
ΔΩΡΕΑΝ
Ολοκληρωμένη άσκηση εκκένωσης

Δημοτικών Κτιρίων

    Η ένταση του φαινομένου της κλιματικής κρίσης   έχει ως αποτέλεσμα την επίταση των
φυσικών κινδύνων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα και
καταστροφές.  

    Το γεγονός αυτό, δημιουργεί επιτακτική την ανάγκη Σύνταξης ή Επικαιροποίησης των Σχεδίων
Πολιτικής Προστασίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

    Με την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, επιδιώκεται η άμεση &
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο, για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών & την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

    Τα Σχέδια Πολιτικής Προστασίας αποτυπώνουν με σαφήνεια τις ενέργειες & δράσεις των
Οργάνων των Δήμων (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας κλπ) καθώς και
στις Οργανικές Μονάδες κάθε Δήμου όπως Πολιτική Προστασία, Τεχνική Υπηρεσία κλπ, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων & των ρόλων τους και ειδικότερα όλα τα προπαρασκευαστικά μέτρα
και δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρωπίνου
δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι για την άμεση αντιμετώπιση  εκτάκτων
αναγκών.  

    Η Forum Consulting, συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες &
εμπειρογνώμονες για την Σύνταξη /  Αναθεώρηση Σχεδίων Πολιτικής
Προστασίας, αλλά και στην ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών &
φυσικών καταστροφών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων
Πολιτικής Προστασίας, που αφορούν  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
& την ευθύνη των Οργάνων αυτών, Αιρετών και μη.

Ολοκληρωμένη Πρόταση Υπηρεσιών Συμβούλου

Σύνταξη - Επικαιροποίηση
Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας 

Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 



Η επιστημονική ομάδα της εταιρείας μας θα συντάξει  σύμφωνα με τις εγκυκλίους, τα
πρότυπα υποδείγματα  και τα Γενικά Σχέδια της ΓΓΠΠ τα κατωτέρω σχέδια:

ΙΟΛΑΟΣ, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ,  Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου 

ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των
Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου  

ΒΟΡΕΑΣ, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων & Παγετού του Δήμου 

     Τα ανωτέρω σχέδια Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή του
Δήμου, η οποία θα εισηγηθεί το κάθε σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, σύμφωνα με τα
άρθρα 65 & 62 του Ν.3852/2010. 

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας 
 για να σας ενημερώσουν για την Παρεχόμενη Υπηρεσία αλλά και να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

     Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται κύρια σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εστιάζουν
στην εξειδικευμένη προσέγγιση όλων των ειδικών θεμάτων που άπτονται των Σχεδίων Πολιτικής
Προστασίας, του Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων με έμφαση στα
θέματα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών & διαχείρισης συνεπειών για φυσικές,
τεχνολογικές καταστροφές & λοιπές απειλές.


