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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ 
ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΥΙΟΝΟΠΣΩΔΩΝ &ΠΑΓΔΣΟΤ 
 

 

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 
ΕΙΑΓΩΓΗ  
Η ρηνλόπησζε θαη ν παγεηόο σο θαηλόκελα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθώλ 

θαηαζηξνθώλ, γηαηί κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αλζξώπσλ θαη 

λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηηο ππνδνκέο. 

Η πεξηνρή ζηελ νπνία εθηείλεηαη ν Γήκνο Αγηάο είλαη νξεηλή – εκηνξεηλή – πεδηλή θαη ε  κεγάιε 

πςνκεηξηθή δηαθνξά εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ καο νξίσλ δηαθνξνπνηεί ηηο αλάγθεο θαηά επνρή θαη 

πεξίνδν. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ν ρεηκώλαο ζηε ρώξα καο είλαη θαηά θαλόλα ήπηνο, παξαηεξήζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έληνλεο ρηνλνπηώζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο. Από ηε δηαπίζησζε απηή πξνθύπηεη θαη ε αλάγθε βειηίσζεο 

ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο θαη νη επηπηώζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηηο ρηνλνπηώζεηο θαη ηνλ παγεηό. 

 
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΥΙΟΝΟΠΣΩΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΓΕΣΟΤ ΣΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 
Η θύξηα θαηά θαλόλα δπζκελήο επίπησζε πνπ πξνθαιείηαη από ηηο ρηνλνπηώζεηο θαη ηνλ 

παγεηό είλαη ε δηαθνπή θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζην νδηθό δίθηπν. Σα έξγα θαη νη δξάζεηο 

πνπ πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνύληαη ζηνλ Γήκν καο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ρηνλνπηώζεσλ θαη ηνπ παγεηνύ ζην νδηθό δίθηπν πξνζδηνξίδνληαη ζηα παξαθάησ ζηάδηα : 

 
ηάδιο 1ο 
 Πξν-ρεηκεξηλή πεξίνδνο (θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο 

ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ έσο θαη έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο). 

• Απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ απνρηνληζκνύ θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν κε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

• Πξνγξακκαηηζκόο πόξσλ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ γηα ηελ επόκελε 
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ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

• Πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε πιηθώλ (π.ρ. αιάηη , ςεθίδα, θηπάξηα θ.ι.π.) 

• πληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κεραλεκάησλ.  

 
ηάδιο 2ο 
 Πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο (θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο κελόο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ). 

• Αλαζεώξεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ αληηκεηώπηζεο ηνπ παγεηνύ. 

• Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ. 

• Καζνξηζκόο ππεπζύλσλ αλά νδηθό άμνλα γηα ηνλ απνρηνληζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε παγεηνύ 

βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνύ. 

• Πξνγξακκαηηζκόο βαξδηώλ θαη επηθπιαθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ βάζεη ζρεδηαζκνύ. 

• Έθδνζε νδεγηώλ από ηνλ επηθεθαιήο ζπληνληζηή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ επέκβαζεο αιιά θαη ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, έηζη ώζηε λα 

κελ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη θαη δεκηέο. 

• πζθέςεηο κε άιινπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλνπο θνξείο γηα ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία θαη 

ηνλ ζπληνληζκό ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο από θνηλνύ αληηκεηώπηζεο, σο έθηαθηεο 

αλάγθεο από ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό. 

• ύγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ Οξγάλνπ (.Σ.Ο.) κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο 

θαη εηνηκόηεηαο. 

 
ηάδιο 3ο 
 Υεηκεξηλή πεξίνδνο (θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην δεύηεξν 15λζήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ 

έσο θαη ηηο αξρέο Απξηιίνπ). 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΦΟΡΕΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΣΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 
Ο απνρηνληζκόο θαη ε αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ από παγεηό ζην νδηθό δίθηπν 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά θαλόλα ζηελ έλλνηα ηεο ζπληήξεζεο (ρεηκεξηλή ζπληήξεζε) θαη 

αληηκεησπίδνληαη κε ζηόρν ηελ αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 
Δπγαζίερ αποσιονιζμού δημοηικού οδικού δικηύος 
Ο ζρεδηαζκόο γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ απνρηνληζκνύ θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ 

από παγεηό ζην Γεκνηηθό νδηθό δίθηπν απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ. 

Η επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζην νδηθό δίθηπν, ν έιεγρνο θπθινθνξίαο, ε επηβνιή πεξηνξηζκώλ ή 

απαγνξεύζεσλ θπθινθνξίαο ζε όιν ην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ απνηειεί αξκνδηόηεηα ησλ θαηά 

ηόπνπο αξκνδίσλ Αζηπλνκηθώλ Σκεκάησλ ή Σκεκάησλ Σξνραίαο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία  

Η γλσκνδόηεζε ησλ ππεξεζηώλ απηώλ γηα ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζην νδηθό δίθηπν είλαη 

βαξύλνπζαο ζεκαζίαο. 

Καηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ παγεηνύ θαη ρηνλόπησζεο θαηά κήθνο ησλ νδηθώλ 

αμόλσλ, ε πξνιεπηηθή αθηλεηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ από ηα θαηά ηόπνπο ππεύζπλα Σκήκαηα 

ηεο Σξνραίαο ηεο ΔΛ.Α κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βαηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ από ηα 

ζπλεξγεία απνρηνληζκνύ , ζεσξείηαη σο κέηξν απνηειεζκαηηθό. 

ε πεξηπηώζεηο επηβνιήο πεξηνξηζκώλ θπθινθνξίαο, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ επί ή 

πιεζίνλ ηνπ νδηθνύ άμνλα ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ. 

 
 
Απομάκπςνζη Ακινηηοποιημένων Οσημάηων εξαιηίαρ σιονόπηωζηρ ή 
παγεηού. 
ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, νη ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηε 

δεκόζηα θπθινθνξία ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ θάζε κέηξν έηζη ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη 

θίλδπλνο ή δεκηέο ηξίησλ πξνζώπσλ ή άιισλ έλλνκσλ αγαζώλ από ηε δεκόζηα θπθινθνξία. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη άκεζα λα ελεξγνύλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρόλ αθηλεηνπνηεκέλσλ 

νρεκάησλ. 
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Απεγκλωβιζμόρ και Γιάζωζη οδηγών και επιβαηών εξαιηίαρ 

σιονόπηωζηρ ή παγεηού. 
Ο απεγθισβηζκόο θαη ε δηάζσζε νδεγώλ θαη επηβαηώλ είλαη αξκνδηόηεηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ, γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ επηβαηώλ, όηαλ απηό 

επηβάιιεηαη (πνιύσξε αλακνλή θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξόλνηα γηα ηε δηαλνκή 

θιηλνζθεπαζκάησλ θαη πξόρεηξσλ γεπκάησλ. 

 
 
Οι κςπιόηεπερ ςποσπεώζειρ ηων εμπλεκομένων ςπηπεζιών ηος Γ. 

Αγιάρ / θοπέων έσοςν ωρ κάηωθι : 
 

Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γ. Αγηάο 

α) Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Αγηάο πνπ ιακβάλεη 

πξνεηδνπνηήζεηο (δειηία ΔΜΤ θ.ι.π.) γηα κεηαβνιή ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ελεκεξώλεη άκεζα 

κέζσ email, ηειέθσλν ή θαμ, ηνλ Γήκαξρν, ην Σνπηθό ΣΟ, ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ην 

Σκήκα Καζαξηόηεηαο & Πξαζίλνπ θαζώο θαη ηελ Κνηλσληθή Μέξηκλα (Βνήζεηα ζην πίηη θιπ) θαη 

ηελ ΓΔΤΑ πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ηδησηηθώλ κέζσλ πνπ ηεινύλ ππό θαζεζηώο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ. 

β) Απνζηέιιεη επίζεο κε email ηα πξνεηδνπνηεηηθά δειηία ζηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη ζηα 

ΚΔΠ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σ.Κ. θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο 

αξκνδηόηεηαο ηνπο (Γει. ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα πνπ αλήθνπλ) κέζσ θηλεηνύ – ζηαζεξνύ 

ηειεθώλνπ ε κέζσ κελύκαηνο ζε θηλεηό ηειέθσλν θαζώο θαη ηνπο πνιίηεο θάζε Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο κε ηνηρνθόιιεζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθώλ δειηίσλ ζε εκθαλή ζεκεία (ΚΔΠ, ηέσο 

Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα, ηέσο Κνηλνηηθά Καηαζηήκαηα, θνύξλνη θαθελεία, ηαηξεία θιπ) θαζώο 

θαη άιιν πξόζθνξν κέζν. 

γ) Απνζηέιιεη ζηηο δηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη ζηα ΚΔΠ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πνιίηεο θάζε Σνπηθήο Κνηλόηεηαο.  

δ) Παξάιιεια, ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ κε 

θνξείο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα (ΔΛ.Α., Π.Τ., Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο , ΔΚΑΒ, 

ΓΔΓΗΔΔ θ.ι.π.) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπληνληζκόο ηνπ όινπ έξγνπ. 

ε) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  πξνρσξά ζηελ 

έθδνζε πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο θαη βαξδηώλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 
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Σμήμα Σεσνικών Τπηπεζιών & Σμήμα Καθαπιόηηηαρ & Ππαζίνος ηος Γήμος 

Αγιάρ  

α) Πξνιεπηηθόο έιεγρνο όισλ ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ , κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θ.η.ι. ηνπ 

Γήκνπ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απνρηνληζκό, αληηκεηώπηζε παγεηνύ θαη ινηπέο 

δξάζεηο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

β) Πξνγξακκαηηζκόο πξνκήζεηαο απαξαίηεησλ εξγαιείσλ (θηπάξηα θ.ι.π.) γηα απνρηνληζκό – 

ξίςε άιαηνο, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ κέζσλ (π.ρ. αιπζίδεο νρεκάησλ) γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηώλ απνρηνληζκνύ –αληηκεηώπηζεο παγεηνύ. 

γ) Άκεζε απνθαηάζηαζε δεκηώλ ιόγσ παγεηνύ ή άιισλ επαγόκελσλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. 

θαηνιηζζήζεηο) ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

δ) πληήξεζε – θαζαξηζκόο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αγηάο από 

κεηαθηλνύκελα πιηθά θαη θαηαζθεπή ηερληθώλ κέζσλ (ξείζξα – ζσιελσηά) γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο νκαιήο ξνήο ησλ όκβξησλ πδάησλ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο πδάησλ ζην νδόζηξσκα 

κε θίλδπλν ηελ νιηζζεξόηεηα απηνύ κεηά από παγεηό. 

ε) Πξνγξακκαηηζκόο εθηέιεζεο λέσλ έξγσλ, όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. 

ζη) Άκεζνο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ όκβξησλ πδάησλ αξκνδηόηεηάο ηεο. 

δ) Καηαγξαθή θαη απεηθόληζε ζε ράξηε ησλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Αγηάο, ηα νπνία είλαη πηζαλόλ θάησ από ζπλζήθεο εληόλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ λα 

παξνπζηάζνπλ θαηλόκελα παγεηνύ. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζηα ζεκεία ηα νπνία 

ην νδηθό δίθηπν δηαζηαπξώλεηαη κε ρείκαξξνπο ρσξίο γέθπξα. Η αλσηέξσ θαηαγξαθή 

θνηλνπνηείηαη ζην  Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Αγηάο  , ζηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο Π..Δ. θαζώο θαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Αγηάο  θαη ζην Αζηπλνκηθό Σκήκα 

Αγηάο . 

ε) Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ απνζήθεπζε άιαηνο – ςεθίδαο ζε 

επηιεγκέλνπο ρώξνπο.  

ζ) πληήξεζε - απνρηνληζκόο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ από παγεηό (ρεηκεξηλή 

ζπληήξεζε) ζην νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηαο Γήκνπ Αγηάο. 

η) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ηερληθώλ ππεξεζηώλ – ηερληθώλ έξγσλ θαη ηνπ ν Πξντζηάκελνο 

ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηόηεηαο νξίδνπλ ππεπζύλνπο θαη επηθεθαιήο γηα ηηο εξγαζίεο απνγρηνληζκνύ 

θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ παγεηνύ ηνπ εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ησλ πνιενδνκηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη νηθηζκώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ. 

θ) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ηερληθώλ ππεξεζηώλ – ηερληθώλ έξγσλ θαη ν Πξντζηάκελνο 

ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηόηεηαο πξνρσξνύλ ζηελ έθδνζε πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο θαη βαξδηώλ 

ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 
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Κνηλωληθή Πξνζηαζία  

α) Μέξηκλα γηα ηελ έγθπξε θαηαγξαθή ησλ ρώξσλ θηινμελίαο αζηέγσλ ζε πεξίπησζε ρακειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ επάλδξσζε απηώλ κε είδε 

πξώηεο αλάγθεο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθό πιηθό. 

β) Καηαγξαθή ησλ αζηέγσλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

γ) πλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηελ Γ/λζε Τγείαο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο  όζνλ αθνξά ηε δπλαηόηεηα θηινμελίαο ζε μελνδνρεία, ηελ παξνρή εηδώλ 

πξνζσξηλήο ζηέγαζεο αιιά θαη ηελ παξνρή θιηλνζθεπαζκάησλ , εηδώλ ζίηηζεο θαη ινηπώλ 

αγαζώλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

δ)Πξνώζεζε, αλάπηπμε, νξγάλσζε εζεινληηθώλ νκάδσλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο θαη 

πηζηνπνηεκέλσλ εζεινληηθώλ νκάδσλ αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ε) Λεηηνπξγία κνλάδσλ ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

πιεγέλησλ. 

ζη) Μέξηκλα γηα ηελ παξνρή θνηλσληθήο – νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ από ηηο 

θαηαζηξνθέο. 

δ) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  πξνρσξά ζηελ 

έθδνζε πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο θαη βαξδηώλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

 
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αγιάς 

α) Άκεζνο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ όκβξησλ πδάησλ αξκνδηόηεηάο ηεο.  

β) Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηεο (γεσηξήζεηο, θέληξα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ , δίθηπα ύδξεπζεο θ.η.ι.) από θαηλόκελα παγεηνύ. 

γ) Ο Πξντζηάκελνο - Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ νξίδεη ππεπζύλνπο θαη επηθεθαιήο γηα ηηο εξγαζίεο 

ησλ δεκηώλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο. 

δ) Ο Πξντζηάκελνο - Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ πξνρσξά ζηελ έθδνζε πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο 

θαη βαξδηώλ ησλ ππαιιήισλ ηεο. 

 
Γηνηθεηηθέο – Τπεξεζίεο & ΚΔΠ Γ. Αγηάο. 

α) Λακβάλνπλ ηηο πξνεηδνπνηήζεηο (δειηία ΔΜΤ θ.ι.π.) γηα κεηαβνιή ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

κέζσ email από ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γ. Αγηάο θαη  ελεκεξώλνπλ άκεζα ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ Σ.Κ. θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο αξκνδηόηεηαο ηνπο (Γει. ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα 

πνπ αλήθνπλ) κέζσ θηλεηνύ – ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ ε κέζσ κελύκαηνο ζε θηλεηό ηειέθσλν 

θαζώο θαη ηνπο πνιίηεο θάζε Σνπηθήο Κνηλόηεηαο κε ηνηρνθόιιεζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθώλ 

δειηίσλ ζε εκθαλή ζεκεία (ΚΔΠ, ηέσο Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα, ηέσο Κνηλνηηθά Καηαζηήκαηα, 

θνύξλνη θαθελεία, ηαηξεία θιπ) θαζώο θαη άιιν πξόζθνξν κέζν. 
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β) Δλεκεξώλεη ηνπο θαηνίθνπο γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην κλεκόλην 

ελεξγεηώλ ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ηξόπν όπσο 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

γ) Ο Πξντζηάκελνο ησλ Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ν Πξντζηάκελνο ησλ ΚΔΠ ηνπ Γ. Αγηάο 

πξνρσξά ζηελ έθδνζε πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο θαη βαξδηώλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 

 
Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

α) Λακβάλνπλ ηηο πξνεηδνπνηήζεηο (δειηία ΔΜΤ θ.ι.π.) γηα κεηαβνιή ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

κέζσ email από ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γ. Αγηάο θαη  ελεκεξώλνπλ άκεζα ηνπο 

παξαγσγνύο θαη θηελνηξόθνπο ηνπ Γ. Αγηάο ζε ζπλεξγαζία ηηο αξκόδηεο δηεπζύλζεηο ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ (Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γ/λζε Κηεληαηξηθήο, θιπ.) 

 
Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο. 

 Οη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο Γ.Γ.Π.Π. κπνξνύλ λα 

αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ Γήκνπ. Οη ρώξνη δξάζεο ησλ νκάδσλ 

θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε έληαμήο ηνπο. Οη δξάζεηο δε πνπ αλαιακβάλνπλ απνηεινύλ κέξνο 

ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ην .Σ.Ο. 

 
ΦΟΡΔΙ ΔΠΙΗΜΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ή ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ 

- Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

- Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο  

- Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο  

- Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Αγηάο/Γξαθείν  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

- Π.Τ. , ή ΔΜΑΚ γηα απεγθισβηζκό αηόκσλ  

- ΔΚΑΒ κε αζζελνθόξα γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθνύ αζζελείαο ή ηξαπκαηηζκνύ. 

- Αζηπλνκία γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ (ξύζκηζε θπθινθνξίαο) 

- Οξγαληζκνί θαη Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο 

-  Ννζνθνκεία & Κέληξα Τγείαο. 

 
ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 Γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζε θάζε ηνπηθή ή δεκνηηθή θνηλόηεηα ή νκάδα 

κε ηελ νπνία ε αξκόδηα ππεξεζία (Π.Τ. , θ.ι.π.) έξρεηαη ζε επαθή γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, πιελ ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ αληηδεκάξρσλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ 

ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γ. Αγηάο  είλαη ην εθιεγκέλν Σνπηθό πκβνύιην θαη ηα κέιε ηνπ ( 

όπνπ είλαη κνλνκειέο ζα είλαη ν Πξόεδξνο). 
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Σνπ ζπληνληζκνύ ησλ νκάδσλ πξνΐζηαηαη ν ππεύζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Αγηάο , ν 

νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιήςε ηεο πξώηεο εηδνπνίεζεο από ηηο Τπεξεζίεο. 

 ηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο 

νξγαλώζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Δηδηθόηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζε επίπεδν λνκνύ κε βάζε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ γεσξγηθώλ θαη ησλ θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, γίλεηαη από ηηο 

αξκόδηεο δηεπζύλζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ (Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γ/λζε 

Κηεληαηξηθήο, θιπ.) ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

ελνηήησλ. Ννείηαη όηη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηε βαηόηεηα 

ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ απνηειεί αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο ππεπζύλσλ Σξνραίσλ Σκεκάησλ 

ηεο ΔΛ.Α. 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 
 
 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΥΙΟΝΟΠΣΩΔΩΝ ΚΑΙ 
ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ ΠΑΓΔΣΟΤ  ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 
 
Γενικά: 
1. Ο Γήκαξρνο Αγηάο έρεη ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ θαη επίβιεςεο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ . 

2. Με εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ Αγηάο θαη ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θηλεηνπνηνύληαη όινη 

νη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Αγηάο, ώζηε λα 

βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ. 

3. Ο Γήκαξρνο Αγηάο  πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη άκεζα από ην Αζηπλνκηθό ηκήκα Αγηάο ή ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Αγηάο γηα ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ 

 
Φάζη 1η 
πλήζεο εηνηκόηεηα - Δλεξγνπνίεζε 

• Σν  Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεξγνπνηείηαη ακέζσο κόιηο ιεθζεί έγγξαθε ελεκέξσζε 

από ηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ .ΘΔΑΛΙΑ. όηη αλακέλνληαη έληνλα 

θαηξηθά θαηλόκελα (ρηνλνπηώζεηο , παγεηόο , θ.ι.π.) θαη ελεκεξώλεη άκεζα κέζσ email, 

ηειέθσλν ή θαμ, ηνλ Γήκαξρν, ην Σνπηθό ΣΟ, ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ην Σκήκα 

Καζαξηόηεηαο & Πξαζίλνπ, ηελ Κνηλσληθή Μέξηκλα, ηελ ΓΔΤΑ θαζώο θαη ηηο Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο θαη ηα ΚΔΠ ηνπ Γ. Αγηάο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδησηηθώλ κέζσλ πνπ ηεινύλ ππό θαζεζηώο 

πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ. 

• Μέζσ ησλ Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ ΚΔΠ ηνπ Γ. Αγηάο ελεκεξώλεη ηνπο Αληηδεκάξρνπο 

θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σ.Κ. θαζώο θαη ηνπο θαηνίθνπο γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο 

ζύκθσλα κε ην κλεκόλην ελεξγεηώλ ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 

 
Φάζη 2η

 
Απμεκέλε εηνηκόηεηα 
• Δθόζνλ ηα θαηξηθά θαηλόκελα ζπλερίδνληαη θαη είλαη βέβαην όηη αλακέλνληαη ρηνλόπησζε – 

παγεηόο θαη άιιεο θαηαζηξνθέο γίλεηαη επξύηεξε θηλεηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο.  

• πγθαιείηαη ην πληνληζηηθό ηνπηθό Όξγαλν (.Σ.Ο.) θαη δίλεη εληνιέο – θαηεπζύλζεηο ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο .Π.Ο. θαη ην κλεκόλην ελεξγεηώλ ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ .ΘΔΑΛΙΑ . 

Σν .Σ.Ο. Γήκνπ Αγηάο απνηειείηαη από ηνπο : 

1) Γθνπληάξαο Αληώληνο, Γήκαξρν Αγηάο 
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2) θαξθάιε Υξήζην, Γεκ. ύκβνπινο 

3) Καιαγηά Γξεγόξην, Γεκ. ύκβνπινο 

4) Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πξ/λνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο Θεζζαιίαο-

ηεξεάο Διιάδνο 

5) Καξακπνύδεο Υξήζηνο, Πξ/λνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο  Θεζζαιίαο 

6) Γαζάξρεο Αγηάο 

7) Γαζάξρεο Λάξηζαο 

8) Ππξνζβεζηηθό Κιηκάθην Αγηάο 

9) Αζη. Σκήκα Αγηάο 

10) Αζη. Σκήκα Ραςάλεο 

11) Τπνιηκελαξρείν Αγηνθάκπνπ 

 

 
Φάζη 3η 
 Άκεζε θηλεηνπνίεζε επέκβαζε 

Ο Γήκαξρνο Αγηάο  δξνκνινγεί δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε : 

- ηελ θηλεηνπνίεζε δηα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθόκελν δπλακηθό θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Αγηάο , ηα νπνία έρνπλ 

ηεζεί ζε εηνηκόηεηα 

- Σνλ έιεγρν ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ αξκνδηόηεηαο Γήκνπ Αγηάο  γηα ηελ 

δηαπίζησζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο ρηνλνπηώζεηο, ηνλ παγεηό ή άιια 

επαγόκελα θαηλόκελα (θαηνιηζζήζεηο θ.ι.π.) θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

- Σε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αγηάο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνύο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο. 

- Σελ πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ θαηαζηξνθώλ ιόγσ 

ρηνλνπηώζεσλ , παγεηνύ θαη επαγόκελσλ θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ κε ζηόρν ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

- Σελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπώλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π.. , ΔΛΑ ,  

θ.η.ι.) 

- Σελ ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Θ. θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδνο  

- ε πεξηπηώζεηο πνπ ην δπλακηθό θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο δελ επαξθνύλ γηα ηελ 

άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ ρηνλνπηώζεσλ – παγεηνύ, θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ 

θ.ι.π., ν Γήκαξρνο Αγηάο  δύλαηαη λα πξνρσξάεη ζε έθδνζε απνθάζεσλ κίζζσζεο ηδησηηθώλ 

κεραλεκάησλ έξγσλ 
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- Με εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ δύλαηαη λα παύζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα ζρνιεία ζε πεξηνρέο 

όπνπ είλαη ζε εμέιημε θαηλόκελα ρηνλόπησζεο – παγεηνύ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 

- Σα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ δύλαηαη λα θηλνύληαη ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο , θαζώο θαη 

εθηόο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη δώλε επζύλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ 

πεξηζηαηηθώλ (24σξε επηθπιαθή) όπσο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Γ. Αγηάο. 

-  Ο Γήκαξρνο Αγηάο πξνβαίλεη ζε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ 

πνιηηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηόπνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ ή Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ, εάλ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη ε πεξηνρή ηνπο απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή 

επηθείκελε θαηαζηξνθή. Η δξάζε γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ γίλεηαη κεηά 

από εηζήγεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ (Γ/λζε Σ.Τ.) θαη όηαλ πξνθύπηνπλ δεηήκαηα δεκόζηαο 

πγείαο από ηηο θαηά ηόπνπο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Πξαγκαηνπνηείηαη δε κόλν όηαλ έρεη 

εμαζθαιηζηεί εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. Η δξάζε ηεο 

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ σο κέηξν δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία 

ησλ πνιηηώλ , έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθό , βαζηδόκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ 

θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζε ρώξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί 

ε απόθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. Η ελ ιόγσ ζρεηηθή δηάηαμε δελ έρεη εθαξκνγή, όηαλ ε αζθάιεηα 

θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηόκσλ πνπ επξίζθνληαη εληόο ππνδνκώλ ή εγθαηαζηάζεσλ 

θνξέσλ , ηειεί ππό επνπηεία ή θαηεπζύλεηαη από εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο θαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπο απνηειεί επζύλε ησλ δηνηθήζεσλ ( λνζνθνκεία θ.ι.π.). 

 
 
Φάζη 4η 
 Απνθαηάζηαζε – αξωγή 

- Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεκεξώλεη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  Θεζζαιίαο 

ηεξεάο Διιάδνο γηα άκεζε απνθαηάζηαζε θαη αξσγή ζε νκάδεο πιεζπζκνύ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ άκεζν πξόβιεκα δηαβίσζεο . 

- πγθξνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο επηηξνπέο θαηαγξαθήο δεκηώλ 

θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ. 

-  Μεηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ ρηνλόπησζεο – παγεηνύ ν Γήκαξρνο Αγηάο  εθηηκώληαο 

ηηο επηπηώζεηο, όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη θαη από λεόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ 

ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ, θαη ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην θαηαγεγξακκέλν 

ηζηνξηθό εθδήισζεο ρηνλνπηώζεσλ – παγεηνύ ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, ζπγθξνηεί ζπλεξγεία 

από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Αγηάο  (Σερληθέο Τπεξεζίεο) πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνύλ θαη λα 

πξνβνύλ εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο ζε έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ απνρηνληζκέλσλ 

έξγσλ θαζώο θαη ζε άκεζν νπηηθό έιεγρν ησλ ινηπώλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

γηα ηε δηαπίζησζε ηπρόλ βιαβώλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνύ θαη ησλ κέζσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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-  Ο Γήκαξρνο Αγηάο  ζύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο πνπ ιακβάλεη από ηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη 

έρνληαο ππόςε ηπρόλ αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ άιισλ θνξέσλ (Π, 

ΔΛΑ, θ.η.ι.) πξνβαίλεη ζε ηεξάξρεζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ζπγθξνηεί θαηάιιεια ζπλεξγεία γηα 

ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπ, ησλ νπνίσλ έρεη 

επεξεαζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ή έρνπλ ππνζηεί δεκηέο όπσο : 

- Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο – νδηθήο θπθινθνξίαο ησλ απνθιεηζκέλσλ νδώλ 

αξκνδηόηεηαο Γήκνπ Αγηάο  

- Απνθαηάζηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο.  

-  Ννείηαη όηη θαηά πξνηεξαηόηεηα εμεηάδνληαη ηα αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο θαη 

απεγθισβηζκνύ όπσο θαη ε δηάλνημε ησλ απνθιεηζκέλσλ δξόκσλ αξκνδηόηεηαο Γήκνπ Αγηάο  

γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ ζσζηηθώλ ζπλεξγείσλ πξνο θαη από ηελ 

πιεγείζα πεξηνρή π.ρ. πεξηνρή πνπ εδξεύνπλ Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο θ.ι.π. 

-  ε πεξηπηώζεηο πνπ ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ Αγηάο  δελ επαξθνύλ γηα ηελ 

άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ζνβαξώλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ δεκηώλ , ν Γήκαξρνο Αγηάο  

δύλαηαη λα αηηείηαη ηε ζπλδξνκή ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή 

ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

-  Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αγηάο (Σερληθέο Τπεξεζίεο – Γ.Δ.Τ.Α.) πξνβαίλνπλ άκεζα 

ζε πγεηνλνκηθό έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ ύδαηνο. 

-  Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Αγηάο  

ζπλερίδεη ην έξγν ηεο πεξαηηέξσ ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ θαη εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ησλ 

πιεκκπξώλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ Γήκνπ Αγηάο . 

-  Με βάζε ηα λεόηεξα δεδνκέλα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ν Γήκαξρνο Αγηάο .Η ελεκέξσζε απηή 

έρεη σο ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γεκάξρνπ Αγηάο ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θαη 

ζηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ ηεο  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Γήκνπ Αγηάο . 

-  ε πεξίπησζε ηνπηθήο θαηαζηξνθήο ν Γήκαξρνο Αγηάο  αηηείηαη ζηελ Π.Θ. θαη ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδνο ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηελ θήξπμε 

ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

-  Ο Γήκαξρνο Αγηάο πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε – απνθαηάζηαζε) κπνξεί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό λα νξγαλώλεη 

πληνληζηηθό Κέληξν. 

-  Σν ελ ιόγσ θέληξν ιεηηνπξγεί κε επζύλε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε αζθαιή 

ρώξν. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ιόγνη ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ επηβάιινπλ ηελ παξνπζία ζπλδέζκσλ από άιινπο επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθόκελνπο θνξείο, ν Γήκαξρνο Αγηάο δύλαηαη λα αηηεζεί ηε δηάζεζή ηνπο. 
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-  ε πεξηπηώζεηο εθηεηακέλσλ δεκηώλ είλαη δπλαηή ε πξόζιεςε από ηνλ Γήκν πξνζσπηθνύ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο γηα ηελ θάιπςε απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ 

(άξζξν 212 ηνπ Ν. 3584/07). 

- ε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη ε άκεζε εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

θαηαζηξνθώλ ιόγσ ζενκεληώλ, απηά κπνξνύλ λα εθηεινύληαη κε απεπζείαο αλάζεζε. 

-  Σα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ δύλαηαη λα θηλνύληαη ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο , θαζώο θαη 

εθηόο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη δώλε επζύλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ 

πεξηζηαηηθώλ (24σξε επηθπιαθή) όπσο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Γ. Αγηάο. 

 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΔΙ ΣΟΤ ΠΛΗΓΔΝΣΔ 
Η θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ππνζηεξίδεηαη 

άκεζα από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κέζσ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ, όηαλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ (δηακνλή – δηαηξνθή) θαη ζηε 

ζπλέρεηα από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο δηα ησλ αξκνδίσλ 

Γηεπζύλζεσλ Πξόλνηαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.  

Θέκαηα απνδεκηώζεσλ ζηε θπηηθή, δσηθή θαη αιηεπηηθή παξαγσγή, θαζώο θαη ζην θπηηθό, 

δσηθό, αιηεπηηθό, πάγην θαη έγγεην θεθάιαην από θαηαζηξνθέο ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκό 

Κξαηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Δληζρύζεσλ (ΚΤΑ 281245/2008, ΦΔΚ 628/Β΄/2008) κε αξκόδην θνξέα 

πινπνίεζεο ηνλ Δ.Λ.Γ.Α. 

 
 
ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΟΙΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΥΙΟΝΟΠΣΩΔΩΝ - ΠΑΓΔΣΟΤ 
Η ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη 

από ρηνλνπηώζεηο , θαηλόκελα παγεηνύ θαη άιια επαγόκελα απηώλ θαηλόκελα γίλεηαη ζε 

θεληξηθό επίπεδν από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ν3013/2002).  

Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.  

ε επίπεδν Γήκνπ ε ελεκέξσζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθώλ δειηίσλ θαζώο θαη ε ιήςε κέηξσλ 

απηνπξνζηαζίαο,  ζα γίλεηαη από ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα ΚΔΠ ηνπ Γ. Αγηάο κε 

ηνηρνθόιιεζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθώλ δειηίσλ θαη ησλ κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο, ζε εκθαλή 

ζεκεία (ΚΔΠ, ηέσο Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα, ηέσο Κνηλνηηθά Καηαζηήκαηα, θνύξλνη θαθελεία, 

ηαηξεία θιπ) θαζώο θαη άιιν πξόζθνξν κέζν. 

ηελ ελεκέξσζε απηή γίλεηαη ζαθέο όηη νη πνιίηεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ιόγσ ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ εθηόο από ηα ηειέθσλα 

έθηαθηεο αλάγθεο (100,199, 166, θιπ) θαη ζηνλ Δληαίν Δπξσπατθό Αξηζκόο Κιήζεο 112. Ο 
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Δληαίνο Δπξσπατθόο Αξηζκόο Κιήζεο 112 εμππεξεηεί θαη Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηε ρώξα καο ζε δπν από ηηο θύξηεο επξσπατθέο γιώζζεο (αγγιηθά θαη γαιιηθά).  

Σν παξόλ κλεκόλην δίλεη ην θεληξηθό άμνλα γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηώλ, ηε δηάηαμε ησλ 

κεραλεκάησλ θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη. 

 
 
 
 
 
Αναπόσπαστο τμήμα τος παπόντορ αποτελούν τα εξήρ παπαπτήματα : 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο (Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρσλ, ΣΟ, Πξντζηακέλσλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γ. Αγηάο θαη έθηαθηεο αλάγθεο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ & 

Πξνέδξσλ Σνπηθώλ θαη Γεκ. Κνηλνηήησλ ηνπ Γ. Αγηάο). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 :  Α) Δπηθαηξνπνηεκέλνο θαηάινγνο επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη 

ν  Γήκνο Αγηάο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ρηνλνπηώζεσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ  παγεηνύ 

(κεραλήκαηα έξγνπ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θ.ι.π.). 

         Β) Καηάινγνο πξνζσπηθνύ ηνπ Γ. Αγηάο ησλ Δκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηώλ 

         Γ)Καηάινγνο Ιδησηηθώλ ζθαπηηθώλ – ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ ζηα 
δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γ. Αγηάο. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : Μέηξα απηνπξνζηαζίαο 

 
 

                                                                 Αγηά Ννέκβξηνο 2018 
 
                    Ο Γήκαξρνο Αγηάο 
 
 
 
 

Αληώλεο Ν. Γθνπληάξαο 
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ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 

Α/Α 
ΔΗΜΑΡΧΟ, ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΗΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  
FAX 

 
Email 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 Διμαρχοσ 
Γκουντάρασ 
Αντώνιοσ 

6978557979 2494350105 2494023783 
gount7@gmail.co
m  

2 
Αντιδιμαρχοσ ΔΕ  
Αγιάσ 

μυρλισ Βαςίλειοσ 6944799785 2494350106 2494023783 
nikolaos.karaferias
@0559.syzefxis.go
v.gr 

3 
Αντιδιμαρχοσ ΔΕ 
Λακζρειασ 

 
Σςιώνθσ Αςτζριοσ 

6947227744 2494350300 2494350320 

alexafouk@gmail.c
om  
steliosants@outlo
ok.com.gr  

4 
Αντιδιμαρχοσ ΔΕ 
Μελιβοίασ 

 
Λζτςιοσ Βαςίλειοσ 

6978557980 2494350200 
2494051722 
2494023783 

vasletsios@outloo

k.com  

5 
Αντιδιμαρχοσ ΔΕ 
Ευρυμενών 

 
Γιάνναροσ Γεώργιοσ 

6932262986 2495350200 2495091273 
la@evrimenon.gr 

 

 6 
Τπεφκυνοσ Δθμ. 
φμβουλοσ  Πολ. 
Προςταςίασ 

 
Γιαννουλζα Χριςτίνα 

6944606321 2494024513 2494022351 
giannouleaxri@gm
ail.com 

 
 

 
Α/Α 

ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΙ ΣΜΗΜΑΣΩΝ & 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ. ΑΓΙΑ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  
FAX 

 
Email 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 

Προϊςτάμενοσ 
Σμιματοσ 
Περιβάλλοντοσ & 
Πολιτικισ 
Προςταςίασ 

Παπακώςτασ 
Δθμιτριοσ 

6947615841 2494024513 2494022351 dp@evrimenon.gr  

2 
Προϊςτάμενοσ 
Σμιματοσ Σεχνικών 
Τπθρεςιών 

Μπαρτηώκα 
Ακαναςία 

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

3 

Προϊςτάμενοσ 
Σμιματοσ 
Κακαριότθτασ & 
Πραςίνου 

Γουργιώτθσ 
Δθμιτριοσ 

6936540577 2494024510  
grafeiokiniseosagia
s@gmail.com  

4 
Προιςτάμενοσ 
Διοικθτικών 
Τπθρεςιών 

πανόσ Ιωάννθσ 6970063774 2494022811 2494022811 
skhgiann@yahoo.g
r  

5 Προιςτάμενοσ ΚΕΠ Ηιάκασ Μίλτοσ 6978774483 2494051604 2494051606 
miltosfot@yahoo.g
r  

 6 
Προϊςτάμενοσ 
ΔΕΤΑ Αγιάσ 

Μπουηοφκθσ Αλζξιοσ 6978557968 2494024188 2494024288 
deyam1@otenet.g
r  

7 
Προϊςτάμενοσ 
Κοινωνικισ 
προςταςίασ 

Γκαςδράνθσ  
Θεόδωροσ 

6945238086 2494350314 24943-50320 
teogasdranis@075
1.syzefxis.gov.gr  
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Α/Α 

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΣΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΟ) Δ. 
ΑΓΙΑ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  
FAX 

 
Email 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 Διμαρχοσ Δ. Αγιάσ Γκουντάρασ 
Αντώνιοσ 

6978557979 2494350105 2494023783 gount7@gmail.c
om   

  

2 Δθμ. φμβουλοσ Δ. 
Αγιάσ 

καρκάλθσ Χριςτοσ 6973315451 2494350100 2494023783 chrisskarkalis@y
ahoo.gr  

3 Δθμ. φμβουλοσ Δ. 
Αγιάσ 

Ριηοφλθσ τζφανοσ 6974197249 2494350100 
2494024510 

2494023783 info@dimosagia
s.gr  

4 Δθμ. φμβουλοσ Δ. 
Αγιάσ 

Καλαγιάσ Γρθγόριοσ 6931179493   kalgrigoris@gm
ail.com  

5 Δθμ. φμβουλοσ Δ. 
Αγιάσ 

Μαςοφρασ Γεώργιοσ 6956425411   gs_masouras@h
otmail.com 

 6 ΠΤΡ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ  
ΑΓΙΑ 

Πάτςθσ Αλζξανδροσ 
Λάλασ Δθμιτριοσ 
 

6971502236 
6972285773 
 

24940-24089 
24940-23199 

 
24940-24289 

klimakioagia@g
mail.com 

7 ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 
ΣΜΘΜΑ ΑΓΙΑ 

Βλαχογιάννθσ 
Βαςίλειοσ 
 

6934064198 
 

2494024550 
2494024555 

2494024559 atagiaslarisas@
astynomia.gr 

8 ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 
ΣΜΘΜΑ ΣΕΜΠΩΝ 

Χαριςμανίδθσ 
Πρόδρομοσ 
Μαγγάρασ Ιωάννθσ 

6984513537 2495093514 2131527586 at.tempon@ast
ynomia.gr 

9 ΤΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΤ 

Αντωνίου Χριςτοσ 
Λουλοφδθσ Ανδρζασ 

6949987380 
6945545069 

2494052222 2494052222 agiokampos@hc
g.gr  

10 ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑ Κατςικάτςου 
Διμθτρα 

6977430638 2494022220  dasagias@apdth
est.gov.gr  

11 ΔΑΑΡΧΕΙΟ 
ΛΑΡΙΑ 

Σςιόφασ Δθμιτριοσ 
Μπάκαβου 
Αναςταςία 

 2410671360 
2410671510 

2410671517 daslar@apdthes
t.gov.gr  

12 Κ.Τ. ΑΓΙΑ   24940-22222   

13 Δ.Ε.Θ.   2494022323   

14 ΟΣΕ Βλάβεσ   2410995571-
72-73 -13888 

  

15 ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ 
Δ/Θ ΘΕΑΛΙΑ 
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΙΑ 

   
2413503624 

 
2413503669 

polprostasia@a
pdthest.gov.gr 

16 ΠΕΡ. ΘΕΑΛΙΑ 
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΙΑ 

  2413506426 2410535097 polprost@thesal
ly.gov.gr 

17 ΧΧΙV ΣΕΘ/ΝΘ 
ΣΑΞΙΑΡΧΙΑ (10 Ι-

ΦΛΩΡΙΝΑ) 
3ο ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι 

Θεοχαρίδθσ 
Δθμιτριοσ 
Διμηασ Νικόλαοσ 

 2352094033 
2352094203 

2352094097  

 
 

Α/Α 
ΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX 
 

Email 
ΙΔΙΟΣΗΣΑ  ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 ΙΣΟΕΛΙΔΑ  ΔΘΜΟΤ  ΑΓΙΑ 
  

2494350121 2494023783 
www.dimosagia
s.gr 

2 ΡΑΔΙΟ ΑΓΙΑ   2410255155 2410255140  

3 ΡΑΔΙΟ ΚΙΑΒΟ   2410554070  info@rk978.gr 

5 ΡΑΔΙΟ ΒΕΛΙΚΑ  6979333463   
velikafm@gmail
.com 
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Α/Α 
ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX 
 

Email 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 
Ιδιώτθσ – Μζλοσ 
του Ερυκροφ 
ταυροφ Λάριςασ 

Σςιάρασ Νικόλαοσ 6977318910    

       

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ  

 
A/A 

 
Δ.Κ./Σ.Κ. 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ 
ΚΙΝΗΣΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ 
ΣΑΘΕΡΟ 

1 ΑΓΙΑ ΜΠΑΣΗΙΟΛΑ      ΗΑΧΟ 6946215108 24943-50100 

2 ΑΕΣΟΛΟΦΟΤ ΝΣΙΚΟΤΔΘ  ΔΙΑΜΑΝΣΘ 6970014715 24940-41360 

3 ΑΝΑΒΡΑ ΜΠΟΤΡΝΣΕΝΑ ΓΡΘΓ. 6940850468 24940-41415 

4 ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΤ ΜΠΑΡΑΚΟ         ΓΕΩΡΓΙΟ 6948503087 24940-41369 

5 ΕΛΑΦΟΤ ΚΟΜΑ              ΝΙΚΟΛΑΟ 6972691329 24940-61250 

6 ΜΕΓΑΛΟΒΡΤΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ          ΕΤΑΓΓΕΛΟ 6948504179 24940-22540 

7 ΜΕΣΑΞΟΧΩΡΙΟΤ ΠΑΣΙΑΒΟΤΡΑ  ΙΩΑΝΝΘ 6975984830 24940-24513 

8 ΝΕΡΟΜΤΛΩΝ ΜΟΧΟ      ΘΕΟΔΩΡΟ 6974578003 24940-22496 

9 ΠΟΣΑΜΙΑ ΚΕΡΑΜΕΤ   ΔΘΜΘΣΡΙΟ 6972402306 
6936519651 

24940-23066 

10 ΑΜΤΓΔΑΛΘ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ     ΑΛΕΞ. 6976883547 24940-61050 

11 ΑΝΑΣΟΛΘ ΚΑΡΑΦΕΡΙΑ  ΑΧΙΛΛΕΑ  6948752071 24940-81244 

12 ΔΘΜΘΣΡΑ ΠΛΑΣΘ               ΒΑΙΛΕΙΟ  6977861930 24943-50300 

13 ΚΑΣΡΙΟΤ ΚΟΛΟΒΟ           ΝΙΚΟΛΑΟ 6970-657467 24940-41999 

14 ΜΑΡΜΑΡΙΝΘ ΕΞΑΡΧΟ            ΑΣΕΡΙΟ 6972770360 24940-71381 

15 ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΜΠΕΛΙΑ            ΑΘΑΝΑΙΟ 6949470555 24940-31210 

16 ΚΘΣΘ ΠΕΡΠΕΡΘ        ΕΤΑΓΓΕΛΟ 6978557976 24940-51220 

17 ΚΛΘΘΡΟΤ ΚΑΣΙΜΑΝΣΟ  ΒΑΙΟ 6977883511 24940-24392 

18 ΩΣΘΡΙΣΑ ΣΙΑΡΑ    ΩΣΘΡΙΟ 6978557967 24940-52300 

19 ΚΑΡΙΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ      ΑΣΕΡΙΟ 6932709738 24950-92224 

20 ΟΜΟΛΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟΤ  ΑΘΑΝΑΙΟ 6932265959 24950-94163 

21 ΠΑΛΑΙΟΠΤΡΓΟΤ ΜΠΕΡΙΣΗΑ  ΠΤΡΙΔΩΝ 6936820534 24950-55282 

22 ΣΟΜΙΟΤ ΑΜΑΡΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ  6938373987 24953-50200 

 
 
 
Σηλζφωνα ζκτακτησ ανάγκησ 

ΦΟΡΕΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 112 

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 199 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 100 

Ε.Κ.Α.Β. 166 

Δ.Ε.Θ. 10500 

Κζντρο Δθλθτθριάςεων 210-7793777 

Κζντρο Ειδικών Λοιμώξεων 210-8899000 

Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 210-3359002-3 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2     
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Α) Καηάλογορ ηων επισειπηζιακά έηοιμων μέζων πος διαθέηει ο 

Γήμορ Αγιάρ για ηην ανηιμεηώπιζη σιονοπηώζεων-παγεηού  
( μησανήμαηα έπγων, οσήμαηα μεηαθοπάρ πποζωπικού κ.λ.π.). 

 
 
Α/Α 

ΕΙΔΟ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

ΑΡΙΘ. 
ΚΤΚΛ/ΡΙΑ 

ΕΔΡΑ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΑΚΣΟΚΑΘΑΡΙΣΘ ΜΕ 95498 ΣΟΜΙΟ   

2 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΘΤ 8129 ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

3 ΕΚΚΑΦΕΑ ΜΕ 57226 ΣΟΜΙΟ   

4 ΕΚΚΑΦΕΑ ΜΕ 71265 ΜΕΛΙΒΟΙΑ   

5 ΕΚΚΑΦΕΑ ΜΕ 116664 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ   

6 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΘΤ 8167 ΑΓΙΑ ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

7 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΘΤ 8134 ΑΓΙΑ ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

8 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΘΤ 8118 ΑΓΙΑ ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

9 ΙΟΠΕΔΩΣΘ ΜΕ 100591 ΣΟΜΙΟ   

10 ΙΟΠΕΔΩΣΘ ΜΕ 57169 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ   

11 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΘΤ 8031 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ  
12 ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑ ΜΕ 95494 ΣΟΜΙΟ  
13 

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΚΘΘ 1487 ΜΕΛΙΒΟΙΑ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ-
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

14 
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΚΘΘ 1440 ΚΑΡΙΣΑ 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ-
ΕΤΡΤΜΕΝΕ 

15 ΦΟΡΣΘΓΟ ΚΘΤ 8041 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ  
16 ΦΟΡΣΘΓΟ ΚΘΤ 8136 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ  
17 ΦΟΡΣΘΓΟ ΚΘΘ 1428 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ  
18 

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΚΘΘ 1439 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ-
ΛΑΚΕΡΕΙΑ 

19 ΦΟΡΣΘΓΟ ΚΘΤ 8022 ΣΟΜΙΟ  
20 ΦΟΡΣΘΓΟ ΚΘΤ 8019 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ  
21 ΦΟΡΣΘΓΟ ΚΘΘ 1427 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΑ  
22 ΦΟΡΣΘΓΟ ΚΘΟ 9596 ΣΟΜΙΟ  

 
Σομζασ ευθφνησ των ανωτζρω μηχανημάτων είναι όλοσ ο Δήμοσ Αγιάσ. υγκεκριμζνα όπωσ φαίνεται 
ςτον πίνακα τα μηχανήματα ζργων του Δήμου θα βρίςκονται ςτισ ζδρεσ τουσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 από 27 

 
 
 
 
 

 Β) Καηάλογορ πποζωπικού ηος Γ. Αγιάρ ηων Δμπλεκομένων 

Τπηπεζιών 
 

 
Α/Α 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΟΤ Δ. ΑΓΙΑ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  
FAX 

 
Email 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 ΠΕ Διοικθτικοφ 
 

Γκαςδράνθσ 
Θεόδωροσ 

6945238086 2494350314 24943-50320 teogasdranis@075
1.syzefxis.gov.gr  

2 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Δθμθνίκοσ Αντώνιοσ 6980674903 2494350217 24940-51722 diminikos@hotmai
l.gr  

3 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Διμου Βαϊα 6974393220 2495094163 24950-94164 dimouvaia@yahoo
.gr  

4  ΤΕ16 Εργατών 
Κακαριότθτασ 

Ηιςθσ Κωνςταντίνοσ 6983316514 2494024510   

 5 ΣΕ23  Σεχνολόγων-
Δαςοπόνων 

Καραφζριασ 
Νικόλαοσ 

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

6 ΠΕ9 Γεωπόνων Κατςίκα Ελζνθ 6947087724 2494024513 24940-22351 eleni.katsika@055
9.syzefxis.gov.gr  

7 ΔΕ35 
Δενδροκθπουρών 

Μαρςιτόπουλοσ 
Ακανάςιοσ 

6944197478 2495350200 24940-91273  

8 ΠΕ6 Αγρονόμων 
Σοπογράφων 
Μθχανικών 

Μπαρτηώκα 
Ακαναςία 

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

9 ΔΕ28 Χειριςτών 
Μθχανθμάτων 
Ζργων-
Διαμορφωτιρα 

Μπουηοφκθσ 
τζφανοσ 

6944756894 2494024510   

10 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Μπουρνάκασ 
Ιωάννθσ 

6972260510 2494350315 24943-50320 johnbournakas@g
mail.com  

11 ΠΕ3 Πολιτικών 
Μθχανικών 

Ντουλοφλθ 
Ευμορφία 

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

12 ΔΕ Διοικθτικοφ Ορφανουδάκθ 
Βικτώρια 

6945185357 2494350115 24940-23783 orfanoudaki@055
9.syzefxis.gov.gr  

13 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Παπαδθμθτρίου 
Αικατερίνθ 

6944655721 2494350120 24940-23783 kathypap79@yaho
o.gr  

14 ΤΕ16 Εργατών 
Κακαριότθτασ 

Ποτοφλθσ Γεώργιοσ  2494024510   

15 ΠE1 Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ 

ταμάτθ Αςθμίνα 6937563007 2495094163 24950-94164 stamatia79@yaho
o.gr  

16 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Σόλιοσ Απόςτολοσ 6978557962 2494051604 24940-51606 tolios7@yahoo.gr  

17 ΠΕ Διεκπεραίωςθσ 
Πολιτών 

Σςιοφρθ Ελζνθ 6975765110 2494350312 24943-50320 d.lakerias@kep.go
v.gr  

18 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Συρόβασ ωτιριοσ 6973989051 2494024510   

19 ΠΕ Διεκπεραίωςθσ 
Τποκζςεων 
Πολιτών 

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

20 ΠΕ Διεκπεραίωςθσ 
Τποκζςεων  

Χρυςικόσ Νικόλαοσ 6974382451 2494350317 24943-50320 d.lakerias@kep.go
v.gr  

mailto:teogasdranis@0751.syzefxis.gov.gr
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mailto:diminikos@hotmail.gr
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mailto:nikolaos.karaferias@0559.syzefxis.gov.gr
mailto:nikolaos.karaferias@0559.syzefxis.gov.gr
mailto:eleni.katsika@0559.syzefxis.gov.gr
mailto:eleni.katsika@0559.syzefxis.gov.gr
mailto:ty@0751.syzefxis.gov.gr
mailto:ty@0751.syzefxis.gov.gr
mailto:johnbournakas@gmail.com
mailto:johnbournakas@gmail.com
mailto:ty@0751.syzefxis.gov.gr
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mailto:kathypap79@yahoo.gr
mailto:kathypap79@yahoo.gr
mailto:stamatia79@yahoo.gr
mailto:stamatia79@yahoo.gr
mailto:tolios7@yahoo.gr
mailto:d.lakerias@kep.gov.gr
mailto:d.lakerias@kep.gov.gr
mailto:d.agias@kep.gov.gr
mailto:d.agias@kep.gov.gr
mailto:d.lakerias@kep.gov.gr
mailto:d.lakerias@kep.gov.gr
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Πολιτών 

21 ΤΕ Κακαριότθτασ-
Χειριςτών 
κανονιών 
αντιχαλαηικισ 
προςταςίασ 

Ηιοφλθσ Αντώνιοσ 6992060356 2494024513 24940-22351  

23 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Νάςτου Ευαγγελία 6972706796 2494350311 24943-50320 nastoylitsa@0751.
syzefxis.gov.gr  

24 ΔΕ1 Διοικθτικοφ Κοφκα Ελζνθ 6936570406 2494022777 24940-22777 mousikisxoli@yah
oo.gr  

25 ΔΕ Χειριςτών 
εκςκαφζων 

Βαβδυνόσ Μιχαιλ  6936749450 2495350200 24950-91273  

26 ΔΕ1 Διοικθτικοφ-
Βοθκόσ Λογιςτι 

Σςακνάκθ Ευδοξία 6946840904 2494350118 2494023783  

27 ΔΕ Σεχνιτών 
ςυντθρθτών 

Σςοφκαρθσ Ιωάννθσ  6936956572 2495350200 24950-91273  

28 ΠΕ1 Διοικθτικοφ Ακαναςοφλασ 
Λάμπροσ 

6956037139 2495350214 24950-91273 la@evrimenon.gr  

29 ΔΕ29 Οδθγών 
Απορριμματοφόρω
ν 

Γιακουβισ Βαςίλειοσ 6974455235 2494024510   

       

 
 

Α/Α 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΗ ΔΕΤΑ ΣΟΤ Δ. ΑΓΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX 
 

Email 
ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 Τδραυλικόσ 
 

Μπάτςικα Βαςίλειο 

ΔΕ Αγιάσ- Λακζρειασ 

6978557974 2494024188   

2 Τδραυλικόσ 
 

Χουτηιοφμθ ωτιριο 

ΔΕ Μελιβοίασ 

6974039318 2494051924   

3 Τδραυλικόσ 
 

Γκλζτο Ιωάννθ ΔΕ 

Μελιβοίασ 

6978557971 2494051924   

4 Τδραυλικόσ 
 

Χαπίτα Βαςίλειο ΔΕ 

Μελιβοίασ 

6978557972 2494051924   

5 Τδραυλικόσ 
 

πυροφλθ Φώτιο ΔΕ 

Μελιβοίασ 

6974344661 2494051924   

 6 Τδραυλικόσ 
 

Δουβώρθσ Δθμιτρθσ 

ΔΕ Μελιβοίασ 

6972001457 2494051924   

7 Τδραυλικόσ 
 

Οικονόμου Φώτιο ΔΕ 

Ευρυμενών 

6937343566 2495350210   

       

mailto:nastoylitsa@0751.syzefxis.gov.gr
mailto:nastoylitsa@0751.syzefxis.gov.gr
mailto:mousikisxoli@yahoo.gr
mailto:mousikisxoli@yahoo.gr
mailto:la@evrimenon.gr
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Γ) Καηάλογορ Ιδιωηικών ζκαπηικών – σωμαηοςπγικών 

μησανημάηων ζηα διοικηηικά όπια ηος Γ. Αγιάρ. 
 
 

 
Α/Α 

ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΑΠΣΙΚΩΝ – 
ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Δ. 

ΑΓΙΑ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  
ΕΔΡΑ  

ΕΙΔΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 

1 

ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ,ΛΑΣΙΧ
ΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ , JCB 

ΣΟΛΑΚΘ ΑΓΓΕΛΟ 
ΣΟΤ ΣΕΦΑΝΟΤ 

6948899495 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ 

2 
ΦΟΡΣΩΣΘ, 
ΣΑΠΑ, 
ΦΟΡΣΘΓΟ,JCB 

ΧΑΣΗΑΚΟ 
ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΣΟΤ 
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ 

6973404988 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ 

3 
JCB, ΦΟΡΣΩΣΘ 
ΕΚΑΦΕΑ 

ΧΡΙΣΟΤΛΑ 
ΙΩΑΝΝΘ ΣΟΤ 
ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

6944904482 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΝΑΒΡΑ 

4 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ
 ΦΟΡΣΩΣΘ 

ΧΑΣΑΛΘ 
ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΚΛΘ 

6977079653 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ 
ΜΕΣΑΞΟΧΩΡ
Ι 

5 

ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ
 
ΦΟΡΣΩΣΘ,ΛΑΣΙ
ΧΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ,JCB, 
ΦΟΡΣΘΓΟ ΜΕ 
ΒΤΣΙΟ 

ΓΟΤΛΙΟΠΟΤΛΟ  
ΧΡΘΣΟ ΣΟΤ 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

6938012304  ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ 

6 ΣΑΠΑ,ΦΟΡΣΩΣΘ 
ΣΙΑΡΑ ΧΡΘΣΟ 
ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ 

6944187317 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ 

7 
ΣΑΠΑ,ΦΟΡΣΩΣΘ 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ 
JCB 

ΣΙΑΡΑ 
ΑΠΟΣΟΛΟ 

6948509282 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ 

8 

ΣΑΠΑ, 
ΦΟΡΣΩΣΘ, 
ΦΟΡΣΩΣΑΚΙ,ΣΑΠ
ΑΚΙ 

ΓΑΡΟΦΛΟ 
ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ 
ΦΩΣΙΟΤ 

6944555612 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ 

9 JCB 
ΣΙΑΓΚΑΛΘ ΦΩΣΘ 
 

6946842948 
 

 ΔΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ 

10 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ 

ΡΘΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΣΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟΤ 
 

6977009849 
 

 
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

11 

ΦΟΡΣΩΣΘ,ΓΚΡΕΙΝ
ΣΕΡ,ΣΑΠΑ, 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ , JCB 

ΙΜΙΡΘ ΓΡΘΓΟΡΙΟ 
ΣΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ  

6977280307 
 

 
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

ΩΣΘΡΙΣΑ 

12 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ 

ΧΑΡΑΣΘ ΙΩΑΝΝΘ 
ΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 

6945272533 
 

 
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑ 
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13 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ 

ΜΑΚΡΟΔΘΜΟ 
ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΣΟΤ 
ΙΩΑΝΝΘ 

6944631646  
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ
 

14 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ 
ΦΟΡΣΩΣΘ 

ΜΑΚΡΟΔΘΜΟ 
ΙΩΑΝΝΘ ΣΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΤ 

6944631646 / 
6944638871 
 

 
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ
 

15  
ΠΑΝΑΓΟΤΛΘ 
ΓΕΩΡΓΙΟ 

6944562741  
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ
 

16 

ΦΟΡΣΩΣΘ, 
ΣΑΠΑΚΙ 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ, 
ΣΑΠΑΚΙ 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ 
,JCB 

ΑΦΟΙ ΣΡΙΚΑΛΙΩΣΘ 
ΟΕ (ΣΡΙΚΑΛΙΩΣΘ 
ΔΘΜ) 

6945239754 
 

 
ΔΕ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ
, ΚΘΣΘ 

17 
ΦΟΡΣΩΣΘ ,ΣΡΙΑ 
ΦΟΡΣΘΓΑ,ΣΑΠΑ,
ΣΑΠΑΚΙ 

ΓΙΑΚΟΤΒΘ ΙΩΑΝΝΘ 
 

6981717389 
 

 
ΔΕ 
ΕΤΡΤΜΕΝΩ
Ν 

ΣΟΜΙΟ 

18 
ΣΑΠΑ, 
ΦΟΡΣΩΣΘ 

ΒΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 

6945442213/ 
6937888731 
 

 
ΔΕ 
ΕΤΡΤΜΕΝΩ
Ν 

ΚΑΡΙΣΑ 

19 ΣΑΠΑ,ΦΟΡΣΩΣΘ 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ  
ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ 
ΧΡΘΣΟΤ 

6944105882 
 

 
ΔΕ 
ΕΤΡΤΜΕΝΩ
Ν 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΝΕΡΟ 
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ΜΕΣΡΑ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ 
 
 

Γενικέρ παπαηηπήζειρ, οδηγίερ:  
• ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ιάβεηε εηδηθή κέξηκλα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. 

• Να ελεκεξώλεζηε ζπλερώο από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ξαδηόθσλν , ηειεόξαζε θ.ι.π.) 

γηα ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ. 

• Πξνκεζεπηείηε εθόδηα πξώηεο αλάγθεο (θαθό , θνξεηό ξαδηόθσλν κε κπαηαξίεο , θνπηί 

πξώησλ βνεζεηώλ ) 

• Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρώλ , όπσο π.ρ. ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο ηεο πεξηνρήο. 

• ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαιέζηε ηελ αζηπλνκία (100) , ή ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 

(199), βεβαησζείηε όηη ηα παηδηά ζαο γλσξίδνπλ ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο. 

 
ΥΙΟΝΟΠΣΩΗ – ΠΑΓΔΣΟ 
 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
- Γηαηεξείηε ην ζπίηη δεζηό θαη παξακείλεηε κέζα όζν απηό είλαη δπλαηό. 
- ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ιάβεηε εηδηθή κέξηκλα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 
ειηθησκέλνπο. 
- Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα βγαίλνπλ έμσ κε θαθνθαηξία. 
- Φνξάηε θαηάιιεια ξνύρα θαη παπνύηζηα. 
- Να ελεκεξώλεζηε ζπλερώο από ηα ΜΜΔ (ξαδηόθσλν , ηειεόξαζε 
θ.ι.π.) γηα ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ θαη λα παξαθνινπζείηε ηηο αλαθνηλώζεηο ησλ Γειηίσλ 
Καηξνύ ηεο Δ.Μ.Τ. 
- Δάλ δηαζέηεηε , λα έρεηε πάληα καδί ζαο ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν θαη ηνλ θνξηηζηή ηεο 
κπαηαξίαο ηνπ. 
- ε πεξίπησζε αλάγθεο θαιέζηε ηνλ επξσπατθό αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο 112, ηελ Αζηπλνκία 
(100), ην ΔΚΑΒ (166) ή ηελ Ππξνζβεζηηθή (199) θαη βεβαησζείηε όηη ηα παηδηά ζαο γλσξίδνπλ 
ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο. 
- Πξνκεζεπηείηε εθόδηα πξώηεο αλάγθεο (θαθό, θνξεηό ξαδηόθσλν κε κπαηαξίεο , θνπηί 
πξώησλ βνεζεηώλ ). 
- Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρώλ, όπσο π.ρ. ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο ηεο πεξηνρήο , 
δηεπζέηεζε θπθινθνξίαο θ.ι.π.  
 
Α. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΥΙΟΝΟΠΣΩΗ – ΥΙΟΝΟΘΤΔΛΛΑ 
Δάλ θαηνηθείηε ζε πεξηνρή πνπ έρεη πξόβιεκα από ρηνλνπηώζεηο : 

- Πξνκεζεπηείηε πιηθό ζέξκαλζεο (αθνξά θπξίσο ηνπο νξεηλνύο νηθηζκνύο), θάξκαθα θαη 

ηξόθηκα γηα αξθεηέο εκέξεο. 

- Δάλ δηακέλεηε ζε δύζβαηε πεξηνρή , έρεηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό 

γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρηνληνύ (θηπάξηα θ.ι.π.). 

- ε πεξηνρέο όπνπ πξνβιέπνληαη ρηνλνπηώζεηο απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο. 

- Απνθύγεηε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αλ δελ είλαη δπλαηό , πάξηε ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

απαηηνύληαη. 
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Β. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΥΙΟΝΟΠΣΩΗ ή ΥΙΟΝΟΘΤΔΛΛΑ 
• Δάλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθό ρώξν 

 -Οδεγεζείηε ζε αζθαιέο ζεκείν ρσξίο θαηλόκελν έληνλεο ρηνλόπησζεο. 

- Μελ εθηεζείηε ζε ρηνλνζύειια. 

• Δάλ βξίζθεζηε ζην απηνθίλεην : 

- Να έρεηε κόληκα ην ρεηκώλα ζην πνξη-κπαγθάδ ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο ηηο αληηνιηζζεηηθέο 

αιπζίδεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηείηε εάλ είλαη αλαγθαίν. 

-Να ππαθνύηε ζηηο εληνιέο ησλ αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ ή άιισλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία. 

- Αιιάμηε πνξεία αλ ππάξρεη έληνλε ρηνλόπησζε θαη βξίζθεζηε ζε δύζβαην δξόκν. 

- Απνθύγεηε λα νδεγείηε ζε δύζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο. 

 -Μείλεηε ζην απηνθίλεην αλ απηό αθηλεηνπνηεζεί. Αλάβεηε ηε κεραλή γηα 10 ιεπηά αλά ώξα θαη 

ηνπνζεηείζηε ζηελ θεξαία ηνπ ξαδηνθώλνπ έλα ύθαζκα κε έληνλν ρξώκα γηα λα ζαο εληνπίζνπλ 

νη δηαζσζηηθέο νκάδεο. 

 
ΘΤΔΛΛΩΓΔΙ ΑΝΔΜΟΙ 
- Αζθαιίζηε αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνύλ από ηνλ άλεκν θαη ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνύο. 

- Διέγμηε αλαξηώκελεο πηλαθίδεο. 

- Απνθύγεηε δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο. 

- Απνθύγεηε θνιώλεο κε ειεθηξνθόξα θαιώδηα. 

- Απνθύγεηε δελδξνζηνηρίεο. 

 

 


