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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
Στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού της Πολιτείας για την Πολιτική Προστασία της χώρας 

και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Δήμου προς τους πολίτες που ζουν στα 
χωρικά όρια ευθύνης του, ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα και 
σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων, 
καιρικών φαινομένων και των καταστροφών που αυτά προκαλούν.  

Πρόκειται για μέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόμο 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 
Α), περί «Αναβάθμισης πολιτικής προστασίας» και αποβλέπουν «στην προστασία της ζωής, 
υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που 
προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου», τα οποία 
εξειδικεύονται από το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» και επικαιροποιούνται 
διαρκώς.  

 
Σε αυτό το Μνημόνιο καταγράφεται ένας πρακτικός σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στα 

δεδομένα του Δήμου και τις δυνατότητες των υπηρεσιών του, με ενέργειες και μέτρα που 
αποβλέπουν :  

 
o στη διασφάλιση της ετοιμότητας του Δήμου έναντι ενδεχόμενων καταστροφών και στη 

λήψη προπαρασκευαστικών ενεργειών που αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πρόληψή 
τους.  

 
o στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στην, όσο γίνεται, ψύχραιμη και οργανωμένη 

αντίδραση των κατοίκων.  
 

o στο συντονισμό όλων των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στο 
σύστημα πολιτικής προστασίας τοπικά.  

 
o στην αξιοποίηση κάθε υποστήριξης από Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας ή 

μεμονωμένους εθελοντές και πολίτες.  
 

o στην αντιμετώπιση των καταστροφών και στην αποκατάσταση των συνεπειών τους.  
 
 

Στόχος είναι συγκεκριμένες και λεπτομερείς απαντήσεις σε ερωτήματα όπως :  
 

I. Πότε και γιατί κινητοποιούνται οι υπηρεσίες του Δήμου και οι πολίτες.  
 



II. Με ποιες δυνάμεις, με τι μέσα και με ποιους καταμερισμούς οργανώνεται κάθε φορά η 
κινητοποίηση.  

 
III. Πώς εξασφαλίζεται η έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και 

με τις άλλες υπηρεσίες και τις διάφορες βαθμίδες της Διοίκησης, αλλά και με τους πολίτες.  
 
IV. Πώς επιτυγχάνεται ο γρήγορος και αποτελεσματικός συντονισμός όλων των 

εμπλεκομένων μερών.  
 

Το Μνημόνιο ωστόσο δεν αποτελεί ένα «κλειστό» και πάγιο κείμενο σχεδιασμού. Μπορεί 
εύκολα να δεχτεί αναθεωρήσεις και να ενσωματώσει τροποποιήσεις και προσθήκες, αναλόγως με 
τυχόν αλλαγές στα δεδομένα και απρόβλεπτες καταστάσεις, χωρίς να θίγεται η σαφήνεια και 
λειτουργικότητά του. Είναι ένα κείμενο, του οποίου τα μέτρα και οι ενέργειες μπορούν να 
υλοποιηθούν από κάθε μέλος της Διοίκησης ή του προσωπικού.  
 
 
2. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  

 
Στο μνημόνιο περιλαμβάνονται :  
 

Η οργανωτική δομή του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με τις αρμοδιότητες 
και ευθύνες κάθε βαθμίδας.  
 

Αναγκαία και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν το Δήμο όπως :  
 

a. Στοιχεία της ταυτότητας του Δήμου (πληθυσμιακά, χωροταξικά κλπ).  
 

b. Καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών μέσων που διαθέτει και 
μπορεί να κινητοποιήσει ο Δήμος.  

 
c. Καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων ή ειδικευμένων εθελοντών που 

μπορούν να ενταχθούν στο Σύστημα Π.Π. του Δήμου.  
 

d. Καταγραφή όλων των Υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται και συνεργάζονται 
για την Π.Π.  

 
Τα στοιχεία αυτά συνιστούν μια αναγκαία βάση δεδομένων για την έγκαιρη και γρήγορη 

επικοινωνία – συντονισμό - και κινητοποίηση όλων των δυνάμεων.  
 
 Μέτρα και ενέργειες γενικού χαρακτήρα που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις καταστροφών και 
αναφέρονται σε κάθε φάση (πρόληψη – ετοιμότητα – αντιμετώπιση – αποκατάσταση).  
 
 Συμπληρωματικά ειδικά μέτρα και ενέργειες για κάθε ξεχωριστή περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  
 
 Παραρτήματα με πίνακες, καταλόγους και χάρτες, καθώς και σχετικά έγγραφα νόμων, 
εγκυκλίων κλπ της Πολιτείας.  
 
3. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
3.1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 Οι αρμοδιότητες του Δήμαρχου ως προς το έργο της Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται από το 
άρθρο 13, παράγραφος 1 του Νόμου 3013/2002.  
 



 Έχει την ευθύνη του γενικού συντονισμού και επίβλεψης του έργου της Πολιτικής Προστασίας 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής. 
  
 Προΐσταται ως πρόεδρος και έχει την ευθύνη συντονισμού του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
(Σ.Τ.Ο.), το οποίο συγκαλείται κάθε φορά με πρωτοβουλία του. Ωστόσο για το Δήμο Νέας Ιωνίας 
ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 618/ 32054/1-11-2019 Απόφαση Δημάρχου η Αντιδήμαρχος 
Σακκαλόγλου Αγγελική (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος) ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 
 
3.2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 
 Σύμφωνα με το Νόμο 3013/2002, στα πλαίσια της οργανικής διάρθρωσης του Δήμου Νέας 
Ιωνίας Αττικής, έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος κατά τον υπ’ αριθμό 64270/52352 
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/2013).  
 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας έχει τις εξής αρμοδιότητες :  
 
 Φροντίζει για την ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων ώστε να συντηρούνται και να 
διατηρούνται  σε καλή κατάσταση οι υποδομές και ο εξοπλισμός του Δήμου (μηχανήματα και 
μέσα) που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των καταστροφών.  
 
 Έχει την ευθύνη σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
(και προέδρου του Σ.Τ.Ο.) για την έγκαιρη και γρήγορη ενημέρωση των κατοίκων και του 
προσωπικού του Δήμου και την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων σε κάθε έκτακτη 
ανάγκη.  
 

Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος  του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας έχει 
τις εξής αρμοδιότητες :  
 
 Έχει τη διαρκή επικοινωνία με όλες τις βαθμίδες της Διοίκησης για τα ζητήματα Πολιτικής 
Προστασίας, καθώς και τις αναγκαίες επαφές με τις σχετικές Υπηρεσίες του Δήμου.  
 
 Ενημερώνεται για τις μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της 
Διοίκησης (Υπουργεία – Περιφέρεια).  
 
 Έχει την ευθύνη να επικαιροποιεί το Μνημόνιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, να τηρεί 
ημερολόγιο έκτακτων φαινόμενων και καταστροφών καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία.  
 
 Συμμετέχει στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)  ενημερώνει για την 
κινητοποίηση των δυνάμεων και των μέσων του Δήμου για να υλοποιηθούν αποφάσεις και μέτρα 
του Σ.Τ.Ο. που αφορούν τους πολίτες.  
 
 Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον Τύπο (ανακοινώσεις του Τμήματος  ή του Σ.Τ.Ο., 
αρθογραφία κλπ).  
 

Η στελέχωση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Νέας Ιωνίας καταγράφεται στο 
Παράρτημα 1.  

 
 
3.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ (Σ.Τ.Ο.) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
 Δυνάμει του Νόμου 3013/2002, συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 623/32309/4-11-2019 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του 



Δήμου Νέας Ιωνίας, με αρμοδιότητα την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών, μέσα στα διοικητικά όρια ευθύνης του Δήμου.  
 

Κατά το Νόμο το Όργανο αυτό αποτελείται από τους :  
 

1. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κα Αγγελική Σακκαλόγλου ως πρόεδρος (δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 618/ 32054/1-11-2019 Απόφασης Δημάρχου)  

 
2. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας  κο Αντώνιο Καρβουνιάρη Δημοτικό Σύμβουλο Νέας 

Ιωνίας, ως μέλος 
 

3. Δημοτικό Σύμβουλο Νέας Ιωνίας κο Φώτιο Τσομπάνογλου (από την αντιπολίτευση) ως 
μέλος 

 
4. Κο Χαχλάκη Αναστάσιο, ως εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα ως μέλος με αναπληρωτή τον εκάστοτε 
νόμιμο αναπληρωτή του  

 
5. Κο Δημητρακόπουλο Ευάγγελο, Υπολοχαγός (Τ.Χ.) 306 Ε.Β.Τ. ως Εκπρόσωπος του 

Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, ως μέλος 
 

6. Κα Μιδέρη Μαρία, Υπαστυνόμος Β’, ως Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.) του 
Δήμου, ως μέλος 

 
7. Κα Κόττα Βαρβάρα, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας ,ως 

Εκπρόσωπο της Δημοτικής Αστυνομίας, ως μέλος  
 

8. Κο Θεοδωρόπουλο Ιωάννη, Πύραρχος Θ΄Γραφείου Πυρασφάλειας (ΟΑΚΑ), ως 
Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ως μέλος  

 
9. Κα Αρίδα Μαρία,  Δασοπόνος του Δασαρχείου Πεντέλης, ως Εκπρόσωπο  του Δασαρχείου, 

ως μέλος με αναπληρώτρια την κα Ελένη Παπαδοπούλου, Δασοφύλακα  
 

10.  Κο Σμαραγδάκη Εμμανουήλ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
ως μέλος 

 
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων κοινωνικών φορέων καθώς και 

εκπροσώπων άλλων υπηρεσιών στις συνεδριάσεις του Οργάνου, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, οι διάφοροι εκπρόσωποι να ορίζουν αναπληρωτές τους.  
 
 Μέσω αυτού του οργάνου εξασφαλίζεται η έγκαιρη συνεργασία και συντονισμός όλων των 
εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και καταστροφών που 
αφορούν τα όρια ευθύνης του Δήμου, καθώς και η οργανωμένη αντίδραση και κινητοποίηση των 
πολιτών.  
 
 Στα προσαρτημένα του Μνημονίου (Παράρτημα 2) καταγράφονται όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες 
οι οποίες εμπλέκονται στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Διευθύνσεις – 
Τηλέφωνα).  
 
3.4. ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
 
 Οι ομάδες εκτάκτων αναγκών έχουν μόνιμο χαρακτήρα ή δημιουργούνται εκτάκτως και κατά 
περίπτωση (Παράρτημα 1 παράγραφο 1Γ και 1Δ) και κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: σε 



ομάδες  γενικών καθηκόντων – Α΄ Βοηθειών – Πυροπροστασίας / Πυρασφάλειας – Σεισμών – 
Κοινωνικής Υποστήριξης. 
 
 Το Τμήμα Περ. &  Πολιτικής Προστασίας φροντίζει για την προμήθεια όλων των απαραίτητων 
μέσων που απαιτούνται για το έργο των ομάδων.  
 
 
4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)  
 
 Καταγράφονται πληθυσμιακά, χωροταξικά κ.α. δεδομένα του Δήμου Νέας Ιωνίας.  
 
 Τα στοιχεία αυτά θα εμπλουτίζονται και θα επικαιροποιούνται διαρκώς, με ευθύνη του 
Τμήματος Περ. &  Π.Π. του Δήμου και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου.  
 
 Πίνακες και χάρτες που αφορούν τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στα προσαρτημένα του 
Μνημονίου (Παράρτημα 4).  
 
4.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 

Η Νέα Ιωνία είναι Δήμος της περιφέρειας πρωτεύουσας του Νομού Αττικής. Διοικητικά 
ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στα βόρεια προάστια. 

 
Καταλαμβάνει έκταση 4,4 τ. Χιλιομέτρων.  

 
Συνορεύει άμεσα με τους Δήμους : Αθηναίων, Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χαλκηδόνας - 
Φιλαδέλφειας, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης.  
 

Συνδέεται με την ευρύτερη περιοχή οδικώς ως εξής :  
 

Με το κέντρο της Αθήνας μέσω της Λεωφόρου Ηρακλείου, με τη Φιλοθέη μέσω της Λ. 
Βυζαντίου – Εθνικής Αντιστάσεως – Καποδιστρίου. Με τη Φιλαδέλφεια- Χαλκηδόνα με την οδό Ελ 
Αλαμέιν. Με το Γαλάτσι μέσω της Λ. Κύμης.  Ο οδικός άξονας, που αποτελείται από τις 
Λεωφόρους Αλέκου Παναγούλη - Κασταμονής, όπως επίσης και η οδός Ιφιγενείας, συνδέουν την 
Ανατολική Αττική με τη Δυτική Αττική. 
 
4.2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
 
 67,134 κάτοικοι (σύμφωνα με την απογραφή του 2011). Ο πραγματικός πληθυσμός όμως 
εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της απογραφής περίπου 100.000-120.000 
κάτοικοι δηλαδή σχεδόν διπλάσιος. 
 
4.3. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ  
 
 Το κύριο οδικό δίκτυο του Δήμου αποτελείται από τις Λ. Ηρακλείου, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, Λ. 
Κύμης. Τις οδούς, Αλέκου Παναγούλη – Κασταμονής, Καποδιστρίου, Ιφιγενείας, Ελ Αλαμέιν, Ελ. 
Βενιζέλου. 
 
 Οι παραπάνω οδοί συγκεντρώνουν το μεγάλο μέρος, των κεντρικών λειτουργιών του Δήμου. 
Παραλαμβάνουν επίσης μεγάλο φόρτο διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων προς Αθήνα, 
Μαρούσι,  Φιλοθέη,  και αποτελούν το δίκτυο μετακίνησης των λεωφορειακών γραμμών  που 
διασχίζουν την περιοχή του Δήμου.  
Λεωφορειακές γραμμές Α8, Πολυτεχνείο – Μαρούσι,724 για Θρακομακεδόνες, 602 Νέα Ιωνία - 
Καλογρέζα Πανόρμου, 421 Αγ. Ανάργυροι - Αγ. Παρασκευή,605 Περισσός,δύο δημοτικές τοπικές 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%918&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/724
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82


γραμμές: γραμμή1 κ γραμμή 2 Περισσός-Καλογρέζα. Στη Νέα Ιωνία υπάρχουν τρεις σταθμοί του 
ΗΣΑΠ, οι Περισσός, Πευκάκια και Νέα Ιωνία. 
 
 Προκύπτει λοιπόν ότι το βασικό οδικό δίκτυο (σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς αριθμού 
χώρων στάθμευσης) είναι επιβαρυμένο. Αυτό αποτελεί ένα προβληματικό στοιχείο ως προς τη 
δυνατότητα γρήγορης κίνησης των οχημάτων του Μηχανισμού Π.Π. που εμπλέκονται στις 
διάφορες περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.  
 
 Το οδικό δίκτυο υπό την ευθύνη του Δήμου, συντηρείται συνεχώς από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου. Ωστόσο οι διαρκείς επεμβάσεις των διαφόρων οργανισμών για την 
εγκατάσταση ή συντήρηση δικτύων δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα των οδοστρωμάτων.  
 
 Ως προς την Ύδρευση – Αποχέτευση: η ευθύνη συντήρησης και επέκτασης-τροποποίησης των 
δικτύων ανήκει στην ΕΥΔΑΠ. Ως προς την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων, ο Δήμος έχει την 
ευθύνη για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής και των συνδετηρίων 
με τους αποδέκτες αγωγούς, έτσι ο Δήμος συντηρεί και αποφράσσει τα φρεάτια απορροής 
ομβρίων, χρησιμοποιώντας ιδιόκτητο  αποφρακτικό όχημα.  
 
 Σχετικά με τα δίκτυα επικοινωνίας, κάποιες εταιρείες, έχουν ήδη  υπογειώσει δίκτυο οπτικών 
ινών.  
 
 Στα όρια ευθύνης του Δήμου έχει ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί,  η εγκατάσταση του βασικού 
δικτύου φυσικού αερίου και σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων, δημιουργούνται 
νέες διακλαδώσεις παροχής αερίου.  

Μερικά σχολικά κτίρια λειτουργούν ήδη με φυσικό αέριο.  
 
4.4. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ  

 
Η γενική κατάσταση των δημοτικών και σχολικών κτιρίων είναι καλή και υπάρχει συνεχής 

συντήρηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
 
4.5. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 

Οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι στα όρια του Δήμου αποτυπώνονται σε σχετικό χάρτη 
(Παράρτημα 4).  
 

Δημοτικά Κτίρια και ελεύθεροι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση 
πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.  
 
5. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

Περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες που διακρίνονται σε :  
 
 Μέτρα και ενέργειες γενικού χαρακτήρα που αφορούν όλες τις έκτακτες καταστάσεις.  
 
 Συμπληρωματικά ειδικά μέτρα και ενέργειες για κάθε κατάσταση ξεχωριστά.  
 

Ο σχεδιασμός επίσης γίνεται :  
 
 Για την προστασία των Δημοτικών κτιρίων, χώρων, εγκαταστάσεων και του προσωπικού.  
 
 Για την προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος και των πολιτών.  
 
 Τα μέτρα και ενέργειες κλιμακώνονται ως προς τις φάσεις μιάς έκτακτης ανάγκης και αφορούν :  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A3%CE%91%CE%A0


 Την πρόληψη και ετοιμότητα  
 
 Τη διαχείριση της κρίσης όταν εκδηλώνεται το έκτακτο φαινόμενο  
 
 Την αποκατάσταση των συνεπειών μιας καταστροφής.  
 
 Τα μέτρα και οι ενέργειες υλοποιούνται υποχρεωτικά και με κάθε λεπτομέρεια από το 
προσωπικό του Δήμου.  
 
6. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 
6.1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

 
6.1.1. ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 Κλειδί για την άμεση και γρήγορη κινητοποίηση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, είναι η 
έγκαιρη επικοινωνία του Τμήματος Περ. &  Π.Π. με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
δυνάμεις.  
 
 Για να την εξασφαλίσει, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας διαθέτει μια πλήρη 
καταγραφή :  
 
 Όλων των υπαλλήλων του Δήμου, κατά κατηγορία και είδος εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, επί 
συμβάσει, έκτακτοι).  
 
 Όλων των σχετικών φορέων και υπηρεσιών (Υπουργείο, Περιφέρεια και των αρμόδιων οργάνων 
και υπηρεσιών τους, καθώς και των τοπικών Υπηρεσιών).  
 
 Όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων, ειδικευμένων εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και των 
μελών των επιτροπών πολιτών που μπορούν να κινητοποιηθούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.  
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας επικαιροποιεί τακτικά αυτά τα στοιχεία, 
παρακολουθώντας τις σχετικές μεταβολές.  
 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα Προσαρτημένα του Μνημονίου 
(Παραρτήματα 2, 3 και 6).  
 
Το Τμήμα τηρεί επίσης διατηρεί :  
 
 Πλήρες αρχείο με στοιχεία και έγγραφα σχετικά με την Π.Π., με τη σχετική αρθογραφία του 
Τύπου, με μνημόνια και σχέδια ενεργειών άλλων φορέων.  
 
 Ημερολόγιο έκτακτων φαινομένων που έχουν πλήξει το Δήμο, των προβλημάτων που έχουν 
εντοπισθεί, των αντίστοιχων απολογισμών δράσης του.  
 
 Τελικά το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας διαθέτει έναν ολοκληρωμένο 
επικοινωνιακό μηχανισμό για όλες τις έκτακτες ανάγκες.  

 
6.1.2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  

 
 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων οφείλει να ενημερώνει 
το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ανά εξάμηνο για την κατάσταση 
του στόλου οχημάτων του Δήμου.  
 



 Τηρεί, ενημερώνει και επικαιροποιεί κατάλογο μηχανημάτων και υλικών μέσων που διαθέτει ο 
Δήμος.  
 
 Ελέγχει ανά εξάμηνο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξοπλισμός και φροντίζει για την 
έγκαιρη συντήρησή του. 
 
 Εισηγείται για την προγραμματισμένη μίσθωση μέσων και μηχανημάτων (σε περίπτωση που 
δεν επαρκούν τα μέσα του Δήμου) από ιδιώτες όταν αυτό απαιτείται, σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 
 Προχωρά σε πλήρη καταγραφή του εξοπλισμού του Δήμου (μηχανημάτων και μέσων) μέρος του 
οποίου χρησιμοποιείται για την Πολιτική Προστασία και υπάρχει στο Παράρτημα 5 των 
Προσαρτημένων.  
 
 
6.1.3. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

 
 Το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, πέρα από το σχεδιασμό μέτρων και ενεργειών 
που αποσκοπούν στην οργανωμένη κινητοποίηση των δυνάμεών του, έχει ανάγκη από την 
ψύχραιμη αντίδραση των πολιτών. Η Πολιτική Προστασία είναι υπόθεση όλων.  
 
 Ειδικότερα, η πρόληψη για να αποδώσει, απαιτεί πολίτες ενημερωμένους. Η ενημέρωση και η 
γνώση είναι σε τελευταία ανάλυση πρόληψη και συνεπώς προστασία.  
 
 Επομένως, το Τμήμα Περ. &  Π. Π. του Δήμου, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί μια συνολική 
καμπάνια ενημέρωσης, η οποία περιλαμβάνει :  
 
 Την άμεση ενημέρωση με χρήση φωτεινών πινακίδων. Οι φωτεινές πινακίδες είναι 
τοποθετημένες στα εξής πέντε σημεία : 
Πλατεία Σημηριώτη, Πλατεία Παναιτωλίου, Οδός Γυμνασίου & Πατριάρχου Ιωακείμ (σταθμός 
Νέας Ιωνίας), οδός Μηδείας και Φερτεκίου και τέλος Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως. Με την 
προμήθεια νέων διπλών πινακίδων που θα εγκατασταθούν σε πολλά σημεία της πόλης οι πολίτες 
θα ενημερώνονται καλύτερα. 
 
 Την έκδοση και διανομή φυλλαδίων με απλές και σαφείς οδηγίες αυτοπροστασίας για κάθε 
ξεχωριστή περίπτωση κινδύνου.  
 
 Την πρόσκληση με κάθε τρόπο προς τους πολίτες (με αφίσες, με φυλλάδιο, δια του Τύπου) να 
ενταχθούν στο Σύστημα Π. Π. μέσω των εθελοντικών οργανώσεων, ή μέσω των Επιτροπών 
Πολιτών, ή και μεμονωμένα.  
 
 Το Τμήμα Περ. &  Π.Π ενημερώνει τους πολίτες και δίνει οδηγίες προφύλαξης για κάθε 
ενδεχόμενο καταστροφής στην ιστοσελίδα-site του Δήμου με αναλυτικά βήματα για τους πολίτες. 
Επίσης έχει την ευθύνη της μαζικής ενημέρωσής των πολιτών κάθε φορά που επίκειται μια 
καταστροφή, όπως και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ενός φαινόμενου. Προς εκπλήρωση του 
σκοπού αυτού γίνεται χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 
6.1.4. ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 
 Η μεθοδική και συντονισμένη αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
προϋποθέτει την οργανωμένη κινητοποίηση του προσωπικού, με σαφή καθορισμό 
αρμοδιοτήτων.  
 
 Στοιχείο της οργάνωσης του προσωπικού του Δήμου είναι η συμμετοχή των εργαζομένων του 
Δήμου σε ομάδες εκτάκτων αναγκών, όπως:  



 
o Ομάδες Γενικών Καθηκόντων 

 
o Ομάδες Α΄ Βοηθειών 

 
o Ομάδες πυροπροστασίας / πυρασφαλείας 

 
o Ομάδες σεισμών  

 
o Ομάδες Κοινωνικής Υποστήριξης 

 
Οι ομάδες συγκροτούνται με βάση το παρόν μνημόνιο με σταθερή κατά το δυνατόν στελέχωση 
ως προς τις ειδικότητες των συμμετεχόντων. Οι ομάδες αυτές κινητοποιούνται για την προστασία 
και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δημαρχείο και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Δήμου, καθώς και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Δήμου Νέας Ιωνίας.  
Κινητοποιούνται όταν ειδοποιηθούν για την ύπαρξη προβλήματος ή για τον επικείμενο κίνδυνο 
και δρουν βοηθητικά και υποστηρικτικά προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες 
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία κ.λ.π.).  
 
Τα μέλη αυτών των ομάδων καταγράφονται στο Παράρτημα 1.  
 
Α. ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

 
Μέλη της ομάδας γενικών καθηκόντων είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες στη συντήρηση 

κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου.  

 Μόλις ειδοποιηθούν τα μέλη μεταβαίνουν υπό την επίβλεψη ανάλογης ειδικότητας 
μηχανικού του Δήμου, έχοντας λάβει τον αναγκαίο προβλεπόμενο εξοπλισμό, στο χώρο 
όπου έχει εκδηλωθεί το πρόβλημα και ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές του συντονιστή 
της σχετικής έκτακτης ανάγκης.  

 Ελέγχουν, εφ’ όσον είναι δυνατό, τη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
συστημάτων και επιχειρούν να αποκαταστήσουν τυχόν βλάβες.  

 Παρέχουν κάθε μορφής τεχνική πληροφορία στις αρμόδιες Υπηρεσίες και προσφέρουν 
κάθε μορφής βοήθεια για την αποτελεσματική καταστολή της έκτακτης ανάγκης.  

 
Η Ομάδα γενικών καθηκόντων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, αποτελείται από τους 
υπαλλήλους του Τμήματος Συντηρήσεων – μικροεπισκευών του Δήμου που υπάγεται στη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και από έναν Ηλεκτρολόγο και έναν Υδραυλικό. 

 
Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 

 Τα μέλη αυτής της ομάδας, σε περίπτωση ανάγκης και έχοντας το βαλιτσάκι με το 
υγειονομικό υλικό, μεταβαίνουν στο χώρο που υπάρχει ανάγκη παροχής Α΄ βοηθειών.  

 Σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς ενός ατόμου σε νοσοκομείο, η ομάδα ειδοποιεί το 
ΕΚΑΒ και μέλος της ομάδας το συνοδεύει.  

 Ο υπεύθυνος της ομάδας Α΄ βοηθειών (ιατρός Εργασίας) ελέγχει μια φορά το χρόνο αν το 
βαλιτσάκι με το υγειονομικό υλικό περιέχει όλα τα απαραίτητα φάρμακα και βοηθητικά 
μέσα.  

Η ομάδα αυτή μπορεί να προσφέρει, αν χρειαστεί, βοήθεια σε πολίτες.  
Η Ομάδα Πρώτων Βοηθειών, αποτελείται από τον Ιατρό Εργασίας και από τις Νοσηλεύτριες που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Αν κριθεί απαραίτητο, στην Ομάδα 
θα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις Παραϊατρικές ειδικότητες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής. 
 
Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 



Οι αρμοδιότητές της ομάδας πυροπροστασίας και οι ενέργειες στις οποίες προχωρά αναφέρονται 
αναλυτικά στο Μέρος του Μνημονίου που αφορά στις ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ.  
 

 

Δ. ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΣΜΩΝ  

 
Οι αρμοδιότητές της ομάδας και οι ενέργειες στις οποίες προχωρά αναφέρονται αναλυτικά στο 
Μέρος του Μνημονίου που αφορά στους ΣΕΙΣΜΟΥΣ.  
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη σύνταξης σχεδίων εκκένωσης όλων των 
Δημοτικών κτιρίων τα οποία πρέπει να εγκριθούν από την περιφέρεια, κατά τον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου 
 
Ε. ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
Αναλαμβάνουν την Κοινωνική και Ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων πολιτών και 
φροντίζουν για τη διανομή ειδών για την ενίσχυση των πληγέντων, καθώς και για την έκδοση 
χρηματικών  βοηθημάτων που δίδονται από το Κράτος.  
Οι Ομάδες Κοινωνικής Υποστήριξης, αποτελείται από τους Ψυχολόγους και τους Κοινωνικούς 
Λειτουργούς που ανήκουν στο Δήμο. 
 
6.1.5. ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  

 
 Η αξιοποίηση της εθελοντικής ενεργοποίησης των πολιτών για να συμβάλουν στο έργο της 
Πολιτικής Προστασίας μπορεί να γίνει κυρίως με τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Πολιτών. Την 
προσπάθεια του Δήμου προτίθεται να συνδράμει η υπάρχουσα εθελοντική ομάδα του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου όπου αυτό είναι εφικτό (ιδίως σε περίπτωση σεισμού). 
 
 Σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης στο Πολεοδομικό συγκρότημα του 
Δήμου, ειδοποιούνται από το Τμήμα Περ. & Π. Π. και αναλόγως με τις εντολές μεταβαίνουν στο 
Δημαρχείο ή στον τόπο όπου έχει εκδηλωθεί το φαινόμενο.  
 
 Υπεύθυνο για το συντονισμό τους είναι το Σ. Τ. Ο.  
 
 Το Τμήμα Περ. & Π.Π. φροντίζει για την προμήθεια όλων των μέσων που είναι απαραίτητα για 
το έργο τους.  
 
6.1.6. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 Η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας, 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική συμμετοχή του στο Σύστημα Π.Π.  
Το ίδιο ισχύει για τους εθελοντές, αλλά και όλους τους πολίτες.  
 
 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου σχεδιάζει και υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα 
κατάρτισης και εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις σχετικές δράσεις και 
πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Π.Π. (Γ.Γ.Π.Π.) του ΥΠ.ΕΣ. και του Επιστημονικού και 
Ερευνητικού Κέντρου Π.Π. (όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3013), καθώς και 
τις αντίστοιχες δράσεις της Περιφέρειας Αττικής με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
 
Το  πρόγραμμα κατάρτισης  περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:  
 
 Διανέμει έντυπα που εκδίδονται από την Περιφέρεια και αναλύουν με εκλαϊκευμένο τρόπο 
έννοιες και όρους που αφορούν τις διάφορες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και τα 
πρακτικά μέτρα δράσης που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους και την επικοινωνία τους με 
κάθε τρόπο προς τους πολίτες. 
 



 Ενημερώνει για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια με ομιλητές 
ειδικευμένα στελέχη της Διοίκησης και ειδικούς επιστήμονες, στα οποία συμμετέχουν τόσο το 
προσωπικό όσο και οι πολίτες.  
 
 Διοργανώνει ασκήσεις ετοιμότητας και χρήσης των μέσων καταστολής, για κάθε είδος φυσικής 
ή τεχνολογικής καταστροφής και κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική και τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου.  
 
6.1.7. Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

 
 Η εθελοντική κινητοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της χώρας σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο αποτελεί πολύτιμη συνιστώσα με την οποία εκφράζεται η κοινωνική 
αλληλεγγύη και ευθύνη.  
 
 Πρόσφατες εμπειρίες αποδεικνύουν ότι ο οργανωμένος εθελοντισμός αποτελεί σημαντική 
βοήθεια προς τους φορείς της πολιτείας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.  
 
 Στο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας της χώρας, σε εθνικό – περιφερειακό – τοπικό επίπεδο, ο 
ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων και των ειδικευμένων εθελοντών είναι αναντικατάστατος.  
 
 Οι διατάξεις που διέπουν το σύστημα εθελοντισμού Π. Π. και τον κεντρικό ρόλο σ’ αυτό της 
Γ.Γ.Π.Π., αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 του Ν. 3013/2002.  
 
 Στόχος είναι η διαμόρφωση, σε όσο γίνεται περισσότερους πολίτες, μιας συνείδησης 
εθελοντικής προσφοράς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές και άλλες 
καταστροφές.  
Στον Δήμο Νέας Ιωνίας δραστηριοποιείται η Ε.ΟΜ.Ε.Δ. (Ελληνική ομάδα έρευνας και διάσωσης). 
 
6.2. Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 Όλα τα παραπάνω μέτρα και ενέργειες διαμορφώνουν την επαρκή υποδομή μιας κατ’ αρχή 
ετοιμότητας του συστήματος Π.Π. του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και οργανωμένη 
κινητοποίηση ολόκληρου του δυναμικού.  
 
 Απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο φυσικής ή άλλης καταστροφής η κινητοποίηση κλιμακώνεται και 
πραγματοποιείται σε τέσσερεις (4) φάσεις :  
 
6.2.1. ΦΑΣΗ 1 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

 
 Ενεργοποίηση του επικοινωνιακού μηχανισμού του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας ώστε να υπάρχει η αναγκαία ροή πληροφοριών προς κάθε κατεύθυνση. 
 
 Ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για την κατάσταση και την 
επάρκεια μηχανημάτων και εργαλείων που απαιτούνται για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Επίσης 
παίρνει κάθε αναγκαίο συμπληρωματικό μέτρο.  
 
 Γίνονται γενικά όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές πράξεις.  
 
6.2.2. ΦΑΣΗ 2 - ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  

 
 Αν τα στοιχεία και οι πληροφορίες τεκμηριώνουν τη βεβαιότητα ότι το καταστροφικό 
φαινόμενο επίκειται, προχωράμε στην ευρύτερη κινητοποίηση του μηχανισμού Π.Π.  
 



 Συγκαλείται από τον Υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και Πρόεδρο του Σ.Τ.Ο. (κα 
Σακκαλόγλου Αγγελική) αν κριθεί απαραίτητο το Σ.Τ.Ο. για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 
φαινομένων και το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών και Δυνάμεων. 
 
 Ο Υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας ειδοποιεί τους υπευθύνους των ομάδων εκτάκτων αναγκών και αυτοί με τη 
σειρά τους τα μέλη των ομάδων.  
 

 Ενημερώνει τους Διευθυντές των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων  του Δήμου και αυτοί με τη 
σειρά τους όλους τους εργαζόμενους.  
 
 Ο χώρος σύσκεψης ορίζεται ο χώρος του Δημαρχείου και σε περίπτωση ακαταλληλότητας 
ορίζεται ο χώρος που στεγάζει τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
  
 Τίθεται σε εφαρμογή ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που αντιστοιχεί στο φαινόμενο, με πλήρη 
εξατομίκευση αρμοδιοτήτων και ευθυνών.  
 
 Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης 
Περιφερειακής Διοίκησης.  
 
 Ενημερώνονται οι πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο και με τρόπο που να μη προκαλείται 
κατάσταση πανικού.  
 
6.2.3. ΦΑΣΗ 3 - ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ  

 
 Κινητοποιούνται, πέρα από το μηχανισμό Π.Π., ευρύτερες δυνάμεις και ζητείται, αν κριθεί 
αναγκαίο, ενίσχυση από την Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση, τη Γ.Γ.Π.Π., 
αλλά και από όμορους δήμους.  
 
 Τα εμπλεκόμενα συντονιστικά όργανα (Τμήμα Περ. &  Π.Π., Ομάδα Αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών    και Σ.Τ.Ο.) λειτουργούν και συσκέπτονται σε 24ωρη βάση.  
 
 Εντοπίζονται τα περισσότερο ευάλωτα σημεία (είτε πρόκειται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις 
του Δήμου είτε για το Πολεοδομικό συγκρότημα) και ιεραρχούνται οι προτεραιότητες άμεσης 
επέμβασης. Υπάρχουν πίνακες με δρόμους και κατοικίες 
 
 Υλοποιούνται, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη, τα σχέδια εκκένωσης κτιρίων του Δήμου.  
 
 Το Τμήμα Περ. &  Π.Π. είναι ο αποδέκτης προβλημάτων από τους πολίτες και δίνει λύσεις σε 
συνεργασία με το Σ.Τ.Ο.  
 
 Ο λεπτομερής και αναλυτικός σχεδιασμός μέτρων και ενεργειών για κάθε ξεχωριστή περίπτωση 
καταστροφής αναφέρεται στο αντίστοιχο τμήμα του Μνημονίου.  
 
 Σε περίπτωση που μια καταστροφή εξελίσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την ευθύνη 
του ειδικού συντονισμού έχει η Γ.Γ.Π.Π.  
 
6.2.4. ΦΑΣΗ 4 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗ  

 
 Με το τέλος μιας καταστροφής πρέπει να ξεκινήσει άμεσα αυτή η φάση που περιλαμβάνει :  
 
 Άμεση αρωγή στους πληγέντες  
 
 Εκτίμηση των ζημιών.  
 



 Σχεδιασμός και κλιμάκωση μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών.  
 
 Πέρα από τα μέτρα και τις ενέργειες του κράτους που έχει την κεντρική ευθύνη, ο Δήμος 
οφείλει να διαθέτει ένα μηχανισμό αρωγής ώστε να υπάρξει μια πρώτη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.  
 
 Ο λεπτομερής και αναλυτικός σχεδιασμός μέτρων και ενεργειών για κάθε περίπτωση 
αναφέρεται στο αντίστοιχο τμήμα του Μνημονίου.  
 
7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  

 
 Τα μέτρα και οι ενέργειες γενικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί στο Μνημόνιο, καλύπτουν 
και εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις και συνιστούν ένα γενικό πλαίσιο σχεδιασμού.  
 
 Για κάθε ξεχωριστή περίπτωση τα μέτρα εξειδικεύονται, εμπλουτίζονται και 
συγκεκριμενοποιούνται, αποτελώντας ένα «ειδικό Μνημόνιο».  
 
 Κατά σειρά ιεράρχησης των περιπτώσεων για το Δήμο Νέας Ιωνίας, ακολουθεί ο ειδικός 
σχεδιασμός για :  
 
 Χιονοπτώσεις και παγετό 
 
 Πλημμύρες  
 
 Ισχυρούς ανέμους  
 
 Καύσωνα  
 
 Πυρκαγιές  
 
 Σεισμό  
 
 Τεχνολογικά ατυχήματα  



Α. Χ Ι Ο Ν Ο Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ   Κ Α Ι   Π Α Γ Ε Τ Ο Σ 

 
1.1. Εισαγωγή  
 
Ως φαινόμενα, η χιονόπτωση και ο παγετός εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών 
καταστροφών, διότι :  
 
α. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στην οικονομία της χώρας.  
 
β. Μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή (ολισθηρότητα πεζοδρομίων, δρόμων κλπ) και την 
περιουσία των πολιτών (ζημιές σε ακίνητα κλπ).  
 
Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας κατά κανόνα είναι ήπιος, γενικά στη χώρα μας και ειδικά στην 
περιοχή μας, οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια επιβάλουν 
μεγαλύτερη προσοχή και ετοιμότητα.  
 
Η εκδήλωση των φαινομένων αυτών διαρκεί συνήθως από μερικές ώρες έως  μερικές ημέρες.  
 
Τα φαινόμενα αυτά κατά κανόνα εμφανίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή το χρονικό 
διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως και τις αρχές του Απριλίου.  
 
1.2. Η κλιμάκωση των μέτρων και των ενεργειών.  
 
Στάδιο 1ο : Προχειμερινή περίοδος.  
 
Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής 
περιόδου έως και τις αρχές Οκτωβρίου της τρέχουσας χρονιάς. Στη διάρκειά της γίνεται :  
 
Ο απολογισμός του έργου του αποχιονισμού και συνολικά του σχεδιασμού των σχετικών μέτρων 
της προηγούμενης χειμερινής περιόδου, με στόχο να επισημανθούν προβλήματα και αδυναμίες 
και να βελτιωθεί ο νέος σχεδιασμός.  
 
 Η αναγκαία συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.  
 
 Ο έλεγχος των αποθεμάτων των αναγκαίων υλικών (π.χ. αλάτι, ψηφίδα κ.λ.π.) και η αναγκαία 
νέα προμήθεια και αποθήκευση ώστε να είναι επαρκείς οι ποσότητες.  
 
 Η ολοκλήρωση του νέου σχεδιασμού της τρέχουσας περιόδου, από κάθε άποψη (καθορισμός 
αρμοδιοτήτων, προγραμματισμός δράσεων του προσωπικού του Δήμου και πόρων).  
 
Στάδιο 2ο : Περίοδος Προετοιμασίας.  
 
Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μήνα πριν από την έναρξη της χειμερινής 
περιόδου (15 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου περίπου). Στην περίοδο αυτή :  
 
 Ελέγχεται η πληρότητα του Σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί .  
 
 Ενεργοποιείται η προγραμματισμένη μίσθωση ιδιωτικών μέσων εφόσον αυτό απαιτείται από το 
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.  
 
 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ορίζεται ως συντονιστής της κινητοποίησης για 
την αντιμετώπιση των φαινομένων. 
  
 Μπαίνει αλάτι σε τσουβάλια τα οποία διανέμονται σε προκαθορισμένα Δημοτικά κτίρια, 
σχολεία και εκκλησίες, ώστε να ριχτεί αλάτι σε εισόδους και αυλές σε περίπτωση χιονόπτωσης.  



 
 Γίνεται ο προληπτικός έλεγχος όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων και παίρνονται τα 
αναγκαία μέτρα έναντι του κινδύνου παγετού, σε όλα τα Δημοτικά Κτήρια και χώρους 
(αντλιοστάσια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.).  
 
Στάδιο 3ο : Χειμερινή Περίοδος.   
 
Στην περίοδο αυτή κλιμακώνεται σε τέσσερεις (4) φάσεις η κινητοποίηση του Συστήματος Π.Π., 
όπως αυτές αναλύονται στην Παράγραφο 6.2 του Μνημονίου και οι οποίες αφορούν το 
Σχεδιασμό Μέτρων και Ενεργειών Γενικού Χαρακτήρα (σελίδα 12) και όπως εξειδικεύονται και 
συμπληρώνονται για τα συγκεκριμένα φαινόμενα.  
 
1.3. Οι καταμερισμοί και οι αρμοδιότητες.  
 
 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, έχει τη γενική ευθύνη της κινητοποίησης του 
προσωπικού και του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων και ενεργειών.  
 
 Την ευθύνη της συντήρησης του αναγκαίου εξοπλισμού και των μηχανημάτων και της 
επισκευής τους σε περιπτώσεις βλαβών, έχει το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Τόσο προληπτικά (κατά τη διάρκεια της προχειμερινής 
περιόδου), όσο και σε κάθε φάση της κινητοποίησης.  
 
 Την ευθύνη της συντήρησης και ελέγχου των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια 
και χώρους, έχουν οι Υδραυλικοί του Τμήματος Πρασίνου, τόσο προληπτικά όσο και σε κάθε 
φάση της Κινητοποίησης.  
 
 Την ευθύνη του αποχιονισμού του οδικού δικτύου στα όρια ευθύνης του Δήμου, έχει  η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος.  
 
 Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα έντονων ή παρατεταμένων χιονοπτώσεων, κινητοποιείται το σύνολο 
του εργατοτεχνικού προσωπικού (σε συνεννόηση με τους Διευθυντές όλων των εμπλεκομένων 
Διευθύνσεων) το οποίο εντάσσεται στο μηχανισμό και το σχεδιασμό του Τμήματος Περ. &  Π.Π. 
και εκτελεί τις οδηγίες και εντολές του.  
 

 Ως χώρος θερμαινόμενος για προστασία από παγετό και με δυνατότητα διανυκτέρευσης 
των απόρων και αστέγων ορίζεται το κτίριο του Δ’ ΚΑΠΗ στον οδό Ικαρίας 14. 
 
 
1.4. Η κινητοποίηση  
 
 Στην περίπτωση επίσημης ενημέρωσης του Υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας για το 
ενδεχόμενο χιονόπτωσης, ενεργοποιείται ο σχεδιασμός που ισχύει για τη Φάση 1- της συνήθους 
ετοιμότητας, ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.1. του Μνημονίου (σελίδα 12).  
 
Στην περίπτωση επίσημης ενημέρωσης ότι επίκειται με βεβαιότητα το φαινόμενο, ενεργοποιείται 
ο σχεδιασμός που ισχύει για τη Φάση 2 - της αυξημένης ετοιμότητας, όπως περιγράφεται στην 
Παράγραφο 6.2.2. του Μνημονίου (σελίδα 13).  
Κύριος άξονας είναι η πλήρης ετοιμότητα του Τμήματος Περ. &  Π.Π. του Δήμου και η 
ενεργοποίηση του επικοινωνιακού του μηχανισμού που εξασφαλίζει τη ροή πληροφοριών σε 
κάθε κατεύθυνση, καθώς και η μαζική ενημέρωση των πολιτών.  
Αν οι πληροφορίες μιλούν για έντονο φαινόμενο μακράς διάρκειας, η  Υπεύθυνη της Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου συγκαλεί το Σ.Τ.Ο, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο.  
 
Πρόσθετα ειδικά μέτρα :  
 



 Ετοιμάζονται τα χειροκίνητα μέσα αποχιονισμού  
 
 Συγκροτούνται τα συνεργεία αποχιονισμού από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και τα συνεργεία των υδραυλικών για την προστασία και αντιμετώπιση βλαβών 
στο σύστημα ύδρευσης.  
 
 Τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων.  
 
 Ειδοποιείται η ομάδα γενικών καθηκόντων.  
 
 Ειδοποιείται όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς 
και οι εθελοντές.  
 
 Από τη στιγμή της εκδήλωσης του φαινόμενου, υλοποιείται ο σχεδιασμός που ισχύει για τη 
Φάση 3 – της άμεσης κινητοποίησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.3. του Μνημονίου 
(σελίδα 13).  
 
 Το Τμήμα Περ. &  Π.Π. του Δήμου και το ΣΤΟ λειτουργούν σε 24ωρη βάση. 
 
 Καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος το πρόγραμμα ρίψης αλατιού 
ή θαλασσινού νερού με προτεραιότητα τους δρόμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος οι 
οποίοι έχουν μεγάλη κλίση. Οι οδοί με μεγάλη κλίση έχουν προκαθοριστεί. Παράλληλα ζητείται 
από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση) να 
καθαρίσουν τους δρόμους που έχουν υπό την ευθύνη τους (Κεντρικό οδικό δίκτυο) σύμφωνα με 
τον καταρτισθέντα χάρτη οδικού δικτύου που ακολουθεί. 
 
 Ξεκινούν σε βάρδιες την υπηρεσία τους τα συνεργεία αποχιονισμού και αντιμετώπισης 
προβλημάτων παγετού με βάση τις καθορισμένες προτεραιότητες.  
 
 Ξεκινούν σε βάρδιες τα συνεργεία των υδραυλικών το πρόγραμμα ελέγχου των Δημοτικών 
εγκαταστάσεων ύδρευσης, του εντοπισμού και της αποκατάστασης των βλαβών.  
 
 Αντιμετωπίζονται από το προσωπικό σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τα όποια προβλήματα απεγκλωβισμού και αρωγής πολιτών.  
 
 Στην όλη κινητοποίηση συμμετέχουν οι πιστοποιημένοι εθελοντές, ενταγμένοι στα συνεργεία 
που έχουν συγκροτηθεί.  
 
 Εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, το Τμήμα Περ. &  Π.Π. υποβάλει αιτήματα συνδρομής σε δυνάμεις 
και μέσα προς την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  
 
 Μετά τη λήξη των φαινομένων και μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο Δήμος 
προχωρεί στην εκτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών των οδών, των Δημοτικών και Σχολικών 
Κτιρίων αλλά και εν γένει όλων των Δημοτικών χώρων.  
Προς το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση της Τ.Υ. συγκροτεί συνεργεία Μηχανικών από τα Τμήματα 
Μελετών και Συντήρησης Έργων τα οποία εντοπίζουν, καταγράφουν και ιεραρχούν τα 
προβλήματα και στη συνέχεια καταρτίζει το Πρόγραμμα αποκατάστασης.  
 
Επιπλέον μέτρα αντιμετώπισης Χιονοπτώσεων και Παγετού, περιγράφονται στο Παράρτημα  6.  



Β. Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ε Σ  

 

 
2.1. Εισαγωγή  
 
 Ως πλημμύρα θεωρούμε την αυξημένη ροή υδάτων σε διάφορα σημεία μιας πόλης ή τη 
συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υδάτων που λιμνάζουν, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η 
μαζική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ή ακόμα και να κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών και 
των περιουσιών τους.  
 
 Οι πλημμύρες αποτελούν τη δεύτερη σε συχνότητα φυσική καταστροφή μετά τις δασικές 
πυρκαγιές.  
 
 Μια πλημμύρα μπορεί να προκληθεί από έντονη και ραγδαία βροχόπτωση, ή ύστερα από 
ισχυρή καταιγίδα, από το λιώσιμο του χιονιού ή το ανέβασμα της στάθμης των ποταμών.  
 
 Το πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας από φυσικά αίτια είναι αυτό της ξαφνικής πλημμύρας 
ύστερα από μια καταρρακτώδη βροχή, όπου έχουμε μεγάλες ποσότητες βροχής σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.  
 
 Οι ξαφνικές/ ραγδαίες πλημμύρες αποτελούν έναν υπαρκτό κίνδυνο για τις ελληνικές πόλεις.  
 
 
2.2. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου  
 
 Η υψομετρική θέση του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε σχέση με κάποιους από τους όμορους Δήμους 
τον καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο ως προς τις πλημμύρες, αφού σε περίπτωση ισχυρών 
βροχοπτώσεων συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες όμβριων υδάτων σε ορισμένα μόνο σημεία 
του (Περιοχή Ποδονίφτη).  
Η κατασκευή αγωγού συλλογής υδάτων, μετά το 1994, έχει μετριάσει τα σχετικά προβλήματα. 
Από πρότερη εμπειρία διαπιστώσαμε καταστροφές εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων σε 
περιοχές του Δήμου μας. Η Υπηρεσία έχει λάβει ιδιαιτέρως υπόψη το ιστορικό αυτό και με 
τεκμηριωμένες εισηγήσεις της προωθεί έργα και μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας 
των κατοίκων.  
 
 Τηρείται αρχείο καθαρισμού των φρεατίων στο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και 
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 
 Ο Σχεδιασμός του Δήμου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δράση υπηρεσιών όπως η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Ε.ΥΔ.Α.Π., ή άλλες υπηρεσίες και φορείς Πολιτικής Προστασίας. Δρα 
συμπληρωματικά και υποστηρικτικά.  
 
 
 



 
2.3. Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας  
 
 Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου των πλημμυρών (ξαφνική εμφάνιση, επηρεασμός από 
απρόβλεπτους παράγοντες, αδυναμία έγκαιρης ειδοποίησης των Υπηρεσιών μας σε μεγάλο 
βάθος χρόνου κ.λ.π.) επιβάλει να πέσει το βάρος του σχεδιασμού στα μέτρα και ενέργειες 
πρόληψης και ελέγχου της καλής κατάστασης των σχετικών υποδομών, σε όλη τη διάρκεια του 
έτους.  
 
 Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος σχεδιάζει και ελέγχει την υλοποίηση των παρακάτω 
μέτρων :  
 
 Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 
υδάτων και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου.  
 
 Απόφραξη των φρεατίων υδροσυλλογής με τη χρήση του αποφρακτικού οχήματος  το οποίο 
έχει διαθέτει ο Δήμος μας. 
 
 Τακτικός καθαρισμός και άμεση απομάκρυνση από τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους 
κλαδιών, φύλλων, απορριμμάτων και φερτών υλικών, για να μη φράσσονται τα φρεάτια. Τήρηση 
σχετικού εγγράφου και ηλεκτρονικού αρχείου που αφορά τα σημεία που έχουν καθαριστεί. 
 
 Εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες και διαρκής αστυνόμευση, ώστε οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι 
νεοαναγειρόμενων οικοδομών να απομακρύνουν μπάζα και οικοδομικά υλικά από πεζοδρόμια 
και χώρους πράσινου.  
 
 Προστασία των δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (αντλιοστάσια κ.λ.π.).  
 
 Έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού απάντλησης νερού από δημοτικούς χώρους που 
βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του δικτύου των ομβρίων.  
 
 Έλεγχος και προγραμματισμένη συντήρηση των μονώσεων και των υδρορροών σε Δημοτικά 
Κτίρια και Σχολεία και σχετική έγγραφη ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο.  
 
 Συντήρηση και εκσυγχρονισμός του κινητού εξοπλισμού απάντλησης νερού από 
πλημμυρισμένους δημοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους (μαγαζιά ή σπίτια), ο οποίος χρησιμοποιείται 
βοηθητικά και υποστηρικτικά προς τη δράση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  
 
 Μαζική ενημέρωση των πολιτών με την κυκλοφορία του ειδικού φυλλαδίου με τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα αυτοπροστασίας.  
 
 Σύγκληση κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο, του Σ.Τ.Ο, με θέμα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
πλημμυρών.  
 
 Τεχνικές παρεμβάσεις σε όποια σημεία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος κρίνεται σκόπιμο και 
εφικτό, ώστε να βελτιωθεί η σχετική υποδομή (πρόσθετα φρεάτια, διαμορφώσεις ρείθρων κ.λ.π.).  
 

 Ορισμός χώρου προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών σε περίπτωση πλημμύρας για το έτος 
2019 είναι ο κοινόχρηστος χώρος απέναντι από την ΕΥΔΑΠ. 
 

 Οι οργανωμένοι χώροι καταφυγής έναντι πλημμυρικού κινδύνου στη χωρική αρμοδιότητά του 

Δήμου Νέας Ιωνίας είναι οι κάτωθι :  

Κλειστό Γυμναστήριο Πευκακίων (οδός Θυατείρων & Λυκούργου) 



Κλειστό Γυμναστήριο (οδός Τζαβέλα) 

Αίθουσα εκδηλώσεων στο 5ο Λύκειο & 7ο Γυμνάσιο (οδός Εμμ.Παππά & Μάντικα) 

 
Επιπλέον μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, περιγράφονται στο Παράρτημα  6β.  
 
 
2.4. Η κινητοποίηση του μηχανισμού Π.Π. του Δήμου  
 
 Ύστερα από τη σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου Π.Π. για το ενδεχόμενο ισχυρών 
βροχοπτώσεων και τον κίνδυνο πλημμύρας και αναλόγως προς το επίπεδο βεβαιότητας, 
ενεργοποιείται ο σχεδιασμός μέτρων και ενεργειών κλιμακούμενης ετοιμότητας και άμεσης 
κινητοποίησης του Συστήματος Π.Π.,  
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2 (σελίδα 12) του Μνημονίου, με κύρια 
στοιχεία: 
 Ενεργοποίηση του επικοινωνιακού του μηχανισμού του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας.  
 
 Την ετοιμότητα του προσωπικού των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 
 Την άμεση διενέργεια ενός τελικού κύκλου ελέγχων και μέτρων σε όλους του τομείς.  
 
 Την ετοιμότητα και κινητοποίηση της ομάδας γενικών καθηκόντων.  
 
 Την ειδοποίηση και ετοιμότητα των εθελοντών.  
 
 Τη διάθεση στους πληγέντες (όταν απαιτείται) προσωρινών χώρων κατοίκησης.  



Γ. Ι Σ Χ Υ Ρ Ο Ι   Α Ν Ε Μ Ο Ι  

 
3.1. Εισαγωγή  
 
 Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν αιτία φυσικών καταστροφών, αφού μπορεί να απειλήσουν τη ζωή 
των ανθρώπων, να προκαλέσουν βλάβες σε δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας, να 
προκαλέσουν απώλειες κινητής και ακίνητης περιουσίας.  
 
 Το μέγεθος των καταστροφών είναι συνάρτηση της έντασης των ανέμων, δηλαδή της ταχύτητάς 
τους.  
 
 Ισχυροί άνεμοι θεωρούνται οι άνεμοι έντασης 6 Beaufort, δηλαδή ταχύτητας από 40 έως 50 
χιλιόμετρα/ώρα περίπου.  
Από το επίπεδο αυτό και πάνω και αναλόγως με την αυξανόμενη ταχύτητα, οι άνεμοι 
χαρακτηρίζονται ως πολύ ισχυροί, θυελλώδεις, πολύ θυελλώδεις κ.λ.π.  
Θυελλώδεις χαρακτηρίζονται οι άνεμοι έντασης 8 Beaufort, δηλαδή ταχύτητας από 60 έως 75 
χιλιόμετρα/ώρα περίπου.  
Επίσης σχετικά πρόσφατα έχουν σημειωθεί στον Ελλαδικό Χώρο θυελλώδεις άνεμοι και 
ανεμοστρόβιλοι με ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα/ώρα.  
 
 Σύμφωνα με ερευνητικές Μετεωρολογικές εργασίες, ανεμοστρόβιλοι μπορεί να εμφανιστούν 
σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να προξενήσουν σοβαρές ζημιές.  
 
 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, έχει πληγεί κατά το παρελθόν αλλά και πρόσφατα από ισχυρούς 
ανέμους, με κύρια συνέπεια την πτώση δένδρων η οποία προκάλεσε ζημιές σε δρόμους, 
αυτοκίνητα, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ κ.λ.π.  
 
 Συνεπώς ο αντίστοιχος σχεδιασμός μέτρων και ενεργειών Π.Π. πρέπει να είναι πλήρης και 
συστηματικός.  
 
3.2. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου  
 
 Ο σχεδιασμός, με επίκεντρο τα μέτρα πρόληψης, ισχύει και καλύπτει ολόκληρο το έτος.  
 
 Ωστόσο, επειδή οι ανεμοστρόβιλοι στην Ελλάδα εμφανίζονται συχνότερα κατά τους μήνες 
Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, το Τμήμα Περ. &  Π.Π. εντείνει κατά τους μήνες 
αυτούς την ετοιμότητά του και ενεργοποιεί βασικά μέτρα της Φάσης 1 – συνήθους ετοιμότητας, 
όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 6.2.1. του Μνημονίου.  
 
3.3. Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας  
 
 Αν λόγω έργων (ιδιωτικών, δημοτικών ή οργανισμών) προκληθούν ζημιές στο ριζικό σύστημα 
δέντρων, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος,  ελέγχει τα συγκεκριμένα δέντρα και φροντίζει ή για την 
αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον είναι δυνατόν, ή για την κοπή και την αντικατάστασή τους.  
 
 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος εντοπίζει δέντρα που τα κλαδιά τους έρχονται σε επαφή με 
ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ και ειδοποιεί τη ΔΕΗ για την κοπή τους.  
 
 Το Τμήμα Συντήρησης Έργων της Τ.Υ. ελέγχει περιοδικά ως προς τη στήριξη και τη σταθερότητα 
όλες τις Δημοτικές πινακίδες.  
 
 Αν η Δημοτική Αστυνομία εντοπίζει ιδιωτικές πινακίδες που εμφανίζουν προβλήματα στήριξης 
ειδοποιεί τους ιδιώτες να πάρουν τα αναγκαία μέτρα και προχωρά σε όλες τις κατά νόμο 
ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθούν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου.  
 



 Ο Δήμος δεν χορηγεί άδειες εγκατάστασης πινακίδων σε δημοτικούς χώρους από ιδιώτες.  
 
 Το Τμήμα Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος συντήρησης των δημοτικών κτιρίων 
ελέγχει τα δομικά στοιχεία των δημοτικών κτιρίων που υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν 
εξαιτίας ισχυρού ανέμου (κεραμίδια, στηθαία κ.λ.π.).  
Ελέγχει επίσης περιοδικά τα στέγαστρα στις στάσεις των λεωφορείων και όλων των δημοτικών 
χώρων.  
 
 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος φροντίζει για την καλή κατάσταση του γερανοφόρου οχήματος 
που χρησιμοποιείται και για το κλάδεμα των δένδρων και όλων των σχετικών εργαλείων και 
μηχανημάτων.  
 
 Γίνεται μαζική ενημέρωση των πολιτών με την κυκλοφορία του ειδικού φυλλάδιου με τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα αυτοπροστασίας.  
 
3.4. Η κινητοποίηση του μηχανισμού Π.Π. του Δήμου  
 
 Ύστερα από τη σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου Π.Π. για το ενδεχόμενο ισχυρών ανέμων και 
αναλόγως προς το επίπεδο βεβαιότητας, ενεργοποιείται ο σχεδιασμός μέτρων και ενεργειών 
κλιμακούμενης ετοιμότητας και άμεσης κινητοποίησης του Συστήματος Π.Π., όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2. (σελίδα 12) του Μνημονίου, με κύρια στοιχεία :  
 
 
 Ενεργοποίηση του επικοινωνιακού του μηχανισμού του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας. 
 

 Σύγκλιση ΣΤΟ 
 
 Την ετοιμότητα του προσωπικού των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος. 
 
 Την άμεση διενέργεια ενός τελικού κύκλου ελέγχων και μέτρων σε όλους του τομείς.  
 
 Την ειδοποίηση και ετοιμότητα των εθελοντών.  
 
 Τη συνεχή επαφή με τη ΔΕΗ και την Πυροσβεστική.  
 
 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου, η ομάδα γενικών καθηκόντων, ενισχυμένη 
και με άλλα μέλη του προσωπικού, κινείται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, εντοπίζει 
προβληματικά σημεία και ειδοποιεί το Τμήμα Περ. &  Π.Π. ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση 
αρμόδιων συνεργείων του Δήμου ή Δημόσιων Υπηρεσιών, για να αντιμετωπιστούν βλάβες και 
ζημιές, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό ή να προληφθούν κίνδυνοι.  
 
Δ . Κ Α Υ Σ Ω Ν Α Σ  

 
4.1. Εισαγωγή  
 
 Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη θερινή περίοδο και ο καύσωνας υπάγονται στην κατηγορία 
των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Μπορεί να απειλήσουν την υγεία και να θέσουν σε 
κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των ανθρώπων. Μπορεί επίσης, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, 
να συντελέσουν στην εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Η αντιμετώπισή τους σε συλλογικό 
επίπεδο αποτελεί επομένως αντικείμενο του Σ.Π.Π.  
 



 Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε όλο και συχνότερα αυτά τα φαινόμενα 
εξαιτίας των γενικότερων κλιματικών αλλαγών και ιδιαίτερα παραγόντων όπως : η αύξηση των 
«αερίων του θερμοκηπίου», η καταστροφή των δασών, η εντεινόμενη αστικοποίηση κλπ. Η 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους απαιτεί καλό σχεδιασμό, έγκαιρη κινητοποίηση, ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των πολιτών.  
 
 Ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες είναι ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν 
πολύ κατά τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες, μειώνονται όμως αρκετά κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα ο ανθρώπινος οργανισμός να μπορεί να ανακτήσει δυνάμεις. 
Οι ημέρες αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως καύσωνας.  
 
 Καύσωνας για τις συνθήκες της χώρας μας θεωρείται μία περίοδος τουλάχιστον 3 ημερών (κατά 
κανόνα στη διάρκεια του θέρους) όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 37ο C και δεν πέφτουν 
κάτω από τους 25 – 26ο C τις νυχτερινές ώρες, με συνέπεια η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι 
τουλάχιστον 31ο C.  
 
 Συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών ή καύσωνα δημιουργούνται κατά τη θερινή περίοδο εξαιτίας 
της εισβολής θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική στη χώρα μας (θερμή εισβολή).  
 
 Οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν στον πληθυσμό παθολογικές καταστάσεις που 
κλιμακώνονται από την απλή δυσφορία, τη θερμική εξάντληση ως και τη θερμοπληξία.  
Καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν από ένα αίσθημα κατάπτωσης του οργανισμού ή τη 
λιποθυμία ως την κωματώδη κατάσταση και το θάνατο.  
 
 Οι επιπτώσεις γίνονται δυσμενέστερες αν συνδυαστούν με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες 
όπως : η αυξημένη σχετική υγρασία του αέρα, η χαμηλή ένταση του ανέμου (κυρίως η άπνοια), η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας από τα κτήρια και την 
άσφαλτο.  
 
 Ιδιαίτερα ευάλωτες σ’ αυτές τις επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών είναι ορισμένες ομάδες 
του πληθυσμού όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, πάσχοντες από καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες και 
άλλες χρόνιες παθήσεις, καθώς και άτομα που εργάζονται στο ύπαιθρο.  
 
 Η σοβαρότητα των επιπτώσεων επιβάλει την ετοιμότητα του Σ.Π.Π., την ενημέρωση του 
πληθυσμού, την τήρηση των αναγκαίων μέτρων και κανόνων κατά την περίοδο του καύσωνα.  
 
4.2. Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου  
 
Τα μέτρα και οι ενέργειες του Τμήματος Περ. &  Π.Π. του Δήμου (πρόληψη – κινητοποίηση) 
καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.  
 
Τα μέτρα και οι ενέργειες αφορούν :  
 
 Στους πολίτες  
 
 Στο προσωπικό του Δήμου  
 
 Στην ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης και για τα προστατευτικά μέτρα κατά τη 
διάρκεια του καύσωνα, στην οποία δίνεται μεγάλο βάρος. 
 
4.3. Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας  
 
 Από τις αρχές Ιουνίου το Τμήμα Περ.&  .Π.Π. φροντίζει για τη μαζική κυκλοφορία στους πολίτες 
του ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου για τον καύσωνα στο οποίο περιλαμβάνονται :  
 



 Η περιγραφή των συμπτωμάτων των παθολογικών καταστάσεων που δημιουργούνται από τις 
συνθήκες του καύσωνα.  
 
 Η αναλυτική καταγραφή και οι οδηγίες για τα ατομικά μέτρα πρόληψης, προφύλαξης και των 
βασικών πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καύσωνα.  
(Το ενημερωτικό φυλλάδιο επισυνάπτεται στα Παραρτήματα του Μνημονίου).  
 
 Το Τμήμα Περ. & Π.Π. ελέγχει και επικαιροποιεί την κατάσταση στην οποία καταγράφονται οι 
κλιματιζόμενοι χώροι υποδοχής ευπαθών ατόμων που διαθέτει ο Δήμος. (η κατάσταση 
επισυνάπτεται στα Παραρτήματα).  
 
 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών επιθεωρεί και φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των 
κλιματιστικών μηχανημάτων αυτών των χώρων αλλά και όλων των χώρων εργασίας του 
προσωπικού του Δήμου, καθώς και των Νομικών Προσώπων του.  
 
 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ο Ιατρός Εργασίας ελέγχει και επικαιροποιεί την 
καταγραφή ευπαθών ατόμων τόσο μεταξύ του Προσωπικού όσο και μεταξύ των δημοτών, κατά 
προτεραιότητα όσων ζουν μόνοι τους και στερούνται φροντίδας.  
 
 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, φροντίζει για την έγκαιρη και συνεχή αποψίλωση πρανών, 
πάρκων και οικοπέδων (δημοσίων και ιδιωτικών) και την αποκομιδή κλαδιών, φύλλων κλπ που 
ενδεχομένως υπάρχουν σ’ αυτά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης και πυρκαγιών 
εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.  
 
 Ενόψει ενδεχομένου φαινομένου καύσωνα ενεργοποιεί τον επικοινωνιακό μηχανισμό του, 
παρακολουθεί τις ανακοινώσεις της Ε.Μ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π. και τίθεται σε κατάσταση συνήθους 
ετοιμότητας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6.2.1 (σελίδα 12) του 
Μνημονίου.  
 
 Αν οι πληροφορίες και τα στοιχεία τεκμηριώνουν τη βεβαιότητα ότι επίκειται καύσωνας, το 
Τμήμα Περ. & .Π.Π. θέτει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας το Σ.Π.Π. του Δήμου, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6.2.2 (σελίδα 13) του Μνημονίου.  
Παίρνει επίσης τα παρακάτω πρόσθετα συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου :  
 
1. Ειδικά Μέτρα για την  Πόλη και τους πολίτες 
 Εντείνει την ενημέρωση των πολιτών με οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες αντιμετώπισης του 
καύσωνα, μέσω ανακοινώσεων στα διαθέσιμα Μ.Μ.Ε., διανομής των ενημερωτικών φυλλαδίων 
σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.  
 
 Ανακοινώνει στους πολίτες τους διαθέσιμους κλιματιζόμενους χώρους του Δήμου στους 
οποίους μπορούν να καταφύγουν πολίτες και κυρίως ευπαθή άτομα για να προφυλαχθούν από 
την εκδήλωση του καύσωνα.  
 
 Κάνει έναν τελικό έλεγχο των κλιματιστικών συσκευών σ’ αυτούς τους χώρους και γενικά 
φροντίζει για την ενεργοποίησή τους.  
 
 Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, φροντίζει για την γρήγορη αποκομιδή των 
σκουπιδιών ώστε να μη επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα εξαιτίας της δυσοσμίας από τη γρήγορη 
αλλοίωση των απορριμμάτων.  
 
Η  Διεύθυνση Περιβάλλοντος, φροντίζει για ένα τελικό έλεγχο, εντοπισμό και καθαρισμό των 
πρανών, πάρκων, οικοπέδων και ανοιχτών χώρων της πόλης από την υπερβολική βλάστηση και τα 
όποια συσσωρεμένα εύφλεκτα υλικά.  
 



2. Ειδικά Μέτρα για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου και τη λειτουργία του 
Δήμου.  
 
Ενόψει βεβαιωμένου κινδύνου από επικείμενο καύσωνα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου 
παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων του 
Δήμου αλλά και η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου :  
 
 Μεριμνά για να οριστεί το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας με βάση το οποίο θα λειτουργήσει 
ο Δήμος κατά την περίοδο του καύσωνα. Υπεύθυνο για το σκοπό αυτό ορίζεται η Διεύθυνση 
Ανθωπίνου Δυναμικού η οποία πρέπει να ζητήσει από κάθε Υπηρεσία ονομαστικό κατάλογο 
εργαζομένων για την αντίστοιχη περίοδο.  
 
 Με βάση τις καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με γνωμάτευση του Γιατρού Εργασίας και σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, φροντίζει ώστε οι 
εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να απαλλαγούν από την εργασία ή να 
υποαπασχολούνται κατά τη διάρκεια του φαινομένου.  
 
 Υποδεικνύει στους Διευθυντές των Υπηρεσιών να προγραμματίσουν τις εργασίες που 
καταπονούν θερμικά, εκτός των ωρών θερμοκρασιακής αιχμής.  
 
 Μεριμνά για όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα που μπορούν να μετριάσουν τις συνέπειες του 
καύσωνα στα κτίρια και στους χώρους εργασίας όπως : εξαερισμός, σκίαση, λειτουργία 
κλιματισμού, ενίσχυση των μονώσεων, βρέξιμο της στέγης, μόνωση των πηγών θερμότητας που 
ενδεχομένως υπάρχουν σε χώρους εργασίας. Ελέγχει επίσης και φροντίζει για την καλή 
κατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα Δημοτικά κτίρια και χώρους.  
 
4.4. Μέτρα και ενέργειες κατά την εκδήλωση του φαινομένου  
 
 Γενικά, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου του καύσωνα, το Τμήμα Περ. &  Π.Π. 
του Δήμου βρίσκεται σε επιφυλακή και κινητοποιεί το Σ.Π.Π. σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στην παράγραφο 6.2.3. του Μνημονίου και συγκεκριμένα :  
 
 Παρακολουθεί τις ανακοινώσεις της Ε.Μ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π., βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την 
Περιφέρεια, τη Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
(ΕΚΑΒ, πυροσβεστική κ.λ.π.) και έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία τον επικοινωνιακό μηχανισμό 
του.  
 
 Κινητοποιούνται η ομάδα εκτάκτων αναγκών γενικών καθηκόντων, α΄ βοηθειών, 
πυροπροστασίας. 
 
 Συγκαλείται το Σ.Τ.Ο.  
 
 Ειδικότερα, ακολουθούνται επίσης τα μέτρα και ο σχεδιασμός που ισχύει για το συγκεκριμένο 
φαινόμενο, δηλαδή :  
 
 Λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών που έχουν ανάγκη (σε κάθε 
χώρο προβλέπεται να υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου και εθελοντές, ως προσωπικό υποδοχής 
και φιλοξενίας) και είναι : το Γ’ ΚΑΠΗ. 
 
 Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη μεταφοράς ατόμου σε νοσοκομείο ειδοποιείται το ΕΚΑΒ, 
ασθενοφόρο του οποίου σταθμεύει σε μόνιμη βάση σε χώρο του Κ.Ε.Π. (Ο.Τ. 150).  
 
 Ως προς τους εργαζόμενους του Δήμου και συμπληρωματικά στα μέτρα ετοιμότητας που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει ακόμα :  
 



 Να γίνονται διαλλείμματα κατάλληλης διάρκειας κατά τη διάρκεια της εργασίας για τη μείωση 
της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.  
 
 Να λειτουργούν όλα τα τεχνικά μέσα κλιματισμού και εξαερισμού των εσωτερικών χώρων.  
 
 Να αποφεύγονται βαριές εργασίες, εργασίες σε επιβαρημένους θερμικά χώρους (πχ. σε 
μηχανοστάσια), εργασίες που ανεβάζουν τοπικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  
 
 Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους που εκτελούν υπαίθριες εργασίες πρέπει να παρθούν τα 
παρακάτω μέτρα :  
 
 Μείωση της απασχόλησης από τις 12,00μμ έως τις 15,00μμ.  
 
 Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού.  
 
 Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής.  
 
 Κατασκευή στεγάστρων σκίασης όπου αυτό είναι δυνατό.  
 
 Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πιο βαριές και κοπιαστικές να εκτελούνται σε 
χρόνο με χαμηλότερη θερμοκρασία.  
 
 Διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών εκτός απ’ αυτές που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για 
την πόλη και τους πολίτες.  
 
 Καταγραφή και παρακολούθηση του συνδυασμού θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου – 
υγρασίας (δηλαδή της Ενεργού Θερμοκρασίας) ώστε να προβλέπονται οι συνθήκες σοβαρού 
καύσωνα και να διακόπτονται ή να μετατίθενται χρονικά οι υπαίθριες εργασίες, σύμφωνα με τα 
όσα ισχύουν με βάση τους σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος.  



 
Ε . Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Ε Σ  

 
5.1 Εισαγωγή  
 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, είναι ένας αμιγώς αστικός δήμος με αλσύλλια στα οποία εμπεριέχονται 
αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή ευθύνης της δημοτικής αρχής, ή έστω στα όριά του με τους 
όμορους δήμους.  
Από την άποψη λοιπόν του κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς τα μοναδικά τρωτά σημεία 
είναι χώρος πρασίνου της περιοχής του Άλσους Ομορφοκκλησιάς, σε Άλση και πάρκα του Δήμου, 
κατά μήκος της Γραμής του ΗΣΑΠ, στα πρανή της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και στα όρια του Άλσους 
Φιλαδέλφειας. 
Εκτός από τα μέτρα προστασίας αυτών των σημείων, το Σ.Π.Π. Δήμος επικεντρώνεται στην 
πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς που μπορεί να εκδηλωθεί σε δημοτικά κτίρια και στη βοήθεια 
που μπορεί να προσφέρει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς στο αστικό 
περιβάλλον.  
 
5.2 Η αντιπυρική προστασία των τρωτών περιοχών   
 
Το Τμήμα Περ. & .Π.Π. του Δήμου παίρνει διάφορα μέτρα πρόληψης και προστασίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, τα οποία εντείνονται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η οποία 
για τη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι της 31ης Οκτωβρίου (άρθρο 25 του Ν. 
998/79) και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.  
Με δεδομένο ότι η πρόκληση πυρκαγιάς στο άλσος της Ομορφοκκλησιάς και στις υπόλοιπες 
περιοχές πρασίνου από φυσικά αίτια (όπως η πτώση κεραυνών) είναι μικρή, τα μέτρα και οι 
ενέργειες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος αποβλέπουν στο να μειώσουν τους κινδύνους που 
μπορεί να προκύψουν από ανθρώπινες δραστηριότητες ή λάθη. Αλλά και να εξασφαλίσουν την 
όσο το δυνατό ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να 
την υποστηρίξουν επικουρικά εφόσον αυτό χρειαστεί.  
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας λειτουργεί δημοτική κατασκήνωση στην περιοχή Αλεποχωρίου Δυτικής 
Αττικής, για την οποία εκπονείται κάθε χρόνο, σχέδιο εκκένωσης, βλ. συνημμένο υπάρχει μελέτη 
σχεδίου πυροπροστασίας (παράρτημα 7).  
Τα συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες, τα οποία παίρνει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι :  
 
 Το αναγκαίο και σωστό κλάδεμα των δέντρων.  
 
 Οι αναγκαίες εργασίες αραίωσης και καθαρισμού της βλάστησης και άμεση αποκομιδή 
κλαδιών. 
 
 Τακτική απομάκρυνση των υπολειμμάτων της βλάστησης, των φύλλων και κλαδιών που 
εναποτίθενται στο χώρο καθώς και των όποιων αστικών απορριμμάτων.  
 
 Έλεγχος, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των παροχών νερού από τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις γεώτρησης και των πυροσβεστικών κρουνών (ως προς τις εργασίες 
που αφορούν στο Δήμο).  
 
 Συντήρηση και ετοιμότητα των Υδροφόρων Οχημάτων του Δήμου.  
 
 Αποφυγή όλων των υπαίθριων εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά καθώς και 
της απομάκρυνσης ξερών χόρτων και κλαδιών και κάθε άλλης φυλλώδους βλάστησης.  
 

 Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων δυνάμει της Πυροσβεστικής Διάταξης 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-
4-12) καθώς και η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 (ΦΕΚ Β1459/30-11-2000). Σε περίπτωση που ο 
ιδιοκτήτης/επικαρπωτής δεν το πράττει το κάνει ο Δήμος. Χρέωση ιδιοκτήτη/επικαρπωτή δεν 



έχει καταγραφεί έως σήμερα διότι δεν υπάρχει απόφαση Συλλογικού Οργάνου του Δήμου Νέας 
Ιωνίας. 

 
Τα παραπάνω μέτρα, τα οποία λαμβάνονται και για το σύνολο των ανοιχτών χώρων του Δήμου 
(πάρκα, πρανή, άχτιστα οικόπεδα κ.λ.π.), εντάσσονται στο γενικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό 
της Πολιτικής Προστασίας για το φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο :  
 
 Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και τις 
περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, το Τμήμα περ. & Π.Π. βρίσκεται σε κατάσταση συνήθους 
ετοιμότητας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6.2.1. του Μνημονίου. 
Παρακολουθεί τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π. και 
έχει συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αττικής και της Αποκεντρωμένης 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 
 
 Εάν, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γ.Γ.Π.Π. , εκτιμηθεί ότι για την ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, το Τμήμα Περ. &  
Π.Π. θέτει το Σ.Π.Π. του Δήμου (προσωπικό – μέσα – εθελοντές) σε κατάσταση αυξημένης 
ετοιμότητας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6.2.2. του Μνημονίου.  
Μπορεί επίσης, να συγκληθεί με απόφαση του Δημάρχου το Σ.Τ.Ο. Π.Π. του Δήμου, ενώ το Τμήμα 
Περ. &  Π.Π. φροντίζει και για την ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο.  
 

  Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, φέρει την ευθύνη, να ορίσει οδηγούς επιφυλακής για την 
υδροφόρα, η οποία πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και να παρευρίσκεται στο αμαξοστάσιο. 

 

 Η Δημοτική Αστυνομία, πρέπει να φροντίσει ώστε να γίνονται περιπολίες στους 
προκαθορισμένους χώρους Πρασίνου ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση, σε περίπτωση 
Πυρκαγιάς. 

 
 Προβλέπεται τέλος, σύμφωνα με τα όσα ήδη ισχύουν, η επιφυλακή και κινητοποίηση μελών του 
προσωπικού του Δήμου (με ονομαστικές χρεώσεις) για τη συνδρομή στο έργο αντιμετώπισης 
πυρκαγιών σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.  
 
 Εάν , παρά τα ληφθέντα μέτρα, εκδηλωθεί πυρκαγιά, τότε ειδοποιείται άμεσα η Πυροσβεστική 
η οποία έχει και την ευθύνη της καταστολής της. Το Τμήμα Περ. & Π.Π. θέτει στη διάθεση της 
Πυροσβεστικής κάθε αναγκαίο μέσο, καθώς και τα μέλη της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών, τους 
εθελοντές και ακόμα μέλη του προσωπικού, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αυτό το ανθρώπινο 
δυναμικό κινητοποιείται και δρα σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του υπευθύνου στελέχους 
της Πυροσβεστικής για την υλοποίηση της επιχείρησης καταστολής της πυρκαγιάς ανάλογα με το 
σημείο της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων όπου αυτό είναι 
απαραίτητο με ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας. Σχετικοί χάρτες όπου προβλέπονται οι οδοί 
που αποκλείονται, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4. 
 

 Για την αντιμετώπιση των κατά τόπους Πυρκαγιών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει 
εγκαταστήσει έντεκα (13) πυροσβεστικά υδροστόμια (κρουνοί) σε διάφορα σημεία της πόλης, τα 
οποία και αποτυπώνονται στο Παράρτημα 4. Πραγματοποιείται συντήρηση των πυροσβεστικών 
υδροστομίων και η ορθή λειτουργία τους ελέγχεται από την πυροσβεστική. 
 
5.3. Μέτρα και ενέργειες πρόληψης και προστασίας για τα Δημοτικά κτίρια του Δήμου και τους 
εργαζόμενους σε αυτές.  
 

Η προστασία των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και πρωτίστως της ασφάλειας και 
της ζωής των εργαζομένων από την εκδήλωση πυρκαγιάς αποτελεί βασική προτεραιότητα του 
Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  
 

 



5.3.1. Μέτρα πρόληψης  
 
 Σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου η Τ.Υ. πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε 
λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση του συστήματος πυροπροστασίας όλων των δημοτικών κτιρίων 
και εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού πυρασφάλειας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη.  
Σκοπός αυτού του ελέγχου και της αξιολόγησης είναι να παρθούν μέτρα εκσυγχρονισμού και να 
αποκατασταθούν βλάβες και παραλείψεις.  
 
 Ο έλεγχος αυτός πρέπει στη συνέχεια να διενεργείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε 
χρόνο.  
 
 Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι απαραίτητες πυροσβεστικές διατάξεις που 
πρέπει να υπάρχουν στα κτίρια για την καταστολή πυρκαγιάς είναι :  
 

 Δύο έξοδοι κινδύνου στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 Πυροσβεστικές φωλιές με παροχή νερού.  
 
 Πυροσβεστήρες.  
 
 Αυτόματες πυροσβεστικές συσκευές.  
 
 Ειδικά προστατευτικά καλύμματα.  
 
 Σύστημα πυρανίχνευσης.  
 
 Για τη σωστή και αποτελεσματική χρήση των παραπάνω πυροσβεστικών διατάξεων, η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών φροντίζει ώστε :  
 
 Οι πυροσβεστήρες χειρός να είναι ανά πάσα στιγμή γρήγορα και εύκολα διαθέσιμοι, επομένως 
οι θέσεις τους πρέπει να έχουν επαρκή σήμανση ώστε να είναι εύκολα ορατές.  
 
 Στις πυροσβεστικές φωλιές η ποσότητα και η πίεση του νερού να είναι η ενδεδειγμένη.  
 
 Να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η λειτουργία των αυτόματων πυροσβεστικών 
συσκευών.  
 
 Να ελέγχεται επίσης η λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης.  
 
 Να ελέγχονται και να αναγομώνονται ετησίως οι φορητοί πυροσβεστήρες.  
 
 Να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι πυροσβεστήρες για κάθε ειδική κατηγορία πυρκαγιάς.  
 
 Στο Παράρτημα 3 του παρόντος ειδικού μνημονίου καταγράφονται πληροφορίες για την 
κατάταξη των διαφόρων πυρκαγιών κατά κατηγορία και το κατάλληλο είδος πυροσβεστήρα για 
κάθε κατηγορία.  
 
 Σε κάθε δημοτικό κτίριο ή χώρο στον οποίο εργάζονται μόνιμα υπάλληλοι ορίζεται ένας 
υπεύθυνος πυρασφάλειας και πυρόσβεσης και αναλόγως με το μέγεθος του κτιρίου και τον 
αριθμό των εργαζόμενων συγκροτείται ομάδα πυροπροστασίας.  
 
Γενικότερα, η συμμετοχή των εργαζομένων και η συμπεριφορά τους είναι σημαντικός 
παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του συστήματος πυροπροστασίας.  
Υπάρχουν ορισμένοι στοιχειώδεις κανόνες τους οποίους οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν :  



 
 Να φροντίζουν η θέση εργασίας τους να είναι πάντα καθαρή.  
 
 Εάν για τις ανάγκες της εργασίας τους χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά, να έχουν στη θέση 
εργασίας τους μόνο τις ποσότητες που απαιτούνται για τις ημερήσιες απαιτήσεις και να τα 
τοποθετούν σε κατάλληλα σημεία.  
 
 Εάν εκτελούν εργασίες με ανοιχτή φλόγα να παίρνουν πάντα δίπλα τους πυροσβεστήρα.  
 
 Να μη χρησιμοποιούν ανοιχτή φωτιά σε χώρους που δεν επιτρέπεται, αλλά και γενικά σε 
χώρους Πρασίνου.  
 
 Να δηλώνουν κάθε κατεστραμμένο μέρος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης στο χώρο τους 
(διακόπτες, πρίζες κ.λ.π.) και να μη επιχειρούν να τις διορθώσουν μόνοι τους.  
 
 Να δηλώνουν αμέσως τις ελλείψεις πυροσβεστήρων.  
 
5.3.2. Ενέργειες κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.  
 
Αποφασιστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι η ψυχραιμία και η 
αποφυγή πανικού καθώς και να ακολουθηθούν ορισμένες στοιχειώδεις ενέργειες :  
Αυτονόητο είναι ότι η βασική ενέργεια είναι η ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
(τηλέφωνο : 199) και η αποφυγή πρωτοβουλιών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των 
ανθρώπων, ενώ πρόσθετες ενέργειες είναι :  
 
 Αυτός που εντοπίζει την πυρκαγιά ειδοποιεί άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ειδοποιεί 
επίσης τον υπεύθυνο πυρασφάλειας του κτιρίου, τους υπευθύνους πυροπροστασίας του Δήμου 
και τον επικεφαλής του Τμήματος Περ. &  Π.Π.. Όλοι αυτοί πηγαίνουν στο σημείο εκδήλωσης της 
πυρκαγιάς. Αν πρόκειται για πυρκαγιά μικρής έκτασης τη σβήνουν, χρησιμοποιώντας το σχετικό 
εξοπλισμό.  
 
 Αν πρόκειται για πυρκαγιά μεγάλης έκτασης (κατά την εκτίμηση των υπευθύνων) και εφ’ όσον 
το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι στοιχειώδεις ενδεδειγμένες ενέργειες είναι :  
 
 Η ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού και η εκκένωση του κτιρίου σύμφωνα με το 
υπάρχον σχέδιο και η παρεμπόδιση της χρήσης των ανελκυστήρων.  
 
 Η παρεμπόδιση της εισόδου στο κτίριο επισκεπτών και εργαζομένων που βρίσκονται εκτός του 
κτιρίου.  
 
 Η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις μηχανές και συσκευές του κτιρίου (κλιματιστικά 
κ.λ.π.) ώστε να τεθούν εκτός λειτουργίας.  
 
 Η απομόνωση του χώρου στον οποίο υπάρχει η εστία της πυρκαγιάς με το κλείσιμο των θυρών 
και παραθύρων.  
 
 Ο έλεγχος βοηθητικών χώρων ώστε να μη μείνουν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.  



ΣΤ.  Σ Ε Ι Σ Μ Ο Ι  

 
6.1. Εισαγωγή  
 
 Σεισμός είναι η εδαφική δόνηση που γεννιέται κατά τη διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας 
των πετρωμάτων στο εσωτερικό της γης από φυσικά αίτια.  
Πρόκειται για φυσικό φαινόμενο το οποίο, αναλόγως των χαρακτηριστικών του (μέγεθος, 
επίκεντρο, εστιακό βάθος κ.λ.π.), μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στο υλικό 
περιβάλλον της ζωής μας, αλλά και σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.  
 
 Η ιδιαιτερότητα του σεισμού έναντι των άλλων καταστροφικών φαινομένων είναι ότι 
εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση, επομένως χωρίς πολλά 
περιθώρια προληπτικής δράσης. Γι’ αυτό και προκαλεί ανασφάλεια, φόβο και πανικό στους 
ανθρώπους.  
 
 Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη (1η) θέση στην Ευρώπη από άποψη σεισμικότητας και την έκτη 
(6η) στον κόσμο. Οι σεισμοί αποτελούν για τη χώρα μέρος της καθημερινότητάς της. Είναι λοιπόν 
βέβαιο ότι σεισμοί θα εξακολουθήσουν να γίνονται διαρκώς. Γι’ αυτό, πέρα από τα μέτρα της 
πολιτείας για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, ιδιαίτερη σημασία έχει η οργάνωση μιας 
κοινωνικής αντισεισμικής άμυνας μέσω της ψυχολογικής και πρακτικής προετοιμασίας των 
πολιτών, η οποία προϋποθέτει τη συστηματική τους ενημέρωση. Και στο ζήτημα αυτό, ο ρόλος 
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι καθοριστικός.  
 
6.2. Η αντισεισμική προστασία της χώρας – ευθύνες και ρόλοι  
 
 Ο κεντρικός ρόλος στη διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από το σεισμό 
ανήκει στη Γ.Γ.Π.Π.  
 
 Ο ειδικός φορέας (λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας του φαινομένου) που επεξεργάζεται, 
σχεδιάζει και συντονίζει την αντισεισμική πολιτική της χώρας είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), με αρμοδιότητες που περιγράφονται αναλυτικά από το 
Νόμο (Νόμος 1349, ΦΕΚ 52, 25.4.1983, άρθρο 2).  
 
 Η αντισεισμική πολιτική της χώρας, την οποία εφαρμόζει ο ΟΑΣΠ στα πλαίσια των εκάστοτε 
κυβερνητικών κατευθύνσεων, κινείται σε τρεις άξονες :  
 
α) Τη δόμηση αντισεισμικών κατασκευών σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό (ΑΚ), ο οποίος 
είναι ο θεμελιώδης τεχνικός νόμος του κράτους (ΦΕΚ 2184/Β/20.12.1999, όπως τροποποιήθηκε 
στο ΦΕΚ 1154/Β/12.08.2003) και δίνει τις συστηματοποιημένες τεχνικές διατάξεις για τη δόμηση.  
β) Το εξειδικευμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΣΕΙΣΜΟΙ (στα πλαίσια του 
γενικού σχεδίου Π.Π. «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»), το οποίο καταγράφει βασικές αρχές και δράσεις που 
εξειδικεύονται σε επίπεδο Περιφέριεεας.  
γ) Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού, ώστε να αποκτηθεί μια συλλογική 
αντισεισμική συνείδηση και συμπεριφορά, κυρίως στο επίπεδο των ατομικών και οικογενειακών 
μέτρων αυτοπροστασίας.  
 
 Σε συνεχή συνεργασία με την Αυτοδιοικήση η αντισεισμική στρατηγική του ΟΑΣΠ εξειδικεύεται 
τοπικά σε επιχειρησιακό σχεδιασμό, στον οποίο οι Δήμοι συμβάλουν συντάσσοντας Μνημόνια 
Ενεργειών και Σχέδια Δράσης εντός των διοικητικών τους ορίων.  
 
6.3. Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου  
Δεδομένου ότι :  
α) Ο Σεισμός αποτελεί ένα καταστροφικό φαινόμενο χωρίς δυνατότητα πρόγνωσης και  



β) Το στάδιο πρόληψης αφορά κυρίως στο σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής σε επίπεδο 
χώρας και την επιχειρησιακή εξειδίκευση σε επίπεδο Περιφέρειας, ο σχεδιασμός του Δήμου στο 
ζήτημα του σεισμού αφορά σε περιορισμένα ζητήματα, όπως :  
 
 Τη διαρκή ενημέρωση και προετοιμασία του πληθυσμού και την εξάντληση όλων των 
δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του για την ασφάλεια κυρίως των σχολικών κτιρίων στα 
διοικητικά του όρια. Στα πλαίσια των αρμοδιοοτήτων του ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανταποκρίθηκε 
στον έλεγχο όλων των σχολικών κτιρίων μετά το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019. 
 
Την άμεση παρέμβαση του Σ.Π.Π. που διαθέτει για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
σεισμού αφού αυτός εκδηλωθεί.  
 
Επομένως, τα μέτρα και οι ενέργειες του Τμήματος Περ. &  Π.Π. του Δήμου επικεντρώνονται στα 
«μετά το Σεισμό» και κυρίως στη φάση της αρωγής των πληγέντων και της αποκατάστασης των 
συνεπειών του.  
Οι βασικοί στόχοι του σχεδιασμού είναι :  
 
1. Η οργανωτική προετοιμασία ολόκληρου του δυναμικού του Δήμου (ανθρώπων και τεχνικών 
μέσων) για άμεση, ψύχραιμη και οργανωμένη αντίδραση στο ενδεχόμενο σεισμού.  
 
2. Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχραιμία των πολιτών 
και να περιορισθούν όσο γίνεται οι επιπτώσεις του σεισμού στον κανονικό ρυθμό των 
λειτουργιών της πόλης.  
 
3. Η παροχή όλων των αναγκαίων μέσων και υπηρεσιών για όσο γίνεται καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης των πολιτών που θα αναγκασθούν να παραμείνουν στο ύπαιθρο.  
 
4. Η εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων με την ταχύτερη μετακίνηση και 
άρση κάθε εμποδίου από πεζοδρόμια και οδοστρώματα.  
 
5. Η βέλτιστη αστυνόμευση της πόλης μετά το σεισμό.  
 
 

Επειδή ο Σεισμός αποτελεί για το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας,  μια διαρκή απειλή 
και στο παρελθόν δοκιμαστήκαμε σκληρά,  με  τον φονικό Σεισμό του 1999, ο Δήμος πρέπει να 
βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειές του. Επομένως ο 
σχεδιασμός πρέπει να είναι λεπτομερής, σαφής και αποτελεσματικός.  
 
6.4. Μέτρα προετοιμασίας και ετοιμότητας  
 
 Να εντοπιστούν και να καταγραφούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση 
Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου όλα τα ευάλωτα και επικίνδυνα από την άποψη της αντισεισμικής 
τους επάρκειας δημόσια, δημοτικά και κυρίως σχολικά κτίρια. Η συνδρομή της Υπηρεσίας 
Δόμησης για τη διενέργεια ελέγχων είναι απαραίτητη και για τη λήψη εφικτών και συγκεκριμένων 
μέτρων ενίσχυσης της αντισεισμικής τους θωράκισης.  
 
 Να γίνει πλατιά εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού με ενημερωτικό φυλλάδιο, στο οποίο 
θα αναλύονται με απλό και σαφή τρόπο τα πρακτικά μέτρα ατομικής και ατομικής και 
οικογενειακής προστασίας που πρέπει να πάρει κάθε πολίτης σε περίπτωση σεισμού.  
Να διεξαχθούν ασκήσεις ετοιμότητας του προσωπικού στο Δημαρχείο και σε όλα τα Δημοτικά 
κτίρια.  
Να ζητηθεί από τους διευθυντές των Σχολείων να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν ασκήσεις 
ετοιμότητας σε κάθε σχολείο, στις οποίες θα βοηθήσουν μέλη του Τμήματος Περ.& Π.Π. και οι 
εθελοντές.  
(Οι οδηγίες και τα μέτρα προστασίας από το Σεισμό καταχωρούνται στο Παράρτημα 6).  



 
 Να γίνουν τα σχέδια εκκένωσης όλων των δημοτικών κτιρίων και να αναρτηθούν για κάθε κτίριο 
σε κατάλληλο εμφανές σημείο και να ενημερωθεί το προσωπικό.  
 
 Να συγκροτηθούν όλα τα αναγκαία συνεργεία, στελεχωμένα από εργαζομένους των Υπηρεσιών 
του Δήμου, για την κάλυψη όλων των έκτακτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από ένα 
σεισμό.  
Τα συνεργεία που πρέπει να συγκροτηθούν είναι τα παρακάτω :  
 

1. Συνεργείο άρσης εμποδίων (ερειπίων, πεσμένων δέντρων κ.λ.π.) και διάνοιξης οδών. 
Συγκροτείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

 
2. Συνεργείο μικροκατεδαφίσεων και υποστυλώσεων. Συγκροτείται με ευθύνη της 

Διεύθυνσης Τ.Υ και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.  
 

3. Συνεργείο ηλεκτρολογικών εργασιών. Συγκροτείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τ.Υ.  
 

4. Συνεργείο αστυνόμευσης της πόλης, αποτελούμενο από μέλη της Δημοτικής 
Αστυνομίας.  

 
5. Συνεργεία παραλαβής, μεταφοράς & εγκατάστασης σκηνών και μεταφοράς ειδών 

πρώτης ανάγκης στους καταυλισμούς για τους σεισμόπληκτους, αποτελούμενο από 
υπαλλήλους  της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με την συνδρομή προσκόπων και άλλων 
εθελοντών.  

 
6. Συνεργεία λειτουργίας καταυλισμών, αποτελούμενα από μέλη όλων των Υπηρεσιών, 

με ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
 

7. Συνεργείο οργάνωσης και ελέγχου αυτοψιών σε κτίρια με μέλη υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
8. Συνεργείο άμεσης επέμβασης για το σβήσιμο μικρών πυρκαγιών. Συγκροτείται με 

ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.  
(ονομαστικοί πίνακες με τα μέλη και τους Υπεύθυνους των Συνεργείων υπάρχουν στο Παράρτημα 
1).  
 
Ακόμη πρέπει :  
 
 Να καθορίσουν όλες οι Διευθύνσεις του Δήμου το απαραίτητο προσωπικό το οποίο εργαζόμενο 
σε βάρδιες θα εξασφαλίσει την 24ωρη λειτουργία του Δήμου.  
 
 Να καθοριστούν τα σημεία της πόλης στα οποία θα δημιουργηθούν καταυλισμοί για τους 
σεισμοπαθείς και ενδεχομένως για τις υπηρεσίες του Δήμου, σε περίπτωση που το Δημαρχείο 
είναι ακατάλληλο λόγω σοβαρών βλαβών.  
 
 Να προμηθευτεί ο Δήμος ένα ραδιοδίκτυο για την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ του 
Τμήματος Περ. &  Π.Π. και όλων των υπευθύνων υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού, 
αποτελούμενο από ασύρματο, κεραία, αναμεταδότη, φορητούς πομποδέκτες και όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και να οριστεί ο υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρησή του.  
 
6.5. Μέτρα και ενέργειες μετά το Σεισμό  
 
 Μετά από ένα ιδιαίτερα αισθητό σεισμό, με απόφαση – εντολή του Δημάρχου συγκαλείται η 
Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και αν κριθεί αναγκαίο, συγκαλείται το Σ.Τ.Ο.  



Τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, του Τμήματος Περ.&  Π.Π. του Δήμου 
και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών του Δήμου αποτελούν το Επιχειρησιακό Κέντρο, το οποίο 
υλοποιεί το Σχεδιασμό που υπάρχει, κινητοποιεί και συντονίζει όλα τα συνεργεία που έχουν 
συσταθεί, τις Ομάδες Έκτακτων Αναγκών του Τμήματος Περ. &  Π.Π., τους εθελοντές και όλο το 
προσωπικό του Δήμου.  
Ως τόπος συγκέντρωσης καθορίζεται το Δημαρχείο ή εναλλακτικά το κτίριο που στεγάζεται η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
 Τίθεται σε λειτουργία το ραδιοδίκτυο που διαθέτει ο Δήμος. Υπεύθυνος του δικτύου ορίζεται ο 
αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος 
 
 Ο υπεύθυνος του Τμήματος Περ. & Π.Π. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την 
Αποκεντρωμενη Περιφερειακή Διοίκηση και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ( Γ.Γ.Π.Π., ΟΑΣΠ, 
Περιφέρεια κ.λ.π.), συλλέγει τις πληροφορίες που υπάρχουν και υλοποιεί τις σχετικές οδηγίες.  
 
 Κινητοποιούνται όλα τα τεχνικά συνεργεία και τα διαθέσιμα οχήματα και τεχνικά μέσα του 
Δήμου τα οποία συγκεντρώνονται στο Γήπεδο της Νέας Ιωνίας.  
 
 Τα Συνεργεία και όλος ο επιχειρησιακός μηχανισμός του Δήμου δραστηριοποιείται άμεσα για 
την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους σεισμόπληκτους όπως :  
 

1. Υποβοήθηση του έργου των σωστικών συνεργείων για τη διάσωση εγκλωβισμένων σε 
ερείπια.  

 
2. Απομάκρυνση από τους δρόμους όλων των εμποδίων που έχουν προκληθεί από το 

σεισμό.  
 

3. Μεταφορά τραυματισμένων.  
 

4. Ηλεκτροφωτισμός θέσεων στις οποίες πρέπει να γίνουν νυχτερινές εργασίες (σε 
συνεργασία με τη ΔΕΗ), και των χώρων των καταυλισμών.  

 
5. Οργάνωση των καταυλισμών από κάθε άποψη, όπως : στήσιμο των σκηνών, δημιουργία 

εγκαταστάσεων υγιεινής, καθαριότητα και απολύμανση των χώρων, ψυχολογική 
υποστήριξη των σεισμοπλήκτων κλπ.  

 
6. Διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πολίτες.  

 
7. Οργάνωση, προγραμματισμός και έλεγχος των αυτοψιών που θα διενεργηθούν στα κτίρια 

της πόλης από τα κλιμάκια των μηχανικών.  
 

8. Σβήσιμο μικροπυρκαγιών και μεταφορά νερού από το συνεργείο άμεσης επέμβασης  
 

Ιδιαίτερη σημασία έχει να επικρατήσει ψυχραιμία, να ισχύσουν οι καταμερισμοί και να 
τηρηθεί ο σχεδιασμός με βάση τις προτεραιότητες που υπάρχουν. 



Ζ   Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α  

 
7.1. Εισαγωγή 

Οι διάφορες ανέσεις και ευκολίες, οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες στο πλαίσιο του 
σύγχρονου πολιτισμού, οφείλονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και είναι το αποτέλεσμα των 
σχετικών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές συνεπάγονται ταυτόχρονα και 
την δημιουργία αντιστοίχων νέων κινδύνων για τον πληθυσμό και το περιβάλλον. 

Σε εθνικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς, έχουν θεσπιστεί και συνεχώς αναπροσαρμόζονται 
κανονισμοί και τεχνικές προδιαγραφές, που στοχεύουν κατ' αρχήν στην πρόληψη, δηλαδή στην 
αποφυγή των συμβάντων (ατυχημάτων), αλλά και στην μείωση των επιπτώσεών τους στον 
πληθυσμό αλλά και στο περιβάλλον. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισμοί, καθώς και τα 
βελτιωμένα συστήματα διοίκησης, έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των 
συμβάντων, αλλά δεν εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβούν ατυχήματα. 

Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν 
αντιμετωπίζονται κατ΄ αρχήν με τον πρέποντα τρόπο ή σε τεχνολογικά συμβάντα (ατυχήματα) τα 
οποία προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αστοχίες εξοπλισμού, οργανωτικές ή διοικητικές 
δυσλειτουργίες, κλπ. και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μπορούν όμως να είναι και το αποτέλεσμα 
είτε άλλων φυσικών καταστροφών (σεισμών, κεραυνών, ισχυρών βροχοπτώσεων κλπ) είτε 
σκόπιμων ανθρώπινων ενεργειών. 

Γενικά οι τεχνολογικές καταστροφές θεωρούνται ότι δεν συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα (έχουν 
δηλ. πολύ μικρή πιθανότητα εκδήλωσης) αλλά έχουν, εν δυνάμει, πολύ σοβαρές επιπτώσεις. 

Οι τεχνολογικές καταστροφές, ανάλογα με την ένταση και έκτασή τους, μπορεί να προκαλέσουν 
απώλειες ζωών ή τραυματισμούς [τόσο στους εργαζόμενους στον χώρο του ατυχήματος όσο και 
στον ευρισκόμενο (μόνιμο ή διερχόμενο) «κοντά» (δες τις σχετικές οδηγίες για την έννοια του 
«κοντά») στο σημείο του ατυχήματος πληθυσμό], καταστροφή περιουσιών, διατάραξη της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

7.2. Ταξινόμηση Τεχνολογικών Ατυχημάτων 

Η συνήθης ταξινόμηση των τεχνολογικών ατυχημάτων είναι η εξής: 

 Χημικά Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
Λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (παραγωγής, επεξεργασίας ή 
αποθήκευσης).  

 Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων 
Συμβαίνουν κατά την διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων υλικών με διάφορα μέσα 
μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά).  

 Ατυχήματα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά 
Είναι τα συμβατικά ατυχήματα μεταφοράς, τα οποία συνήθως προκαλούν απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς, αλλά δεν έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.  

 Κατάρρευση Φραγμάτων 
Συμβαίνουν σπάνια και έχουν μεγάλες επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, 
όσο και στο περιβάλλον.  

 Πυρηνικά Ατυχήματα  
Συνδέονται συνήθως με έκλυση ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον και έχουν 
μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον.  

7.3. Χημικά Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις  
       Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων 



Ανεξάρτητα από το αρχικό γεγονός και την αιτία που προκάλεσε τα Τεχνολογικά Ατυχήματα (σε 
βιομηχανική εγκατάσταση ή κατά την μεταφορά επικινδύνων ουσιών) τελικώς καταλήγουν σε 
πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή κάποιας ουσίας στο περιβάλλον (αέρα, έδαφος, νερό). 

Το εύρος ατυχημάτων με επικίνδυνες ουσίες (χημικών ατυχημάτων) κυμαίνεται σε έκταση και 
ένταση από το ξέβρασμα ενός βαρελιού με επικίνδυνα υλικά σε κάποια ακτή έως τα βιομηχανικά 
ή τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (πυρκαγιά σε διυλιστήρια ή σε αποθήκες 
φυτοφαρμάκων κλπ). 

7.4. Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης, (ΤΑΜΕ)  
       Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) 

Ως τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, (ΤΑΜΕ) ή Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης 
(ΒΑΜΕ) ορίζεται η μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη η οποία προκύπτει από ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις κατά την λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης και το οποίο προκαλεί μεγάλους 
κινδύνους άμεσους ή απώτερους εντός ή εκτός της εγκατάστασης για την ανθρώπινη υγεία ή/και 
το περιβάλλον και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες. 

Η Οδηγία 96/82/ΕΚ (SEVESO II) του Συμβουλίου της 9 Δεκ. 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» (Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας ΚΥΑ 5697/590 από 16 Μαρτίου 2000 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄405/29 Μαρτίου 2000) 
καλύπτει κατηγορίες εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες κατονομαζόμενες 
επικίνδυνες ουσίες (π.χ. χλώριο, νιτρικό αμμώνιο, υδροχλώριο, κλπ) ή κατηγορίες επικινδύνων 
ουσιών (π.χ. οξειδωτικές, πολύ τοξικές, επικίνδυνες για το περιβάλλον, κλπ). 

Τα ΤΑΜΕ (ΒΑΜΕ) έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τις φυσικές 
καταστροφές. 

 Δεν έχουν εποχικό χαρακτήρα (όπως π.χ. οι δασικές πυρκαγιές) και δεν μπορούν να 
προβλεφθούν.  

 Μπορεί να έχουν πολύ εκτεταμένες και σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό και στο 
περιβάλλον. Επίσης πέραν του άμεσου αριθμού θυμάτων (νεκρών & τραυματιών) μπορεί 
να έχουν και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των ατόμων της περιοχής.  

 Κάθε ατύχημα έχει μεγάλη πιθανότητα να επεκταθεί προκαλώντας αλυσιδωτό ατύχημα 
(domino) είτε στην ίδια μονάδα είτε σε γειτονικές.  

 Έχουν μεγάλο εύρος διάρκειας ανάλογα με τη μορφή εκδήλωσης του περιστατικού από 
λίγες ώρες σε αρκετές ημέρες.  

 Ατυχήματα συμβαίνουν κοντά ή σε οδικές αρτηρίες.  

7.5.Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου 

Η υγεία των εργαζομένων στην εγκατάσταση ή/και του κοινού που βρίσκεται κοντά στο 
χώρο του ατυχήματος είναι δυνατόν να κινδυνεύσει από εγκαύματα λόγω έκθεσης σε θερμική 
ακτινοβολία, από τραυματισμούς που οφείλονται στο ωστικό κύμα και στα πρωτογενή και 
δευτερογενή θραύσματα λόγω εκρήξεων και από δηλητηρίαση ή χημικά εγκαύματα λόγω 
έκθεσης σε τοξικές ουσίες [εισπνοή , επαφή με το δέρμα , κατάποση τροφής ]. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία ενός ζωντανού οργανισμού από την έκθεση σε κάποια χημική 
ουσία εξαρτώνται από αυτήν καθεαυτή την ουσία, την οδό εισόδου και την ποσότητα που θα 
εισέλθει στον οργανισμό και βεβαίως την ανθεκτικότητα του οργανισμού. 

Πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες γίνονται αντιληπτές είτε από το χρώμα ή την οσμή τους 
είτε από τα συμπτώματα που προκαλούν (πχ. ερεθισμό ματιών/δέρματος/λαιμού, δυσκολία στην 
αναπνοή, αίσθημα ναυτίας, πονοκέφαλο, ζαλάδα, κλπ). Πολλές δεν είναι ορατές, δεν έχουν οσμή 



ή χρώμα και τα συμπτώματα από την έκθεση σε αυτές δεν είναι πάντοτε άμεσα αντιληπτά. 
Σημειώνεται, επίσης ότι δεν παρουσιάζουν όλα τα άτομα τον ίδιο βαθμό ευπάθειας όταν 
εκτεθούν στην ίδια ποσότητα μίας χημικής ουσίας. Στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
ανήκουν τα άτομα μικρής ηλικίας (βρέφη, νήπια, παιδιά), οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα 
που έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας (π.χ. άσθμα, κλπ). 

Ανάλογα με τα επίπεδα των τριών κατηγοριών επιπτώσεων [θερμική δόση (θερμική 
ακτινοβολία), υπερπίεση (ωστικό κύμα), συγκέντρωση (τοξική ουσία)] ορίζονται συνήθως τρεις 
ζώνες προστασίας (επιπτώσεων). 

 Ζώνη Ι:  
Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής : σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι σε 
σημαντικό ποσοστό.  

 Ζώνη ΙΙ:  
Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Σοβαρές Επιπτώσεις : για τα περισσότερα άτομα της ζώνης 
αυτής αναμένονται μη-ανατάξιμες βλάβες στην υγεία τους και πιθανοί θάνατοι σε μικρό 
ποσοστό του πληθυσμού. Συστηματικές ενέργειες διάσωσης από τα σωστικά συνεργεία.  

 Ζώνη ΙΙΙ:  
Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Μέτριες Επιπτώσεις : δεν αναμένονται θάνατοι ενώ σε 
μικρό αριθμό ατόμων της ζώνης αυτής αναμένονται βλάβες στην υγεία τους. Η διάσωση 
γίνεται κύρια με ίδια 

7.6.Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας 

 Καταγράφονται από το Τμήμα Περ. &  Π. Π., με τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου, 
όλα τα σημεία από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει η εκδήλωση Τεχνολογικού Ατυχήματος, 
(Εργοστάσια, Αποθήκες χημικών κλπ.). 

 Με τη συνεργασία όμορων Δήμω, καταγράφονται οι χώροι από όπου μπορεί να ξεκινήσει 
Τεχνολογικό Ατύχημα και που μπορεί να επηρεάσει, του κατοίκους περιοχών του Δήμου 
μας. 

 Γίνεται η καταγραφή των οδών μεγάλης κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν οχήματα 
που μπορεί να μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά και πραγματοποιείται ειδικός σχεδιασμός 
αντιμετώπισης τροχαίων ατυχημάτων και διαρροής επικίνδυνων ουσιών, σε συνεργασία 
με την Τροχαία και τη Δημοτική Αστυνομία. 

 Ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται οι κάτοικοι, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να 
αντιδράσουν, σε περίπτωση ατυχήματος.  

 Ανάλογα με την περιοχή κινδύνου, σχεδιάζονται σχέδια εκκένωσης, με τη συνεργασία τη 
Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας 

 
7.7.Η κινητοποίηση του μηχανισμού Π.Π. του Δήμου  
 
 Ύστερα από τη σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου Π.Π. για την ύπαρξη Τεχνολογικού 
Ατυχήματος, αναλόγως προς το επίπεδο βεβαιότητας, ενεργοποιείται ο σχεδιασμός μέτρων και 
ενεργειών κλιμακούμενης ετοιμότητας και άμεσης κινητοποίησης του Συστήματος Π.Π.,  
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2. του Μνημονίου, με κύρια στοιχεία :  
 
 Τη σύγκληση του Τμήματος Περ. & Π.Π. και την ενεργοποίηση του επικοινωνιακού του 
μηχανισμού.  
 
 Τη σύγκλιση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και εάν χρειαστεί του Σ.Τ.Ο.  
 
 Την ετοιμότητα του προσωπικού των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 
 Την άμεση διενέργεια ενός τελικού κύκλου ελέγχων και μέτρων σε όλους του τομείς.  
 
 Την ετοιμότητα και κινητοποίηση της ομάδας γενικών καθηκόντων.  



 
 Την ειδοποίηση και ετοιμότητα των εθελοντών.  
 
 Τη διάθεση στους πληγέντες (όταν απαιτείται) προσωρινών χώρων κατοίκησης.  
 
Οι οδηγίες και τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση Τεχνολογικών ατυχημάτων, αναφέρονται στο 
Παράρτημα 6. 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

 
1Α.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝ/ΠΩΝΥΜΟ 

 

ΤΗΛΕΦ

ΩΝΟ  

ΥΠΗΡΕΣ

ΙΑΣ 

1 

 

ΤΗΛΕΦΩ

ΝΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙ

ΑΣ 2 

 

ΦΑΞ  

ΥΠΗΡΕΣ

ΙΑΣ 

 

ΚΙΝΗΤΟ 

 

E-mail 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧ

ΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΣ 

 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛ

ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

21027560

00 

 

 

2102799578 

 

21027970

65 

 

6937066710 

 

gellysak@ho

tmail.com 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧ

ΟΣ 

ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟ

ΜΙΑΣ 

 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡ

ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

21320005

05 
2102776100 

21027140

90 
6976830772 

antoniskarvo

uniaris@yah

oo.gr 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥ

ΣΗΣ 

 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓ

ΛΟΥ ΦΩΤΗΣ 

   6936008200 
fotistsomp@

gmail.com 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ

ΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΧΑΧΛΑΚΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

21320636

49 

 

 

2106984940 

 

21320636

38 

 

6979836226 

 

ppath@patt.g

ov.gr 

 

 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜ

ΟΣ Β’ ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ 

 

ΝΙΔΕΡΗ 

ΜΑΡΙΑ 

 

21027996

48 

 

 

21027905

68 

 

6955641434 

ask.konstanti

nidis@astyn

omia.gr 

 

ΠΥΡΑΡΧΟΣ 

Θ’ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙ

ΑΣ (ΟΑΚΑ) 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟ

ΥΛΟΣ 

 

21068298

60 

 

2106829852 

 

21068298

59 

 

6937397428 

 

athina9@psn

et.gr 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ

ΛΟΥ 

 

21061350

10 

 

 

 

 

 

21061379

20 

 

 

 

 

 

aridam.@nea

ionia.r 

 

ΠΡΟ’Ι’ΣΤΑΜΕ

ΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΜΑΡΑΓΔΑΚ

ΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

21320004

52 

 

 

 

 

21027971

92 

 

6974023260 

 

esmar@neai

omia.gr 
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ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣ

ΤΗΣ (ΤΧ) 306 

ΕΒΤ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ

ΠΟΥΛΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

21081940

84 

(εσωτ.321

2) 

 
 

 
6942059766 

vagdim@gm

ail.com 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ

Η 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΟΤΤΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 

 

21320004

91 

 

 

 

 

 

 

21027140

90 

 

6936003533 

 

bkotta@neai

onia.r 

 

 
 

 
1Β. ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 Ομάδες Γενικών Καθηκόντων  

 Ομάδες Α΄ Βοηθειών  

 Ομάδες πυροπροστασίας  

 Ομάδες σεισμών  

 Ομάδες Κοινωνικής Υποστήριξης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Μικροεπισκευών και Συντηρήσεων  

 

Αποτελείται από το τους υπαλλήλους του Τμήματος Μικροεπισκευών και Συντηρήσεων του Δήμου 

και ενισχύεται από έναν Υδραυλικό και έναν Ηλεκτρολόγο τους οποίους θα καλεί ο υπεύθυνος της 

ομάδας  

 

 ΟΜΑΔΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ: Ιατρός Εργασίας 

Αποτελείται από Νοσηλεύτριες, Βοηθούς Νοσηλευτών, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές και 

Φυσικοθεραπευτές τους οποίους θα καλεί ο υπεύθυνος της ομάδας 

 

 ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  τους 

οποίους θα καλεί ο υπεύθυνος της ομάδας και επιπλέον αποτελείται από οδηγό/χειριστή υδροφόρας 

τον οποίο θα κληθεί από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Ανακυκλώσιμων Υλικών. 

 

 ΟΜΑΔΕΣ ΣΕΙΣΜΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

Οι Ομάδες Σεισμών, στελεχώνονται από το Προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και της 

Διευθυνσης Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με του Προσκόπους της Πόλης και τους 

διαπιστευμένους Εθελοντές, καθώς επίσης και με προσωπικό από άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Αποτελειται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους τους οποίους θα καλεί ο υπεύθυνος της 

ομάδας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

*Επείγοντα* 

 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

Ριζαρείου 1 

152 33 Χαλάνδρι 

Τηλ. Κέντρου Επιχειρήσεων (24ωρη λειτουργία): 

210 33 59 002-3 

Fax: 210 33 59 912 

E-mail: kepp@gscp.gr 

 

Διοικητικά: 

 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  

Ευαγγελιστρίας 2  

105 63 Αθήνα 

Τηλ. (εργάσιμες ημέρες και ώρες):  

213 1510 932  

Fax: 213 1510 935   

 

 

2Γ. ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

AΣTYNOMIKO TMHMA N. IΩNIAΣ  
K.Bάρναλη 12 Ν. Ιωνία, τηλ: 210 2799648, 210 2790144, 210 2793562,  

fax: 210 2790568 

 

TPOXAIA N. IΩNIAΣ  

Αλεξανδρουπόλεως & Χαλκιδικής Μεταμόρφωση, τηλ : 2102854400, 2102817725 

fax: 210 2854399 

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1η πάροδος Πιτταρά εντός ΟΑΚΑ Μαρούσι 15123 

Τηλ.2106829850 

Fax.2106829859 

 

2Δ.  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Κλεισθένους 403 Γέρακας 

Τηλέφωνο: 2108035976 

Fax: 2106137920 

2Ε. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κατεχάκη 56, 11525, 6ος όροφος 

Τηλέφωνο : 2132035607,2132035630-730-732  Fax: 2132035731 

 

2ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

Λ. Συγγρού Ανδρέα  15-17 Αθήνα 11743 

Τηλέφωνο:  2106928378  Fax:  2106910060,2106984182 



         

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

 

Πληροφορίες για την κατάταξη των διαφόρων πυρκαγιών κατά κατηγορία και το κατάλληλο είδος 

πυροσβεστήρα για κάθε κατηγορία.  

 

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών υπάρχουν τέσσερα είδη πυροσβεστήρων που χρησιμοποιούνται 

ανάλογα με την αιτία της πυρκαγιάς.  

Πυρκαγιά τύπου Α΄ 

- Πυροσβεστήρες νερού για φωτιές σε χαρτί και σκουπίδια. Δεν  πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

φωτιές σε ηλεκτρικές συσκευές, υγρά και μέταλλα 

πυρκαγιά τύπου B και C 

- Πυροσβεστήρες CO2 για φωτιές οργανικών διαλυτών ή χρωμάτων ή ηλεκτρικών οργάνων  

πυρκαγιά τύπου B και C 

- Πυροσβεστήρες στερεής σκόνης που περιέχουν όξινο ανθρακικό νάτριο για φωτιές από μεγάλες 

ποσότητες διαλυτών, υγρών ουσιών, ή ηλεκτρικών συσκευών 

πυρκαγιά τύπου D 

- Πυροσβεστήρες MET- X - L, που περιέχουν ειδικές συνθέσεις και χρησιμοποιούνται για 

πυρκαγιές από εύφλεκτα μέταλλα (π.χ. Mg, Li, Na, K), υδρίδια μετάλλων, οργανομεταλλικές 

ενώσεις κλπ.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  

 

4 Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).  

 

1. Αμφιθέατρο Δημαρχείου: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου (τηλ. 2102790115) 

 

2. Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας : Πατριάρχου Ιωακείμ 4 (τηλ 210-2771222) 

3. Κ.Ε.Π. Νέας Ιωνίας : Πατριάρχου Ιωακείμ 4 (τηλ 210-2718550) 

4. Α’ Κ.Α.Π.Η. Ελευθερούπολης : Φιλελλήνων 2 & Δ. Σολωμού (τηλ. 210-2794950) 

5. Β’ Κ.Α.Π.Η. Περισσού : Αιμ. Γρεβενών 1 & Μακεδονίας (τηλ.210-2585788) 

6. Γ’ Κ.Α.Π.Η. Καλογρέζας: Βοσπόρου 121 (τηλ. 210-2799949) 

7. Δ’ Κ.Α.Π.Η. Αγίων Αναργύρων:   Ικαρίας 14 (τηλ. 210-2770774) 

 

4 Β. ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου (Επίπεδο 4) πυρκαγιάς, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκλείουμε, 

ανάλογα με το σημείο που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ή που εκδηλώνεται το φαινόμενο, οδούς που 

οδηγούν σε αυτό, για λόγους ασφαλείας του πληθυσμού αλλά και για την υποστήριξη των 

δυνάμεων πυρόσβεσης. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ. 

Πίνακες και χάρτες  

Οι χάρτες καθορισμού των υπό αποκλεισμό οδών σε περίπτωση αυξημένου κίνδυνου πυρκαγιάς, 

είναι οι παρακάτω  

Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας 



 
 

Άλσος Ομορφοκκλησιάς 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άλσος Παλαιολόγου 

 
 

 

4 Γ  Πυροσβεστικά υδροστόμια (κρουνοί) στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Νέας Ιωνίας 

 

 

1. Αλαμάνας & Αφροδίτης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Μακεδονομάχων & Ρούμελης 

 
 

 

 

3. Γυμνασίου & Χρυσοστόμου Σμύρνης 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Ανδρέα Κάλβου & Μικράς Ασίας (πεζόδρομος) 

               
 

 

 

 

 

5. Ανδριανού & Αλέκου Παναγούλη 

 
 

 

 

 

 

 

 



6. Αβέρωφ & Ελικώνος 

 
 

 

 

7. Βυζαντινών Αυτοκρατόρων & Μακελαράκη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Ελ Αλαμέιν & Πατρ. Γρηγορίου Ε’  

 
 

 

9. Λ. Βυζαντίου & Φιλικής Εταιρείας 

 
 





 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Α/Α Διεύθυνση Υδροστομίων 
ΤΥΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 
Αβέρωφ & Ελικώνος  Περισσός   38° 2'1.26"Β    23°44'46.67"Α   52ε3 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

2 
Αλ. Παναγούλη & Γούρδωνος  Ιωνία   38° 2'52.42"Β    23°45'8.76"Α   36ε1 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

3 
Αλαμάνας & Αφροδίτης  Καλογρέζα   38° 2'20.72"Β    23°46'19.57"Α   54δ 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

4 
Ανδρέα Κάλβου & Μικράς Ασίας  Ιωνία   38° 2'31.03"Β    23°45'18.52"Α   53β2 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

5 
Ανδριανού & Αλ. Παναγούλη  Ελευθερ/πολη   38° 2'32.55"Β    23°45'39.81"Α   53β4 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

6 
Βυζαντ. Αυτοκρ. & Μακελαράκη  Περισσός   38° 2'5.07"Β    23°44'55.96"Α   52ε4 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

7 
Βυζαντίου -Πέραν- Φιλ. Εταιρείας  Ελευθε/πολη   38° 2'25.25"Β    23°45'38.17"Α   53δ 

υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

8 
Ελ. Αλαμένιν & Πατρ. Γρηγορίου Ε  Ιωνία   38° 2'32.51"Β    23°44'54.14"Α   52β 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

9 
Γυμνασίου & Χρυσοστόμου Σμύρνης  Πευκάκια   38° 2'29.58"Β    23°45'11.00"Α   53γ 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Λειτουργεί 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ 
ΤΥΠΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Μακεδονομάχων & Ρούμελης   Αλσούπολη    38° 2'6.37"Β     23°46'35.77"Α    

55ε 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Δεν λειτουργεί  

  

2  Λεωφ. Ηρακλείου 267     Πλ. Συμιριώτη    38° 2'35.42"Β     23°45'18.46"Α    53α 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Δεν λειτουργεί  

  

3 Κερασούντος 2   Κλ. Ν. Ιωνίας    38° 2'20.40"Β     23°45'26.97"Α    53δ 

υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Δεν λειτουργεί  

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ 

4 

Εργασίας & Φιλελλήνων   Ελευθερ/πολη    38° 2'32.92"Β     23°45'39.77"Α    

53β3 

 υπέργειο, κλειδί 

υδροστομίου 
ΕΥΔΑΠ Δεν λειτουργεί  

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ 

4 Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί Σεισμός θα χρησιμοποιηθούν οι ελεύθεροι χώροι του Δήμου, τόσο για συγκέντρωση του πληθυσμού, όσο και για την οργάνωση 

Καταυλισμών φιλοξενίας των πληγέντων. 

Οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι στα όρια του Δήμου αποτυπώνονται στον παρακάτω χάρτη. 

 



 
Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του 

πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα σεισμικό γεγονός σε κάποια άλλη φυσική καταστροφή. Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και 

ως χώροι άμεσης στέγασης με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών (περίπου δύο), δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την 

μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές. 

Οι κάτωθι χώροι καταφυγής που έχουν ορισθεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας, έχουν Διαθέσιμα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας και τις κατάλληλες υποδομές και 

εξυπηρετήσεις που απαιτούνται βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται  στα σχετικά εγχειρίδια του Ο.Α.Σ.Π. 



Α/Α ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 43.325,70 Μ2 

Επιφ. Αγων/κού Χώρου 16.000,00Μ2 / 

Επιφ. Κερκίδων 1.600,00 Μ2 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 
ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 4.380,00Μ2 3.500,00Μ2 

3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 1.730,00Μ2 900,00Μ2 

4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΝΟΥ ΡΟΔΩΝ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 29.500,00Μ2 14.000,00Μ2 

5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ & ΩΡΩΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 15.055,00Μ2 10.000,00Μ2 

6 ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΥΓΙΑΣ ΦΡΥΓΙΑΣ & ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 3.200,00Μ2 2.000,00Μ2 

7 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 

 
ΠΕΡΓΑΜΟΥ& ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 10.500,00 Μ2 7.500,00Μ2 

8 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 5.885,00 Μ2 

 

4.500,00Μ2 

 

9 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

 
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 5.200,00Μ2 3.000,00 Μ2 

10 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΝ 

 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ & ΠΕΡΑΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 2.200,00Μ2 1.200,00Μ2 

11 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ 
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΗΣΑΠ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 700,00Μ2 500,00Μ2 



 

 

4 Ε. ΟΔΟΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
          Σε περίπτωση χιονόπτωσης, θα γίνεται αποχιονισμός  κατά προτεραιότητα, στις οδούς που αποτυπώνονται στον παρακάτω χάρτη. 

Οι Κεντρικοί οδοί, ανήκουν στην ευθύνη της Περιφέρειας οι οποία και αναλαμβάνει τον αποχιονισμό τους. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
Μηχανήματα και Μέσα που χρσιμοποιούνται για την Πολιτική Προστασία 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΛΑΤΙΕΡΑ 1    

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 2 
STAYER 

IVECO 

1984 

1995 

KHO 6494 

KHO5961 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 
2 

 

MERCEDES 

MERCEDES 

 

2008 

2018 

 

KHH 7712 

ΚΗΙ 8637 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 

ΦΟΡΓΗΓΟ 
3 

MERCEDES 

MERCEDES 

MERCEDES  

 

2008 

2004 

2016 

ΚΗΙ3952 

ΚΗΙ5750 

 ΚΗH6246 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2 
JCB 

JCB 

1998 

2006 

ΜΕ 56829 

ΜΕ 89293 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 3 

NISSAN 

NISSAN 

CITROEN 

2006 

2004 

2004 

 

 

ΚΗΙ5828 

ΚΗΙ5881 

ΚΗH 1247 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 2 
MERCEDES 

NISSAN 

1997 

2006 

ΜΕ 51701 

ΜΕ 96126 

ΣΑΡΩΘΡΑ 4 

IVECO 

IVECO 

KARCHER 

KARCHER 

2004 

2012 

2019 

2019 

ΜΕ 81740 

ΜΕ 122807 

ME 140907 

ME 140908 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 1 IVECO 2007 ΜΕ 99170 
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6.Α. Οι οδηγίες και τα μέτρα προστασίας από το Σεισμό  

Αν είστε μέσα στο σπίτι 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 

 Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και προστατέψτε τα μάτια σας με το 

εσωτερικό τμήμα του χεριού σας. 

 Αν δεν υπάρχει κοντά σας, ανθεκτικό έπιπλο, καθίστε στο πάτωμα με το πρόσωπο 

στραμμένο σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα και έπιπλα που μπορούν να πέσουν 

επάνω σας. 

 Αν είστε στο κρεβάτι, μείνετε ακίνητοι  και προστατέψτε το κεφάλι με ένα μαξιλάρι.  

 Μην προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από το σπίτι 

 Μην χρησιμοποιείται τον Ανελκυστήρα. 

 Μην βγείτε στο μπαλκόνι. 

Μέσα στο σπίτι 

> Στερεώστε γερά τους τοίχους, τα ράφια και τις Βιβλιοθήκες. 

> Βιδώστε καλά τους τοίχους το θερμοσίφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων  

    και νερού. Τοποθετείστε τα Βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια. 

> Απομακρύνετε τα Βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες.  

    Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα. 

> Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους  χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού: 

    κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια, μακριά από γυάλινες επιφάνειες και          

     βιβλιοθήκες. μακριά από εξωτερικούς τοίχους. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του     

     δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. 

> Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πως κλείνουν οι γενικοί διακόπτες    

    ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου. 

> Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για τα παραπάνω μέτρα. 

> Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρία, φακό και Βαλιτσάκι πρώτων  

    βοηθειών. 

> Ενημερώστε, ειδικά τα παιδιά της οικογένειας, για τα τηλέφωνα έκτακτα ανάγκης   

   (100, 166,199 κ.τ.λ.). 

 

6.Β. Αντιμετώπιση Έντονων Καιρικών φαινόμενων 

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε 

 Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου. 

 Προγραµµατίστε τη µετακίνησή σας έτσι, ώστε να µη συµπέσει µε την αιχμή των καιρικών 

φαινοµένων. 

 Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας, προτιµώντας τις κεντρικές αρτηρίες και 

αποφεύγοντας τους δυσπρόσιτους και ερηµικούς δρόµους. Επιπλέον. 

 Ενηµερώστε τους οικείους σας για τη διαδροµή που προτίθεστε να ακολουθήσετε. 

 ΜΗΝ αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία 

καιρού της ΕΜΥ και τις υποδείξεις των κατά τόπους αρµόδιων φορέων, όπως η Τροχαία, 

το Λιµενικό, η Πυροσβεστική, κ.λ.π. 

 Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας, πριν από οποιαδήποτε µετακίνηση. 

 Εξοπλίστε το αυτοκίνητό σας µε όλα τα απαραίτητα µέσα αντιµετώπισης έντονων 

καιρικών φαινοµένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, κουτί πρώτων 

βοηθειών, αδιάβροχα, οµπρέλες, γαλότσες, φακό, κ.λ.π.). 

 Φορέστε τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια, αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζοί. 



 Προτιµήστε τα µέσα µαζικής µεταφοράς για τις µετακινήσεις σας. 

 Μείνετε ήρεµοι και υποµονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση. 

6.Γ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΑΓΕΤΟΣ 

  

 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 

Αν βρίσκεστε στο σπίτι: 

 Διατηρείστε το σπίτι σας ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε 

 Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. 

 Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

 Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα. 

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο: 

 Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. 

 Αλλάξτε πορεία αν βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση. 

 Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. 

 Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του 

ραδιοφώνου, ένα ύφασμα με έντονο χρώμα, ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. 

Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείτε την εξάτμιση του οχήματος 

καθαρή από το χιόνι. 

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο: 

 Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα. 

 Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και 

φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο. 

 Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις. 

 Χρησιμοποιείστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να 

μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της 

ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη 

διαδρομή που θα ακολουθήσετε. 

 Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη. 

6.Δ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 Αν κατοικείτε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι, 

οι επιλογές είναι δύο: είτε να παραμείνετε / να καταφύγετε σε κλειστό χώρο, είτε να 

εκκενώσετε το χώρο. Οι αρμόδιες αρχές, αποφασίζουν για την καλύτερη λύση. 

 Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο ή φροντίστε να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε λίγο 

χρόνο : Κολλητική μονωτική ταινία, ψαλίδια, πλαστικά φύλλα για κάλυψη ανοιγμάτων του 

σπιτιού, πετσέτες βαλιτσάκι Α’ Βοηθειών και ραδιόφωνο. 

 Επιλέξτε το δωμάτιο του σπιτιού που προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Λάβετε  

υπ’ όψη ότι ο δωμάτιο πρέπει: να βρίσκεται στο κέντρο του σπιτιού, με ελάχιστο αριθμό 

παράθυρων και πορτών  που να ασφαλίζουν ερμητικά, να συγκοινωνεί με το δωματίου του 



κυρίου μπάνιου ή της τουαλέτας τα παράθυρά του να μην επικοινωνούν με την πλευρά που 

υπάρχει ο κίνδυνος και να μην έχει ανοίγματα για την ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον 

(τζάκι, κλιματιστικά, αποροφητήρες κλ.π.) και να βρίσκεται, όσο το δυνατόν ψηλότερα. 

 Οδηγείτε με αυξημένη προσοχή όταν βρίσκεστε κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε 

οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. 

 Αν είστε σε αυτοκίνητο, προσπαθήστε 

 Ακούτε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εφαρμόζετε 

τις οδηγίες των αρχών. 

 Απομακρυνθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 800 έως 1.600 μέτρων, από την περιοχή του 

συμβάντος, με κατεύθυνση αντίθετη από τη φορά του ανέμου και να καλύπτετε το στόμα 

και τη μύτη σας με ένα ύφασμα, ώστε να αποφύγετε να εισπνέετε τα αέρια, τον καπνό ή 

την σκόνη. 

 Κατευθυνθείτε  προς ψηλότερα σημεία της περιοχής. 

 Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται η ουσία που έχει διαρρεύσει.  

 Αν εκτεθείτε σε χημική ουσία, καλέστε αμέσως Ιατρική βοήθεια. (ΕΚΑΒ 166 ή Κέντρο 

δηλητηριάσεων 2107793777) 

        6.Ε. ΚΑΥΣΩΝΑΣ 

      Γενικές οδηγίες προφύλαξης 

 Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία. Παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη αποφεύγοντας 

τους χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. 

 Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή 

θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το 

τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. 

 Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό για να 

διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Φορέστε καπέλο ή 

άλλο κάλυμμα από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού. 

 Προτιμήστε τα ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και 

περιορίστε τα λιπαρά. Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν η εφίδρωση 

είναι έντονη, τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των 

υγρών στον οργανισμό. Επίσης, συνιστάται να αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη ποτά. 

 Συνιστώνται πολλά χλιαρά ντους κατά την διάρκεια της ημέρας. Καλό θα είναι επίσης να 

τοποθετούνται υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό, σαν προστατευτικά μέτρα. 

Επίσης, συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών, που προστατεύουν τα 

μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου. 

 Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ) θα 

πρέπει να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών, 

κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό 

τους, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, επειδή μερικά έχουν την ιδιότητα 

να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος. 

 Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, κατά τη διάρκεια της 

υψηλής ζέστης. 

        Γενικές οδηγίες προφύλαξης για νεογνά και βρέφη 

 Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Προτιμότερο είναι τα χέρια και 

τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες. 



 Όταν κάνει ζέστη να τους προσφέρονται συχνά, εκτός από γάλα (μητρικό ή άλλο) και άλλα 

υγρά όπως χαμομήλι, νερό, κλπ. 

 Τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορταρικά και 

φρούτα και λιγότερα λίπη. 

 Καλό είναι τα παιδιά να μην παραμένουν πολύ ώρα στον ήλιο μετά το μπάνιο και να 

φορούν πάντα καπέλο. 

       Ειδικές οδηγίες προφύλαξης για Ηλικιωμένους 

 Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους και για το 

λόγο αυτό αν ο δροσισμός του διαμερίσματος στην μεγάλη ζέστη είναι δύσκολος, 

προτιμότερη είναι η μετακίνηση των ηλικιωμένων σε δροσερότερες περιοχές της χώρας, 

όταν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα. 

 Αν η μετακίνηση των ηλικιωμένων σε παραθαλάσσια περιοχή ή σε βουνό δεν είναι εύκολη, 

τότε η παραμονή τους στα κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών είναι μια σχετικά 

εύκολη λύση. 

 Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά, κατά τη διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας πρέπει να 

είναι ερμητικά κλειστό, αφού όμως έχει δροσιστεί και μείνει ανοιχτό όλη τη νύχτα. 

 Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα, καλό θα είναι να φροντίζουν να μην τα 

εγκαταλείπουν μόνα τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας από 

το σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για την 

καθημερινή τους φροντίδα. 

Οι παραπάνω οδηγίες προφύλαξης συνιστώνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το ΕΚΑΒ. 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
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Ο βασικός στόχος αυτού του σχεδίου είναι ο συντονισμός των απαραίτητων  

ενεργειών για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία από πυρκαγιά 

της Κατασκήνωσης του Δήμου Ν.Ιωνίας που βρίσκεται και λειτουργεί στην 

περιοχή Σωτηράκι στο Αλεποχώρι Αττικής.  

Σκοπός του σχεδίου αυτού είναι η περιγραφή των ενεργειών για την αντιμετώπιση 

τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς άλλης έκτακτης ανάγκης (πχ. πυρκαγιά, πλημμύρα  

σεισμός, δολιοφθορά, κλπ). καθώς και την άμεση εκκένωση και μεταφορά των 

κατασκηνωτών σε ασφαλείς χώροuς. 

 

Στην κατασκήνωση οργανώθηκε και λειτουργεί Επιτροπή  

Αντιμετώπισης Κρίσης που είναι  γνωστή σε όλoυς τους παρόντες της  

κατασκήνωσης αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν.   



Προϊστάμενη αρχή της Κατασκήνωσης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας του Δήμου Ν.Ιωνίας με υπεύθυνη αρμοδιοτήτων την Δήμαρχο κ. 

Δέσποινα Θωμαϊδου. 

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132000400 εσωτερικό Δημάρχου : 403 

gramdim@neaionia.gr 

Επικεφαλής  της Επιτροπής Αντιμετώπισης Κρίσης είναι η αρχηγός της 

Κατασκήνωσης. 

 

Μέλη της επιτροπής είναι o/η υπαρχηγός, οι γυμναστές, ο/η γιατρός, η νοσηλεύτρια, 

οι εργάτες γενικών καθηκόντων, ο οδηγός και  το υπόλοιπο προσωπικό κατά την 

κρίση της αρχηγού.  

Η Επιτροπή  βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα.  



 

Με τα περιγραφόμενα μέτρα και ενέργειες του σχεδίου αυτού 

επιδιώκεται :  

1.Να περιορισθεί η εκδήλωση και επέκταση της πυρκαγιάς .  

2.Να προετοιμασθούν το προσωπικό και οι χώροι της κατασκήνωσης για την 

αντιμετώπιση κάθε άλλης έκτακτης ανάγκης. 

3.Να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην έναρξη διαδικασιών προστασίας 

των ανθρώπων.  

4.Να ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης της κατασκήνωσης εάν και εφόσον 

χρειάζεται, με τη συγκέντρωση των κατασκηνωτών σε προκαθορισμένους 

ασφαλείς χώρους. 

5.Να ξεκινήσει η διαδικασία απεγκλωβισμού τυχόν παγιδευμένων ανθρώπων 

αλλά με κάθε προφύλαξη και χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο άλλοι άvθρωποι, 

λόγω έλλειψης εμπειρίας διάσωσης.  

6.Να είναι γνωστά, να ειδοποιηθούν και να καταφτάσουν τα μέσα μεταφοράς των 

κατασκηνωτών. 

7.Να μεταφερθούν οι κατασκηνωτές και το προσωπικό. 

8.Να είναι γνωστοί οι χώροι υποδοχής που θα αποβιβάσουν τα μέσα  

μεταφοράς τους κατασκηνωτές (Ιδρύματα, ξενοδοχεία, υπαίθριοι 

χώροι, επιβατικά κλπ.) .  

9.Να καθοριστεί ο τρόπος διαβίωσης των κατασκηνωτών στους χώρους  

υποδοχής.  

Παράλληλα με τα ανωτέρω θα πρέπει να κληθούν ειδικές δυνάμεις διάσωσης 

και κατάσβεσης πuρκαγιών όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία ,ΕΚΑΒ. ΕΜΑΚ, 

κλπ., να κληθεί η αστυνομία για την τήρηση της εννόμου τάξεως και η τροχαία 

για την διακίνηση οχημάτων. 
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   ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Παρακάτω περιγράφονται όλα τα μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά για την προστασία της 

Κατασκήνωσης και των φιλοξενούμενων σε αυτήν σε περίπτωση κινδύνου, όταν επιβάλλεται η 

άμεση εκκένωση της καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς των κατασκηνωτών και του προσωπικού 

της κατασκήνωσης, των προσωπικών αντικειμένων τους, πιθανώς του βασικού εξοπλισμού και των 

υλικών σε ασφαλείς χώρους. 

 

Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης άμεσα με το σχηματισμό της: 

1.Θα καταγράψει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατασκήνωσης, τα κινητά τηλέφωνα όσων 

διαθέτουν, όλο τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία της κατασκήνωσης.  

2. Θα κατανείμει τους κατασκηνωτές σε ομάδες, θα συντάξει ονομαστικές καταστάσεις όλων των 

φιλοξενούμενων παιδιών και των μελών του προσωπικού οι οποίες θα είναι στη διάθεση της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου αλλά και στη διάθεση του υπεύθυνου στο αρχηγείο 

της Κατασκήνωσης 

3. Θα γνωρίζει καλά ώστε να εφαρμόσει οργανωμένη αποχώρηση και μεταφορά των κατασκηνωτών 

4. Θα ορίσει ομάδες δράσης και επικεφαλής αυτών από τα άτομα του προσωπικού της 

Κατασκήνωσης. Ο επικεφαλής κάθε ομάδας δράσης αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται στο σχέδιο 

αυτό θα έχουν στη διάθεσή τους διακριτικό καπέλο και περιβραχιόνιο που θα φορεθεί σε περίπτωση 

ανάγκης, ώστε τα άτομα αυτά να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα, να διευκολύνονται οι κινήσεις τους και 

η επικοινωνία μεταξύ τους. Στην εκπαίδευση και τις ασκήσεις ετοιμότητας θα ληφθεί μέριμνα ώστε 

όλοι οι κατασκηνωτές και το προσωπικό να είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα διακριτικά. 

5. Θα φροντίσει να ελέγξει ότι πινακίδες με την αναγραφή  

  «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ» και «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  

 ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία 

            

6. Θα συστήσει σε όλους τους διαμένοντες στην κατασκήνωση να αποφεύγουν το κάπνισμα. 

Επισημαίνεται ότι το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους εντός και εκτός των 

ξύλινων οικίσκων της κατασκήνωσης. Το κάπνισμα στους επισκέπτες  κατά το επισκεπτήριο 

επιτρέπεται μόνο στο χώρο της τραπεζαρίας. 

Στους εργαζόμενους της κατασκήνωσης το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στο χώρο που υπάρχει στο 

κάτω κιόσκι. 

Παράλληλα: 

1. Υπάρχουν πυροσβεστικές φωλιές και όλα τα απαραίτητα υλικά (νερό, σωλήνες νερού, 

πυροσβεστήρες με ανάγλυφη ημερομηνία λήξεως και οδηγίες χρήσης αυτών). Τα μέσα αυτά 
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κατάσβεσης υπάρχουν διαθέσιμα στους χώρους της κατασκήνωσης και στο μαγειρείο. 

2. Προγραμματίζονται και εκτελούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις ετοιμότητας 

για την ενημέρωση και εξάσκηση των κατασκηνωτών και του προσωπικού σε θέματα λήψης 

μέτρων προστασίας, εκκένωσης, μετακίνησης, χειρισμού πυροσβεστικών μέσων κτλ. 

3. Υπάρχει σχεδιάγραμμα του χώρου, των εγκαταστάσεων και των ζωτικών λειτουργιών της 

κατασκήνωσης στο αρχηγείο. 

4. Ορίζεται προς αποφυγή πανικού και συγχύσεως κατάλληλος τρόπος προειδοποίησης και 

σήμανσης συνεγερμού σε έκτακτη ανάγκη (ακουστικό και φωτεινό σήμα). 

5. Υπάρχει μεγαφωνική εγκατάσταση η οποία καλύπτει ολόκληρο το χώρο έξω από τους 

οικίσκους καθώς και την τραπεζαρία, με δυνατότητα λειτουργίας και σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος μέσω γεννήτριας. 

6. Στο αρχηγείο της Κατασκήνωσης υπάρχει σε εμφανή θέση λίστα όλων των απαραίτητων 

τηλεφώνων: 

- Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

- Δήμος Ν.Ιωνίας 

- Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων 

- ΕΚΑΒ 

- ΕΜΑΚ 

- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

-  Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων 

- Δασαρχείο Μεγάρων 

- ΔΕΗ 

- ΟΤΕ 

- ΕΥΔΑΠ 

- Κέντρο Υγείας Μεγάρων 

7. Υπάρχουν διαθέσιμες απλές και ενισχυμένες χειρουργικές μάσκες μιας χρήσεως για την 

αντιμετώπιση καπνού και αναθυμιάσεων. 

8. Υπάρχουν μέσα φωτισμού προς αντιμετώπιση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και για 

επικίνδυνο νυκτερινό συμβάν (ηλεκτρικοί φανοί, μπαλαντέζες και λάμπες θυέλλης). 

Επιπλέον, λειτουργεί γεννήτρια, η οποία καλύπτει το σύνολο των χώρων της κατασκήνωσης. 

9. Έχει δημιουργηθεί στη ΒΑ πλευρά αντιπυρική ζώνη ασφαλείας πλάτους 20 μέτρων 

περίπου  σε όλο το μήκος της κατασκήνωσης και για την εκτέλεση έργων αποψίλωσης. 

10. Έχει γίνει έλεγχος του ηλεκτρικού δικτύου για την διαπίστευση βλαβών ή γυμνών καλωδίων 

και υπάρχει εναλλακτική λύση γεννήτριας ρεύματος σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού 

ρεύματος ή νερού. Επισημαίνεται ότι στο προσωπικό της κατασκήνωσης περιλαμβάνονται 
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ηλεκτρολόγος και υδραυλικός. 

11. Έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σήμανσης οι οποίες οδηγούν στους χώρους συγκέντρωσης 

που είναι : 

- η μεγάλη τραπεζαρία και 

- ο χώρος μπροστά από τις βρύσες της κατασκήνωσης. Οι χώροι αυτοί είναι πάντα ελεύθεροι 

από αντικείμενα (κιβώτια, αυτοκίνητα κτλ.), παρέχουν ασφάλεια, είναι ενιαίοι με καλή 

ορατότητα και λειτουργικότητα και επιτρέπουν την πρόσβαση στα οχήματα μεταφοράς και 

παροχής βοήθειας καθώς βρίσκονται στη σκάλα δίπλα στο αρχηγείο και είσοδο της 

κατασκήνωσης αλλά και δίπλα στον ασφάλτινο δρόμο. Επίσης, οι χώροι αυτοί θα 

χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση διαφυγής από το μονοπάτι που ξεκινά από τους 

αθλητικούς χώρους της κατασκήνωσης και φθάνει μέχρι τα πρώτα σπίτια του Αλεποχωρίου 

(χρόνος κατάβασης περίπου 20΄). 

12. Υπάρχει φροντίδα για διαχωρισμό των εύφλεκτων υλικών και έχουν καθοριστεί χώροι 

συλλογής των απορριμάτων σε κλειστούς κάδους εκτός της κατασκήνωσης και αδειάζουν 

κάθε μέρα. 

13. Το αυτοκίνητο της Κατασκήνωσης είναι εφοδιασμένο με αντιπυρικές κουβέρτες, οξυγόνο 

και πρόχειρο φαρμακείο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κινητό ιατρείο στους χώρους 

συγκέντρωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

14.  Τα πούλμαν που μισθώνονται για την μεταφορά των κατασκηνωτών στη  

               θάλασσα παραμένουν στην κατασκήνωση όλο το 24ωρο. 

       15. Έχουν αγορασθεί 2 αναπνευστικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

απεγκλωβισμό ατόμων από δύσβατους λόγω καπνού χώρους. 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

O αρχηγός της κατασκήνωσης έχει αναθέσει αρμοδιότητες και καθήκοντα σε όλα τα στελέχη της 

κατασκήνωσης για την επιτυχία των ασκήσεων ετοιμότητας για την περίπτωση της εκκένωσης της 

κατασκήνωσης. Οι υπεύθυνοι εκπαιδεύονται ώστε η κίνηση των κατασκηνωτών προς τους χώρους 

συγκέντρωσης να γίνεται με τάξη,ψυχραιμία και πειθαρχία προς αποφυγή δημιουργίας πανικού. 

Σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας με την ευθύνη της 

αρχηγού και υπό την επίβλεψη της ομάδας αντιμετώπισης κρίσης.  Ο τρόπος συγκέντρωσης των 

κατασκηνωτών και η χρησιμοποίηση του μονοπατιού διαφυγής είναι κάτι στο οποίο εκπαιδεύονται 

καθημερινά τόσο οι κατασκηνωτές όσο και τα στελέχη της κατασκήνωσης. Οι ασκήσεις ετοιμότητας 

περιλαμβάνουν διάφορα σενάρια με διαφορετικές ώρες εκδήλωσης έκτακτης ανάγκης τόσο για την 

ημέρα όσο και για τη νύχτα. Αυτό κρίνεται σκόπιμο γιατί οι ενέργειες των ομάδων δράσης 



 

66 

διαφέρουν όταν οι κατασκηνωτές βρίσκονται στη θάλασσα, αθλούνται σε διάφορους χώρους, 

γευματίζουν, έχουν μεσημεριανή ξεκούραση ή κοιμούνται. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης: 

 

1. Θα εκτιμήσει τη δημιουργηθείσα κατάσταση 

2. Θα ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους φορείς για την έκτακτη ανάγκη 

3. Εφόσον λάβει εντολή εκκένωσης θα μεθοδεύσει τη διαδικασία ενεργοποίησης, 

συγκέντρωσης και μεταφοράς των κατασκηνωτών. 

4. Θα συντονίσει τις ομάδες δράσης 

5. Θα ζητήσει εξωτερική βοήθεια για τη μεταφορά των κατασκηνωτών  

6. Θα συντονίσει τις όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

Α΄ΦΑΣΗ 

 

Άμεσα μετά το συμβάν και εντός 10΄, μέγιστος χρόνος, θα δοθεί σήμα συναγερμού από τα 

μεγάφωνα της κατασκήνωσης και θα δραστηριοποιηθούν οι Ομάδες Δράσης, οι οποίες θα 

λειτουργούν παράλληλα και θα αλληλοϋποστηρίζονται. 

 

1) Ομάδα διάσωσης :   2 Γυμναστές, 1 Παιδαγωγός,  1 Ναυαγοσώστης (και το λοιπό 

προσωπικό κατά την κρίση της Αρχηγού), καθώς και 3 κοινοτάρχες. 

2) Ομάδα συντονισμού μετακίνησης:  1 Παιδαγωγός (γραμματεία αρχηγείου), 1 

Γυμναστής, 3 Κοινοτάρχες και 30 Ομαδάρχες. 

3) Ομάδα ασφάλειας και περιφρούρησης : 1 Οδηγός, 2 Εργάτες καθαριότητας, 1 

Φύλακας, 1 Ηλεκτρολόγος, 1 Υδραυλικός 

4) Ομάδα πυρόσβεσης :  3 Εργάτες καθαριότητας, 3 Εργάτες γενικών καθηκόντων, 1 

γυμναστής και το προσωπικό κουζίνας. 

5) Ομάδα διακομιδής ασθενών, τραυματιών και εγκαυματιών : 1 Γιατρός, 1 νοσηλεύτρια, 

1 Ναυαγοσώστης, 1 Οδηγός, 2 άτομα από το προσωπικό κουζίνας 

* Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού ατόμων οι  ομάδες ενδέχεται να επικαλύπτονται 

 

Β΄ΦΑΣΗ 

Μετεγκατάσταση και μεταφορά υλικών 

Θα υλοποιηθεί εφόσον υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει κίνδυνος για το εμπλεκόμενο προσωπικό. 

Συγκεκριμένα: 

1) Θα προστατευθούν και θα μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της κατασκήνωσης 

(αρχείο, οικονομικά στοιχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κτλ.) 

2) Θα μεταφερθούν τα προσωπικά αντικείμενα των κατασκηνωτών 

3) Θα γίνει μετεγκατάσταση του προσωπικού, του εξοπλισμού και  των υλικών στο χώρο 

υποδοχής στην είσοδο της κατασκήνωσης  

                                        ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

   

                                                        Α΄ΦΑΣΗ 

 

Οι παρακάτω ενέργειες θα γίνουν τάχιστα μετά το συμβάν και εντός 10 λεπτών, μέγιστος 
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χρόνος: 

 

1. Με την εκδήλωση της έκτακτης ανάγκης η Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης εκτιμά την 

κατάσταση και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι κατασκηνωτές. 

2. Ο/Η Αρχηγός/Συντονιστής της Επιτροπής  και ο/η υπαρχηγός: 

3. α. Επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

β. Ειδοποιούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και Ελευσίνας 

γ. Ειδοποιούν την υδροφόρα που συνεργάζεται με την κατασκήνωση. 

δ. Επικοινωνούν  με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Δήμου Ν.Ιωνίας 

ε. Ενημερώνουν το Δήμαρχο (κατά νόμον αρμόδιο) και λαμβάνει εντολή εκκένωσης της 

Κατασκήνωσης. 

      3.   Δίδεται σήμα συναγερμού και ενεργοποιούνται οι Ομάδες δράσης, οι οποίες  

           φορούν τον ενδεικτικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (καπέλο και   

            περιβραχιόνιο) και γνωρίζουν τη σύνθεση και τις ενέργειές τους από πριν. 

4. Γίνεται ανακοίνωση για συγκέντρωση όλων των κατασκηνωτών ανάλογα με το σημείο 

εκδήλωσης της πυρκαγιάς στη μεγάλη τραπεζαρία (6-7 λεπτά περίπου) ή στο χώρο μπροστά 

από τις βρύσες της κατασκήνωσης (3 λεπτά περίπου) και κατόπιν επιβίβαση στα πούλμαν για 

διαφυγή από τον ασφάλτινο δρόμο. Τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση εκδήλωσης της 

πυρκαγιάς δυτικά της κατασκήνωσης (αν η φωτιά έρθει από το χωριό). Στην περίπτωση 

αυτή, ο ασφάλτινος δρόμος θα πρέπει να υποστηριχθεί με τα μέσα πυρόσβεσης. Στην 

περίπτωση που η εστία βρίσκεται στην ανατολική ή βόρεια πλευρά, ο προτεινόμενος τρόπος 

διαφυγής είναι το μονοπάτι που αρχίζει στους αθλητικούς χώρους της κατασκήνωσης και 

φτάνει ως τα πρώτα σπίτια του Αλεποχωρίου. Ο χρόνος κατάβασης υπολογίζεται σε 20΄.  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ενεργοποίηση των ομάδων δράσης ανεξάρτητα σημείου εστίας της 

πυρκαγιάς περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Α. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

 

Ο επικεφαλής της ομάδας μαζί με τα μέλη της: 

 Ερευνούν τους χώρους της κατασκήνωσης (οικίσκους, μαγειρείο,ιατρείο,τουαλέτες κτλ.) 

για ανεύρεση και παροχή βοήθειας σε τυχόν εγκλωβισμένους. 

 

Β. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
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Ο επικεφαλής της ομάδας μαζί με τα μέλη της: 

 Εποπτεύουν και βοηθούν την απομάκρυνση των κατασκηνωτών από τους οικίσκους,  

 Οδηγούν τους κατασκηνωτές στο χώρο συγκέντρωσης (τραπεζαρία-βρύσες και τους 

επιβιβάζουν στα μεταφορικά μέσα. 

 Ελέγχουν με τις ονομαστικές καταστάσεις τα άτομα και τον αριθμό των επιβιβαζόμενων 

κατασκηνωτών και ενημερώνουν την Ομάδα Διάσωσης για τυχόν απόντες. 

 

Γ. ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

 

Ο επικεφαλής της ομάδας μαζί με τα μέλη: 

 Φροντίζουν για τη διακοπή όλων των παροχών προς την κατασκήνωση (ηλεκτρικό 

ρεύμα, κτλ.) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για φωτισμό σε περίπτωση που το συμβάν 

εκδηλωθεί τη νύχτα και τον φωτισμό του χώρου συγκέντρωσης. Σ΄αυτήν την περίπτωση 

θα χρησιμοποιηθούν υπάρχοντες φακοί, φανοί και λάμπες θυέλλης. 

 Απομονώνει και απομακρύνει εύφλεκτα υλικά (ντεπόζιτα πετρελαίου, αλκοόλ κτλ.) 

 Φροντίζει για την ασφάλεια των κινητών περιουσιακών στοιχείων της κατασκήνωσης  

(μετρητά, αρχεία κτλ.) και έχει την ευθύνη για περιφρούρηση από δολιοφθορές και 

βιαιοπραγίες. 

 Συνεργάζεται με την Αστυνομία 

 

       Δ.  ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

Ο επικεφαλής της ομάδας μαζί με τα μέλη: 

 Αναλαμβάνουν την προσπάθεια περιορισμού επέκτασης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς με 

τα πυροσβεστικά μέσα της κατασκήνωσης έως ότου αναλάβει το έργο αυτό η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

 Στην ακραία περίπτωση αποκλεισμού στο χώρο της τραπεζαρίας προβαίνουν στην κοπή των 

εφαπτόμενων πεύκων. 

 Σημειώνεται ότι μέλος της ομάδας θα εκπαιδευτεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στη 

χρήση των 2 ειδικών αναπνευστικών συσκευών που έχουν  αγοραστεί για την περίπτωση 

απεγκλωβισμού ατόμου από φλεγόμενο χώρο. 

Επισημαίνεται ότι κατά τις ασκήσεις ετοιμότητας η ομάδα αυτή θα λάβει βασικές οδηγίες από 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία τις οποίες θα εφαρμόσει στην προσπάθειά της για τον περιορισμό 

εξάπλωσης και είναι εφικτό κατάσβεσης της πυρκαγιάς. 
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Ε. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ 

 

Ο επικεφαλής της ομάδας μαζί με τα μέλη: 

 

 Οδηγεί τυχόν ασθενείς που βρίσκονται στο ιατρείο της κατασκήνωσης στο 

χώρο συγκέντρωσης 

 Βοηθά και περιθάλπει  κατά το δυνατόν τους τραυματίες και τους εγκαυματίες 

 Φροντίζει για τη διακομιδή αυτών στο νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας 

Μεγάρων με τα ασθενοφόρα που έχουν ειδοποιηθεί στο χώρο συγκέντρωσης 

Η ομάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με το δυσάρεστο έργο της περισυλλογής των 

νεκρών, αν υπάρξουν, έως ότου αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

                                 Β΄ΦΑΣΗ 

 

 Το προσωπικό θα μεταφερθεί στους χώρους υποδοχής των κατασκηνωτών 

 Θα μεταφερθεί κατά το δυνατόν ο εξοπλισμός της κατασκήνωσης (σκεύη από μαγειρείο, 

κλίνες, σκεπάσματα, τρόφιμα, φάρμακα κτλ.) 

 Μετά το πέρας του συμβάντος οι Ομάδες Δράσης φροντίζουν για την προστασία, παράδοση 

στους οικείους ή μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων των κατασκηνωτών. 

 Οι Ομάδες Δράσης καταγράφουν και συντονίζουν την αποκατάσταση των ζημιών της 

κατασκήνωσης. 
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             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (ΑΡΧΗΓΟΥ) 

 

Υποχρεώσεις 

 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο συντονιστής (αρχηγός) θα ενημερώσει εγγράφως το 

Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, τη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας του Δήμου Ν.Ιωνίας και τη Δήμαρχο κ.Δέσποινα Θωμαϊδου (κατά νόμον υπεύθυνο 

της Κατασκήνωσης) για τη λήψη όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων του 

παρόντος σχεδίου. 

Επίσης : 

1. Θα φροντίσει να αποσταλεί κατά την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου ονομαστικός 

κατάλογος όλου του ανθρώπινου δυναμικού της κατασκήνωσης και των κατασκηνωτών, που 

θα περιλαμβάνει τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων, τη διεύθυνση κατοικίας και τα 

τηλέφωνα (κινητό και σταθερό) των οικείων τους. 

2. Θα επιβλέψει τη σύσταση των ομάδων δράσης , ορίζοντας τα άτομα που τις αποτελούν και 

θέτοντας υπόψη τους τις προβλεπόμενες ανά ομάδα ενέργειες 

3. Θα αποστείλει ονομαστικό κατάλογο των ομάδων δράσης στη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας του Δήμου καθώς και των καθορισμένων χώρων συγκέντρωσης και υποδοχής 

των κατασκηνωτών 

4. Θα ενημερώσει για τις όποιες προσυνεννοήσεις έχουν γίνει για την εξασφάλιση μεταφορικών 

μέσων και όποιες άλλες σχετικές με τη συνδρομή εξωτερικής βοήθειας. 

5. Θα διαβεβαιώσει τη λήψη και εφαρμογή όλων των οδηγιών της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

 

Ενέργειες 

 

Κατά την εκδήλωση συμβάντος: 

1. Θα επικοινωνήσει άμεσα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής και του Δήμου Ν.Ιωνίας καθώς και με τη Δήμαρχο κ.Δέσποινα Θωμαϊδου (κατά 

νόμον υπεύθυνο της Κατασκήνωσης) αναφέροντας την υπάρχουσα κατάσταση και θα λάβει 

οδηγίες. 

2. Θα καλέσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα δώσει εντολή στον υπεύθυνο της 

γραμματειακής υποστήριξης στο αρχηγείο να ενημερώσει όλους τους προβλεπόμενους 

φορείς. 

3. Θα είναι σε άμεση επαφή συνεχώς με τους επικεφαλής των ομάδων δράσης για την εξέλιξη 

του συμβάντος και θα ενημερώνει παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής 
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Ενότητας Δυτικής Αττικής και του Δήμου. 

 

 

Ο συντονιστής (αρχηγός) και ο υπαρχηγός θα φροντίζουν συνεχώς ώστε: 

√  το εμπλεκόμενο προσωπικό της κατασκήνωσης να διατηρήσει την ψυχραιμία  

      του και να εμφυσήσει ψυχραιμία και στους κατασκηνωτές προκειμένου να  

      αποφευχθεί ο πανικός 

√   να λειτουργήσουν αρμονικά οι ομάδες δράσης και να μη γίνουν σπασμωδικές  

      κινήσεις και κραυγαλέες ενέργειες. 

√   Η ταχύτητα εκκένωσης της κατασκήνωσης να συμβαδίζει με την ασφάλεια   

     των κατασκηνωτών και να επιβραδύνεται όταν υπάρχει ανάγκη προς αποφυγή  

      κινδύνων. 
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                   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

 

Το σχέδιο αυτό είναι διαβαθμισμένο σε επίπεδα: 

 

1. ΠΡΑΣΙΝΟ : ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

2. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΛΛΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

3. ΚΟΚΚΙΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

 

 

Τα επίπεδα ενεργοποίησης εφαρμόζονται σε αλληλουχία 

 

 

Υπεύθυνος ενεργοποίησης των επιπέδων είναι ο Συντονιστής (αρχηγός) της κατασκήνωσης 

 

Σε περίπτωση που ο συντονιστής αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να ενημερώσει, να ενεργήσει  ή να 

επιβλέψει την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, το έργο αυτό αναλαμβάνει ο υπαρχηγός της 

κατασκήνωσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης του αρχηγείου. 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΗΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ 

ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΕ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. 

Π           Π       Κ 

Π              Π           

Κ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 

Είναι ο/η αρχηγός της κατασκήνωσης. 

 

Αποστολή: 

 

 Οργάνωση και Διεύθυνση των Ομάδων Δράσης 

 Επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και του 

Δήμου Ν.Ιωνίας καθώς και με τη Δήμαρχο κ.Δέσποινα Θωμαϊδου (κατά νόμον υπεύθυνο της 

Κατασκήνωσης) 

 Γενικές και ειδικές οδηγίες, ενημέρωση όλου του προσωπικού της κατασκήνωσης 

 Έλεγχος λήψης όλων των μέτρων και συνεργασιών 

 

Άμεσα: 

 

 Φορέστε το περιβραχιόνιο αναγνώρισης θέσης 

 Αναλάβετε ρόλο Διοικητή Έκτακτων Αναγκών 

 Ειδοποιήστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 Δώστε εντολή εκκένωσης, κατόπιν εισήγησης του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής και του Δήμου Ν.Ιωνίας καθώς και της Δημάρχου κ.Δέσποινας 

Θωμαϊδου (κατά νόμον υπεύθυνου της Κατασκήνωσης) 

 Ενεργοποιήστε τις Ομάδες Δράσης 

 Ζητήστε αρχική αναφορά της κατάστασης και συζητήστε ένα αρχικό σχέδιο δράσεις με την 

υπαρχηγό και τους γυμναστές. Προσδιορίστε το κατάλληλο σχέδιο που θα ανταποκριθεί στις 

άμεσες εξελίξεις που ακολουθούν 

 Ζητήστε τον ονομαστικό κατάλογο με τα τηλέφωνα των κατασκηνωτών και των οικείων 

τους 

 Δώστε εντολές στη γραμματεία αρχηγείου. 
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

 

Η θέση έχει ανατεθεί σε ναυαγοσώστη. 

 

Αποστολή: 

 

 Οργάνωση και διεύθυνση της επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τους 

οικίσκους, το ιατρείο, τις τουαλέτες και το μαγειρείο. 

 Έρευνα για αγνοούμενους κατασκηνωτές και προσωπικό 

 

  

Άμεσα: 

 

 Φορέστε το περιβραχιόνιο αναγνώρισης θέσης 

 Αναλάβετε καθήκοντα 

 Συντονίστε τις έρευνες της ομάδας σε πιθανά σημεία εγκλωβισμού 

 Αν υπάρχει διακοπή ρεύματος και είναι νύχτα, να χρησιμοποιήσετε τα φωτιστικά σώματα 

που θα είστε εφοδιασμένοι. 

 Αναζητήστε πληροφορίες για πιθανούς αγνοούμενους και ερευνήστε τους χώρους 

φωνάζοντας τα ονόματά τους 

 Ζητήστε τη συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών όταν φτάσουν στην κατασκήνωση και 

ενημερώστε για τον αριθμό των αγνοουμένων. 

 Φροντίστε τη μεταφορά ανήμπορων κατασκηνωτών και προσωπικού στο χώρο 

συγκέντρωσης 

 Αναφέρατε στο Συντονιστή (αρχηγό) τις εξελίξεις 
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Η θέση έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο αρχηγείου. 

 

Αποστολή: 

 

 Οργάνωση και διεύθυνση των επιχειρήσεων για τη μετακίνηση των κατασκηνωτών από τους 

οικίσκους στο χώρο συγκέντρωσης 

 Επιβίβαση στα μέσα μεταφοράς (πούλμαν) και συνοδεία των κατασκηνωτών στους χώρους 

υποδοχής 

 Παραμονή στους χώρους υποδοχής των μελών της ομάδας 

 Μελετήστε τις οδούς πρόσβασης στο χώρο συγκέντρωσης 

 Ορίστε μέλη της ομάδας που θα συνοδεύσουν τους κατασκηνωτές και θα παραμείνουν κοντά 

τους στους χώρους υποδοχής 

 Έχετε σε άμεση ζήτηση ενημερωμένους ονομαστικούς καταλόγους για όλο το προσωπικό 

της κατασκήνωσης και ενημερωμένους ονομαστικούς καταλόγους των κατασκηνωτών ανά 

οικίσκο 

 Ενημερώστε και εκπαιδεύστε τους Κοινοτάρχες, τους Ομαδάρχες και το προσωπικό της 

κατασκήνωσης για τις ενέργειές τους την ώρα της εκκένωσης της κατασκήνωσης 

 Εμφυσήστε τους την ψυχραιμία 

 

Άμεσα: 

 

 Φορέστε το περιβραχιόνιο αναγνώρισης θέσης 

 Αναλάβετε καθήκοντα 

 Συντονίστε, βοηθήστε και συνοδέψτε μαζί με τα μέλη της ομάδας τους κατασκηνωτές στο 

χώρο συγκέντρωσης  

 Δώστε στα εκπαιδευμένα μέλη της ομάδας, τους ονομαστικούς καταλόγους των 

κατασκηνωτών ανά οικίσκο και του προσωπικού για να τους εκφωνήσουν έναν-έναν προς 

επιβίβαση στα μέσα μεταφοράς. Επιβιβάζονται και τα μέλη της ομάδας τα οποία θα 

παραμείνουν στους χώρους υποδοχής φροντίζοντας τους κατασκηνωτές και παραδίδοντάς 

τους στους οικείους τους, όταν και εφόσον τους αναζητήσουν. 

Οι συγγενείς θα υπογράφουν δίπλα στο όνομα του κατασκηνωτή ότι τον παρέλαβαν. 

 Ελέγξτε την επιβίβαση του προσωπικού της κατασκήνωσης, σε διαφορετικά 

      από τους κατασκηνωτές μεταφορικά μέσα με ονομαστικούς καταλόγους 



 

78 

 Επικοινωνείτε συνεχώς με τους συνοδούς που βρίσκονται καθ΄οδόν προς τους 

       χώρους υποδοχής 

 Ενημερώνετε την ομάδα διάσωσης για τυχόν αγνοούμενους 

 Ελέγχετε την απομάκρυνση όλων των κατασκηνωτών, του προσωπικού και 

      στο τέλος μεταβαίνετε στο χώρο υποδοχής για περαιτέρω συντονισμό  

      ενεργειών 

 Αναφέρατε στο Συντονιστή (αρχηγό) τις εξελίξεις 
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

Η θέση έχει ανατεθεί σε ηλεκτροτεχνίτη. 

 

Αποστολή: 

 

 Οργάνωση και διεύθυνση των επιχειρήσεων που αφορούν στην πυρόσβεση 

 Λάβετε οδηγίες από την πυροσβεστική υπηρεσία 

 Προσδιορίστε τις ασφαλείς περιοχές στις οποίες οι κατασκηνωτές θα μπορούν να μεταβούν 

σε περίπτωση πυρκαγιάς 

 Διαχειριστείτε τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης 

 

 

Άμεσα: 

 

 Φορέστε το περιβραχιόνιο αναγνώρισης θέσης 

 Αναλάβετε καθήκοντα και συντονίστε την ομάδα πυρόσβεσης 

 Προσδιορίστε τους κινδύνους από την πυρκαγιά 

 Ενημερώστε τον επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας σχετικά με τις επικίνδυνες περιοχές 

 Αναφέρατε στο Συντονιστή (αρχηγό) τις εξελίξεις 
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

 

Η θέση έχει ανατεθεί σε παιδαγωγό. 

 

 

Αποστολή: 

 

 Οργάνωση και διεύθυνση της ομάδας ασφάλειας της κατασκήνωσης από τις εξωτερικές 

παροχές, από εύφλεκτα υλικά και περιφρούρηση από δολιοφθορές και βιαιοπραγίες 

 Γνωρίζετε τον τρόπο διακοπής των παροχών 

 Γνωρίζετε τα υπάρχοντα εύφλεκτα υλικά (στερεά και υγρά) και τη θέση αυτών. 

 

Άμεσα: 

 

 Φορέστε το περιβραχιόνιο αναγνώρισης θέσης 

 Αναλάβετε καθήκοντα και συντονίστε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και όποια άλλη 

παροχή κρίνεται επικίνδυνη 

 Απομονώστε τα υπάρχοντα δοχεία πετρελαίου,βενζίνης, αλκοόλ κτλ και φυλάξτε τα σε 

ασφαλή από τη φωτιά χώρο 

 Αν είναι νύχτα φροντίστε για το φωτισμό των οδών προς το χώρο συγκέντρωσης 

 Διανείμετε φωτιστικά σώματα στα μέλη της ομάδας σας και διασπείρετέ τα. 

 Προλάβετε και κατευνάστε βιαιοπραγίες σε συνεργασία με την αστυνομία 

 Είστε σε ετοιμότητα για τυχόν δολιοφθορές 

 Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή μετρητά και σημαντικά έγγραφα στο αρχηγείο της 

κατασκήνωσης 

 Φροντίστε εφόσον είναι εφικτό τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των 

κατασκηνωτών 

 Αναφέρατε στο Συντονιστή (αρχηγό) τις εξελίξεις 

 

 

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ 

 

Η θέση έχει ανατεθεί σε οδηγό. 
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Αποστολή: 

 

 Οργάνωση και συντονισμός της διακομιδής ασθενών, τραυματιών και εγκαυματιών 

 Οργάνωση της περισυλλογής των νεκρών και χώρου εναπόθεσής τους 

 Ορίστε υπεύθυνο διακίνησης ασθενοφόρων 

 Διαμόρφωση του χώρου επιβίβασης στα ασθενοφόρα 

 

Άμεσα: 

 

 Φορέστε το περιβραχιόνιο αναγνώρισης θέσης 

 Αναλάβετε καθήκοντα  

 Διανείμετε χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης 

 Αποτιμήστε τις ανάγκες διακομιδών, συντονίστε την ομάδα και προβείτε στις διακομιδές με 

τα ασθενοφόρα 

 Ασφαλίστε τα θεραπευτικά υλικά 

 Συντονίστε την περισυλλογή των νεκρών στον προκαθορισμένο χώρο 

 Αναφέρατε στο Συντονιστή (αρχηγό) τις εξελίξεις 
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Περιεχόμενα Παραρτημάτων 

 

Παράρτημα 1 

Α)Προσωπικό Πολιτικής Προστασίας 

Β)Ειδικές Ομάδες 

 

Παράρτημα 2 

Δημόσιες Υπηρεσίες & φορείς 

 

Παράρτημα 3 

Κατάταξη πυρκαγιών και πυροσβεστήρων 

 

Παράρτημα 4 

Δεδομένα του Δήμου (χρήσιμα στοιχεία - πληροφορίες) 

Κλιματιζόμενοι χώροι 

Χάρτες  

 

Παράρτημα 5 

Μηχανήματα και υλικά  

 

Παράρτημα  6 

Μέτρα Προστασίας (φυλλάδιο καύσωνα) 

 

Παράρτημα  7 

Σχέδιο Πυροπροστασίας και Εκκένωσης της Κατασκήνωσης Δήμου Ν.Ιωνίας στο Αλεποχώρι 

Αττικής 2019 

 

 

 

 

 


