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ΘΕΜΑ:  Απολογιςμόσ Πεπραγμένων τησ Διεύθυνςη Πολιτικήσ Προςταςίασ 

τησ ΠΑΜΘ. 

 

Η Δ/νςη Πολιτικόσ προςταςύασ ςυντόνιςε και επύβλεψε τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 

Π.Π. για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιςη και αποκατϊςταςη των 

καταςτροφών, εντόσ των ορύων τησ Π.Α.Μ.Θ. 

 

Η διεύθυνςη Π.Π τησ ΠΑΜΘ κατϊ το ϋτοσ 2012 επιλόφθηκε και ςυντόνιςε και 

ςυνϋδραμε ςε πολλϋσ περιπτώςεισ ςυμβϊντων που αφορούςαν αρμοδιότητα τησ Π.Π.     

Οι ςημαντικϊ ςυμβϊντα για την δρϊςη τησ Π.Π ςτην ΠΑΜΘ όταν τα πλημυρικϊ 

φαινόμενα ςτον ποταμό Εβρο κατϊ τουσ μόνεσ Υεβρουϊριο και Ιούνιο του 2012 οπου 

περιοχϋσ τησ Π.Ε. Έβρου κηρύχθηκαν ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ πολιτικόσ 

προςταςύασ 

 

Επύςησ ςημαντικϋσ από πλευρϊσ διαςυνοριακότητασ  όταν η ςυμμετοχό τησ Π.Π.  ςτισ 

δαςικϋσ πυρκαγιϋσ ςτισ περιοχϋσ Υρακτό- Παρθϋνο Δϊςοσ (Ιούλιοσ, καόκαν 100 

ςτρϋμματα), Πλατανιϊσ (Ιούλιοσ, κϊηκαν 150 ςτϋμματα) και Υαθύρεμα (Αύγουςτο 

κϊηκαν 52 ςτρϋμματα ) .  

 

Κατϊ το ϋτοσ 2012 η Δ/νςη Π.Π. προςϊρμοςε το ςχϋδιο Ξενοκρϊτησ τησ ΠΑΜΘ για τισ 

Δαςικϋσ Πυρκαγιϋσ και επεξεργϊςτηκε και επικαιροπούηςε το ςχϋδιο για τισ 

Φιονοπτώςεισ τησ ΠΑΜΘ. Επύςησ καταςκεύαςε mini gis για να διευκολύνει τον 

ςυντονιςμό και την επικοινωνύα μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεςιών. 

 

Προς 

Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Α.Μ.Θ. 



Επύςησ ϋγιναν ςυντονιςτικϊ πολιτικό Προςταςύασ για ολεσ τισ φυςικϋσ καταςτροφϋσ 

ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ςειςμών ςυφωνα με τισ εγκυκλύουσ τησ Γενικόσ 

γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ.  

 

Η Διεύθυνςη Πολιτικόσ προςταςύασ ςυμμετεύχε ςτα  παρακϊτω ευρωπαώκϊ 

προγρϊμματα.   

 ‘Regional Policies on Disasters Prevention’ – CIVPRO/INTERREG IVC 

 ‘Practical Use of Monitoring in Natural Disaster Management’- MONITOR II/SEE 

 ‘Tracking Oil Spills & Coastal Awareness network’ – TOSCA/MED 

 ‘Through Prevention to Preserve the Natural Beauty of the Rhodope Mountain’ – 

REPORT/Ελλϊδα-Βουλγαρύα 

 

Με ςημαντικό επιχειρηςιακό όφελοσ τησ υπηρεςύασ και εκπαύδευςη των ςτελεχών τησ. 

Ειδικϊ από το πρόγραμμα Report η περιφερειακό ενότητα τησ Ξϊνθησ απϋκτηςε 3 

αυτοκύνητα τύπου 4χ4 με δεξαμενό νερού, καθώσ και δύκτυο μετεωρολογικών ςταθμών 

ςτην Οροςειρϊ τησ Ροδόπησ. 

 

Επύςησ η Δ.Π.Π ςυμμετεύχε ςε προγρϊμματα εκπαύδευςησ εθελοντικών ομϊδων. 

 

υμμετεύχε ςτην ενημϋρωςη των πολιτών διακινώντασ ϋντυπο τησ Γ.Γ.Π.Π. «Ξϋρεισ πώσ 

να προςτατευτεύσ;» ςτο festival νϋων του Άρδα  

 

υνδιοργϊνωςε με το Περιφερειακό Σμόμα Ανατολικόσ Μακεδονύασ του Σεχνικού 

Επιμελητηρύου Ελλϊδασ ημερύδα με θϋμα “Πρόληψη – Αντιμετώπιςη Υυςικών και 

Σεχνολογικών Καταςτροφών” 

 

Σο Ιούλιο του 2012 διοργϊνωςε ςυνϊντηςη εργαςύασ με τον ΟΑΠ όπου ςυμμετεύχαν 

ςτελϋχη Πολιτικόσ Προςταςύασ Τπηρεςιών που εμπλϋκονται ςτο ςχεδιαςμό εκτϊκτων 

αναγκών για ςειςμό, 

 

υμμετεύχε ςε  πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτο 6ο Γενικό Λύκειο Καβϊλασ ςε 

ςυνεργαςύα με το Σεχνικό Επιμελητηρύου Ελλϊδασ – Παρϊρτημα Ανατολ. Μακεδονύασ, 

και το Γεωδυναμικού Ινςτιτούτου Εθνικού του Εθνικού Αςτεροςκοπεύου Αθηνών 

με ςκοπό την ανϊπτυξη και προώθηςη τησ ανταλλαγόσ τεχνογνωςύασ, καθώσ και την 

ενδυνϊμωςη πολυμερών – διεπιςτημονικών ςχϋςεων. 

 



Ενημϋρωςε και αναβϊθμιςε  τον δικτυακό τόπο http://civilprotection.pamth.gov.gr  

  
 

Ο Προΰςτάμενοσ τησ Αυτοτελούσ  

Δ/νςησ Πολιτικήσ Προςταςίασ 

 

 

 

       Κωνςταντίνοσ Χουβαρδάσ  

http://civilprotection.pamth.gov.gr/

