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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η  χιονόπτωση  και  ο  παγετός  ως  φαινόμενα  εντάσσονται  στην  κατηγορία  των  φυσικών 

καταστροφών, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και 

να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και στις υποδομές.

Η περιοχή στην οποία εκτείνεται ο Δήμος Αγιάς είναι ορεινή – ημιορεινή – πεδινή και η  μεγάλη 

υψομετρική διαφορά εντός των διοικητικών μας ορίων διαφοροποιεί τις ανάγκες κατά εποχή και 

περίοδο.

Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας στη χώρα μας είναι κατά κανόνα ήπιος, παρατηρήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια έντονες χιονοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή 

ζωή των κατοίκων του Δήμου μας. Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτει και η ανάγκη βελτίωσης 

των  μέτρων  που  λαμβάνονται  προκειμένου  να  μειωθεί  ο  κίνδυνος  και  οι  επιπτώσεις  που 

προέρχονται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Η  κύρια  κατά  κανόνα  δυσμενής  επίπτωση  που  προκαλείται  από  τις  χιονοπτώσεις  και  τον 

παγετό είναι η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Τα έργα και οι δράσεις 

που  προγραμματίζονται  και  υλοποιούνται  στον  Δήμο  μας  για  την  αντιμετώπιση  των 

χιονοπτώσεων και του παγετού στο οδικό δίκτυο προσδιορίζονται στα παρακάτω στάδια :

Στάδιο 1ο
 Προ-χειμερινή  περίοδος  (καλύπτει  το  χρονικό  διάστημα  από  το  τέλος  της  προηγούμενης 

χειμερινής περιόδου έως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας).

• Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή

περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν.

• Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την επόμενη



χειμερινή περίοδο.

• Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (π.χ. αλάτι , ψηφίδα, φτυάρια κ.λ.π.)

• Συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων. 

Στάδιο 2ο
 Περίοδος  προετοιμασίας  (καλύπτει  το  χρονικό  διάστημα  ενός  μηνός  πριν  την  έναρξη  της 

χειμερινής περιόδου).

• Αναθεώρηση του σχεδιασμού αντιμετώπισης του παγετού.

• Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.

• Καθορισμός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού 

βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού.

• Προγραμματισμός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει σχεδιασμού.

•  Έκδοση οδηγιών από τον επικεφαλής συντονιστή για την υλοποίηση των δράσεων και την 

ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να 

μην δημιουργούνται κίνδυνοι και ζημιές.

• Συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία και 

τον συντονισμό των επιχειρήσεων στα πλαίσια της από κοινού αντιμετώπισης,  ως έκτακτης 

ανάγκης από χιονοπτώσεις και παγετό.

• Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης 

και ετοιμότητας.

Στάδιο 3ο
 Χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου 

έως και τις αρχές Απριλίου).



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΦΟΡΕΩΝ  -  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ο  αποχιονισμός  και  η  αντιμετώπιση  προβλημάτων  από  παγετό  στο  οδικό  δίκτυο 

συμπεριλαμβάνονται  κατά  κανόνα  στην  έννοια  της  συντήρησης  (χειμερινή  συντήρηση)  και 

αντιμετωπίζονται με στόχο την αδιάκοπη λειτουργία του οδικού δικτύου.

Εργασίες αποχιονισμού δημοτικού οδικού δικτύου
Ο σχεδιασμός για την εκτέλεση προγραμμάτων αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων 

από παγετό στο Δημοτικό οδικό δίκτυο αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου.

Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή 

απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά 

τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Τμημάτων ή Τμημάτων Τροχαίας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία 

Η γνωμοδότηση των υπηρεσιών αυτών για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι 

βαρύνουσας σημασίας.

Κατά  την  εκδήλωση  των  φαινομένων  παγετού  και  χιονόπτωσης  κατά  μήκος  των  οδικών 

αξόνων, η προληπτική ακινητοποίηση των οχημάτων από τα κατά τόπους υπεύθυνα Τμήματα 

της  Τροχαίας  της  ΕΛ.ΑΣ  μέχρι  να  αποκατασταθεί  η  βατότητα  του  οδικού  δικτύου  από  τα 

συνεργεία αποχιονισμού , θεωρείται ως μέτρο αποτελεσματικό.

Σε περιπτώσεις επιβολής περιορισμών κυκλοφορίας, οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων επί ή 

πλησίον του οδικού άξονα θα πρέπει να καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Απομάκρυνση Ακινητοποιημένων Οχημάτων εξαιτίας χιονόπτωσης ή 
παγετού.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  οι  υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ που είναι  υπεύθυνες για τη 

δημόσια κυκλοφορία υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέτρο έτσι ώστε να μην προκαλείται 

κίνδυνος ή ζημιές τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών από τη δημόσια κυκλοφορία. 

Επίσης,  θα  πρέπει  άμεσα  να  ενεργούν  για  την  απομάκρυνση  τυχόν  ακινητοποιημένων 

οχημάτων.

Απεγκλωβισμός  και  Διάσωση  οδηγών  και  επιβατών  εξαιτίας 
χιονόπτωσης ή παγετού.



Ο απεγκλωβισμός και η διάσωση οδηγών και επιβατών είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας.  Επιπλέον,  για  την  κάλυψη  στοιχειωδών  αναγκών  των  επιβατών,  όταν  αυτό 

επιβάλλεται  (πολύωρη  αναμονή  κ.λ.π.),  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  πρόνοια  για  τη  διανομή 

κλινοσκεπασμάτων και πρόχειρων γευμάτων.

Οι  κυριότερες  υποχρεώσεις  των  εμπλεκομένων  υπηρεσιών  του  Δ. 
Αγιάς / φορέων έχουν ως κάτωθι :

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αγιάς
α) Το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  &  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Αγιάς  που  λαμβάνει 

προειδοποιήσεις (δελτία ΕΜΥ κ.λ.π.) για μεταβολή των καιρικών συνθηκών ενημερώνει άμεσα 

μέσω email, τηλέφωνο ή φαξ, τον Δήμαρχο, το Τοπικό ΣΤΟ, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, το 

Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου καθώς και την Κοινωνική Μέριμνα (Βοήθεια στο Σπίτι κλπ) και 

την ΔΕΥΑ προκειμένου να τεθεί  σε κατάσταση ετοιμότητας,  συμπεριλαμβανομένων και  των 

ιδιωτικών  μέσων  που  τελούν  υπό  καθεστώς  προγραμματισμένης  μίσθωσης  για  την 

αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού.

β) Αποστέλλει επίσης με  email τα προειδοποιητικά δελτία στις Διοικητικές Υπηρεσίες και στα 

ΚΕΠ προκειμένου να ενημερώσουν άμεσα τους Προέδρους των Τ.Κ. και τους αντιδημάρχους 

αρμοδιότητας  τους  (Δηλ.  στην  Δημοτική  Ενότητα  που  ανήκουν)  μέσω κινητού  –  σταθερού 

τηλεφώνου  η  μέσω μηνύματος  σε  κινητό  τηλέφωνο  καθώς  και  τους  πολίτες  κάθε  Τοπικής 

Κοινότητας  με  τοιχοκόλληση των  προειδοποιητικών  δελτίων  σε  εμφανή  σημεία  (ΚΕΠ,  τέως 

Δημοτικά Καταστήματα, τέως Κοινοτικά Καταστήματα, φούρνοι καφενεία, ιατρεία κλπ) καθώς 

και άλλο πρόσφορο μέσο.

γ) Αποστέλλει  στις  διοικητικές  Υπηρεσίες  και  στα  ΚΕΠ ενημερωτικά  φυλλάδια  για  τη  λήψη 

μέτρων αυτοπροστασίας προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες κάθε Τοπικής Κοινότητας. 

δ) Παράλληλα, θα υπάρχει συνεργασία του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με 

φορείς οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., Περιφέρεια Θεσσαλίας , ΕΚΑΒ, 

ΔΕΔΗΕΕ κ.λ.π.) προκειμένου να υπάρχει συντονισμός του όλου έργου.

ε) Ο  Προϊστάμενος  του  τμήματος  Περιβάλλοντος  &  Πολιτικής  Προστασίας   προχωρά  στην 

έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων του.

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου 

Αγιάς 

α) Προληπτικός έλεγχος όλων των μηχανημάτων έργου ,  μεταφοράς προσωπικού κ.τ.λ.  του 

Δήμου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποχιονισμό, αντιμετώπιση παγετού και λοιπές 

δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου.



β) Προγραμματισμός προμήθειας απαραίτητων εργαλείων (φτυάρια κ.λ.π.) για αποχιονισμό – 

ρίψη  άλατος,  καθώς  και  των  λοιπών  μέσων  (π.χ.  αλυσίδες  οχημάτων)  για  την  εύρυθμη 

λειτουργία των εργασιών αποχιονισμού –αντιμετώπισης παγετού.

γ) Άμεση  αποκατάσταση  ζημιών  λόγω  παγετού  ή  άλλων  επαγόμενων  φαινομένων  (π.χ. 

κατολισθήσεις) στους τομείς αρμοδιότητας του Δήμου.

δ) Συντήρηση  –  καθαρισμός  του  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας  του  Δήμου  Αγιάς  από 

μετακινούμενα υλικά και κατασκευή τεχνικών μέσων (ρείθρα – σωληνωτά) για την εξασφάλιση 

της ομαλής ροής των όμβριων υδάτων προς αποφυγή συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα 

με κίνδυνο την ολισθηρότητα αυτού μετά από παγετό.

ε) Προγραμματισμός εκτέλεσης νέων έργων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

στ) Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων αρμοδιότητάς της.

ζ) Καταγραφή και  απεικόνιση σε χάρτη των σημείων του οδικού δικτύου  αρμοδιότητας  του 

Δήμου Αγιάς, τα οποία είναι πιθανόν κάτω από συνθήκες εντόνων καιρικών φαινομένων να 

παρουσιάσουν φαινόμενα παγετού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται στα σημεία τα οποία 

το  οδικό  δίκτυο  διασταυρώνεται  με  χείμαρρους  χωρίς  γέφυρα.  Η  ανωτέρω  καταγραφή 

κοινοποιείται  στο   Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Αγιάς   ,  στην  Δ/νση  Πολιτικής 

Προστασίας Π..Ε. καθώς και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγιάς  και στο Αστυνομικό Τμήμα 

Αγιάς .

η) Έγκαιρος προγραμματισμός για την προμήθεια και την αποθήκευση άλατος – ψηφίδας σε 

επιλεγμένους χώρους. 

θ) Συντήρηση  -  αποχιονισμός  για  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  από  παγετό  (χειμερινή 

συντήρηση) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Αγιάς.

ι) Ο Προϊστάμενος του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών – τεχνικών έργων και του ο Προϊστάμενος 

του τμήματος καθαριότητας ορίζουν υπευθύνους και επικεφαλής για τις εργασίες απογχιονισμού 

και αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού του εσωτερικού οδικού δικτύου των πολεοδομικών 

συγκροτημάτων και οικισμών αρμοδιότητας του.

κ) Ο Προϊστάμενος του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών – τεχνικών έργων και ο Προϊστάμενος 

του τμήματος καθαριότητας προχωρούν στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών 

των υπαλλήλων τους.

Κοινωνική Προστασία 

α) Μέριμνα για την έγκυρη καταγραφή των χώρων φιλοξενίας αστέγων σε περίπτωση χαμηλών 

θερμοκρασιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και την επάνδρωση αυτών με είδη 

πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

β) Καταγραφή των αστέγων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

γ) Συνεργασία  με  την  Δ/νση  Κοινωνικής  Προστασίας  και  την  Δ/νση  Υγείας  Περιφέρειας 

Θεσσαλίας   όσον  αφορά  τη  δυνατότητα  φιλοξενίας  σε  ξενοδοχεία,  την  παροχή  ειδών 



προσωρινής στέγασης αλλά και  την παροχή κλινοσκεπασμάτων ,  ειδών σίτισης και  λοιπών 

αγαθών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

δ)Προώθηση,  ανάπτυξη,  οργάνωση  εθελοντικών  ομάδων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  και 

πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών από την Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας.

ε) Λειτουργία  μονάδων  συμβουλευτικής,  ψυχολογικής  και  κοινωνικής  υποστήριξης  των 

πληγέντων.

στ) Μέριμνα  για  την  παροχή  κοινωνικής  –  οικονομικής  ενίσχυσης  των  πληγέντων  από  τις 

καταστροφές.

ζ) Ο  Προϊστάμενος  του  τμήματος  Περιβάλλοντος  &  Πολιτικής  Προστασίας   προχωρά στην 

έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων του.

Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αγιάς
α) Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων αρμοδιότητάς της. 

β) Λήψη  κατάλληλων  μέτρων  προστασίας  των  εγκαταστάσεών  της  (γεωτρήσεις,  κέντρα 

επεξεργασίας λυμάτων , δίκτυα ύδρευσης κ.τ.λ.) από φαινόμενα παγετού.

γ) Ο Προϊστάμενος - Διευθυντής της ΔΕΥΑ ορίζει υπευθύνους και επικεφαλής για τις εργασίες 

των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης.

δ) Ο Προϊστάμενος - Διευθυντής της ΔΕΥΑ προχωρά στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής 

και βαρδιών των υπαλλήλων της.

Διοικητικές – Υπηρεσίες & ΚΕΠ Δ. Αγιάς.
α) Λαμβάνουν τις προειδοποιήσεις (δελτία ΕΜΥ κ.λ.π.) για μεταβολή των καιρικών συνθηκών 

μέσω email από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αγιάς και  ενημερώνουν άμεσα τους 

Προέδρους των Τ.Κ. και τους αντιδημάρχους αρμοδιότητας τους (Δηλ. στην Δημοτική Ενότητα 

που ανήκουν) μέσω κινητού – σταθερού τηλεφώνου η μέσω μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο 

καθώς  και  τους  πολίτες  κάθε  Τοπικής  Κοινότητας  με  τοιχοκόλληση  των  προειδοποιητικών 

δελτίων σε εμφανή σημεία (ΚΕΠ, τέως Δημοτικά Καταστήματα, τέως Κοινοτικά Καταστήματα, 

φούρνοι καφενεία, ιατρεία κλπ) καθώς και άλλο πρόσφορο μέσο.

β) Ενημερώνει τους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σύμφωνα με το μνημόνιο 

ενεργειών  της  Δ/νσης  Πολιτικής  Προστασίας  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  με  τρόπο  όπως 

περιγράφεται ανωτέρω.

γ) Ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών και ο Προϊστάμενος των ΚΕΠ του Δ. Αγιάς 

προχωρά στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων τους.

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
α)  Λαμβάνουν τις προειδοποιήσεις (δελτία ΕΜΥ κ.λ.π.) για μεταβολή των καιρικών συνθηκών 

μέσω email από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αγιάς και  ενημερώνουν άμεσα τους 



παραγωγούς  και  κτηνοτρόφους  του  Δ.  Αγιάς  σε  συνεργασία  τις  αρμόδιες  διευθύνσεις  των 

Περιφερειακών ενοτήτων (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, κλπ.)

Εθελοντικές Οργανώσεις.
 Οι  εθελοντικές  οργανώσεις  που  είναι  ενταγμένες  στο  μητρώο  της  Γ.Γ.Π.Π.  μπορούν  να 

αναλαμβάνουν  δράσεις  προς  υποβοήθηση  του  Δήμου.  Οι  χώροι  δράσης  των  ομάδων 

καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους. Οι δράσεις δε που αναλαμβάνουν αποτελούν μέρος 

των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από το Σ.Τ.Ο.

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ή ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

- Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

- Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας 

- Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγιάς/Γραφείο  Πολιτικής Προστασίας.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Π.Υ. , ή ΕΜΑΚ για απεγκλωβισμό ατόμων 

- ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικού ασθενείας ή τραυματισμού.

- Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων (ρύθμιση κυκλοφορίας)

- Οργανισμοί και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας

-  Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
 Για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα ή ομάδα 

με την οποία η αρμόδια υπηρεσία (Π.Υ. , κ.λ.π.) έρχεται σε επαφή για τον συντονισμό και την 

αντιμετώπιση της κατάστασης, πλην του Δημάρχου, των αντιδημάρχων και των Προϊσταμένων 

των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς  είναι το εκλεγμένο Τοπικό Συμβούλιο και τα μέλη του 

( όπου είναι μονομελές θα είναι ο Πρόεδρος).

Του συντονισμού των ομάδων προΐσταται ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγιάς , ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την λήψη της πρώτης ειδοποίησης από τις Υπηρεσίες.

 Στη  διανομή  του  έντυπου  ενημερωτικού  υλικού  μπορεί  να  συμμετέχουν  και  εθελοντικές 

οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Ειδικότερη ενημέρωση του κοινού σε επίπεδο νομού με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και για 

την  προστασία  των  γεωργικών  και  των  κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων,  γίνεται  από  τις 

αρμόδιες  διευθύνσεις  των  Περιφερειακών  ενοτήτων  (Δ/νση  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Δ/νση 

Κτηνιατρικής, κλπ.) σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 

ενοτήτων. Νοείται ότι η ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα 



του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων Τροχαίων Τμημάτων 

της ΕΛ.ΑΣ.



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΕΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Γενικά:
1. Ο Δήμαρχος Αγιάς έχει την ευθύνη συντονισμού και επίβλεψης εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 

μπορεί να προκύψουν .

2. Με εντολή του Δημάρχου Αγιάς και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας κινητοποιούνται όλοι 

οι υπεύθυνοι των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του Δήμου Αγιάς, ώστε να 

βρίσκονται σε ετοιμότητα εφαρμογής των σχεδίων.

3. Ο Δήμαρχος Αγιάς  πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από το Αστυνομικό τμήμα Αγιάς ή την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγιάς για την εκδήλωση των φαινομένων

Φάση 1η
Συνήθης ετοιμότητα - Ενεργοποίηση
• Το  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιείται αμέσως μόλις ληφθεί έγγραφη ενημέρωση 

από την  Δ/νση  Πολιτικής  Προστασίας  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  .ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.  ότι  αναμένονται  έντονα 

καιρικά  φαινόμενα  (χιονοπτώσεις  ,  παγετός  ,  κ.λ.π.)  και  ενημερώνει  άμεσα  μέσω  email, 

τηλέφωνο ή φαξ,  τον Δήμαρχο,  το  Τοπικό ΣΤΟ, το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών,  το Τμήμα 

Καθαριότητας  &  Πρασίνου,  την  Κοινωνική  Μέριμνα,  την  ΔΕΥΑ  καθώς  και  τις  Διοικητικές 

Υπηρεσίες  και  τα  ΚΕΠ  του  Δ.  Αγιάς,  προκειμένου  να  τεθούν  σε  κατάσταση  ετοιμότητας, 

συμπεριλαμβανομένων  και  των  ιδιωτικών  μέσων  που  τελούν  υπό  καθεστώς 

προγραμματισμένης μίσθωσης για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού.

• Μέσω των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ του Δ. Αγιάς ενημερώνει τους Αντιδημάρχους 

και τους Προέδρους των Τ.Κ. καθώς και τους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 

σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Φάση 2η

Αυξημένη ετοιμότητα
•  Εφόσον τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και είναι  βέβαιο ότι  αναμένονται χιονόπτωση – 

παγετός  και  άλλες  καταστροφές  γίνεται  ευρύτερη  κινητοποίηση  του  μηχανισμού  Πολιτικής 

Προστασίας. 

• Συγκαλείται το Συντονιστικό τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) και δίνει εντολές – κατευθύνσεις σύμφωνα 

με  τις  οδηγίες  Σ.Π.Ο.  και  το  μνημόνιο  ενεργειών  της  Δ/νσης  Πολιτικής  Προστασίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ .ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ .

Το Σ.Τ.Ο. Δήμου Αγιάς αποτελείται από τους :



1) Γκουντάρας Αντώνιος, Δήμαρχο Αγιάς

2) Σκαρκάλη Χρήστο, Δημ. Σύμβουλος

3) Καλαγιά Γρηγόριο, Δημ. Σύμβουλος

4)  Τσιόφας  Δημήτριος,  Πρ/νος  Πολιτικής  Προστασίας  Αποκεντρωμένης  Δ/σης  Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδος

5) Καραμπούζης Χρήστος, Πρ/νος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας  Θεσσαλίας

6) Δασάρχης Αγιάς

7) Δασάρχης Λάρισας

8) Λάλλας Δημήτριος, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάς

9) Αστ. Τμήμα Αγιάς

10) Αστ. Τμήμα Ραψάνης

11) Υπολιμεναρχείο Αγιοκάμπου

12) Υπολιμεναρχείο Στομίου

Φάση 3η
 Άμεση κινητοποίηση επέμβαση
Ο Δήμαρχος Αγιάς  δρομολογεί δράσεις που σχετίζονται με :

- την κινητοποίηση δια του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας το επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγιάς , τα οποία έχουν 

τεθεί σε ετοιμότητα

-  Τον έλεγχο των  υποδομών  και  των τεχνικών έργων αρμοδιότητας  Δήμου  Αγιάς   για  την 

διαπίστωση  των  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  τις  χιονοπτώσεις,  τον  παγετό  ή  άλλα 

επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λ.π.) και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

-  Τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς μετά την εκδήλωση του 

καταστροφικού  φαινομένου  και  την  εξασφάλιση  της  επικοινωνίας  με  τους  λοιπούς 

εμπλεκόμενους φορείς.

- Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω 

χιονοπτώσεων  ,  παγετού  και  επαγόμενων  καταστροφικών  φαινομένων  με  στόχο  την 

ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας.

- Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ. , ΕΛΑΣ ,  

κ.τ.λ.)

- Την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Θ. και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος 

- Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν για την 

άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων – παγετού, καταστροφικών φαινομένων 

κ.λ.π., ο Δήμαρχος Αγιάς  δύναται να προχωράει σε έκδοση αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών 

μηχανημάτων έργων



- Με εντολή του Δημάρχου δύναται να παύσουν τη λειτουργία τους τα σχολεία σε περιοχές 

όπου  είναι  σε  εξέλιξη  φαινόμενα  χιονόπτωσης  –  παγετού  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η 

ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού

- Τα οχήματα του Δήμου δύναται να κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες , καθώς και 

εκτός  της  διοικητικής  τους  περιφέρειας  και  ζώνη ευθύνης  για  την  αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών (24ωρη επιφυλακή) όπως και το προσωπικό του Δ. Αγιάς.

-  Ο Δήμαρχος Αγιάς προβαίνει σε λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των 

πολιτών  σε  συνεργασία  με  τους  κατά  τόπους  Προέδρους  των  Τοπικών  ή  Δημοτικών 

Κοινοτήτων,  εάν  τεκμηριωμένα εκτιμάται  ότι  η  περιοχή τους  απειλείται  από εξελισσόμενη  ή 

επικείμενη καταστροφή. Η δράση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών γίνεται μετά 

από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Τ.Υ.) και όταν προκύπτουν ζητήματα δημόσιας 

υγείας  από  τις  κατά  τόπους  Υγειονομικές  Υπηρεσίες.  Πραγματοποιείται  δε  μόνο  όταν  έχει 

εξασφαλιστεί  εγκαίρως  η  καλή  οργάνωση  για  την  ασφαλή  υλοποίησή  της.  Η  δράση  της 

οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο δρομολογείται για την προληπτική προστασία 

των πολιτών ,  έχει  χαρακτήρα μη υποχρεωτικό ,  βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον 

κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους σε χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί 

η απόφαση της απομάκρυνσης. Η εν λόγω σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμογή, όταν η ασφάλεια 

και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων 

φορέων , τελεί υπό εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή 

τους αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων ( νοσοκομεία κ.λ.π.).

Φάση 4η
 Αποκατάσταση – αρωγή
-  Το  Γραφείο  Πολιτικής  Προστασίας  ενημερώνει  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση   Θεσσαλίας 

Στερεάς  Ελλάδος  για  άμεση  αποκατάσταση  και  αρωγή  σε  ομάδες  πληθυσμού  που 

αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα διαβίωσης .

- Συγκροτούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτροπές καταγραφής ζημιών 

και λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών.

-  Μετά την εκδήλωση των φαινομένων χιονόπτωσης – παγετού ο Δήμαρχος Αγιάς  εκτιμώντας 

τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν 

την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου,  και λαμβάνοντας υπόψη και  το καταγεγραμμένο 

ιστορικό εκδήλωσης χιονοπτώσεων – παγετού της πληγείσας περιοχής, συγκροτεί συνεργεία 

από υπαλλήλους του Δήμου  Αγιάς   (Τεχνικές Υπηρεσίες)  προκειμένου να μεταβούν  και  να 

προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε έλεγχο της καλής λειτουργίας των αποχιονισμένων 

έργων καθώς και σε άμεσο οπτικό έλεγχο των λοιπών τεχνικών έργων και των εγκαταστάσεων 

για  τη  διαπίστωση  τυχόν  βλαβών  και  την  εκτίμηση  του  δυναμικού  και  των  μέσων  που 

απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.



-  Ο Δήμαρχος Αγιάς  σύμφωνα με τις αναφορές που λαμβάνει από την πληγείσα περιοχή και 

έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (ΠΣ, 

ΕΛΑΣ, κ.τ.λ.) προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και συγκροτεί κατάλληλα συνεργεία για 

την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών αρμοδιότητάς του, των οποίων έχει 

επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία ή έχουν υποστεί ζημιές όπως :

-  Αποκατάσταση  βατότητας  –  οδικής  κυκλοφορίας  των  αποκλεισμένων  οδών 

αρμοδιότητας Δήμου Αγιάς 

- Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης. 

-  Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται τα αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και 

απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη των αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας Δήμου Αγιάς 

για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την 

πληγείσα περιοχή π.χ. περιοχή που εδρεύουν Νοσοκομειακές μονάδες κ.λ.π.

-  Σε περιπτώσεις που το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Αγιάς  δεν επαρκούν για την 

άμεση αποκατάσταση των σοβαρών για την ασφάλεια των κατοίκων ζημιών , ο Δήμαρχος Αγιάς 

δύναται να αιτείται τη συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 

του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

-  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς (Τεχνικές Υπηρεσίες – Δ.Ε.Υ.Α.) προβαίνουν άμεσα 

σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές για τη 

διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.

-  Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς 

συνεχίζει το έργο της περαιτέρω συλλογής πληροφοριών και εκτίμησης των επιπτώσεων των 

πλημμυρών εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Αγιάς .

-  Με βάση τα νεότερα δεδομένα ενημερώνεται σχετικά ο Δήμαρχος Αγιάς .Η ενημέρωση αυτή 

έχει ως στόχο την υποστήριξη του Δημάρχου Αγιάς στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και 

στην ιεράρχηση των δράσεων της  Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου Αγιάς .

-   Σε  περίπτωση  τοπικής  καταστροφής  ο  Δήμαρχος  Αγιάς   αιτείται  στην  Π.Θ.  και  στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος την έκδοση απόφασης για την κήρυξη 

της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

-   Ο  Δήμαρχος  Αγιάς  προς  διευκόλυνση  του  έργου  του  και  στα  πλαίσια  διαχείρισης  των 

συνεπειών (αντιμετώπιση – αποκατάσταση) μπορεί για τον συγκεκριμένο σκοπό να οργανώνει 

Συντονιστικό Κέντρο.

-  Το εν λόγω κέντρο λειτουργεί  με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε ασφαλή 

χώρο.  Στις  περιπτώσεις  που  λόγοι  συντονισμού  των  δράσεων  Πολιτικής  Προστασίας  στη 

διαχείριση των συνεπειών επιβάλλουν την παρουσία συνδέσμων από άλλους επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενους φορείς, ο Δήμαρχος Αγιάς δύναται να αιτηθεί τη διάθεσή τους.



-  Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών είναι δυνατή η πρόσληψη από τον Δήμο προσωπικού 

ορισμένου  χρόνου  απασχόλησης  για  την  κάλυψη  απρόβλεπτων  και  επειγουσών  αναγκών 

(άρθρο 212 του Ν. 3584/07).

-  Σε  περιπτώσεις  που  απαιτείται  η  άμεση  εκτέλεση  έργων  για  την  αντιμετώπιση  των 

καταστροφών λόγω θεομηνιών, αυτά μπορούν να εκτελούνται με απευθείας ανάθεση.

-  Τα οχήματα του Δήμου δύναται να κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες , καθώς και  

εκτός  της  διοικητικής  τους  περιφέρειας  και  ζώνη ευθύνης  για  την  αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών (24ωρη επιφυλακή) όπως και το προσωπικό του Δ. Αγιάς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης υποστηρίζεται 

άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όταν 

συντρέχει  περίπτωση για  την  κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή –  διατροφή)  και  στη 

συνέχεια  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  δια  των  αρμοδίων 

Διευθύνσεων Πρόνοιας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Θέματα  αποζημιώσεων στη  φυτική,  ζωική  και  αλιευτική  παραγωγή,  καθώς  και  στο  φυτικό, 

ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές ρυθμίζονται με τον Κανονισμό 

Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ 281245/2008, ΦΕΚ 628/Β΄/2008) με αρμόδιο φορέα 

υλοποίησης τον Ε.Λ.Γ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΓΕΤΟΥ
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται 

από  χιονοπτώσεις  ,  φαινόμενα  παγετού  και  άλλα  επαγόμενα  αυτών  φαινόμενα  γίνεται  σε 

κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν3013/2002). 

Περαιτέρω  ενημέρωση  του  κοινού  με  βάση  τις  οδηγίες  και  το  έντυπο  υλικό  της  Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας 

των Περιφερειών και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Σε επίπεδο Δήμου η ενημέρωση των προειδοποιητικών δελτίων καθώς και  η λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας,   θα  γίνεται  από  τις  Διοικητικές  Υπηρεσίες  και  τα  ΚΕΠ  του  Δ.  Αγιάς  με 

τοιχοκόλληση  των  προειδοποιητικών  δελτίων  και  των  μέτρων  αυτοπροστασίας,  σε  εμφανή 

σημεία (ΚΕΠ, τέως Δημοτικά Καταστήματα, τέως Κοινοτικά Καταστήματα,  φούρνοι καφενεία, 

ιατρεία κλπ) καθώς και άλλο πρόσφορο μέσο.

Στην ενημέρωση αυτή γίνεται σαφές ότι οι πολίτες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού μπορούν να επικοινωνούν εκτός από τα τηλέφωνα 

έκτακτης ανάγκης (100,199,  166,  κλπ) και  στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμός Κλήσης 112.  Ο 

Ενιαίος  Ευρωπαϊκός  Αριθμός  Κλήσης  112  εξυπηρετεί  και  Ευρωπαίους  πολίτες  που 

επισκέπτονται τη χώρα μας σε δυο από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά). 



Το παρόν μνημόνιο δίνει το κεντρικό άξονα για τις ενέργειες των υπηρεσιών, τη διάταξη των 

μηχανημάτων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους και δύναται να τροποποιείται.

Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελούν τα εξής παραρτήματα :



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τηλέφωνα Επικοινωνίας (Δημάρχου, Αντιδημάρχων, ΣΤΟ, Προϊσταμένων των 

εμπλεκομένων  Υπηρεσιών  του  Δ.  Αγιάς  και  έκτακτης  ανάγκης  εμπλεκομένων  φορέων  & 

Προέδρων Τοπικών και Δημ. Κοινοτήτων του Δ. Αγιάς).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 :  Α) Επικαιροποιημένος κατάλογος επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει 

ο   Δήμος  Αγιάς  για  την  αντιμετώπιση  των  χιονοπτώσεων  και  των  φαινομένων   παγετού 

(μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.).

       Β) Κατάλογος προσωπικού του Δ. Αγιάς των Εμπλεκομένων Υπηρεσιών

       Γ)Κατάλογος Ιδιωτικών σκαπτικών – χωματουργικών μηχανημάτων στα 
διοικητικά όρια του Δ. Αγιάς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Μέτρα αυτοπροστασίας

                                                                 Αγιά Δεκέμβριος 2015

             Ο Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α/Α
ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX Email

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

1 Δήμαρχος
Γκουντάρας 
Αντώνιος

6978557979 2494350105 2494023783 gount7@gmail.co
m     

2
Αντιδήμαρχος ΔΕ 
Αγιάς Γιαννουλέα Χριστίνα

6944606321 2494350106 2494023783 giannouleaxri@gm
ail.com 

3
Αντιδήμαρχος ΔΕ 
Λακέρειας Τσιώνης Αστέριος

6947227744 2494350300 2494350320
alexafouk  @  gmail  .  c  
om 
steliosants  @  outlo  
ok  .  com  .  gr   

4
Αντιδήμαρχος ΔΕ 
Μελιβοίας Λέτσιος Βασίλειος

6978557980 2494350200
2494051722
2494023783

vasletsios@hotmai
l.gr 

5
Αντιδήμαρχος ΔΕ 
Ευρυμενών

Αγγελακόπουλος 
Ρίζος

6947379675 2495350200 2495091273 la@evrimenon.gr 

 6
Υπεύθυνος Δημ. 
Σύμβουλος  Πολ.
Προστασίας

Σμυρλής Βασίλειος 6944799785 2494024513 2494022351
nikolaos.karaferias
@0559.syzefxis.go
v.gr 

Α/Α
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΑΓΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX Email
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

1

Προϊστάμενος 
Τμήματος 
Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής 
Προστασίας

Παπακώστας 
Δημήτριος

6947615841 2494024513 2494022351 dp@evrimenon.gr 

2
Προϊστάμενος 
Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών

Μπαρτζώκα 
Αθανασία

6977233690 2494350113 2494023783 ty@0751.syzefxis.g
ov.gr 

3

Προϊστάμενος 
Τμήματος 
Καθαριότητας & 
Πρασίνου

Γουργιώτης 
Δημήτριος

6936540577 2494024510 grafeiokiniseosagia
s@gmail.com 

4
Προιστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών

Σπανός Ιωάννης 6970063774 2494022811 2494022811 skhgiann@yahoo.g
r 

5 Προιστάμενος ΚΕΠ Ζιάκας Μίλτος 6978774483 2494051604 2494051606 miltosfot@yahoo.g
r 

 6
Προϊστάμενος 
ΔΕΥΑ Αγιάς

Μπουζούκης Αλέξιος 6978557968 2494024188 2494024288 deyam1@otenet.g
r 

7
Προϊστάμενος 
Κοινωνικής 
προστασίας

Γκασδράνης 
Θεόδωρος

6945238086 2494350314 24943-50320 teogasdranis@075
1.syzefxis.gov.gr 
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Α/Α
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΤΟ) Δ. 
ΑΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX Email

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
1 Δήμαρχος Δ. Αγιάς Γκουντάρας 

Αντώνιος
6978557979 2494350105 2494023783 gount7@gmail.co

m  
 

2 Δημ. Σύμβουλος Δ. 
Αγιάς

Σκαρκάλης Χρήστος 6973315451 2494350100 2494023783 chrisskarkalis@yah
oo.gr 

3 Δημ. Σύμβουλος Δ. 
Αγιάς

Ριζούλης Στέφανος 6974197249 2494350100
2494024510

2494023783 info@dimosagias.g
r 

4 Δημ. Σύμβουλος Δ. 
Αγιάς

Καλαγιάς Γρηγόριος 6944629567 kalgrigoris@gmail.
com 

5 Δημ. Σύμβουλος Δ. 
Αγιάς

Μασούρας Γεώργιος 6956425411 gs_masouras@hot
mail.com

 6 ΠΥΡ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΑΓΙΑΣ

24940-24089
24940-23199 24940-24289

7 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ

2494022300

8 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΡΑΨΑΝΗΣ

2494061222 2494061222

9 ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ

2494052222 2494052222 agiokampos@hcg.
gr 

10 ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΣΤΟΜΙΟΥ

2495350224 2495091457 stomio@hcg.gr 

11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 2494022220 dasagias@apdthes
t.gov.gr 

12 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

2410251501 2410531825 daslar@apdthest.g
ov.gr 

13 Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ 24940-22222
14 Δ.Ε.Η. 2494022323
15 ΟΤΕ Βλάβες 2410995571-

72-73 -13888
16 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

Δ/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2413503624 2413503669

17 ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2413506426 2410535097 dtykarab@larissa.g
r 

18 ΧΧΙV ΤΕΘ/ΝΗ 
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (10 ΣΙ-

ΦΛΩΡΙΝΑ)
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι

Θεοχαρίδης 
Δημήτριος
Τιμπλαλέξης 
Αχιλλέας

2352094033
2352094203

2352094097

Α/Α
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX Email
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

1 Απόστρατος 
Πυροσβεστικής 

Παναγιώτου 
Γεώργιος

6974936494 dimeleg@gmail.co
m 
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Υπηρεσίας
2

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

A/A Δ.Κ./Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΑΘΕΡΟ
1 ΑΓΙΑΣ ΜΠΑΤΖΙΟΛΑΣ      ΖΑΧΟΣ 6946215108 24943-50100
2 ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 6970014715 24940-41360
3 ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ ΓΡΗΓ. 6940850468 24940-41415
4 ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΜΠΑΡΑΚΟΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6948503087 24940-41369
5 ΕΛΑΦΟΥ ΚΟΣΜΑΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6972691329 24940-61250
6 ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6948504179 24940-22540
7 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 6975984830 24940-24513
8 ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΜΟΣΧΟΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6974578003 24940-22496
9 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6972402306

6936519651
24940-23066

10 ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ     ΑΛΕΞ. 6976883547 24940-61050
11 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΡΑΦΕΡΙΑΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ  6948752071 24940-81244
12 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  6977861930 24943-50300
13 ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6970-657467 24940-41999
14 ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ            ΑΣΤΕΡΙΟΣ 6972770360 24940-71381
15 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΠΕΛΙΑΣ            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6949470555 24940-31210
16 ΣΚΗΤΗΣ ΠΕΡΠΕΡΗΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6978557976 24940-51220
17 ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΣ  ΒΑΙΟΣ 6977883511 24940-24392
18 ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ    ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6978557967 24940-52300
19 ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ      ΑΣΤΕΡΙΟΣ 6932709738 24950-92224
20 ΟΜΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ 6932265959 24950-94163
21 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6936820534 24950-55282
22 ΣΤΟΜΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6938373987 24953-50200

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 199
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 100
Ε.Κ.Α.Β. 166
Δ.Ε.Η. 10500
Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777
Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων 210-8899000
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 210-3359002-3



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2    



     

Α) Κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο 
Δήμος Αγιάς για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού 
( μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.).

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ
ΕΔΡΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕ 95498 ΣΤΟΜΙΟ  
2 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΥ 8129 ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 57226 ΣΤΟΜΙΟ  
4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 71265 ΜΕΛΙΒΟΙΑ  
5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 116664 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  
6 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΥ 8167 ΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
7 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΥ 8134 ΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
8 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΥ 8118 ΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
9 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 100591 ΣΤΟΜΙΟ  

10 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 57169 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  
11 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 8031 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
12 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 95494 ΣΤΟΜΙΟ
13 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΗΗ 1487 ΜΕΛΙΒΟΙΑ
14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΗΗ 1440 ΚΑΡΙΤΣΑ
15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8041 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8136 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
17 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 1428 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
18 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 1423 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
19 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8022 ΣΤΟΜΙΟ
20 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
21 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 1427 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
22 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 9596 ΣΤΟΜΙΟ

Τομέας ευθύνης των ανωτέρω μηχανημάτων είναι όλος ο Δήμος Αγιάς. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται  
στον πίνακα τα μηχανήματα έργων του Δήμου θα βρίσκονται στις έδρες τους.



   Β)  Κατάλογος  προσωπικού  του  Δ.  Αγιάς  των  Εμπλεκομένων   
Υπηρεσιών

Α/Α
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX Email

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
1 ΠΕ Διοικητικού Γκασδράνης 

Θεόδωρος
6945238086 2494350314 24943-50320 teogasdranis@075

1.syzefxis.gov.gr 

2 ΔΕ1 Διοικητικού Δημηνίκος Αντώνιος 6980674903 2494350217 24940-51722 diminikos@hotmai
l.gr 

3 ΔΕ1 Διοικητικού Δήμου Βαϊα 6974393220 2495094163 24950-94164 dimouvaia@yahoo
.gr 

4  ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας

Ζήσης Κωνσταντίνος 6983316514 2494024510

5 ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων 
Πολιτών

Καραζούπη Βασιλική 2494024524 24940-24525 d  .  agias  @  kep  .  gov  .  g  
r 

 6 ΤΕ23  Τεχνολόγων-
Δασοπόνων

Καραφέριας 
Νικόλαος

6906567415 2494024513 24940-22351 nikolaos  .  karaferias  
@0559.  syzefxis  .  go  
v  .  gr  

7 ΠΕ9 Γεωπόνων Κατσίκα Ελένη 6947087724 2494024513 24940-22351 eleni  .  katsika  @055  
9.  syzefxis  .  gov  .  gr   

8 ΔΕ35 
Δενδροκηπουρών

Μαρσιτόπουλος 
Αθανάσιος

6944197478 2495350200 24940-91273

9 ΠΕ6 Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών

Μπαρτζώκα 
Αθανασία

6977233690 2494350113 24940-23783 ty@0751.syzefxis.g
ov.gr 

10 ΔΕ28 Χειριστών 
Μηχανημάτων 
Έργων-
Διαμορφωτήρα

Μπουζούκης 
Στέφανος

6944756894 2494024510

11 ΔΕ1 Διοικητικού Μπουρνάκας 
Ιωάννης

6972260510 2494350315 24943-50320 johnbournakas@g
mail.com 

12 ΠΕ3  Πολιτικών 
Μηχανικών

Ντουλούλη 
Ευμορφία

6973824489 2494350114 24940-23783 ty@0751.syzefxis.g
ov.gr 

13 ΔΕ Διοικητικού Ορφανουδάκη 6945185357 2494350115 24940-23783 orfanoudaki@0559
.syzefxis.gov.gr 
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Βικτώρια
14 ΔΕ1 Διοικητικού Παπαδημητρίου 

Αικατερίνη
6944655721 2494350120 24940-23783 kathypap79@yaho

o.gr 

15 ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας

Ποτούλης Γεώργιος 2494024510

16 ΠE1 Διοικητικού 
Οικονομικού

Σταμάτη Ασημίνα 6937563007 2495094163 24950-94164 stamatia79@yaho
o.gr 

17 ΔΕ1 Διοικητικού Τόλιος Απόστολος 6978557962 2494051604 24940-51606 tolios7@yahoo.gr 

18 ΠΕ  Διεκπεραίωσης 
Πολιτών

Τσιούρη Ελένη 6975765110 2494350312 24943-50320 d  .  lakerias  @  kep  .  go  
v  .  gr   

19 ΔΕ1 Διοικητικού Τυρόβας Σωτήριος 6973989051 2494024510
20 ΠΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων 
Πολιτών

Χατζούλη Ιωάννα 6979105691 2494024524 24940-24525 d  .  agias  @  kep  .  gov  .  g  
r 

21 ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων 
Πολιτών

Χρυσικός Νικόλαος 6974382451 2494350317 24943-50320 d  .  lakerias  @  kep  .  go  
v  .  gr   

22 ΥΕ Καθαριότητας-
Χειριστών 
κανονιών 
αντιχαλαζικής 
προστασίας

Ζιούλης Αντώνιος 6992060356 2494024513 24940-22351

23 ΔΕ1 Διοικητικού Νάστου Ευαγγελία 6972706796 2494350311 24943-50320 nastoylitsa@0751.
syzefxis.gov.gr 

24 ΔΕ1 Διοικητικού Κούκα Ελένη 6936570406 2494022777 24940-22777 mousikisxoli@yaho
o.gr 

25 ΔΕ  Χειριστών 
εκσκαφέων

Βαβδυνός Μιχαήλ 6936749450 2495350200 24950-91273

26 ΔΕ1 Διοικητικού-
Βοηθός Λογιστή

Τσακνάκη Ευδοξία 6946840904 2494350118 2494023783

27 ΔΕ  Τεχνιτών 
συντηρητών

Τσούκαρης Ιωάννης 6936956572 2495350200 24950-91273

28 ΠΕ1 Διοικητικού Αθανασούλας 
Λάμπρος

6956037139 2495350214 24950-91273 la@evrimenon.gr 

29 ΔΕ29 Οδηγών 
Απορριμματοφόρω
ν

Γιακουβής Βασίλειος 6974455235 2494024510

Α/Α
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX Email
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

1 Υδραυλικός Μπάτσικα Βασίλειο 

ΔΕ Αγιάς- Λακέρειας

6978557974 2494024188

2 Υδραυλικός Χουτζιούμη Σωτήριο 

ΔΕ Μελιβοίας

6974039318 2494051924

3 Υδραυλικός Γκλέτο Ιωάννη ΔΕ 

Μελιβοίας

6978557971 2494051924

4 Υδραυλικός Χαπίτα Βασίλειο ΔΕ 6978557972 2494051924
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Μελιβοίας

5 Υδραυλικός Σπυρούλη Φώτιο ΔΕ 

Μελιβοίας

6974344661 2494051924

 6 Υδραυλικός Δουβώρης Δημήτρης 

ΔΕ Μελιβοίας

6972001457 2494051924

7 Υδραυλικός Οικονόμου Φώτιο ΔΕ 

Ευρυμενών

6937343566 2495350210

Γ)  Κατάλογος  Ιδιωτικών  σκαπτικών  –  χωματουργικών 
μηχανημάτων στα διοικητικά όρια του Δ. Αγιάς.

Α/
Α

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ – 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ. 

ΑΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΔΡΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

1

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΤΩΤΗ,ΛΑΣΤΙΧΟ
ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ , 
JCB

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6948899495
ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ

2
ΦΟΡΤΩΤΗ, ΤΣΑΠΑ, 
ΦΟΡΤΗΓΟ,JCB

ΧΑΤΖΑΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

6973404988
ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ

3
JCB, ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΣΚΑΦΕΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6944904482
ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΡΑ

4
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΧΑΣΤΑΛΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΗ

6977079653
ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ

5

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ,ΛΑΣΤΙΧ
ΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΤΩΤΗ,JCB, 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ

ΓΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

6938012304 ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ

6 ΤΣΑΠΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

6944187317
ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ

7
ΤΣΑΠΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 
JCB

ΤΣΙΑΡΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6948509282
ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ



8
ΤΣΑΠΑ, ΦΟΡΤΩΤΗ, 
ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΤΣΑΠΑ
ΚΙ

ΓΑΡΟΦΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ

6944555612
ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ

9 JCB
ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 6946842948

ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ

10
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΤΩΤΗ

ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

6977009849 ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΙΒΟΙΑ

11

ΦΟΡΤΩΤΗ,ΓΚΡΕΙΝΤ
ΕΡ,ΤΣΑΠΑ, 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΤΩΤΗ , JCB

ΣΙΜΣΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6977280307 ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ

12
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΤΩΤΗ

ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6945272533 ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΙΒΟΙΑ

13
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΤΩΤΗ

ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ

6944631646
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ

14
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΤΩΤΗ

ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

6944631646  / 
6944638871

ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ

15
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6944562741
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ

16

ΦΟΡΤΩΤΗ, 
ΤΣΑΠΑΚΙ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ, 
ΤΣΑΠΑΚΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ,JCB

ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ 
ΟΕ (ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜ)

6945239754 ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
, ΣΚΗΤΗ

17
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ,ΤΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ,ΤΣΑΠΑ,Τ
ΣΑΠΑΚΙ

ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6981717389 ΔΕ 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΜΙΟ

18 ΤΣΑΠΑ, ΦΟΡΤΩΤΗ
ΒΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6945442213/ 
6937888731

ΔΕ 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΚΑΡΙΤΣΑ

19 ΤΣΑΠΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ

6944105882 ΔΕ 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΝΕΡΟ
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ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γενικές παρατηρήσεις, οδηγίες: 
• Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

• Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο , τηλεόραση κ.λ.π.) 

για την εξέλιξη των φαινομένων.

•  Προμηθευτείτε  εφόδια  πρώτης  ανάγκης  (φακό ,  φορητό  ραδιόφωνο με  μπαταρίες  ,  κουτί 

πρώτων βοηθειών )

• Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών , όπως π.χ. σε περίπτωση εκκένωσης της περιοχής.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε την αστυνομία (100) , ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

(199), βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν τους παραπάνω αριθμούς.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ – ΠΑΓΕΤΟΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Διατηρείτε το σπίτι ζεστό και παραμείνετε μέσα όσο αυτό είναι δυνατό.
- Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους
ηλικιωμένους.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να βγαίνουν έξω με κακοκαιρία.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
- Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο , τηλεόραση
κ.λ.π.) για την εξέλιξη των φαινομένων και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Δελτίων 
Καιρού της Ε.Μ.Υ.
-  Εάν  διαθέτετε  ,  να  έχετε  πάντα  μαζί  σας  το  κινητό  σας  τηλέφωνο  και  τον  φορτιστή  της 
μπαταρίας του.
- Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, την Αστυνομία 
(100), το ΕΚΑΒ (166) ή την Πυροσβεστική (199) και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν 
τους παραπάνω αριθμούς.
-  Προμηθευτείτε  εφόδια  πρώτης  ανάγκης  (φακό,  φορητό  ραδιόφωνο  με  μπαταρίες  ,  κουτί 
πρώτων βοηθειών ).
-  Ακολουθείτε  τις  οδηγίες  των Αρχών,  όπως π.χ.  σε περίπτωση εκκένωσης της  περιοχής , 
διευθέτηση κυκλοφορίας κ.λ.π. 

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ – ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ
Εάν κατοικείτε σε περιοχή που έχει πρόβλημα από χιονοπτώσεις :

-  Προμηθευτείτε  υλικό  θέρμανσης  (αφορά  κυρίως  τους  ορεινούς  οικισμούς),  φάρμακα  και 

τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

- Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή , έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

για τον καθαρισμό του χιονιού (φτυάρια κ.λ.π.).

- Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη

προσοχή κατά τις μετακινήσεις.

-  Αποφύγετε  τις  μετακινήσεις  και  αν  δεν  είναι  δυνατό  ,  πάρτε  τα  προληπτικά  μέτρα  που 

απαιτούνται.



Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ή ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ
• Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

 -Οδηγηθείτε σε ασφαλές σημείο χωρίς φαινόμενο έντονης χιονόπτωσης.

- Μην εκτεθείτε σε χιονοθύελλα.

• Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο :

-  Να  έχετε  μόνιμα  το  χειμώνα  στο  πορτ-μπαγκάζ  του  αυτοκινήτου  σας  τις  αντιολισθητικές 

αλυσίδες και να τις χρησιμοποιείτε εάν είναι αναγκαίο.

-Να  υπακούτε  στις  εντολές  των  αστυνομικών  οργάνων  ή  άλλων  αρμόδιων  φορέων  που 

ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

- Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο.

- Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

 -Μείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και 

τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν 

οι διασωστικές ομάδες

.
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
-  Ασφαλίστε  αντικείμενα  που  μπορεί  να  παρασυρθούν  από  τον  άνεμο  και  ενδέχεται  να 

προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

- Ελέγξτε αναρτώμενες πινακίδες.

- Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

- Αποφύγετε κολώνες με ηλεκτροφόρα καλώδια.

- Αποφύγετε δενδροστοιχίες.


