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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΘΕΑΛΙΑ - Σ. ΕΛΛΑΔΑ 
  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ  
ΘΕΑΛΙΑ – ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΚΙΝΔΤΝΩΝ  
ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΙΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΙΑΓΩΓΘ – ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΝΣΑΞΘ 

           Οι ςειςμοί εντάςςονται ςτθν κατθγορία των φυςικϊν καταςτροφϊν και μπορεί να 

κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι και τθν περιουςία των ανκρϊπων και να προκαλζςουν 

καταςτροφζσ ςτθν οικονομία και τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ το 

γεγονόσ ότι θ Ελλάδα κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ ςτον κόςμο από 

πλευράσ ςειςμικότθτασ, βρίςκεται ςυνεχϊσ ςε υψθλό ςειςμικό κίνδυνο, κρίνεται  

αναγκαία θ άμεςθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ του φαινομζνου τόςο ςε επίπεδου 

ςχεδιαςμοφ – πρόλθψθσ όςο και ςτθν αντιμετϊπιςθ – αποκατάςταςθ. 

 Η Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ βρίςκεται ςτθν Βϋ 

ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ςτο ςφνολό τθσ, εκτόσ από το Νότιο τμιμα τθσ Ρ.Ε. 

Εφβοιασ που βρίςκεται ςτθν Αϋ ηϊνθ (Ραράρτθμα ΣΤϋ). 

 Το παρϊν Μνθμόνιο ςυντάςςεται ςε εναρμόνιςθ  με το Α.Ρ.  717/30-01-2020 

(ΑΔΑ:6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ) ζγγραφο τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. ‘’1θ Ζκδοςθ του Γενικοφ Σχεδίου 

Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από 

τθν Εκδιλωςθ Σειςμϊν με τθν κωδικι ονομαςία ‘’ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ’’  ςτα πλαίςια του Γενικοφ 

Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ ‘’Ξενοκράτθσ’’’’ ςτο οποίο 

προςδιορίηονται με αναλυτικό τρόπο οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων 

φορζων και δίδονται ςυντονιςτικζσ οδθγίεσ ανά ςτάδιο επιχειριςεων και δράςεων 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ  και ειδικότερα όςον αφορά τθν εμπλοκι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ. 

Αναλυτικότερα περιγράφονται και προςδιορίηονται οι κφριεσ δράςεισ του Συντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ, όςον αφορά τθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν ςτο ςτάδιο ςχεδιαςμοφ και πρόλθψθσ, όςο και τθσ 

αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ. 

Ειδικότερα λόγω του ότι δεν υπάρχει προειδοποίθςθ εκδιλωςθσ ενόσ ςειςμοφ, 

προςδιορίηονται τα ςτάδια ωσ εξισ:   

1) Συνικθσ ετοιμότθτα  

2) Αντιμετϊπιςθ (Άμεςθ Κινθτοποίθςθ – Επζμβαςθ) 



4 

 

3) Αποκατάςταςθ, Αρωγι 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ  ΘΕΑΛΙΑ – ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ρόλοι, Αρμοδιότητεσ και Δράςεισ τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ  Θεςςαλίασ – τερεάσ 

Ελλάδασ 

 

ΦΑΘ 1η : ΤΝΘΘΘ ΕΣΟΙΜΟΣΘΣΑ 

ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ 

Ζκδοςθ απόφαςθσ ςφςταςθσ επιτροπϊν για τθν διενζργεια 

πρωτοβάκμιου προςειςμικοφ ελζγχου κτιρίων αρμοδιότθτασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

Θ Αριθ. Πρωτ. 100/25936/20-02-2018 

(ΑΔΑ:ΩΗΘΘΟΡ10-3Κ9) Απόφαςη για την 

Θεςςαλία του υντονιςτή Α. Δ.  

Θεςςαλίασ – τ.Ελλάδασ και η  Αριθ. 

Πρωτ. 101/25941/20-02-2018 

(ΑΔΑ:6ΛΘ7ΟΡ10-Μ9Χ) Απόφαςη για την 

τ. Ελλάδα του υντονιςτή  Α. Δ. 

Θεςςαλίασ – τ.Ελλάδασ. 

Εντολι για τθν κατάρτιςθ επικαιροποιθμζνου καταλόγου 

μθχανικϊν για τον άμεςο οπτικό ζλεγχο κτιριακϊν υποδομϊν, 

κακϊσ και  για ςυνδρομι ςτο ζργο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν 

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.). 

Παράρτημα Α΄ 

Ζγκριςθ του παρόντοσ Μνθμονίου και των Ραραρτθμάτων 

του με το ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ 

που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν 

δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.  

Παρόν Μνημόνιο 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Σφνταξθ και επικαιροποίθςθ μνθμονίου ενεργειϊν για 

περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν που προζρχονται από 

ςειςμοφσ ςτο οποίο να καταγράφονται οι ενζργειεσ ςτισ 

οποίεσ πρζπει να προβοφν όλεσ οι αρμόδιεσ οργανικζσ 

μονάδεσ τθσ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τθν υλοποίθςθ 

των δράςεων που προβλζπονται από το μνθμόνιο  

Παρόν Μνημόνιο 

Σφνταξθ ονομαςτικισ κατάςταςθσ των υπευκφνων και 

αναπλθρωτϊν τουσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

υλοποίθςθ δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που ςυνδζονται  

με τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ ςειςμοφ, 

με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ. 

Παράρτημα Β΄ 
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Καταγραφι και επικαιροποίθςθ των επιχειρθςιακά ζτοιμων 

μζςον, που διακζτει θ  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και τα οποία 

είναι απαραίτθτα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν 

και τθν διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγου ςειςμοφ. 

(μθχανθμάτων ζργων, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ κ.τ.λ) 

Παράρτημα Γ΄ 

Ρροςδιοριςμόσ κτιρίων θ άλλου χϊρου όπου ςε περιπτϊςεισ 

κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ λόγου ςειςμοφ ο Γενικόσ 

Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κα ςυντονίηει τθ 

διάκεςθ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςον εντόσ των 

διοικθτικϊν ορίων για τθν αντιμετϊπιςθ  εκτάκτων αναγκϊν 

που μπορεί να προκλθκοφν από εκδιλωςθ ςειςμικϊν 

φαινομζνων.  

Θ Αριθ. Πρωτ.453/112257/7-6-2012 

ζγγραφο τησ Διεφθυνςησ Πολιτικήσ 

Προςταςίασ και το Αριθ. Πρωτ. 

Φ.900/436/2498/     3-9-2012 

ζγγραφο απάντηςη του ΑΣΑ. 

Αποςτολι εγγράφου ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ για τουσ 

χϊρουσ καταυλιςμοφ μετά τθν εκδιλωςθ ςειςμικϊν 

φαινομζνων που ζχουν προςδιοριςκεί από τα Σ.Ο.Ρ.Ρ. 

 

Κοινοποίθςθ του επικαιροποιθμζνου μνθμονίου τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ρεριφερειακι  Διοίκθςθ του 

Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ για 

λόγουσ άμεςθσ κινθτοποίθςθσ και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ. 

 

Εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με το κζντρο επιχειριςεων τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και των λοιπϊν 

εμπλεκόμενων φορζων ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ. 

 

Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ 

από κινδφνουσ που προζρχονται  από ςειςμοφσ με βάςθ τθσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και το ζντυπο υλικό που ζχει εκδοκεί  

από τθν κεντρικι Διοίκθςθ (ΟΑΣΡ-ΓΓΡΡ).  

Παράρτημα Δ΄ 

Διανομή ςχετικών φυλλαδίων 

Διανομι των εγκυκλίων και των κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ 

ΓΓΡΡ προσ τουσ  ΟΤΑ. 

 

Συμμετοχι ςτα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

(ΣΟΡΡ) των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και του Συντονιςτικοφ 

Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) των Διμων. 

 

Ενθμζρωςθ των υπαλλιλων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ ςχετικά με τα μζτρα 

αυτοπροςταςίασ και τθν εκκζνωςθ κτθρίων, ςε ςυνεργαςία 

με τθσ προϊςτάμενοφσ τθσ. (Διανομι ςχετικϊν φυλλαδίων). 

 

Κατάρτιςθ και τιρθςθ επικαιροποιθμζνου καταλόγου 

(μθτρϊου) καταλλιλων (κατά προτίμθςθ ζμπειρων) 
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μθχανικϊν για  άμεςο οπτικό ζλεγχο: 

α) κτθρίων που ςτεγάηονται Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ  

β) για τον άμεςο ζλεγχο υποδομϊν αρμοδιότθτασ, 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ  

γ)  για  ςυνδρομι ςτο ζργο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν 

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.). για τον ζλεγχο των κτθρίων εφόςον τοφτο 

απαιτθκεί. 

 

                                                                                    

 

ΦΑΘ 2η : ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ (Άμεςη κινητοποίηςη – επζμβαςη) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ 

Εντολι για άμεςθ κινθτοποίθςθ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ΔΙΡΕΧΩ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ), διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ και 

εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τθσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ. 

 

Εντολι για τθν οργάνωςθ Συντονιςτικοφ Κζντρου το οποίο κα 

λειτουργεί ςε αςφαλζσ χϊρο με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ. 

 

Εντολι για επάνδρωςθ Συντονιςτικοφ Κζντρου με 

ςυνδζςμουσ τθν ΕΛΛΑΣ και Ρ.Υ. για κάλυψθ επικοινωνιϊν αν 

υπάρχουν δυςχζρειεσ. 

 

Ειςιγθςθ ςτον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για 

τθν ζκδοςθ απόφαςθσ χαρακτθριςμοφ τθσ καταςτροφισ και 

τθν αντίςτοιχθ απόφαςθ κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. 

Ν. 3013/2012 

Συνεχισ ενθμζρωςθ από τθν Δ/νςθ  Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ – Στ. Ελλάδασ, 

εκτίμθςθ των επιπτϊςεων με ςκοπό τθν ιεράρχθςθ των 
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δράςεων 

Υποςτιριξθ του ζργου των λοιπϊν επιχειρθςιακά 

εμπλεκόμενων φορζων ( Ρ.Σ. , ΕΛΛΑΣ, Ρεριφερειϊν, Διμων 

κλπ ), όταν αυτό απαιτθκεί. 

 

Ενθμερϊνει τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.  

Κινθτοποιεί δια μζςου τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τα 

ιδθ ευριςκόμενα ςε ετοιμότθτα δυναμικό και μζςα και 

ςυγκροτεί ςυνεργεία από υπαλλιλουσ μθχανικοφσ όλων των 

Υπθρεςιϊν τθσ Α.Δ.Θ.-Στ. Ε., προκειμζνου να προβοφν:  

α) Στθν διαπίςτωςθ τυχόν ηθμιϊν και εκτίμθςθ του δυναμικοφ 

και μζςων για τθν αποκατάςταςι τθσ.  

Β)  Στον άμεςο οπτικό ζλεγχο κτθριακϊν εγκαταςτάςεων και 

εξζταςθ εναλλακτικϊν λφςεων τθσ  Α.Δ.Θ.-Στ. Ε.    

 γ) Στον ζλεγχο των τεχνικϊν ζργων και άλλων ζργων 

υποδομισ, αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ τθσ  Α.Δ.Θ.-Στ. Ε., που 

αφοροφν ςτθν λειτουργία τθσ. 

 

Εντολι για διάκεςθ προςωπικοφ ςτθν Επιτροπι 

πρωτοβάκμιου και δευτεροβάκμιου ελζγχου κτθρίων ( εάν 

κρικεί αναγκαίο ), μετά το ςειςμό, για τθσ διενεργοφμενεσ 

αυτοψίεσ ςτθν καταγραφι των πλθγζντων  κτθρίων και τθν 

άρςθ των διαπιςτωμζνων επικινδυνοτιτων. 

 

Σε περιπτϊςεισ τοπικϊν και περιφερειακϊν καταςτροφϊν 

μεγάλθσ ζκταςθσ δφναται να αναλαμβάνει εντόσ τθσ χωρικισ 

του αρμοδιότθτασ και εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, το 

ςυντονιςμό διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων 

για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ  διαχείριςθ 

των ςυνεπειϊν, κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ με τον Γενικό 

Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

 

Εντολι για ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, τθσ οικείεσ Ρεριφζρειεσ και τθσ 

οικείουσ Διμουσ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ με τα 

αρμόδια όργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και τθσ υποβοικθςθ 

του ζργου τθσ. 

 

Μετεγκατάςταςθ του Γραφείου του Συντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςε κτίριο του ΑΤΑ για τον 

ςυντονιςμό, διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων εντόσ των 

διοικθτικϊν ορίων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν 
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όταν κρικεί ακατάλλθλο το υπάρχον κτίριο τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ.  

Σε περιπτϊςεισ Ρεριφερειακισ καταςτροφισ μικρισ ζκταςθσ 

ι ςε τοπικζσ καταςτροφζσ μικρισ ζκταςθσ αποφαςίηει για τθν 

υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ των 

πολιτϊν και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ και 

Ρεριφερειάρχεσ. 

 

   

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Μόλισ θ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ λάβει από τθν αρμόδια Υπθρεςία (ΕΛ.ΑΣ) ι τθσ 

Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, ι τα 

γραφεία των οικείων Διμων τθν ενθμζρωςθ για τθν εκδιλωςθ ςειςμοφ θ επαγόμενου εξαιτίασ 

αυτοφ φαινομζνου προβαίνει ςτα εξισ:    

Επικοινωνεί με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου 

που ζχει πλθγεί από τον ςειςμό, κακϊσ και με τθν  Διεφκυνςθ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ  οικείασ  Ρεριφζρειασ, ςτα πλαίςια 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ςυμβάν. 

 

Άμεςθ ενθμζρωςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ 

 

Ραράλλθλθ ενθμζρωςθ του ΚΕΡΡ/ΓΓΡΡ   

Ενεργοποίθςθ του παρόντοσ Μνθμονίου  

Άμεςθ ενθμζρωςθ των αρμόδιων οργανικϊν μονάδων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που εμπλζκονται, για λόγουσ 

άμεςθσ κινθτοποίθςισ τουσ  μετά από ςχετικι εντολι του 

Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ΡΕΧΩΔΕ – 

Τεχνικοφ Ελζγχου – Δαςικϊν Υπθρεςιϊν). 

 

Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ των 

επιχειριςεων κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ  που προκλικθκαν ι 

ενδζχεται  να προκλθκοφν από τουσ αρμόδιουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ και ενθμερϊνει τον Συντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

 

Άμεςθ επικοινωνία με τα Γραφεία  Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των 

οικείων Διμων, τθν Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ  

οικείασ  Ρεριφζρειασ, και το ΚΕΡΡ τθσ ΓΓΡΡ, για λόγουσ 

αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ 

πόρων.    
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Αιτιματα, μετά από ςχετικι εντολι, για ςυνδρομι με υλικά 

και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ ςτθν αντιμετϊπιςθ 

εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω 

ςειςμικοφ φαινομζνου, από όμορεσ Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ και το ΚΕΡΡ / ΓΓΡΡ. 

 

Κατάςταςθ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με 

ευκφνθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ, ζχουν εμπλακεί προσ 

υποβοικθςθ του ζργου των εμπλεκομζνων φορζων για τθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των 

ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ ςειςμικϊν φαινομζνων. 

 

Κινθτοποιεί κατόπιν εντολισ του Συντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ, 

τα είδθ ευριςκόμενα ςε ετοιμότθτα δυναμικό και μζςα 

Παράρτημα Γ΄ 

Συγκρότθςθ ςυνεργείων από υπαλλιλουσ Μθχανικοφσ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ 

για να προβοφν ςε άμεςο οπτικό ζλεγχο των κρίςιμων 

υποδομϊν για τθν λειτουργία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ, κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και 

εξζταςθ εναλλακτικϊν λφςεων. 

Παράρτημα Δ΄ 

Μετεγκατάςταςθ και λειτουργία του ΚΕΡΡ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ 

και τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και επάνδρωςθ με 

ςυνδζςμουσ τθν ΕΛΛΑΣ και Ρ.Υ. όταν υπάρχουν δυςχζρειεσ 

ςτισ επικοινωνίεσ. 

Αριθ. Πρωτ. Φ.900/436/2498/     3-

9-2012 ζγγραφο ΑΣΑ. 

Ενθμζρωςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ ςχετικά με όλα τα παραπάνω. 

 

 

ΦΑΘ 3η : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ – ΑΡΩΓΘ 

 

ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ 

  Ενθμζρωςθ του κοινοφ για ηθτιματα που αφοροφν δράςεισ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ. 
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Απόφαςθ αποκλιμάκωςθσ δυναμικοφ και μζςων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ. 

 

Εντολι για καταςκευι οικιϊν ςυμβατικισ καταςκευισ ι 

προκαταςκευαςμζνων, κατόπιν εκχϊρθςθσ τθσ καταςκευισ 

με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν 

και Υποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων. 

 

                                                  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Ειςιγθςθ για αποκλιμάκωςθ του δυναμικοφ και μζςων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ. 

 

Στισ περιπτϊςεισ περιφερειακϊν θ τοπικϊν μεγάλθσ ζνταςθσ 

καταςτροφϊν, ςυγκεντρϊνει από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ και διαβιβάηει ςτθ ΓΓΡΡ όλα τα ςτοιχεία που 

ςυνδζονται με το φάκελο τθσ καταςτροφισ.   
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Έναπξη ισσύορ τος παπόντορ Μνημονίος 

 

Η ιςχφσ του παρόντοσ Μνθμονίου αρχίηει από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ από το 
Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ. 

Με τθν ζκδοςθ του παρόντοσ παλαιότερα ςχζδια παφουν να ιςχφουν. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 
 

Λάριςα, 16 - 03 - 2020     

 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΣΙΣΟΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α΄ : Κατάλογοσ (μθτρϊο) υπαλλιλων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που 
διακζτουν τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα, προκειμζνου να ςυνδράμουν ςτο 
ζργο τθσ Υπθρεςίασ Αποκατάςταςθσ Σειςμοπλικτων. 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β΄ : Ρροϊςτάμενοι – Τμθματάρχεσ Α.Δ.Θ-.Στ. Ε. 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ΄ : Κατάλογοσ επιχειρθςιακϊν ζτοιμων μζςων 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ΄ : Μζτρα Αυτοπροςταςίασ 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε΄ : Εγκφκλιεσ διαταγζσ και ζγγραφα Υπθρεςιϊν 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ΄: Χάρτθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ  

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Η΄: Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ  Α.Δ.Θ-.Στ. Ε. 

 

 

 

 

 

 


