Α του
Παραρτήματος Ι, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων
από κλιμάκιο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. .

4.4.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
•

•

Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του ΔήμουΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στην αντιμετώπιση
κινδύνων λόγω σεισμών, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

4.4.3Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

Άμεση ενημέρωσητης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καιτηςΔ/νσης Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος και Πρασίνου που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση
κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.
Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης , τον Αστυνομικό Σταθμό
Βελβεντού και την Π.Υ. Κοζάνης για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται
με τις επιπτώσεις του σεισμού.
Επικοινωνία με το Παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα
Υγείας, Ιδιωτικά Νοσοκομεία κ.λ.π.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με
τραυματισμένους πολίτες από την εκδήλωση σεισμού.
Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για
λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προέρχονται από την εκδήλωση σεισμού.
Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του
Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου.
Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και
διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου.
Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και
μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου
έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση του φαινομένου.
Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου
ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική
εντολή του Δημάρχου.
Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του
Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.
Εξασφάλιση της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει
στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από την
εκδήλωση σεισμού (χώροι καταφυγής).

•
•
•

•

Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων
που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου
Ενεργοποίηση μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου εθελοντικών οργανώσεων
πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο
έργο του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

4.4.4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•

•

•

•
•

Διενεργεί άμεσα οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές
μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση
ζημιών
Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση
της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή,
τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ
Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά
προσόντα (Παράρτημα Β),προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό
έλεγχο των σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείς
βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί
η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων
Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλουςτης, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην
πληγείσα περιοχή και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων
αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό ή άλλα
επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που
απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων
Αναγνωρίζει τα κτίρια και τις κατασκευές στα οποία θα πρέπει να γίνει άρση
επικινδυνοτήτων

4.4.5 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που
προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενωνυπηρεσιακών μονάδων του
Δήμου, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και
εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών
κλπ.) και τις πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει

4.4.6 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

Μεριμνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία
των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου

4.4.7 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

Συλλέγει πληροφορίες, σε συνεργασία με τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ και των υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τον αριθμό των πολιτών που θα χρειαστούν άμεση
στέγαση, και ενημερώνει τον Δήμαρχο

4.4.8 Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

•
•

Καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισμού
(καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και τα προωθεί στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Καταγράφει αιτήματα πολιτών που θα χρειαστούν άμεση προσωρινή διαμονή και
ενημερώνει τον Δήμαρχο και την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Κατόπιν εντολής Δημάρχου καταγράφει σε πίνακα (Πίνακας Α, Παράρτημα Ι) σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.3.4 του παρόντος, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν τον
μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων τους και εν συνεχεία τον διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), ώστε κλιμάκια της
Γενικής Διεύθυνσης να διενεργήσουν τους μετασεισμικούς ελέγχους.

4.4.9 ΔημόσιαΕπιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•

Ελέγχει την παροχή πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) και λαμβάνει
μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού

4.4.10 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
•
•
•

Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή αρμοδιότητάς
τους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων, εγκλωβισμοί κλπ)
Επικουρούν το έργο του Δημάρχου στην περίπτωση που αποφασιστεί το μέτρο της
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών
Συμμετέχουν στο ΣΤΟ, εάν κληθούν

ΜΕΡΟΣ 5
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.1 Μέσα επικοινωνίας
Στον ΔήμοΒΕΛΒΕΝΤΟΥ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας (ενδεικτικά)
Α) Σταθερά τηλέφωνα του Δήμου. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα σταθερά
τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας
Β) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας. Στο Παράρτημα Β
αναφέρονται αναλυτικά τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής
προστασίας
Γ) Σταθμός βάσης ασυρμάτου με 4 ασύρματες συσκευές, οι οποίες έχουν δοθεί στους:
•
•
•
•

Δήμαρχο
Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ) Στο Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο για επικοινωνία με το κοινό
γιαθέματα που αφορούν α) καταγραφή προβλημάτων από την εκδήλωση σεισμού στη
επικράτεια του Δήμου β) καταγραφή αιτημάτων για άμεση προσωρινή διαμονή πολιτών, γ)
καταγραφή αιτημάτων για μετασεισμικό έλεγχο κατοικιών και αποστολή λίστας στην
Γ.Δ.Α.Ε.Γ.Κ. και δ) πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ, που
χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση οι πολίτες (Σχεδιάγραμμα 1).

Αντιμετώπιση εκτάκτων Αναγκών

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ

Άμεση/Βραχεία Διαχείριση
Συνεπειών

Κατόπιν συνεννόησης με την
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ &
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ Α
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
ΣΤΗΝ Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
& ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχεδιάγραμμα 1.Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου κατά την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού

5.2Ροή πληροφοριών

5.2.1 Αρχική ειδοποίησηγια επιπτώσεις από σεισμό και αντιμετώπιση
εκτάκτωναναγκών
ΕΛΑΣ
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
ΠΣ

ΔήμαρχοςΓραφείο ΠΠ Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δημοτικές Υπηρεσίες
Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β.

Γραφείο ΠΠ Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  Δήμαρχο
 Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
Δ/ντή Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου
Δ/ντήΤεχνικών Υπηρεσιών
 Υπηρεσία Πρόνοιας
Δ/ντήΔημοτικής Αστυνομίας
 Πρόεδρο ΔΕΥΑ
 Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Διεύθυνση Πολ. Προστ. Περιφέρειας Δυτ.
Μακεδονίας
 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Κοζάνης
 ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ

 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής
προστασίας

5.2.2 Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών και
της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης.
Δήμαρχος  Αντιδήμαρχος ΠΠ 
Γραφείο ΠΠ Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Πρασίνου

Δ/ντή Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
 Πρόεδρο ΔΕΥΑ
 Τεχνικές Υπηρεσίες
 Υπηρεσία Πρόνοιας
 Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής

προστασίας

ΜΕΡΟΣ 7
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας
περιλαμβάνεται και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές,
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.
Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των
πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει
θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη
απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η
αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 η οποία ενσωματώνει τις αλλαγές που έχουν
επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:
•

•

•

•

Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη
των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο
Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο,
η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να
εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη
Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β',
γ' και δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους
αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους
Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν
την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των
σεισμών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:
•

•

•

•

•

Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή που τεκμηριωμένα
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, αποτελεί δράση
πολιτικής προστασίας, η οποία δρομολογείται για την προστασία της ζωής και της υγείας
τους
Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους,
το οποίο πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να
γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, που
στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού
φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών
συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο
είναι δυνατό να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο 4
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική
προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή
τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον
οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης
Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και
επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν
πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον
της περιοχής που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο, ή σε κάποια απόσταση από
την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή
εντός του χώρου που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο και η προσωπική τους
ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το
ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται
εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.
Ο κίνδυνος που διατρέχουν άμεσα οι πολίτες μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού
προέρχεται κατά βάση:
α) από εκτεταμένες πυρκαγιές σε αστικό χώρο
β) από διαρροές επικίνδυνων ουσιών, κλπ.
γ) από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα
δ) από εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη μετασεισμική περίοδο.

4

Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν
εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου
απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
αυτών στις περιπτώσεις πλημμυρών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης
πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες.

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ
αιτίας σεισμών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους.
Η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, πρέπει να
βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού
των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
Στις περιπτώσεις των σεισμών η ευθύνη περιορισμού των συνεπειών και κατά συνέπεια η
αρμοδιότητα εισήγησης στα όργανα λήψης της απόφασης που ορίζονται στο άρθρο 108
του Ν.4249/2014, ανήκει:
•

•

•

στον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στις περιπτώσεις εκτεταμένων πυρκαγιών σε
αστικό χώρο, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που συνδέονται με διαρροές επικίνδυνων
ουσιών, κλπ. μετά από σχετική ενημέρωση από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον υπεύθυνο της
εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή
στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή στις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις
Τεχνικών Έργων των Περιφερειών σε περιπτώσεις επαγόμενων κατολισθητικών
φαινομένων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να
ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50Α),
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45Α).
στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων στις περιπτώσεις εκτεταμένων καταρρεύσεων
κτιρίων ή στοιχείων τους που δύναται να καταρρεύσουν κατά την μετασεισμική περίοδο
και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν στην
περιοχή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρώτα αποτελέσματα των αυτοψιών των
συνεργείων της ΓΔΑΕΦΚ που έχουν μεταβεί στη πληγείσα περιοχή, όταν αυτό είναι εφικτό.
Σημειώνεται ότι η δράση της απομάκρυνσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν
εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την υλοποίησή της.
Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό κατολισθητικών φαινομένων, αυτό
μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση, δεδομένου του
προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.
Η ανωτέρω σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της
υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό
την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για
τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των
διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας,
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων,
Κατασκηνώσεις, Τουριστικά καταλύματα, κλπ).
Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπεύθυνων
λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση από τους φορείς που
ορίζονται εκ του θεσμικού τους ρόλου κατά περίπτωση και έχουν την ευθύνη περιορισμού
των επιπτώσεων από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω
υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο Δήμαρχο, όπως

επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής τους για
τις δράσεις που δρομολογούνται από άλλους φορείς.
Προς υποβοήθηση του έργου τους στη λήψη και υλοποίηση της απόφασης για την
οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών εξαιτίας σεισμών, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι
Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μπορούν άμεσα να
συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας.
Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για τη μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από
φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα
(κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή
η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων
(σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε
τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο
υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής
τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους,
μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την
Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα (Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41Α), Ν. 3511/2006
(ΦΕΚ 258Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73Α). Ειδικότερα, η
Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014
(ΦΕΚ 73Α), έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση
πολιτών.
Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την
απομάκρυνσή τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή
τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την
περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή
περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η
παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής
βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217Α).
Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με τη διαδικασία
της επίταξης δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρθ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το
άρθρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α–ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Επισυνάπτεται αντίγραφο του μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων επικοινωνίας των
εργοληπτών.

Κατάλογος Οχημάτων-Μηχανημάτων (Ενδεικτικός*) του ΔήμουΒελβεντού
Ι. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ:

1

Ένα (1) Πυροσβεστικό Μηχάνημα (MAZDA BT50) με αριθμό ΜΕ 112995 με
δεξαμενή 800 λίτρων.

2

Ένα (1) Πολυμηχάνημα (DAIMLER CHRYSLER UNIMΟG U300) με αριθμό
ΜΕ112994 με δεξαμενή 2 κυβικών

3

Ένα (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή (KOMATSU) με αριθμό ΜΕ 84184.

4

Ένα (1) Φορτηγό (MERCEDES) με αριθμό ΚΗΙ 5208 ωφέλιμου φορτίου 2.7
Τόνων

5

Ένα (1) Φορτηγό των (DAIMLER BENZ 1017) με αριθμό ΚΗΙ 5209 ωφέλιμου
φορτίου 5,3 τόνων

6

Ένα (1) ημιφορτηγό (TOYOTA HILUX 4Χ4) με αριθμό ΚΗΙ 5207 ωφέλιμου
φορτίου 0,5 τόνου.

7

Ένα (1) ημιφορτηγό (ΤΟΥΟΤΑ KUN 15 2Χ4) με αριθμό ΚΗΙ 8514 ωφέλιμου
φορτίου 1,2 τόνων.

8

Ένα (1) ημιφορτηγό (ΜΙTSUBISHI L200 4Χ4) με αριθμό ΚΗΥ 8965 ωφέλιμου
φορτίου 1,1 τόνων.

9

Ένα (1) επιβατικό (SANTANA VITARA 4Χ4) με αριθμό ΚΗΥ 8974 5 θέσεων

10

Ένα (1) επιβατικό (HONDA CR-V 4Χ4) με αριθμό ΚΗI 8669 5 θέσεων

11

Ένα (1) φορτηγό πυροσβεστικό τύπου STEYR 680 M3 με δεξαμενή 2,5 τόνων
χωρίς αριθμό που παραχωρήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την
ορεινή κοινότητα Καταφυγίου

ΙΙ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ:

Μαλλούς Θωμάς (τηλ. 2464031141 & 6977658286)

1

Ένα (1) φορτηγό των 10 τόνων.

2

Ένα (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή J.C.B.

3

Ενα (1) Φορτωτή

4

Μία (1) ελαστιχοφόρα τσάπα
Τσιτσιώκας Γεώργιος (τηλ. 2464032355 & 6932335662)

1

Μία (1) ελαστιχοφόρα τσάπα.

2

Ένα (1)φορτηγό των 10 τόνων.

3

Ένα (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή J.C.B.
Τζινίκος Ιωάννης (τηλ: 2464032325 & 6936907830)

1

Ένα (1) υδροφόρο μηχάνημα

2

Ένα (1) Εκσκαφέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β–ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ακολούθως παρατίθεται κατάλογος όλων των Ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών
καταλυμάτων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με τα ακόλουθα
στοιχεία:
•
•
•

Ονομασία επιχείρησης
Ιδιοκτήτης / υπεύθυνος λειτουργίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ
α/α

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ

ΚΙΝΗΤΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

24640

6937494900

ΜΠΙΑΛΑΣ

«ΑΓΝΑΝΤΙ»

49002

2

ΞΕΝΩΝΑΣ

24640

«ΕΝΝΙΑ

49012

ΜΟΥΣΕΣ»

ΑΣΤ.
6970096806

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
Μ.

ΚΑΤΑΦΥΓΙ
Α

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ

ΚΙΝΗΤΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

α/α
1
2

ΟΣ
ΞΕΝΩΝΑΣ «PIERIA

24640

MOUNTAINRESORT»

22500

ΞΕΝΩΝΑΣ

24640

«ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ»

23284

6908244754
6974712049

ΔΗΜΟΥ Δ.
ΠΑΠΑΡΑΚΟΥ
ΠΑΠΑΡΑΚΟΥ Ι

24640
24284
3

ΞΕΝΩΝΑΣ

24640

«ΜΟΥΣΕΣ»

24506

6945978166

ΒΕΡΓΟΣ Β.

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ
α/α

ΟΜΟΜΑ

ΤΗΛ

ΚΙΝΗΤΟ TΗΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1

ΞΕΝΩΝΑΣ

24640

6948830410

ΖΑΡΟΥΧΑΣ Ι

«ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ»

24671

6973800481

ΜΥΛΩΝΑΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ–ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ακολούθως παρατίθεται αναλυτική κατάσταση όλων των οικισμών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) (μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ΓΠ- 191/18-3-2014
(ΦΕΚ 698Β) απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό
11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465Β) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής
Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»»).

Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Μόνιμος πληθυσμός

Δημοτική Ενότητα Βελβεντού
Κοινότητα Βελβεντού

3100

Κοινότητα Αγίας Κυριακής

100

Κοινότητα Καταφυγίου

200

Κοινότητα Πολυφύτου

20

Οικισμός Παλαιογρατσάνου

80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ–ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ακολούθως παρατίθεται ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και
υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠυροσβεστικόΣώμα: 199
ΠυροσβεστικήΥπηρεσίαΚοζάνης: 2461021199
2461353300, 2461353308
Δασονομείο Σερβίων: 2464021459
ΔήμοςΒελβεντού: 2464350300
ΑστυνομικόΤμήμαΣερβίων 2464023333 &
2464021492
Αστυνομικός Σταθμός Βελβεντού 2464044002
ΚέντροΥγείαςΣερβίων: 2464350000
Περιφερειακό ΙατρείοΒελβεντού: 2464032222
Κλήσηεπείγουσαςανάγκης
ΔιεύθυνσηΠολιτικήςΠροστασίαςΠεριφ. Δυτ.
Μακεδονίας: 2461351366
Διευθυντής Πολ. Προστασίας Π.Δ.Μ. Ασλανίδης
Πρόδρομος: 6945107898

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Τ.Ο. ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
τηλ.
2464350306

1

Δήμαρχος – Πρόεδρος ΣΤΟ

Στεργίου Μανώλης

Fax:
2464350311
Κιν:

6978117860
κιν.
Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων
2

και καθημερινότητας

6973225899
Αχίλλας Γεώργιος
Fax:
2464350311
κιν.

Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακών
Τσιτσιόκας Νικόλαος
3

6942466921

Προγραμμάτων, Ψηφιακών
Fax:
Μέσων, Υποδομών &Εμπορίου
2464350311
κιν.

4

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
και Τουριστικής Προβολής

6989170955
Καμκούτης Θωμάς
Fax:
2464350311
κιν.

5

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και
Κοινωνικής Πολιτικής

Εμμανουήλ Δημήτριος

6980360373

Fax:
2464350311
Κιν:

Πρόεδρος Κοινότητας Αγίας

6993543807
Ζουζώς Δημήτριος

6
Κυριακής

Fax:
2464350311
Κιν:

Πρόεδρος Κοινότητας

Αθανασόπουλος

7

6975589190
Βελβεντού

Αθανάσιος
Fax:

2464350311
Κιν:
Πρόεδρος Κοινότητας

6978112662
Πούλιος Αθανάσιος

8
Καταφυγίου

Κιν:
6948166844

Πρόεδρος Κοινότητας

Κιν:
Βρακόπουλος Αντώνιος

9
Πολυφύτου

6945411224
Ζορζοβίλης Ζήνων

Κιν.
6974806056

10

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κιν.
Μανώλας Αριστείδης

Κιν.

Αναπληρώτρια
11

6972832654

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και

6989170957

Αγγέλη Ειρήνη

Περιβάλλοντος

Fax:
2464350311
τηλ.

Στέλεχος Πολιτικής Προστασίας
2461351366
12

Περιφερειακής Ενότητας

Πρόδρομος Ασλανίδης
κιν. 6945107898

Κοζάνης
Fax 2461047241

Τηλ:
13

Εκπρόσωπος Στρατού

Αντισυνταγματάρχης
6917438061
Μαμάτσιος Θωμάς

14

Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ.

Όποιος ορισθεί από την

τηλ.

Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων

Υπηρεσία

2464023333
Fax:
2464021492

Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ.
15

Όποιος ορισθεί από την

τηλ.

Υπηρεσία

2464044002

Αστυνομικού Σταθμού
Βελβεντού
τηλ.
Πυροσβεστική Υπηρεσία

Όποιος ορισθεί από την

2464021198

Σερβίων

Υπηρεσία

Fax:

16

2464021198
Τηλ:
2464021549
Κιν:
17

Δασονομείο Σερβίων

Συρόπουλος Χρήστος
6973204594
Fax:
2464021459
Κιν:

18

Κυνηγετικός Σύλλ. Βελβεντού

Καραλής Ζήνων
6947771233

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής
Τσικόπουλος Αλέξιος

19
Προστασίας Καταφυγίου

κιν. 6946953049

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α)Κατάλογος Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για μετασεισμικό
έλεγχο κτιρίων από την ΓΔΑΕΦΚ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΟΡΟΦΟΙ
ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΛΑΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β) Κατάλογος Πολιτών του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ που αιτούνται άμεσαπροσωρινή
διαμονή
α/
α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο

ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο

ΤΗΛΕΦΩΝ
Ο ΚΙΝΗΤΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
2
3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.
2.
3.

Γραφείο Δημάρχου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης
Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων-Βελβεντού
Αστυνομικός Σταθμός Βελβεντού

