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ΘΕΜΑ:  Απολογισμός Πεπραγμένων της Αυτοτελούς Διεύθυνση Πολιτικής 

Προστασίας της ΠΑΜΘ. 

 

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφερείας Α.Μ.Θ στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της το έτος 2013 συμμετείχε στο συντονισμό και επίβλεψη του έργου 

για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών και 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Εφάρμοσε τον Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό 

Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, διατύπωσε εισηγήσεις για το 

σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, σχεδίασε και οργάνωσε θέματα  πρόληψης  

ενημέρωσης και αντιμετώπισης καταστροφών και καταστάσεων  έκτακτης ανάγκης , 

καθώς και την διάθεση και συντονισμό της δράσης του απαραιτήτου δυναμικού  

(δημόσιες υπηρεσίες , εθελοντικές οργανώσεις) και μέσων για την αντιμετώπιση 

καταστροφών  και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 

Κατά το έτος 2013 η Δ/νση Π.Π. προσάρμοσε το σχέδιο Ξενοκράτης της ΠΑΜΘ για τις 

Δασικές Πυρκαγιές και επεξεργάστηκε και επικαιροποίησε το σχέδιο για τις 

Χιονοπτώσεις και τους σεισμούς της ΠΑΜΘ.  

 

Επίσης επέβλεψε στην υλοποίηση και εγκατάσταση συστήματος gis στο πλαίσιο του 

προγράμματος TOSCA και επανασχεδίασε τον δικτυακό τόπο της Δνσης Πολιτικής 

Προστασίας της ΠΑΜΘ http://cp.pamth.gov.gr. 

 

Προς 
Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Α.Μ.Θ. 



 Συμμετείχε σε όλα τα συντονιστικά όργανα πολιτική Προστασίας για ολες τις 

φυσικές καταστροφές συμπεριλαμβανομένων και των σεισμών σε ολες τις 

περιφερειακές ενότητες σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γενικής γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας.  

 Συμμετείχε στον συντονισμό και στην αντιμετώπιση πυρκαγιών μικρής και μεγάλης 

κλίμακας με μεγαλύτερη αυτή της Θάσου τον Αύγουστο του 2013. 

 Συμμετείχε στα Σ.Τ.Ο των Δήμων της ΠΑΜΘ. 

 Συμμετείχε στον συντονισμό και στην αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, έντονων 

βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων σε πολλές  περιπτώσεις. 

 Συμμετείχε στον συντονισμό για την ανεύρεση αγνοούμενων πολλές φορές με 

απόλυτη επιτυχία. 

 Συμμετείχε σε ημερίδες εθελοντικών οργανώσεων σε δέκα περιπτώσεις. 

 Διεκπεραίωση διαδικασιών οριοθέτησης πληγέντων περιοχών, αποκατάστασης, 

αποζημίωσης πληγέντων πολιτών. 

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής προστασίας συμμετείχε στα  παρακάτω ευρωπαϊκά 

προγράμματα.   

 ‘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/Ελλάδα-Βουλγαρία 

 Flood warning system establishment in Arda river basin for minimising the risk 

in the cross border area 

με σημαντικό επιχειρησιακό όφελος της Δνσης Π.Π. με ταυτόχρονη εκπαίδευση των 

στελεχών της. 

Ειδικά από το πρόγραμμα Report η περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης απέκτησε 3 

αυτοκίνητα τύπου 4χ4 με δεξαμενή νερού, καθώς και δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών 

στην Οροσειρά της Ροδόπης. 

 
 

Ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς  

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

 

 

       Κωνσταντίνος Χουβαρδάς  


