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ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ρεαλιστικά Σενάρια Παράμετροι Προσομοίωση 

Κατολίσθηση Πλημμύρα Σεισμός 

Μεταναστευτική Κρίση Υποσενάρια Ιεράρχηση 

Δεδομένα Υποδομές Πόροι 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η λειτουργικότητα του Συστήματος Λήψης 
Αποφάσεων, θα γίνει προσομοίωσή του με τη χρήση τεσσάρων (4) ρεαλιστικών 
σεναρίων. 

Το εγκεκριμένο σχέδιο παραδοτέων του έργου προέβλεπε τρία (3) σενάρια, αλλά 
κρίθηκε σημαντικό να αναπτυχθούν τέσσερα (4) σενάρια για να καλυφθούν τα τρία 
(3) σημαντικά σενάρια φυσικών καταστροφών (κατολίσθηση, πλημμύρα, σεισμός) 
και η μεταναστευτική κρίση], παράλληλα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Το κάθε σενάριο θα περιλαμβάνει: 

 Δεδομένα εκδήλωσης γεγονότος 

 Διαδικασία ενημερώσεων ανά εμπλεκόμενο φορέα 

 Τρόπος άντλησης, καταγραφής, αξιολόγησης δεδομένων γεγονότος 

 Τρόπος αντιμετώπισης γεγονότος (υποδομές/πόροι) 

 Διαδικασία και δεδομένα ενημέρωσης Πολιτείας/ κοινού 

 Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας 

Εν συνεχεία, από τα οκτώ (8) αυτά σενάρια [τέσσερα (4) της Ελλάδας και τέσσερα (4) 
της Κύπρου] θα προκύψουν υποσενάρια καταστροφών (που θα αξιοποιεί το Ευφυές 
Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τις δύο περιοχές εφαρμογής). 

Τα σενάρια αυτά θα διαρθρωθούν (ανά υποσενάριο) ως κάτωθι: 

 Καταστροφή (είδος, κατηγορία) 

 Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας 

 Κρίσιμες υποδομές 

 Κρίσιμοι πόροι 

Περιοχή των σεναρίων είναι: 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Κύπρος (επικράτεια) 

Τελικές πηγές άντλησης των δεδομένων της παρούσας είναι: 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ειδική πηγή το "Newsletter of 
Environmental Disasters and Crises Management Strategies" του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Στρατηγικές Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων") 

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας 

 Απομαγνητοφώνηση της βιντεοσκόπησης της Άσκησης επί Χάρτου (Μυτιλήνη, 
Λέσβος, 01.03.2019) 
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Διαδικασίες που έγιναν κατά σειρά (από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη) για 
την Α’ Φάση της Μελέτης 

Παρελήφθη συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο από τη Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου 

Παρελήφθησαν κάποια στοιχεία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που δεν 
ήταν επαρκή για να αποτελέσουν δεδομένα της παρούσας. 

Εστάλησαν τα e-mail με το ερωτηματολόγιο προς την Ύπατη Αρμοστεία και το 
Δήμο Λέσβου. 

Ελήφθη ενημέρωση από την Αναθέτουσα Αρχή ότι έγινε επικοινωνία: α) με την 
Ύπατη Αρμοστεία και ζητήθηκε να σταλεί ξανά το ερωτηματολόγιο με τα 
συνοδευτικά επεξηγηματικά κείμενα προς κ. Αλεξέλλη (alexelli@unhcr.org), β) με το 
Δήμο Λέσβου και ζητήθηκε να σταλεί ξανά το ερωτηματολόγιο με τα συνοδευτικά 
επεξηγηματικά κείμενα προς κ. Σάκη και κ. Κατζανό (perivallon@mytilene.gr). 

Ελήφθη ενημέρωση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ότι θα 
προσπαθήσουν να στείλουν υλικό. 

Ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή αν υπάρχει feedback από τους Κύπριους 
εταίρους για τα ρεαλιστικά σενάρια του παραδοτέου που αφορούν την Κύπρο. 

Ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή να κάνουν επικοινωνία με το Δήμο Λέσβου 
που θα ανταποκριθεί καλύτερα σε απ’ ευθείας παράκληση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους φορείς. Το Παράρτημα ΕΟΔ Λέσβου 
απάντησε γραπτώς ότι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. 
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Υπεβλήθη ξανά το ερωτηματολόγιο για το ρεαλιστικό γεγονός της προσφυγικής 
κρίσης προς: Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, ΕΟΔ Λέσβου, Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, Δήμος Λέσβου (το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
απάντησε τηλεφωνικά ότι δεν είχε ενημερωθεί για το γεγονός). 

Προωθήθηκε το Σχέδιο Παραδοτέου 6 από την Αναθέτουσα Αρχή στους Κύπριους 
εταίρους. 

Υπεβλήθη το ερωτηματολόγιο για το ρεαλιστικό γεγονός της προσφυγικής κρίσης 
προς: Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, ΕΟΔ Λέσβου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δήμος Λέσβου. 

Δόθηκε έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή για την αποστολή του βελτιωμένου 
ερωτηματολογίου στους φορείς. 

Υπεβλήθη βελτιωμένη έκδοση του ερωτηματολογίου προς την Αναθέτουσα Αρχή σε 
συνέχεια των παρατηρήσεών της. 

Έγιναν παρατηρήσεις στο ερωτηματολόγιο τηλεφωνικά από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Υπεβλήθη ερωτηματολόγιο για ρεαλιστικό γεγονός της προσφυγικής κρίσης προς 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

Δόθηκε πρόσβαση στα βίντεο της Άσκησης επί Χάρτου (στην οποία είχε 
συμμετάσχει η Ανάδοχος) από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. 

Έγινε υπενθύμιση στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας για την πρόσβαση στα βίντεο 
της Άσκησης επί Χάρτου της 01.03.2019. 
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Ζητήθηκαν επίσημα με e-mail από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσα από τα Σχέδια 
Έκτακτης Ανάγκης των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΒΑ, οι διαδικασίες 
ενημερώσεων που λαμβάνουν χώρα για το κάθε είδος καταστροφής ή κρίσης, 
ώστε να υπάρχει το πλέον αξιόπιστο υλικό για τα υποσενάρια του συστήματος ανά 
είδος φαινομένου. 

Έγινε υπενθύμιση στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω e-mail για έγκριση του Σχεδίου 
Παραδοτέου, αποστολή Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. 

Εστάλη το Σχέδιο Παραδοτέου στην Αναθέτουσα Αρχή με e-mail προς έλεγχο και 
έγκριση. Επιπλέον ζητήθηκαν: α) το video της άσκησης επί χάρτου της 1ης Μαρτίου 
2019, β) τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης των πέντε (5) Περιφερειακών Ενοτήτων. 
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ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ 

Τα παρακάτω προέκυψαν από τη μελέτη που έγινε στο πλαίσιο του Παραδοτέου (από 
την απομαγνητοφώνηση της Άσκησης επί Χάρτου στη Μυτιλήνη την 01.03.2019), και 
συστήνεται να αποσταλούν στην εταιρεία – ανάδοχο ανάπτυξης του Ευφυούς 
Συστήματος για να τα ενσωματώσει, αφού, όπως τονίστηκε για όλα, αποτελούν 
λόγους σχεδιασμού του συγκεκριμένου έργου: 

 Η Πυροσβεστική στα νησιά, ενώ έχει αρχειοθετημένο φάκελο πυροπροστασίας 
κάθε επιχείρησης, δεν έχει χάρτη με τις επιχειρήσεις και με ενδείξεις, ώστε να 
ανατρέχει άμεσα στο Ευφυές και να βλέπει γρήγορα τι υλικά χρησιμοποιεί η 
επιχείρηση στην οποία έγινε το γεγονός και οι διπλανές επιχειρήσεις. Θα 
αποτελέσει σημαντικό λόγο να χρησιμοποιεί και να ανανεώνει αδιάλειπτα το 
σύστημα η Πυροσβεστική. 

 Μέχρι σήμερα, το Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας συγκαλείται με e-mail, 
sms και τηλέφωνα. Το Ευφυές Σύστημα μπορεί να βοηθήσει ώστε αυτό να 
γίνεται σε 5 sec με ένα button. Αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντικό λόγο ώστε 
η Περιφέρεια να διατηρήσει σε λειτουργία, να χρησιμοποιεί και να ανανεώνει 
αδιάλειπτα το σύστημα. 

 Μέχρι σήμερα, την εικόνα για τους διαθέσιμους πόρους και υποδομές της 
περιοχής της καταστροφής τη φέρνουν με χάρτες τα Πανεπιστήμια. Αυτό 
πλέον θα μπορεί να γίνεται με το Ευφυές Σύστημα. Αυτό θα αποτελέσει πολύ 
σημαντικό λόγο ώστε η Περιφέρεια, οι ΟΤΑ και οι δυνάμεις να διατηρήσουν σε 
λειτουργία, να χρησιμοποιούν και να ανανεώνουν αδιάλειπτα το σύστημα. 

Προτείνουμε να ενημερωθεί άμεσα για τα παραπάνω η εταιρεία – Ανάδοχος. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΤΗΣ 28.03.2018 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ 

Φορέας  

Ημερομηνία Συμπλήρωσης  

στο πλαίσιο του Παραδοτέου 6.1.1 της Πράξης ΑΙΓΙΣ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δεδομένα Εκδήλωσης Γεγονότος 

Λίγο μετά τις 00.00 τα μεσάνυχτα της 27.03.2018 (ξημερώματα 28.03.2018), άρχισαν να 
καταφθάνουν σταδιακά σε οκτώ (8) διαφορετικά σημεία στο νησί της Λέσβου οκτώ (8) 
βάρκες που μετέφεραν τριακόσιους (300) συνολικά μετανάστες. 

Παραλία Θερμής, Ακρωτήρι Κόρακα, Ακρωτήρι Αγριλιάς, Φυλάκιο Προβοσκίδας και 
Στόμιο Κόλπου Γέρας είναι οι τοποθεσίες όπου έφτασαν και αποβιβάστηκαν. 

Ενημέρωση μεταξύ Εμπλεκόμενων Φορέων 

Καταγράψτε από ποιον εμπλεκόμενο φορέα ενημερωθήκατε εσείς για το γεγονός. 

Ενημερωθήκαμε από τον εμπλεκόμενο φορέα:  

Καταγράψτε ποιους εμπλεκόμενους φορείς ενημερώσατε εσείς για το γεγονός κατά 
χρονική σειρά (1 είναι ο πρώτος που ενημερώσατε). 

Α/Α Εμπλεκόμενος Φορέας 

  

  

  

Καταγραφή Δεδομένων 

Παραθέστε τον τρόπο με τον οποίο (ή τους τρόπους με τους οποίους) καταγράψατε 
δεδομένα του συγκεκριμένου γεγονότος (standard εκτυπωμένες φόρμες, τηλεφωνική 
συγκέντρωση στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς, κ.λπ.). 

Καταγραφή με:  

Αξιολόγηση Δεδομένων 

Παραθέστε τον τρόπο με τον οποίο (ή τους τρόπους με τους οποίους) αξιολογήσατε 
τα δεδομένα του γεγονότος (π.χ. συμβούλιο, ερωτηματολόγιο, διαδικασία, κ.λπ.). 

Αξιολόγηση με:  
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Αντιμετώπιση Γεγονότος 

Καταγράψτε τις υποδομές και τους πόρους που χρησιμοποιήσατε για την 
αντιμετώπιση του γεγονότος (οχήματα, εξοπλισμός, υποδομές κ.α.) 

Υποδομές/ Εξοπλισμός/ Οχήματα/ Άλλα 

 

Ενημέρωση Πολιτείας για τα Αποτελέσματα 

Καταγράψτε τους φορείς της Πολιτείας που ενημερώσατε για τα αποτελέσματα της 
αντιμετώπισης του γεγονότος κατά χρονική σειρά (1 = ο πρώτος που ενημερώθηκε). 

Α/Α Φορέας της Πολιτείας 

  

  

  

Ενημέρωση Κοινού 

Καταγράψτε τους φορείς ενημέρωσης του Κοινού που ενημερώσατε για το γεγονός 
και τα αποτελέσματα της αντιμετώπισής του. 

Φορείς Ενημέρωσης του Κοινού 

 

Κλείσιμο Γεγονότος/ Αποκατάσταση Ομαλότητας 

Καταγράψτε τις ενέργειες στις οποίες προβήκατε για το κλείσιμο του γεγονότος και την 
αποκατάσταση της ομαλότητας. 

Α/Α Ενέργεια 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕ.Π.Α.Δ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΤΗΣ 28.03.2018 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ 

Φορέας Ελληνική Αστυνομία 

Ημερομηνία Συμπλήρωσης 24.06.2019 

στο πλαίσιο του Παραδοτέου 6.1.1 της Πράξης ΑΙΓΙΣ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δεδομένα Εκδήλωσης Γεγονότος 

Λίγο μετά τις 00.00 τα μεσάνυχτα της 27.03.2018 (ξημερώματα 28.03.2018), άρχισαν να 
καταφθάνουν σταδιακά σε οκτώ (8) διαφορετικά σημεία στο νησί της Λέσβου οκτώ (8) 
βάρκες που μετέφεραν τριακόσιους (300) συνολικά μετανάστες. 

Παραλία Θερμής, Ακρωτήρι Κόρακα, Ακρωτήρι Αγριλιάς, Φυλάκιο Προβοσκίδας και 
Στόμιο Κόλπου Γέρας είναι οι τοποθεσίες όπου έφτασαν και αποβιβάστηκαν. 

Ενημέρωση μεταξύ Εμπλεκόμενων Φορέων 

Καταγράψτε από ποιον εμπλεκόμενο φορέα ενημερωθήκατε εσείς για το γεγονός. 

Ενημερωθήκαμε από τον εμπλεκόμενο φορέα: 

Ενημερωθήκαμε από το Κ.Λ. 
Μυτιλήνης και από τις παράκτιες 
περιπολίες του Τμήματος 
Διαχείρισης Μετανάστευσης 
Λέσβου, κατά περίπτωση. 

Καταγράψτε ποιους εμπλεκόμενους φορείς ενημερώσατε εσείς για το γεγονός κατά 
χρονική σειρά (1 είναι ο πρώτος που ενημερώσατε). 

Α/Α Εμπλεκόμενος Φορέας 

1 Κ. Λ. Μυτιλήνης (για τα γεγονότα που δεν είχε ενημερωθεί) 

2 Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κ.Υ.Τ. 

Καταγραφή Δεδομένων 

Παραθέστε τον τρόπο με τον οποίο (ή τους τρόπους με τους οποίους) καταγράψατε 
δεδομένα του συγκεκριμένου γεγονότος (standard εκτυπωμένες φόρμες, τηλεφωνική 
συγκέντρωση στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς, κ.λπ.). 

Καταγραφή με: 
Τηλεφωνική συγκέντρωση στοιχείων από τους εμπλεκόμενους 
φορείς και από τις αστυνομικές δυνάμεις που αφίχθησαν πρώτες 
στα σημεία των συμβάντων. 
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Αξιολόγηση Δεδομένων 

Παραθέστε τον τρόπο με τον οποίο (ή τους τρόπους με τους οποίους) αξιολογήσατε 
τα δεδομένα του γεγονότος (π.χ. συμβούλιο, ερωτηματολόγιο, διαδικασία, κ.λπ.). 

Αξιολόγηση με: 

Το γεγονός αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που αντλούνται από 
τις παράκτιες περιπολίες και από τη διαδικασία αφενημέρωσης που 
πραγματοποιείται από το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης 
Ιθαγένειας του Κ.Υ.Τ. 

Αντιμετώπιση Γεγονότος 

Καταγράψτε τις υποδομές και τους πόρους που χρησιμοποιήσατε για την 
αντιμετώπιση του γεγονότος (οχήματα, εξοπλισμός, υποδομές κ.α.) 

Υποδομές/ Εξοπλισμός/ Οχήματα/ Άλλα 

Χρησιμοποιήθηκαν το προσωπικό και τα οχήματα των παράκτιων περιπολιών που 
μετέβησαν στα σημεία των συμβάντων, και στη συνέχεια το προσωπικό και ο 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Κλιμακίου Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας 
του Κ.Υ.Τ. 

Ενημέρωση Πολιτείας για τα Αποτελέσματα 

Καταγράψτε τους φορείς της Πολιτείας που ενημερώσατε για τα αποτελέσματα της 
αντιμετώπισης του γεγονότος κατά χρονική σειρά (1 = ο πρώτος που ενημερώθηκε). 

Α/Α Φορέας της Πολιτείας 

1 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Ενημέρωση Κοινού 

Καταγράψτε τους φορείς ενημέρωσης του Κοινού που ενημερώσατε για το γεγονός 
και τα αποτελέσματα της αντιμετώπισής του. 

Φορείς Ενημέρωσης του Κοινού 

- 

Κλείσιμο Γεγονότος/ Αποκατάσταση Ομαλότητας 

Καταγράψτε τις ενέργειες στις οποίες προβήκατε για το κλείσιμο του γεγονότος και την 
αποκατάσταση της ομαλότητας. 

Α/Α Ενέργεια 

1 
Συνδρομή στο Κ.Λ. Μυτιλήνης για την περισυλλογή των προσφύγων – 
μεταναστών από τα σημεία των συμβάντων και τη μεταφορά τους στο 
Κ.Υ.Τ. 

2 
Ενημέρωση R/T Κέντρου από τις παράκτιες περιπολίες ότι η περισυλλογή  
ολοκληρώθηκε. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠ. ΑΡΜ. ΟΗΕ ΛΕΣΒΟΥ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΤΗΣ 28.03.2018 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ 

Φορέας Ύπ. Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Λέσβου 

Ημερομηνία Συμπλήρωσης 11.07.2019 

στο πλαίσιο του Παραδοτέου 6.1.1 της Πράξης ΑΙΓΙΣ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δεδομένα Εκδήλωσης Γεγονότος 

Λίγο μετά τις 00.00 τα μεσάνυχτα της 27.03.2018 (ξημερώματα 28.03.2018), άρχισαν να 
καταφθάνουν σταδιακά σε οκτώ (8) διαφορετικά σημεία στο νησί της Λέσβου οκτώ (8) 
βάρκες που μετέφεραν τριακόσιους (300) συνολικά μετανάστες. 

Παραλία Θερμής, Ακρωτήρι Κόρακα, Ακρωτήρι Αγριλιάς, Φυλάκιο Προβοσκίδας και 
Στόμιο Κόλπου Γέρας είναι οι τοποθεσίες όπου έφτασαν και αποβιβάστηκαν. 

Ενημέρωση μεταξύ Εμπλεκόμενων Φορέων 

Καταγράψτε από ποιον εμπλεκόμενο φορέα ενημερωθήκατε εσείς για το γεγονός. 

Ενημερωθήκαμε από τον εμπλεκόμενο φορέα: Λιμενικό Σώμα 

Καταγράψτε ποιους εμπλεκόμενους φορείς ενημερώσατε εσείς για το γεγονός κατά 
χρονική σειρά (1 είναι ο πρώτος που ενημερώσατε). 

Α/Α Εμπλεκόμενος Φορέας 
1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
2 ISRAAID 
3 Refugee Rescue 
4 Lighthouse Relief 
5 IRC 
6 Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας 

Καταγραφή Δεδομένων 

Παραθέστε τον τρόπο με τον οποίο (ή τους τρόπους με τους οποίους) καταγράψατε 
δεδομένα του συγκεκριμένου γεγονότος (standard εκτυπωμένες φόρμες, τηλεφωνική 
συγκέντρωση στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς, κ.λπ.). 

Καταγραφή με: τηλεφωνική επικοινωνία, email, WhatsApp 

Αξιολόγηση Δεδομένων 

Παραθέστε τον τρόπο με τον οποίο (ή τους τρόπους με τους οποίους) αξιολογήσατε 
τα δεδομένα του γεγονότος (π.χ. συμβούλιο, ερωτηματολόγιο, διαδικασία, κ.λπ.). 
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Αξιολόγηση με: 
Συντονιστικό Συμβούλιο Βόρειας Ακτογραμμής Λέσβου (North 
Shoreline Coordination Meeting) 

Αντιμετώπιση Γεγονότος 

Καταγράψτε τις υποδομές και τους πόρους που χρησιμοποιήσατε για την 
αντιμετώπιση του γεγονότος (οχήματα, εξοπλισμός, υποδομές κ.α.) 

Υποδομές/ Εξοπλισμός/ Οχήματα/ Άλλα 

Κέντρο Διακομιδής Νεοαφιχθέντων Συκαμινέας (Stage 2 Transit Site), minivan 
(μεταφορά αφιχθέντων από την ακτογραμμή στο κέντρο διακομιδής Stage 2 στη 
Συκαμινέα), διασωστική λέμβος οργάνωσης Refugee Rescue, υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο της Ύπατης Αρμοστείας για μεταφορά προσωπικού στο σημείο άφιξης, 
Κλινική Πρώτων Βοηθειών Stage 2 (IsraAid) 

Ενημέρωση Πολιτείας για τα Αποτελέσματα 

Καταγράψτε τους φορείς της Πολιτείας που ενημερώσατε για τα αποτελέσματα της 
αντιμετώπισης του γεγονότος κατά χρονική σειρά (1 = ο πρώτος που ενημερώθηκε). 

Α/Α Φορέας της Πολιτείας 

1 Λιμενικό Σώμα 

2 Frontex 

Ενημέρωση Κοινού 

Καταγράψτε τους φορείς ενημέρωσης του Κοινού που ενημερώσατε για το γεγονός 
και τα αποτελέσματα της αντιμετώπισής του. 

Φορείς Ενημέρωσης του Κοινού 

Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Συκαμινέας, συμμετέχοντες στο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Βόρειας Ακτογραμμής Λέσβου, συμμετέχοντες στη μηνιαία ανοιχτή 
Συμβουλευτική Συνάντηση Οργανώσεων Λέσβου που λαμβάνει χώρα στη Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Inter-Agency Consultation Forum – 
IACF). 

Κλείσιμο Γεγονότος/ Αποκατάσταση Ομαλότητας 

Καταγράψτε τις ενέργειες στις οποίες προβήκατε για το κλείσιμο του γεγονότος και την 
αποκατάσταση της ομαλότητας. 

Α/Α Ενέργεια 

1 Παροχή πληροφόρησης στους φιλοξενούμενους στο ΚΥΤ Μόριας. 

2 
Υποστήριξη στον εντοπισμό υποθέσεων προστασίας (π.χ. παιδική 
προστασία, έμφυλη βία, θύματα trafficking ή βασανιστηρίων. κ.λπ.) και 
ανταπόκριση/ παραπομπή σε αρμόδιους φορείς. 

3 Παραπομπή για ιατρική υποστήριξη. 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1.1.1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ‘ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ – 24.11.2018’ 
Κατολισθήσεις (καταπτώσεις) βράχων στην περιοχή Ίσα Μέσα Πλωμαρίου είχαν ως 
αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές σε σπίτια και 2 αγροτικές εγκαταστάσεις και να 
εκκενωθούν άλλα περίπου 10 σπίτια, υπό το φόβο νέων βραχοπτώσεων. 

Μεγάλοι βράχοι αποκολλήθηκαν από τους πρόποδες του λόφου του Προφήτη Ηλία 
και έπεσαν από ύψος έως και 30 μέτρων σε κατοικημένα και μη κτίσματα που 
βρίσκονται στη βάση του πρανούς και μέσα στα όρια του οικισμού. Η εκδήλωση του 
φαινομένου ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα και συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το Σάββατο το 
πρωί (24.11.2018). Ευτυχώς οι κάτοικοι της ακρότατης αυτής συνοικίας του 
Πλωμαρίου αντιλήφθηκαν νωρίς το φαινόμενο και έφυγαν από τα σπίτια τους. 

Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και ο Αντιδήμαρχος Πλωμαρίου 
που έσπευσαν στο σημείο. 

Συνολικά, σύμφωνα με την αυτοψία των ειδικών γεωλόγων της περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, οι αποκολλήσεις συνέβησαν σε επιφάνεια βραχώδους πρανούς περί τα 1.000 
τετραγωνικά μέτρα. Οι διαρρήξεις των βράχων θεωρείται ότι είχαν ενεργοποιηθεί κατά 
το μεγάλο σεισμό (Mw 6.3) της 12ης Ιουνίου 2017 που έπληξε τη νότια Λέσβο. Οι 
έντονες βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν της 24.11.2018, η μορφολογία και η 
λιθολογία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση του μηχανισμού εκδήλωσης 
των βραχοπτώσεων. 

Στα βράχια που αποκολλήθηκαν στις 24.11.2018 περιλαμβάνονταν όγκοι μεγάλων 
διαστάσεων και βάρους άνω των πέντε τόνων. Οι πτώσεις των βράχων κατέστρεψαν 
στέγες σπιτιών, τοίχους και αποθήκες. Συνολικά επλήγησαν πέντε κτήρια. 

Κλιμάκιο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρέθηκε στην πληγείσα 
περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (25.11.2018) και, με τη χρήση 
σύγχρονων οργάνων και τεχνολογικών μεθόδων, πραγματοποίησαν αυτοψία στο 
χώρο, ώστε να εξαχθεί πόρισμα για το τι προκάλεσε την κατολίσθηση, και να εκτιμηθεί 
η επικινδυνότητα. 

Το μεσημέρι (25.11.2018), με τη συμμετοχή στελεχών της Περιφερειακής Αρχής και του 
Δήμου Λέσβου, συνεδρίασε εκτάκτως στο Πλωμάρι το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΟΠΠ), προκειμένου να συζητηθούν τα πρώτα συμπεράσματα της 
αυτοψίας των ειδικών και να αποφασιστούν τα μέτρα που θα ληφθούν. 

Με δεδομένο ότι το φαινόμενο θεωρήθηκε πως είναι σε εξέλιξη, από την πρώτη στιγμή, 
με απόφαση του έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), 
αποφασίστηκε η οριοθέτηση και εκκένωση του τμήματος του οικισμού που επλήγη, το 
οποίο περιελάμβανε 29 κτίσματα, εκ των οποίων τα 15 ήταν σπίτια. Η εκκένωση 
αφορούσε συνολικά 37 άτομα, τα οποία διέμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια ή σε 
ξενοδοχεία, ενώ ο δήμος Λέσβου τους παρείχε υπηρεσίες σίτισης. 

Με απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου της ΕΛ.ΑΣ., η 
Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου φρουρούσε όλη την εκκενωθείσα περιοχή, η οποία 
είχε αποκλειστεί. 
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1.1.2 ΠΛΗΜΜΥΡΑ ‘ΗΡΑΙΟ ΣΑΜΟΥ – 09.03.2013’ 
Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 εκδηλώθηκε ακραίο υδρομετεωρολογικό φαινόμενο στην 
ευρύτερη περιοχή του Ηραίου Σάμου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση 
του υδατορέματος Λιόλια ή Ηραίο και την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και 
σοβαρών καταστροφών στην αστική περιοχή του οικισμού Ηραίον. 

Το ύψος βροχής που κατεγράφη από ώρα 14:00 έως 19:00 της 09.03.2013 ήταν 
υπερβολικά μεγάλο, καθώς ανήλθε στα 57,5 χιλιοστά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο ορεινό τμήμα της υδρολογικής λεκάνης 
του υδατορέματος Λιόλια ή Ηραίο, οι οποίες ήταν σαφώς μεγαλύτερες από την 
παροχετευτική ικανότητα τόσο των επιμέρους κλάδων του υδρογραφικού δικτύου όσο 
και του τεχνικού έργου (πλακοσκεπής οχετός) στην εκβολή του υδατορέματος στη 
θάλασσα. 

Επιπρόσθετα, φερτές ύλες και καμένοι κορμοί δέντρων από παλαιότερες πυρκαγιές 
εντός της υδρολογικής λεκάνης (εκτεταμένη το 2000 και τοπικές το 2009 και το 2010), 
καθώς και μικρή ποσότητα σκουπιδιών από το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) παρασύρθηκαν, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, από το 
ορεινό τμήμα της υδρολογικής λεκάνης και εναποτέθηκαν εντός της κοίτης του 
υδατορέματος Λιόλια ή Ηραίο στην πεδινή ζώνη, ανάντη του οικισμού Ηραίον, 
καταστώντας ανεπαρκή τόσο την κοίτη του υδατορέματος όσο και το τεχνικό έργο 
εκβολής στη θάλασσα. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ξαφνικά από τον οικισμό Παγώνδα, που βρίσκεται λίγα 
χιλιόμετρα βορειότερα από το Ηραίον, άρχισαν να ξεκολλούν ολόκληροι βράχοι από 
το βουνό, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το υδατόρεμα που καταλήγει στον 
παραθαλάσσιο οικισμό να φέρει μαζί του εκατοντάδες τόνους «φερτά» υλικά, 
συμπαρασύροντας στο διάβα του δέντρα, μαντρότοιχους, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, 
οικοσκευές και κάθε είδους άλλα υλικά. Σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό 
υπολογίζεται πως πλημμύρισαν 80 με 100 σπίτια, ξενοδοχεία και καταστήματα και έγινε 
άντληση υδάτων σε 50 περίπου από αυτά, ενώ στα υπόλοιπα δεν υπήρξε αυτή η 
δυνατότητα, αφού πολλοί ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στη Σάμο, μιας και έρχονται για 
την τουριστική περίοδο στο νησί. Τα ορμητικά νερά της βροχής παρέσυραν τόνους 
λάσπης στους κάθετους δρόμους του οικισμού, κατακλύζοντας σπίτια και μαγαζιά. 

Δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα βρέθηκαν στη θάλασσα, μαζί με μια μηχανή μεγάλου 
κυβισμού, καθώς και ένα κοντέινερ. Υπολογίζεται πως περίπου 30 αυτοκίνητα έπαθαν 
σημαντικές φθορές, αφού παρασύρθηκαν από τους χείμαρρους καταλήγοντας άλλα 
σε τοίχους και άλλα πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα. Καταστροφές επίσης 
υπέστησαν πολλές βάρκες και καΐκια επαγγελματιών ψαράδων. 

Περίπου στις 8 το βράδυ (09.03.2013) έγινε σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου (ΣΤΟ) των υπευθύνων της πολιτικής προστασίας του Δήμου, με την 
παρουσία του Δημάρχου Σάμου κ. Στέλιου Θάνου, του Πρόεδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου και Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. 
Γιώργου Στάντζου, των Αντιδημάρχων κ.κ. Μηλίγγου και Καρλοβασίτη, των 
συμβούλων της περιοχής του Παγώνδα και του Ηραίου, και με αντιπροσωπείες της 
Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), του Στρατού και 
των εθελοντών. Μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Νάσο 
Γιακαλή, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους κήρυξε την 
περιοχή του Ηραίου σε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης». Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
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Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) ζητήθηκε από τους κατοίκους του οικισμού 
Ηραίον να συγκεντρωθούν στις 08:00 το πρωί (Κυριακή 10.03.2013) στην κεντρική 
πλατεία και εθελοντικά να συνδράμουν στην αποκατάσταση των ζημιών. 

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των πλημμυρικών φαινομένων, η Ελληνική 
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) συνέδραμαν με τις δυνάμεις τους 
τους κατοίκους της πληγείσας περιοχής στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών 
φαινομένων. 

Άμεση ήταν και η κινητοποίηση της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, η οποία 
συνέδραμε με κατάλληλο συνεργείο που, κάτω από αντίξοες συνθήκες, 
πραγματοποίησε τη διευθέτηση του υδατορέματος (που λόγω της υπερχείλισής του 
προκάλεσε τις εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή). 

Συνεργεία του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), του Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου, του Στρατού και εθελοντών δούλεψαν ολονυχτίς με σκοπό να αντλήσουν τα 
νερά από τα πολλά υπόγεια και καταστήματα που είχαν πλημμυρίσει. 

Το πρωί της Κυριακής 10.03.2013 βρέθηκε στην πληγείσα περιοχή η Γ.Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κα Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία συμμετείχε 
στην άτυπη σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) για τον σωστότερο 
προγραμματισμό των ενεργειών στην κατεύθυνση της αποκατάστασης ζημιών. Η κα 
Καλογήρου δήλωσε ότι θα προσληφθούν άμεσα 6 άτομα με δίμηνη σύμβαση έργου. 

Εν συνεχεία, κλιμάκιο αποτελούμενο από τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, το Δήμαρχο, τους προϊσταμένους των γραφείων πολιτικής προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου, καθώς και της διεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών του Δήμου, επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή. 

Τη Δευτέρα 11.03.2013 συστάθηκαν, όπως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, οι 
επιτροπές και τα κλιμάκια για την καταγραφή των ζημιών, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να 
αποζημιωθούν. 

Τα σχολεία στο νησί παρέμειναν κλειστά, ενώ ξεκίνησε και η αποκατάσταση των 
βλαβών στα δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Εν συνεχεία, την περιοχή επισκέφτηκε κλιμάκιο 
της Δασικής Υπηρεσίας. 

Μετά το πέρας του ανωτέρω ακραίου υδρομετεωρολογικού φαινομένου, η διεύθυνση 
τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου προέβη με δικά της χωματουργικά 
μηχανήματα, καθώς και με μηχανήματα του Δήμου Σάμου και του Στρατού στον 
καθαρισμό του υδατορέματος Λιόλια ή Ηραίο, ενώ ανέθεσε την εκπόνηση 
υδρολογικής – υδραυλικής μελέτης προκειμένου να επαναδιαστασιολογηθεί το 
υφιστάμενο τεχνικό έργο εκβολής στη θάλασσα. 

1.1.3 ΣΕΙΣΜΟΣ ‘ΛΕΣΒΟΣ MW 6.3 – 12.06.2017’ 
Στις 12 Ιουνίου 2017 (12:28 GMT) έλαβε χώρα σεισμός με μέγεθος Mw 6.3, εστιακό 
βάθος 13 Km και επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νότια της νοτιοανατολικής ακτής της 
Λέσβου και βορειοανατολικά της Χίου. 

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο σεισμός 
προκλήθηκε από ένα κανονικό ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και κλίση προς ΝΔ, που 
οριοθετεί προς Β την υποθαλάσσια λεκάνη της Λέσβου. Από τη μελέτη της 
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μετασεισμικής ακολουθίας, προέκυψε κατανομή των μετασεισμών σε διεύθυνση ΒΔ-
ΝΑ, που συμφωνεί με τη διεύθυνση του σεισμογόνου ρήγματος. 

Ο σεισμός προκάλεσε 1 ανθρώπινη απώλεια από κατάρρευση κατοικίας και 15 
τραυματίες από καταρρεύσεις και πτώσεις αντικειμένων. Βλάβες σημειώθηκαν σε 
πολλούς οικισμούς του νοτιοανατολικού τμήματος της νήσου, όπου το κτηριακό 
απόθεμα περιλαμβάνει κυρίως παλαιές κατασκευές με φέρουσα τοιχοποιία από 
λιθοδομή με μεγάλη τρωτότητα, σύγχρονες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
τοιχοποιίες πλήρωσης και μνημειακές κατασκευές. 

Από την άμεση καταγραφή των βλαβών με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, κατά 
τις πρώτες ώρες μετά τον κύριο σεισμό στην πληγείσα περιοχή, διαπιστώθηκαν 
εκτεταμένες σοβαρές βλάβες στο δυτικό τμήμα του οικισμού Βρίσα, όπου το σύνολο 
σχεδόν των κατοικιών, που η κατασκευή τους τοποθετείται ως επί το πλείστον στα τέλη 
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, υπέστησαν μερική ή ολική κατάρρευση. 

Στους οικισμούς Πλωμάρι, Πολυχνίτος, Λισβόρι, Σταυρός, Ακράσι, Παλαιοχώρι, 
Μεγαλοχώρι, Πλαγιά και Άγιος Ίσίδωρος σημειώθηκαν περιορισμένες βλάβες κυρίως 
σε παλαιές κατοικίες. Σοβαρές βλάβες υπέστησαν και μεταβυζαντινά μνημεία σε 
πολλούς οικισμούς της πληγείσας περιοχής, καθώς και ιστορικά κτήρια στη Μυτιλήνη 
που βρίσκεται σε απόσταση 35 Km βορειοανατολικά του επικέντρου. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης 
Φυσικών Καταστροφών (2017), 1.115 κτίρια σε 29 οικισμούς του νοτιοανατολικού 
τμήματος της Λέσβου χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα, από τα οποία τα 976 ήταν 
κατοικίες, 41 εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, 39 ναοί και δημόσια κτήρια και 59 
αποθήκες. Πιο συγκεκριμένα, στη Βρίσα, 113 κτήρια χαρακτηρίστηκαν ως κατοικήσιμα, 
ενώ ως μη κατοικήσιμες χαρακτηρίστηκαν 472 κατασκευές, από τις οποίες 408 ήταν 
κατοικίες, 25 ήταν εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, 6 ήταν ναοί και δημόσια κτήρια και 33 
ήταν αποθήκες. 

Όσον αφορά τα συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα, σημειώθηκαν αστοχίες γεωλογικών 
σχηματισμών σε πρανή και, ειδικότερα, κατολισθήσεις και καταπτώσεις, προκαλώντας 
βλάβες σε τμήματα του οδικού δικτύου και καταστροφές τοιχίων, εδαφικές ρωγμές 
κατά μήκος του οδικού δικτύου και σεισμικά κύματα βαρύτητας (tsunamis), τα οποία 
έγιναν αντιληπτά στο λιμένα Πλωμαρίου. 

Όσον αφορά τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, από την πρώτη στιγμή μετά την 
εκδήλωση του φαινομένου κινητοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς σε κεντρικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της πληγείσας 
περιοχής και η σοβαρότητα των βλαβών και να παρασχεθεί άμεση βοήθεια στους 
πληγέντες κατοίκους. 

Εντός 2 ωρών μετά την εκδήλωση του καταστρεπτικού σεισμού κινητοποιήθηκαν το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), 
ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), το Πυροσβεστικό 
Σώμα (ΠΣ) και η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ενώ κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας 
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) με έναν εκπαιδευμένο σκύλο αναπτύχθηκε στην 
πληγείσα περιοχή διεξάγοντας αποτελεσματικά υπηρεσίες έρευνας - διάσωσης και 
απεγκλωβισμού θυμάτων. 

Πραγματοποιήθηκε συντονισμός των δράσεων αυτών, άμεση παροχή οδηγιών 
προστασίας στους κατοίκους κατά τη μετασεισμική περίοδο και σύγκληση του 
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Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) πολιτικής προστασίας. Άμεσες κρίσιμες 
αποφάσεις ελήφθησαν κατά την πραγματοποίηση του ΣΤΟ για την προστασία των 
πολιτών, την άρση επικινδυνοτήτων και το συντονισμό όλων των σχετικών δράσεων 
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης. 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δόθηκε εντολή σε λεωφορεία των αστικών 
ΚΤΕΛ να είναι έτοιμα για την εκκένωση του οικισμού Βρίσα για λόγους ασφάλειας. 

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, οι κάτοικοι της Βρίσας μετακινήθηκαν σε σπίτια συγγενικών 
τους προσώπων σε άλλα μέρη του νησιού, σε ξενοδοχεία των Βατερών και στον 
καταυλισμό που στήθηκε στο γήπεδο του Πολυχνίτου από τον Στρατό. 

Με εντολή του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Μουζάλα, διατέθηκαν 
από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας για τις ανάγκες των 
σεισμόπληκτων της νότιας Λέσβου συνολικά 40 σκηνές των 10 ατόμων η μία και 2.000 
μπουκάλια νερό. 

Παράλληλα, η «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» προχώρησε στην αποστολή ειδικού κλιμακίου 
μηχανικών της στη Λέσβο, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών προκειμένου να προχωρήσει σε αυτοψίες και καταγραφή ζημιών από τον 
σεισμό, στα σχολικά και νοσηλευτικά κτήρια του νησιού. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην αναβολή των 
πανελλαδικών εξετάσεων της Τρίτης 13.06.2017 σε Λέσβο και Χίο, εξαιτίας της ισχυρής 
δόνησης που έπληξε τα δύο αυτά νησιά, και έως ότου διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι 
στα σχολικά συγκροτήματα που έχουν οριστεί ως εξεταστικά κέντρα. 

Τέλος, το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε στον καθαρισμό μέτρων στήριξης των 
σεισμόπληκτων στη Λέσβο. Η Πολιτεία ανέλαβε να καλύψει το 80% του κόστους της 
επισκευής, ανακατασκευής ή αγοράς κτηρίου και το υπόλοιπο 20% θα καλύπτεται από 
άτοκο δάνειο. 

1.1.4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ‘300 – 28.03.2018’ 
Η ανάλυση του ρεαλιστικού σεναρίου μεταναστευτικού γεγονότος βασίστηκε στα δύο 
μοναδικά απαντημένα ερωτηματολόγια από τη ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου και την 
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ Λέσβου. 

Λίγο μετά τις 00.00 τα μεσάνυχτα της 27.03.2018 (ξημερώματα 28.03.2018), άρχισαν να 
καταφθάνουν σταδιακά σε οκτώ (8) διαφορετικά σημεία στο νησί της Λέσβου οκτώ (8) 
βάρκες που μετέφεραν τριακόσιους (300) συνολικά μετανάστες. 

Παραλία Θερμής, Ακρωτήρι Κόρακα, Ακρωτήρι Αγριλιάς, Φυλάκιο Προβοσκίδας και 
Στόμιο Κόλπου Γέρας είναι οι τοποθεσίες όπου έφτασαν και αποβιβάστηκαν. 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ενημέρωσε τη ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου και την 
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ Λέσβου. Επίσης, τη ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου ενημέρωσαν και 
οι παράκτιες περιπολίες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου. 

Η ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, με τη σειρά της, ενημέρωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Μυτιλήνης (για νέα δεδομένα που περιήλθαν σε γνώση της) και την Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κ.Υ.Τ. Με τη σειρά της, η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ Λέσβου 
ενημέρωσε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το ISRAAID, το 
Refugee Rescue, το Lighthouse Relief, το IRC και την Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας. 
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Τόσο η ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, όσο και η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ συγκέντρωσαν 
όσα δεδομένα μπορούσαν τηλεφωνικά κυρίως, αλλά και μέσω e-mail και WhatsApp, 
από τους εμπλεκόμενους φορείς (κυρίως το Λιμενικό Σώμα και τις αστυνομικές 
δυνάμεις που έφτασαν πρώτες στο σημείο). Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν σε 
συνδυασμό με την ενημέρωση που παρελήφθη από το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης και 
Εξακρίβωσης Ιθαγένειας του Κ.Υ.Τ. και το Συντονιστικό Συμβούλιο Βόρειας 
Ακτογραμμής Λέσβου (North Shoreline Coordination Meeting). 

Το γεγονός αντιμετωπίστηκε με χρήση του προσωπικού και των οχημάτων του 
Λιμενικού Σώματος και των παράκτιων περιπολιών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, του 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ Λέσβου για μεταφορά 
προσωπικού στο σημείο άφιξης, της διασωστικής λέμβου της οργάνωσης Refugee 
Rescue, της κλινικής πρώτων βοηθειών stage 2 του IsraAid, και του minivan του 
Κέντρου Διακομιδής Νεοαφιχθέντων Συκαμινέας (Stage 2 Transit Site) για τη μεταφορά 
των αφιχθέντων από την ακτογραμμή στο κέντρο διακομιδής Stage 2 στη Συκαμινέα). 
Τη μεταφορά στα άλλα κέντρα διακομιδής Stage 2 έκανε η ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου. 

Μετά την αντιμετώπιση του συμβάντος, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου ενημέρωσε το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ Λέσβου ενημέρωσε 
το Λιμενικό Σώμα, τη Frontex, το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Συκαμινέας, το 
Συντονιστικό Συμβούλιο Βόρειας Ακτογραμμής Λέσβου, όπως και τη μηνιαία ανοιχτή 
Συμβουλευτική Συνάντηση Οργανώσεων Λέσβου που λαμβάνει χώρα στη Γ. Γ. Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Inter-Agency Consultation Forum – IACF). 

Για το κλείσιμο του συμβάντος η ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου ενημερώθηκε από τις 
παράκτιες περιπολίες ότι η συλλογή των πληγέντων ολοκληρώθηκε. Η Ύπατη 
Αρμοστεία ΟΗΕ Λέσβου ενημέρωσε τους φιλοξενούμενους στο ΚΥΤ Μόριας, παρείχε 
υποστήριξη στον εντοπισμό υποθέσεων προστασίας (π.χ. παιδική προστασία, 
έμφυλη βία, θύματα trafficking ή βασανιστηρίων. κ.λπ.) και έκανε την παραπομπή σε 
αρμόδιους φορείς, και έκανε τις παραπομπές για ιατρική υποστήριξη. 
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1.2 ΚΥΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ) 

1.2.1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ‘……………’ 
Δεν παρελήφθη υλικό από τους Κύπριους εταίρους. 

1.2.2 ΠΛΗΜΜΥΡΑ ‘……………’ 
Δεν παρελήφθη υλικό από τους Κύπριους εταίρους. 

1.2.3 ΣΕΙΣΜΟΣ ‘……………’ 
Δεν παρελήφθη υλικό από τους Κύπριους εταίρους. 

1.2.4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ‘……………’ 
Δεν παρελήφθη υλικό από τους Κύπριους εταίρους. 
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ 
Σε συνέχεια της απομαγνητοφώνησης της Άσκησης επί Χάρτου της 1ης Μαρτίου 2019, 
προέκυψαν οι κάτωθι διαδικασίες που εκτελούνται από τους αρμόδιους φορείς 
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Βάρκα Μεταναστών 

Κεντρικό Λιμεναρχείο 

 Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων ενημερώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο για βάρκα με 
μετανάστες. 

 Επειδή έχει γίνει κλήση από τηλέφωνο μετανάστη, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων 
δίνει εικόνα όσον αφορά το στίγμα - κατά προσέγγιση - βάσει κεραίας του 
κινητού τηλεφώνου που επικοινώνησε. 

 Γίνεται άμεσα αποστολή χερσαίων (υπηρεσιακό τζιπ) και πλωτών (σκάφη) 
μέσων. 

 Γίνεται επικοινωνία με τις περιπολίες της αστυνομίας και με τα στρατιωτικά και 
ναυτικά παρατηρητήρια.  

 Τα παρατηρητήρια διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα των κυβερνητών των 
σκαφών του λιμενικού, και τους ειδοποιούν άμεσα. 

 Γίνεται ενημέρωση παραπλεόντων τουριστικών και αλιευτικών σκαφών, αν 
υπάρχει κλιμάκωση και χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και αυξημένη 
παρατηρητικότητα. 

 Λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα τάξης και ασφάλειας στους δρόμους της 
πόλης για να μην υπάρχει συμφόρηση. 

 Γίνεται ενημέρωση της ασφάλειας του Λιμεναρχείου. 

 Γίνεται κατάπλευση στο καλύτερο δυνατό σημείο ανάλογα με την εποχή και τις 
ανάγκες. 

 Γίνεται επικοινωνία με το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών για 
την ώρα υποδοχής. 

 Επιβιβάζονται οι μετανάστες στο υπηρεσιακό λεωφορείο του Λιμεναρχείου. 

 Γίνεται έλεγχος άμεσης ανάγκης ιατρικής παροχής. 

 Γίνεται παράδοση στο Κέντρο Υποδοχής. 

 Ενημερώνεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων, το Κέντρο 
Επιχειρήσεων, η Αστυνομία και τα Παρατηρητήρια. 

Έκρηξη με Φωτιά, Τραυματίες και Νεκρό σε Εστιατόριο 

Πυροσβεστική  

 Έρχεται κλήση στο 199 (Π.Υ. νησιού). Ο τηλεφωνητής συλλέγει πληροφορίες 
που θα βοηθήσουν το κλιμάκιο της πυροσβεστικής να κάνει σωστή εκτίμηση 
του συμβάντος. Το μήνυμα μεταφέρεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
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Κέντρο και από εκεί ενημερώνεται το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Αθηνών, ο 
Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι με Μνημόνιο Ενεργειών. 

 Ενημερώνονται μέσω ασυρμάτου και κινητοποιούνται δυνάμεις από το 
κοντινότερο πυροσβεστικό κλιμάκιο. 

 Ενημερώνεται ο Διοικητικής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 Μετά από το Τηλεφωνικό Κέντρο ενημερώνονται η Ελληνική Αστυνομία, το 
ΕΚΑΒ, η ΔΕΗ και ο Δήμος. 

 Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης, διάσωσης και παράδοσης τραυματιών στο 
ΕΚΑΒ, και ενημερώνεται ο ιατροδικαστής αν υπάρχει νεκρός. 

 Η Πυροσβεστική κάνει προανάκριση (η Πυροσβεστική έχει αρχειοθετημένο 
φάκελο πυροπροστασίας κάθε επιχείρησης, όχι χάρτη με τις επιχειρήσεις – 
σημαντικό στοιχείο προσοχής για το Ευφυές Σύστημα). 

Αστυνομία (Δ.Α. νησιού) 

 Ενημερώνεται από την Πυροσβεστική. 

 Ενημερώνεται ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής (ΓΠΑΔ) για να 
μην γίνει κατασπατάληση αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και για να υπάρχει 
επάρκεια δυνάμεων σε περίπτωση κλιμάκωσης γεγονότος και ο ΓΠΑΔ 
ενημερώνει τον Περιφερειάρχη. 

 Δίνεται εντολή στο Γραφείο Τύπου και στον Ψυχολόγο της Γεν. Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης να παρακολουθούν τα ΜΜΕ για να διαπιστώσουν 
αν διαμορφώνονται συνθήκες πανικού και να αποφασίσουν πώς πρέπει να 
γίνει διαχείριση όχι μόνο από την ΕΛΑΣ αλλά και από την Περιφέρεια και το 
Δήμο. 

 Μεταβαίνει το όχημα αστυνόμευσης, ενημερώνει το Διοικητή του αρμόδιου Α.Τ. 

 Μεταβαίνει ο Διοικητής και κάνει ανάκληση των δυνάμεων του τμήματός του. 

 Γίνεται αυτοψία στο ατύχημα, ασφαλίζεται ο χώρος, συλλέγονται τα πρώτα 
στοιχεία, διαμορφώνεται συνεργασία με την Π.Υ. 

 Αν κριθεί ότι υπήρξε εγκληματική ή τρομοκρατική ενέργεια, πρώτο ρόλο 
αναλαμβάνει η αστυνομία, αν κριθεί ότι ήταν απλό ατύχημα πρώτο ρόλο 
αναλαμβάνει η πυροσβεστική. 

 Το 100 συνδέει τους πάντες με το σύστημα τηλεδιάσκεψης της αστυνομίας. 

Δήμος 

 Μεταβαίνει για καθαριότητα με τις Υπηρεσίες του, αφού τελειώσει η Αστυνομία, 
στους εξωτερικούς χώρους. 

Εξαφάνιση Ορειβατών 

Αστυνομία 

 Ενημερώνεται από φίλους ή συγγενείς και έχει την αρμοδιότητα. 
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 Οριοθετεί την περιοχή όπου θα πρέπει να γίνουν ενέργειες. 

 Υπεύθυνος τίθεται ο Διοικητής Αστυνομίας του νησιού. 

 Γίνονται ενέργειες για να υπάρχει επιφυλακή για πιθανό στίγμα κινητού 
τηλεφώνου κάποιου εκ των υπό αναζήτηση ατόμων. 

Πυροσβεστική 

 Σπεύδει στο σημείο με δυνάμεις. 

 Ειδοποιεί εθελοντικές ομάδες. 

 Μπορεί να δώσει εντολή για απογείωση πυροσβεστικών αεροπλάνων αν είναι 
καλοκαίρι. 

 Θα ήθελαν έγγραφη ενημέρωση από την αστυνομία. 

Εθελοντικές Ομάδες (ΕΟΔ, Εθελοντές Πυροσβέστες, Αερολέσχη) 

 Σπεύδουν με οχήματα. 

 Ενημερώνουν τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. 

Στρατός 

 Μπορεί να διαταχθεί από την ΑΣΔΕΝ να ενεργοποιήσει τις δύο ομάδες της (μία 
ειδικών δυνάμεων). 

Μικρός Σεισμός 

Αστυνομία 

 Γίνεται ενεργοποίηση του ΠΕΡΣΕΑ για αστυνόμευση και καταγραφή ζημιών σε 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ), στο νοσοκομείο, στο 
λιμάνι και στο αεροδρόμιο. 

 Γίνεται ανάκληση του γραφείου Τύπου και του ψυχολόγου. 

 Γίνεται ανάκληση δύναμης της Τροχαίας. 

 Γίνεται έλεγχος της κατάστασης των κατοίκων. 

 Γίνεται ενημέρωση του Δήμου και της Περιφέρειας. 

 Γίνεται χωρισμός σε τομείς για ενημέρωση – καθησυχασμό τουριστών. 

 Η Α.Δ. του νησιού ενημερώνει το Δήμο. 

 Η Περιφερειακή Διοίκηση ενημερώνει την Περιφέρεια. 

Περιφέρεια 

 Γίνεται άμεση επικοινωνία με τον ΟΑΣΠ και παραλαμβάνεται ενημέρωση από 
την αστυνομία διαρκώς. 

ΔΕΗ/ ΔΕΔΔΗΕ 

 Αυτενεργούν βάσει ενδείξεων του συστήματός τους. 
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Αεροδρόμιο 

 Εξετάζουν απλά αν υπάρχουν ενημερώσεις. 

Λιμάνι 

 Εξετάζουν απλά αν υπάρχουν ενημερώσεις. 

Στρατός 

 Ενημερώνεται η στρατιωτική ηγεσία. 

 Αυξάνεται η ετοιμότητα των πόρων του στρατού. 

Ραδιοερασιτέχνες 

 Έχουν φορητό πομποδέκτη και επικοινωνούν μεταξύ τους για το συμβάν. 

 Ενεργοποιούν το κέντρο επικοινωνιών του συλλόγου που χρησιμοποιείται από 
την Περιφέρεια και ανοίγει επικοινωνία με την Αθήνα με δοκιμές. 

Δασική Πυρκαγιά 

Πυροσβεστική 

 Αναλαμβάνει το τοπικό πυροσβεστικό κλιμάκιο και αεροσκάφη. 

 Το Περιφερειακό Κέντρο έχει εγκατεστημένο το ENGAGE + Google Earth και 
κοιτάζει τα δεδομένα της περιοχής. 

 Ενημερώνει την αστυνομία. 

 Ο Περιφερειακός Διοικητής επικοινωνεί με τον Δήμο και τον αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη. 

Δήμος 

 Πραγματοποιεί ενημέρωση των πολιτών. 

 Πραγματοποιεί απομάκρυνση των πολιτών με τη βοήθεια της αστυνομίας. 

Μεγάλος Σεισμός 

Αστυνομία 

 Επιβολή αλλαγής διοίκησης για το θέμα (ο Περιφερειακός γίνεται υπεύθυνος 
για το νησί) 

 Συγκροτείται άμεσα ομάδα εργασίας που αποτιμά συνεχώς την κατάσταση με 
τις υπάρχουσες δυνάμεις και μετά γίνεται ανάκληση του 40% των δυνάμεων 
εκτός υπηρεσίας, και θέση σε επιφυλακή του υπόλοιπου 60%. 

 Δίνει βάρος στην περιοχή βασικού συμβάντος και αναθέτει τα υπόλοιπα σε 
άλλα τμήματα του νησιού. 

 Η τροχαία ανακαλεί όλη τη δύναμη και ενισχύεται με το 50% του 40% των 
ανακληθέντων εκτός υπηρεσίας. 
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 Κατανέμεται η πόλη σε 4 πλαίσια με μεγάλα οχήματα και ομάδες των 10, που 
περιπολούν και βοηθούν. 

 Στα κέντρα υποδοχής μεταναστών, οι δυνάμεις ανακαλούνται και πρέπει να 
επιτύχουν (με φράγματα) να μείνει εκεί όλος ο κόσμος. 

 Θέτει ως πρώτες προτεραιότητες του πρώτου χρόνου τον πανικό, τις 
καταρρεύσεις, τις κατολισθήσεις και τα κέντρα υποδοχής. 

Πυροσβεστική 

 Γίνεται έξοδος συνεργείων διάσωσης και συνεργείων παροχής βοήθειας (το ¼ 
γίνεται διάσωση και τα ¾ γίνονται βοήθεια) 

 Τα οχήματα του αεροδρομίου δεν αποχωρούν από το χώρο υπηρεσίας τους. 

 Τα κλιμάκια γίνονται και αυτά έξοδοι διάσωσης και συνεργεία βοήθειας. 

 Γίνεται ενημέρωση του Ενιαίου Συντονιστικού της Αθήνας και καλείται η ΕΜΑΚ. 

 Κατά κρίση του διοικητή, από τις πληροφορίες τηλεφωνητών, κατευθύνονται οι 
πυροσβεστικές δυνάμεις. 

Λιμενικό 

 Γίνεται αυτοψία με το λιμενικό ταμείο στα σημεία καταστροφής λιμένα για να 
αξιολογηθεί τι απαιτείται να γίνει. 

 Αν υπάρχει άλλος λιμένας λειτουργικός, γίνεται διοχέτευση των γραμμών εκεί. 

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων αναλαμβάνει να ενημερώσει παραπλέοντα, κ.λπ. 

Στρατός 

 Εφόσον γίνει ΣΟΠ και ΣΤΟ συμμετέχουν. 

 Για τη διαχείριση του προσωπικού, συγκροτείται η Διεύθυνση Επιχειρήσεων και 
αναπτύσσονται δυνάμεις (1ος και 2ος λόχος σε ετοιμότητα από όπου ζητηθεί 
να μεταβεί κάτω από οδηγίες της πυροσβεστικής) 

 Τα μηχανήματα τίθενται στη διάθεση της Περιφέρειας όπου ζητηθεί. 

 Το ιατρικό προσωπικό τίθεται σε διάθεση της Πολιτικής Προστασίας. 

ΕΚΑΒ 

 Δεν συμμετέχουν στο ΣΟΠ. 

 Καλούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Ανακαλούνται οι πάντες και οι άδειες. 

 Ενημερώνεται το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. 

 Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ μπορεί να δώσει εντολή για μετάβαση C-130. 

 Στήνεται, σε σημείο που θα υποδείξει η πυροσβεστική, σκηνή όπου θα 
μεταφέρονται από πυροσβέστες οι τραυματίες, και βαθμονομούνται για 
προτεραιότητα μεταφοράς. 
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Νερό 

 Φεύγουν συνεργεία στην περιοχή για αποκατάσταση βλαβών που 
δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

 Γίνεται έλεγχος του πόσιμου νερού. 

ΔΕΗ/ΔΕΔΔΙΕ 

 Γίνεται εντοπισμός σημείων για περιορισμό διακοπής. 

 Ο βρόγχος, επειδή τροφοδοτείται από δύο πλευρές, απομονώνεται και δίδεται 
ρεύμα από άλλη περιοχή. 

Ραδιοερασιτέχνες 

 Ο χειριστής του Κέντρου της Περιφέρειας κατανέμει άμεσα τα στελέχη του. 

Σώμα Οδηγισμού 

 Είναι σε άμεση διάθεση των αρχών. 

Ε.Ο.Δ. 

 Ενημερώνονται από την Πολιτική Προστασία ή την Πυροσβεστική. 

Εκπαίδευση 

 Ο Δήμος αποφασίζει για το κλείσιμο των σχολείων. 

 Τη στιγμή του συμβάντος (αν είναι ώρα σχολείων) υπεύθυνος να αποφασίσει 
είναι ο κάθε Διευθυντής. 

ΟΑΣΠ 

 Συλλέγει δεδομένα για να έχει πλήρη εικόνα σε 10’. 

 Αν υπάρχει έστω ένας νεκρός πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η Αθήνα. 

 Επικοινωνούν με ΓΓΠΠ και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με τον 
Υπουργό Υποδομών και (σε πολύ μεγάλη καταστροφή) με τον Πρωθυπουργό 
και τον ΠτΔ, ώστε να λάβουν αυτοί απόφαση για ενεργοποίηση των κεντρικών 
δυνάμεων. 

 Όταν φτάνουν στον τόπο, βλέπουν και υπολογίζουν από κοντά τις επιπτώσεις 
(άνθρωποι, υποδομές, περιβάλλον, κίνδυνος), και υπολογίζουν αν επίκεινται 
φαινόμενα για ενεργοποίηση νέων δυνάμεων.  

 Γίνεται εκτίμηση μεγέθους επιπτώσεων. 

 Γίνεται οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και εκτίμηση νέων περιοχών που 
μπορεί να πληγούν. 

 Οι πληροφορίες δίνονται στο ΣΟΠ ή στον αρμόδιο Πολιτικής Προστασίας, και 
στους Υπουργούς αν είναι στην περιοχή. 
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 Παράλληλα συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικότητας και Σεισμικού 
Κινδύνου για να προσδιορίσει πώς θα εξελιχθεί η σεισμικότητα και συνοδά 
φαινόμενα (κατολισθήσεις, τσουνάμι, ρευστοποιήσεις, σεισμικές λίμνες, κ.λπ.). 

 Αν διαπιστωθεί μικρή πιθανότητας εξέλιξης του φαινομένου ενημερώνεται η 
ΓΓΠΠ για να διαβάσει και ενεργοποιήσει σχέδια και διαδικασίες. 

 Ελέγχεται η είσοδος στα πλοία για τους πληγέντες (για να μην εισέρθουν μη 
πληγέντες με διαθέσεις άλλου τύπου). 

 Με τον Υπουργό Υποδομών μαζί μπορούν να θέσουν σε λειτουργία 
εναλλακτικό αεροδρόμιο αφού ελεγχθεί. 

Πολιτική Προστασία Δήμου 

 Το ΣΤΟ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον ΟΑΣΠ και το Γ.Ι. 

Πολιτική Προστασία Περιφέρειας 

 Ζητούν και λαμβάνουν ΟΚ από τον ΟΑΣΠ να λειτουργήσει το ΣΟΠ. 

 Ρωτούν τον ΟΑΣΠ που είναι ασφαλές για το ΣΟΠ (να μην εμπλέκεται με τους 
επιχειρησιακούς χώρους). 

 E-mail, sms και τηλεφώνημα για προσκλήσεις (θα μπορούσε το Ευφυές να 
στέλνει μαζικά τα sms για το ραντεβού – βασική λειτουργία για το Ευφυές). 

 Τίθεται σε διαρκή συνεδρίαση το ΣΟΠ, λαμβάνονται αποφάσεις και αναρτώνται 
αυτόματα στη διαύγεια (οι αποφάσεις είναι για γενικό στρατηγικό σχεδιασμό 
και μπαίνει σε επιμέρους θέματα το ΣΟΠ για να διευκολύνει τους φορείς, όχι για 
να τους υποκαταστήσει, π.χ. για εκκένωση οικισμού και αποκλεισμό από 
πρόσβαση στους κατοίκους την απόφαση τη λαμβάνει το ΣΟΠ). 

 Το ΣΟΠ αποκτά εικόνα για τους πόρους με τη συμμετοχή όλων (ο χάρτης του 
Ευφυούς θα βοηθήσει το ΣΟΠ, έως τώρα τους φέρνουν τα Πανεπιστήμια). 

 Η Περιφέρεια στήνει αμέσως καταυλισμό, έστω και προληπτικά, για να νιώσει ο 
κόσμος σιγουριά, μεριμνώντας για όσους είναι εκτός των κατοικιών τους. 

 Παράλληλα λειτουργεί Γραφείο Τύπου που ενημερώνει συνεχώς τον πληθυσμό 
(συνδεδεμένο με το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας), σε ειδική περίπτωση 
μεταβαίνει εξειδικευμένος άνθρωπος από τη ΓΓΠΠ. 

 Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, το Δήμο και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας 
ελέγχεται και αποτυπώνεται η δυναμικότητα των κλινών για τους άστεγους. Το 
πιο πιθανό είναι να ζητηθεί η συνδρομή πλοίων. 

Αεροδρόμιο 

 Αν υπάρχουν ζημιές, ακυρώνονται πτήσεις από τη Fraport και την ΥΠΑ. 
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3. ΥΠΟΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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3.1.1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση οικιστικής κατολίσθησης (με τραυματίες ή θύματα) πρέπει να 
ενημερώνονται ιεραρχικά ως κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (σε 

περίπτωση εκδήλωσης κατολίσθησης εντός περιοχής δικαιοδοσίας του) 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες (για ετοιμότητα) 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

 
Σε περίπτωση οικιστικής κατολίσθησης (χωρίς τραυματίες ή θύματα) πρέπει να 
ενημερώνονται ιεραρχικά ως κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
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 Έπαρχος/Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (σε 

περίπτωση εκδήλωσης κατολίσθησης εντός περιοχής δικαιοδοσίας του) 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ του Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες (για ετοιμότητα) 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση οικιστικής κατολίσθησης (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση οικιστικής κατολίσθησης (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 
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 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
οικιστικής κατολίσθησης (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη και ύπαρξης 
αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
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 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπρίονο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κλπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσης και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσης (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσης (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη) 

Υγειονομικό Υλικό 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές κλπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακοι 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσης και τύπου 
 Σκηνές 
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Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια 
ζώνη) 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
οικιστικής κατολίσθησης (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο (σε ετοιμότητα) 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
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 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας - τύπου (σε ετοιμότητα 

σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσης όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κλπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη) 

Υγειονομικό Υλικό (σε ετοιμότητα) 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
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 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακοι 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσης και τύπου 
 Σκηνές 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα Έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια 
ζώνη) 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού (με τραυματίες ή 
θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
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 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (σε 

περίπτωση εκδήλωσης κατολίσθησης εντός περιοχής δικαιοδοσίας του) 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες (για ετοιμότητα) 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

Σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού (χωρίς τραυματίες 
ή θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (σε 

περίπτωση εκδήλωσης κατολίσθησης εντός περιοχής δικαιοδοσίας του) 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
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 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες (για ετοιμότητα) 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού (με 
τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού 
(χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 
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 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη και ύπαρξης 
αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
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 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη) 

Υγειονομικό Υλικό 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
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 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 
από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια 
ζώνη) 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 
είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσης 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο (σε ετοιμότητα) 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη 
αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 
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Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσης και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη) 

Υγειονομικό υλικό (σε ετοιμότητα) 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
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 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 
τύπου 

 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση κατολίσθησης στην παράκτια 
ζώνη) 
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3.1.2 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

ΜΙΚΡΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση μικρού πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή θύματα) πρέπει να 
ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη 
αγνοούμενων) 

 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες (σε ετοιμότητα) 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 

Σε περίπτωση μικρού πλημμυρικού συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) πρέπει να 
ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
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 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (για 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη 
αγνοούμενων) 

 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες (σε ετοιμότητα) 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση μικρού πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή θύματα) 
είναι: 

 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση μικρού πλημμυρικού συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή 
θύματα) είναι: 
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 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μικρού πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη 
αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
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 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

αγνοούμενων στην παράκτια ζώνη) 

Υγειονομικό Υλικό 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 
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Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη) 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο (σε ετοιμότητα) 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 
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Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη 
αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

αγνοούμενων στην παράκτια ζώνη) 

Υγειονομικό Υλικό (σε ετοιμότητα) 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
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 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

                52 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή θύματα) πρέπει να 
ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (για 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη) 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

Σε περίπτωση μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) πρέπει 
να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
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 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου (για 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη) 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή 
θύματα) είναι: 

 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή 
θύματα) είναι: 

 Λιμένας 
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 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη 
αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
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 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

πλημμύρας στην παράκτια ζώνη) 

Υγειονομικό υλικό 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 
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Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη) 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο (σε ετοιμότητα) 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 
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Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη 
αγνοούμενων) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα σε περίπτωση 

πλημμύρας στην παράκτια ζώνη και ύπαρξη αγνοουμένων) 

Υγειονομικό Υλικό (σε ετοιμότητα) 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
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 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας στην παράκτια ζώνη) 
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3.1.3 ΣΕΙΣΜΟΙ 

ΣΕΙΣΜΟΣ ≤ 5,9 R 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9 R (με τραυματίες ή 
θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι:  

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

Σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9 R (χωρίς τραυματίες ή 
θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
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 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9 R (με 
τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9 R (χωρίς 
τραυματίες ή θύματα) είναι: 
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 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/Π υροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9 R (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
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 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 

Υγειονομικό Υλικό 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
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 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα) 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9 R (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο (σε ετοιμότητα) 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
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 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσης και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 

Υγειονομικό υλικό (σε ετοιμότητα) 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
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 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 

Χώροι Συγκέντρωσης Πληθυσμού (σε ετοιμότητα) 

 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 
 Σχολικά συγκροτήματα (ανοικτοί & κλειστοί χώροι) 
 Δημόσιοι χώροι (ανοικτοί & κλειστοί χώροι) 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα Έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα) 
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ΣΕΙΣΜΟΣ 6,0 R - 6,9 R 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους (6,0-6,9) R (με τραυματίες ή 
θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

Σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους (6,0-6,9) R (χωρίς τραυματίες 
ή θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
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 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 
Αιγαίου 

 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους (6,0-6,9) R (με 
τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους (6,0-6,9) R 
(χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 
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 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους (6,0-6,9) R (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

 
Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
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Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσης όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσης και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεων (σε ετοιμότητα) 

Υγειονομικό Υλικό 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
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 Σκηνή 
 
Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξάρτητου τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα) 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους (6,0-6,9) R (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 
είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο (σε ετοιμότητα) 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
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 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσεως και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσεως και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 

Υγειονομικό υλικό (σε ετοιμότητα) 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
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 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξάρτητης χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα) 
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ΣΕΙΣΜΟΣ ≥ 7,0 R 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0 R (με τραυματίες ή 
θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 

Αιγαίου 
 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

Σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0 R (χωρίς τραυματίες ή 
θύματα) πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά οι κάτωθι: 

 Περιφερειάρχης 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Έπαρχος/ Περιφερειακός Σύμβουλος 
 Δήμαρχος 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
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 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου 
Αιγαίου 

 Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Αιγαίου 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού Συμβάντος 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νησιού Συμβάντος 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Ιδιώτες Χειριστές Μηχανημάτων Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (για ετοιμότητα) 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη 

Πυροσβεστικού) Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού Συμβάντος (για ετοιμότητα) 
 Περιφερειακός Έφορος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου 

Αιγαίου (για ετοιμότητα) 
 Προϊστάμενος ΥΠ.ΠΟ. (μόνο αν έχει πληγεί μνημείο) 
 Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) (για 

ετοιμότητα) 
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) (για ετοιμότητα) 
 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΝ) (για ετοιμότητα) 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0 R (με 
τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν πολίτες/ 
περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0 R (χωρίς 
τραυματίες ή θύματα) είναι: 
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 Δημόσιο Νοσοκομείο ΕΣΥ 
 Κέντρο Υγείας 
 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
 Αερολιμένας 
 Ελικοδρόμιο 
 Λιμένας 
 Αστυνομικό Τμήμα/ Σταθμός 
 Κεντρικό Λιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
 Πλατεία 
 Γήπεδο/ Στάδιο 
 Πάρκο/ Άλσος/ Κήπος 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0 R (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
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Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσης όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσης και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσης και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσης (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσης (σε ετοιμότητα) 

Υγειονομικό Yλικό 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές, κ.λπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
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 Σκηνή 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτου αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα) 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0 R (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

Εξειδικευμένα Οχήματα – Μηχανήματα 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Βενζινομηχανή απάντλησης – πυρόσβεσης 

Οχήματα Μεταφοράς 

 Ασθενοφόρο 
 Επιβατικό όχημα ανεξαρτήτως θέσεων και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
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 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Ειδικά Οχήματα 

 Πυροσβεστικό ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Αποφρακτικό 
 Υδροφόρα 
 Απορριμματοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Γεωργικός ελκυστήρας ανεξαρτήτως τύπου 
 Πλωτά επιχειρησιακά μέσα ανεξαρτήτου χωρητικότητας και τύπου (σε 

ετοιμότητα) 

Μέσα Επικοινωνίας 

 Αναμεταδότης 
 Τηλεφωνικό κέντρο 
 Πομποδέκτης σε πάσης φύσεως όχημα 
 Mobile VHF 
 Ασύρματη επικοινωνία 
 Φορητός πομποδέκτης 
 Ασύρματος οχήματος – βάσης 

Εξοπλισμός 

 Γεννήτρια πάσης φύσης και δυναμικότητας 
 Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας (φτυάρι, γκασμάς, τσουγκράνα, σκεπάρνι, 

λοστός, βαριά, ψαλίδι κοπής σιδήρου, κ.λπ.) 
 Εργαλεία πρασίνου (αλυσοπριόνο, χλοοκοπτικό, χορτοκοπτικό, φυσητήρας/ 

αναρροφητήρας, κλαδοθρυμματιστής, κ.λπ. 
 Πυροσβεστικό τρέιλερ ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τηλεβόας 
 Φακός 
 Συσκευή ηλεκτροκόλλησης 
 Προβολέας 
 Ηλεκτρικός κόπτης μετάλλων 
 Ηλεκτρικό τρυπάνι 
 Κράνος πάσης φύσης και τύπου 
 Συρματόσχοινα 
 Κώνοι 
 Γαλότσες 
 Αναρριχητικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 
 Καταδυτικός εξοπλισμός πάσης φύσεως (σε ετοιμότητα) 

Υγειονομικό υλικό (σε ετοιμότητα) 

 Φαρμακείο στεγανό για υγρό στοιχείο 
 Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο (τραύμα/ έγκαυμα) 
 Φιάλη οξυγόνου για Α΄ βοήθειες 
 Αυτόματος απινιδωτής 
 Σανίδα ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
 Γιλέκο ακινητοποίησης Α΄ βοηθειών 
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 Αυχενικό κολάρο στήριξης 
 Φορείο πάσης φύσεως και τύπου 
 Αλουμινοκουβέρτα 
 Γάντια μιας χρήσης 
 Πιεσόμετρο πάσης φύσεως και τύπου 
 Οξύμετρο 
 Θερμόμετρο 
 Φαρμακευτικός εξοπλισμός (betadine, ψυκτικά spray, αλοιφές κλπ.) 

Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών (σε ετοιμότητα) 

 Υπνόσακος 
 Υποστρώματα 
 Κουβέρτες πάσης φύσεως και τύπου 
 Σκηνή 

Μηχανήματα Έργων Ιδιωτών (σε ετοιμότητα) 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (με υδραυλικό σφυρί) όλων 
των μεγεθών 

 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος προωθητής όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρος ή ερπυστριοφόρος φορτωτής όλων των μεγεθών 
 Ισοπεδωτής γαιών (grader) 
 Φορτοεκσκαφέας όλων των μεγεθών 
 Ελαστικοφόρο πολυμηχάνημα πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο μηχάνημα έργου πάσης φύσεως 
 Ελαστικοφόρο σάρωθρο 
 Περονοφόρο κλαρκ όλων των ανυψωτικών ικανοτήτων 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Μεταφορικό όχημα (φορτηγό) με ανατροπή ανεξαρτήτως χωρητικότητας και 

τύπου 
 Βυτιοφόρο ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Λεωφορείο ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων και τύπου 
 Καλαθοφόρο όχημα 

Άλλα 

 Κάδοι απορριμμάτων και containers ανεξαρτήτως χωρητικότητας και τύπου 
 Τρέιλερ μεταφοράς ανεξαρτήτως τύπου 
 Container εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο (σε ετοιμότητα) 
 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

                80 

3.1.4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Μεμονωμένο Μεταναστευτικό Γεγονός 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή θύματα) 
πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά ως κάτωθι: 

 Διοικητής Λιμενικής Αρχής (Λιμενικού Σώματος) του Νησιού Συμβάντος 
 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού 
 Διοικητής Περιφ. Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
 Εκπρόσωπος Συλλόγου Αυτοδυτών (για ετοιμότητα) 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Δήμαρχος (περιοχής άφιξης των μεταναστών) 
 Δήμαρχος (περιοχής hot spot νησιού) 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου άφιξης μεταναστών 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου hot spot 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Νησιού Συμβάντος 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας άφιξης των μεταναστών 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας hot spot 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Εκπρόσωπος Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη Πυροσβεστικού) 

Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου Αιγαίου (για 

ετοιμότητα) 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 

Σε περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 
πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά ως κάτωθι: 

 Διοικητής Λιμενικής Αρχής (Λιμενικού Σώματος) του Νησιού Συμβάντος 
 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Διοικητής Περιφ. Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Δήμαρχος (περιοχής άφιξης των μεταναστών) 
 Δήμαρχος (περιοχής hot spot νησιού) 
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 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου άφιξης μεταναστών 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου hot spot 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Νησιού Συμβάντος 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας άφιξης των μεταναστών 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας hot spot 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Εκπρόσωπος Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη Πυροσβεστικού) 

Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου Αιγαίου (για 

ετοιμότητα) 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 
περιστατικά σε περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή 
θύματα) είναι: 

 Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Νησιού 
 Νοσοκομείο 
 Κέντρο Υγείας 
 Αστυνομικό Τμήμα 
 Λιμένας 
 Πλατεία 
 Πάρκο 
 Άλσος 
 Δημοτικός Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 
περιστατικά σε περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς 
τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Νησιού 
 Αστυνομικό Τμήμα 
 Λιμένας 
 Πλατεία 
 Πάρκο 
 Άλσος 
 Δημοτικός Κήπος 

Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Πλωτό Μέσο Λιμενικού Σώματος 
 Φουσκωτό Διασωστικό Σκάφος 
 Τρέιλερ Μεταφοράς Σκάφους 
 Τζιπ 
 Ασθενοφόρα 
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 Απορριμματοφόρο 
 Λεωφορείο 
 Φακοί 
 Φορεία 
 Φαρμακεία 
 Αλουμινοκουβέρτες 
 Γεννήτρια 
 Κυάλια 
 Φιάλες Κατάδυσης 
 Σωσίβια Υγρού Στοιχείου 
 Στεγανές Στολές 
 Ρυθμιστές Α’ Σταδίου Αυτόνομης Κατάδυσης 
 Μάσκες Κατάδυσης/ Αναπνευστήρες 
 Πέδιλα Κατάδυσης 
 Τζάκετ Κατάδυσης BCD 
 Στολές Καταδυτικές 
 Καταδυτικά Μποτάκια 
 Φακοί Καταδυτικοί 
 Σωσίβια Πορτοκαλί 
 Γάντια Εργασίας 
 Σακίδια Μεταφοράς Εξοπλισμού 
 Στεγανά Κουτιά Μεταφοράς Εξοπλισμού Υγρού Στοιχείου 
 Αδιάβροχα Μίας Χρήσεως 
 Αδιάβροχα Σετ 
 Γαλότσες 
 Απινιδωτές (AED) 
 Φιάλες Οξυγόνου 
 Σπαστό φορείο 
 Scoop Stretcher 
 Basket Stretcher 
 Σκληρή Σανίδα Πλήρους Ακινητοποίησης 
 Γιλέκο Ακινητοποίησης 
 Κουβέρτες Μάλλινες Ισοθερμικές 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Πλωτό Μέσο Λιμενικού Σώματος 
 Φουσκωτό Διασωστικό Σκάφος 
 Τρέιλερ Μεταφοράς Σκάφους 
 Τζιπ 
 Απορριμματοφόρο 
 Λεωφορείο 
 Φακοί 
 Αλουμινοκουβέρτες 
 Γεννήτρια 
 Κυάλια 
 Σωσίβια Υγρού Στοιχείου 
 Στεγανές Στολές 
 Σωσίβια Πορτοκαλί 
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 Γάντια Εργασίας 
 Σακίδια Μεταφοράς Εξοπλισμού 
 Αδιάβροχα Μίας Χρήσεως 
 Αδιάβροχα Σετ 
 Γαλότσες 
 Κουβέρτες Μάλλινες Ισοθερμικές 

Μαζικό Μεταναστευτικό Γεγονός 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Σε περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή θύματα) πρέπει να 
ενημερώνονται ιεραρχικά ως κάτωθι: 

 Διοικητής Λιμενικής Αρχής (Λιμενικού Σώματος) του Νησιού Συμβάντος 
 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Διοικητής ΕΚΑΒ Νησιού Συμβάντος 
 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Νησιού 
 Διοικητής Περιφ. Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου 
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
 Εκπρόσωπος Συλλόγου Αυτοδυτών (για ετοιμότητα) 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Δήμαρχος (περιοχής άφιξης των μεταναστών) 
 Δήμαρχος (περιοχής hot spot νησιού) 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου άφιξης μεταναστών 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου hot spot 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Νησιού Συμβάντος 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας άφιξης των μεταναστών 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας hot spot 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Εκπρόσωπος Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη Πυροσβεστικού) 

Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου Αιγαίου (για 

ετοιμότητα) 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 

Σε περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 
πρέπει να ενημερώνονται ιεραρχικά ως κάτωθι: 

 Διοικητής Λιμενικής Αρχής (Λιμενικού Σώματος) του Νησιού Συμβάντος 
 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Διοικητής Περιφ. Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου 
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 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 Αρχηγός Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
 Γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης 
 Δήμαρχος (περιοχής άφιξης των μεταναστών) 
 Δήμαρχος (περιοχής hot spot νησιού) 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου άφιξης μεταναστών 
 Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου hot spot 
 Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Νησιού Συμβάντος 
 Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας άφιξης των μεταναστών 
 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας hot spot 
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
 Ραδιοερασιτέχνες 
 Εκπρόσωπος Εγγύτερου Γεωγραφικά Εθελοντικού (Μη Πυροσβεστικού) 

Κλιμακίου/ Συλλόγου Νησιού (για ετοιμότητα) 
 Αρχηγός Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Παράρτημα Βορείου Αιγαίου (για 

ετοιμότητα) 
 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου 

Κρίσιμες Υποδομές 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 
περιστατικά σε περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή 
θύματα) είναι: 

 Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Νησιού 
 Νοσοκομείο 
 Κέντρο Υγείας 
 Αστυνομικό Τμήμα 
 Λιμένας 
 Γήπεδο 
 Στάδιο 
 Πλατεία 
 Πάρκο 
 Άλσος 
 Δημοτικός Κήπος 

Οι κρίσιμες υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 
περιστατικά σε περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς τραυματίες ή 
θύματα) είναι: 

 Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Νησιού 
 Αστυνομικό Τμήμα 
 Λιμένας 
 Γήπεδο 
 Στάδιο 
 Πλατεία 
 Πάρκο 
 Άλσος 
 Δημοτικός Κήπος 
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Κρίσιμοι Πόροι 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Πλωτά Μέσα Λιμενικού Σώματος 
 Φουσκωτά Διασωστικά Σκάφη 
 Τρέιλερ Μεταφοράς Σκαφών 
 Τζιπ 
 Ασθενοφόρα 
 Απορριμματοφόρα 
 Λεωφορεία 
 Φακοί 
 Φορεία 
 Φαρμακεία 
 Αλουμινοκουβέρτες 
 Γεννήτρια 
 Κυάλια 
 Φιάλες Κατάδυσης 
 Σωσίβια Υγρού Στοιχείου 
 Στεγανές Στολές 
 Ρυθμιστές Α’ Σταδίου Αυτόνομης Κατάδυσης 
 Μάσκες Κατάδυσης/ Αναπνευστήρες 
 Πέδιλα Κατάδυσης 
 Τζάκετ Κατάδυσης BCD 
 Στολές Καταδυτικές 
 Καταδυτικά Μποτάκια 
 Φακοί Καταδυτικοί 
 Σωσίβια Πορτοκαλί 
 Γάντια Εργασίας 
 Σακίδια Μεταφοράς Εξοπλισμού 
 Στεγανά Κουτιά Μεταφοράς Εξοπλισμού Υγρού Στοιχείου 
 Αδιάβροχα Μίας Χρήσεως 
 Αδιάβροχα Σετ 
 Γαλότσες 
 Απινιδωτές (AED) 
 Φιάλες Οξυγόνου 
 Σπαστό φορείο 
 Scoop Stretcher 
 Basket Stretcher 
 Σκληρή Σανίδα Πλήρους Ακινητοποίησης 
 Γιλέκο Ακινητοποίησης 
 Κουβέρτες Μάλλινες Ισοθερμικές 

Οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) είναι: 

 Πλωτά Μέσα Λιμενικού Σώματος 
 Φουσκωτά Διασωστικά Σκάφη 
 Τρέιλερ Μεταφοράς Σκαφών 
 Τζιπ 
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 Απορριμματοφόρα 
 Λεωφορεία 
 Φακοί 
 Αλουμινοκουβέρτες 
 Γεννήτρια 
 Κυάλια 
 Σωσίβια Υγρού Στοιχείου 
 Στεγανές Στολές 
 Σωσίβια Πορτοκαλί 
 Γάντια Εργασίας 
 Σακίδια Μεταφοράς Εξοπλισμού 
 Αδιάβροχα Μίας Χρήσεως 
 Αδιάβροχα Σετ 
 Γαλότσες 
 Κουβέρτες Μάλλινες Ισοθερμικές 
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3.2 ΚΥΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ) 

3.2.1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Κατολίσθηση Οικιστική 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

Κατολίσθηση Μη Οικιστική 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

3.2.2 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Μικρό Πλημμυρικό Γεγονός 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

Μεγάλο Πλημμυρικό Γεγονός 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 
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Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

3.2.3 ΣΕΙΣΜΟΙ 

Σεισμός ≤ 5,9 R 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

Σεισμός 6,0 R - 6,9 R 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

Σεισμός ≥ 7,0 R 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 
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3.2.4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Μεμονωμένο Μεταναστευτικό Γεγονός 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

Μαζικό Μεταναστευτικό Γεγονός 

Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

- 

Κρίσιμες Υποδομές 

- 

Κρίσιμοι Πόροι 

- 

 

 


