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20/6/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Με αφορμή την 20η Ιουνίου 1978, ημέρα του μεγάλου σεισμού 

που έπληξε τη 

ΔΥΠΕ διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 πμ

Διαδικτυακ

Εκκένωσης Υγειονομικών Μονάδων λόγω πυρκαγιάς, σεισμού ή 

άλλης 

Σκοπός του προγράμματος 

ενός Σχεδίου εκκένωσης κτιρίων, διάσωσης και διαφυγής και 

απευθύνεται στο προσωπικό 

Κεντρικής Υπηρεσίας, με προτεραιότητα σε όσους εμπλέκονται στο 

Σχεδιασμ

στα μέλη των ομάδων πυρασφάλειας, καθώς και στο τεχνικό 

προσωπικό. 

Εισήγηση

πρώην Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας

Μακεδονίας και 

των αρμόδιων στελεχών της Υπηρεσίας μας.

 

 

                                            

                                                  

 

                                                               Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Μαβίλη 11, T.K. 54630 Θεσσαλονίκη

 

                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με αφορμή την 20η Ιουνίου 1978, ημέρα του μεγάλου σεισμού 

που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 3ης 

ΔΥΠΕ διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 πμ

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα «

Εκκένωσης Υγειονομικών Μονάδων λόγω πυρκαγιάς, σεισμού ή 

άλλης φυσικής ή προκλητής αιτίας». 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στις βασικές αρχές 

ενός Σχεδίου εκκένωσης κτιρίων, διάσωσης και διαφυγής και 

απευθύνεται στο προσωπικό των Υγειονομικών Μονάδων και της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, με προτεραιότητα σε όσους εμπλέκονται στο 

Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης και σε Θέματα Πολιτικής Προστασίας, 

στα μέλη των ομάδων πυρασφάλειας, καθώς και στο τεχνικό 

προσωπικό.  

Εισήγηση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Κοκολάκη

πρώην Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή και 

των αρμόδιων στελεχών της Υπηρεσίας μας. 

                                            Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

 

                                                  Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

. 54630 Θεσσαλονίκη 

Με αφορμή την 20η Ιουνίου 1978, ημέρα του μεγάλου σεισμού 

Θεσσαλονίκη, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 3ης 

ΔΥΠΕ διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 πμ,  

, με θέμα «Σχεδιασμός  

Εκκένωσης Υγειονομικών Μονάδων λόγω πυρκαγιάς, σεισμού ή 

στις βασικές αρχές 

ενός Σχεδίου εκκένωσης κτιρίων, διάσωσης και διαφυγής και 

των Υγειονομικών Μονάδων και της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, με προτεραιότητα σε όσους εμπλέκονται στο 

ό Έκτακτης Ανάγκης και σε Θέματα Πολιτικής Προστασίας, 

στα μέλη των ομάδων πυρασφάλειας, καθώς και στο τεχνικό 

θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Κοκολάκη Κωνσταντίνο, 

πρώην Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 

Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής 

θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή και 

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 


