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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Σε ετοιμότητα ο δήμος Ωραιοκάστρου εν όψει χιονιά- 
Συνεδρίασε το Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 

 
Η επερχόμενη κακοκαιρία που θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της 
Ελλάδος τις επόμενες ημέρες ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης 
του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
του δήμου Ωραιοκάστρου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 
11 το πρωί στο χώρο του δημαρχείου. 
 
Στη σύσκεψη προσκλήθηκαν και συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι 
φορείς, έτσι ώστε να σχεδιαστούν οι τρόποι αντιμετώπισης της 
επερχόμενης κακοκαιρίας, όπως έχει ανακοινώσει η Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
συζητήθηκαν θέματα σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, ενόψει 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά και ο βαθμός ετοιμότητας των 
υπηρεσιών. 
 
Λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας και των έντονων καιρικών 
φαινομένων αποφασίστηκε η λειτουργία σε 24ωρη βάση της 
υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας. Οι πολίτες θα μπορούν για 
οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
2310688514. Παράλληλα, ο δήμος Ωραιοκάστρου ενημερώνει τους 
συμπολίτες μας ότι θα είναι ανοικτές από τις 18.00 το απόγευμα 
της Πέμπτης έως και το βράδυ της Κυριακής (καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου) όλες οι αίθουσες των ΚΑΠΗ του διευρυμένου δήμου 
Ωραιοκάστρου καθώς επίσης οι αίθουσες των κοινοτικών 
καταστημάτων.   



 
Οι δημότες μας θα μπορούν να προμηθεύονται αλάτι από τα εξής 
σημεία: 
Στη δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου: Στο χώρο του παλιού 
εργοταξίου (Καραϊσκάκη με Μακεδονικού Αγώνα γωνία) 
Στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας: Στην περιοχή Σιλό στο 
Δρυμό, στον κόμβο Λητής- Δρυμού και απέναντι από τα 
νηπιαγωγεία στο Μελισσοχώρι (δίπλα στην παιδική χαρά). 
Στη δημοτική ενότητα Καλλιθέας: Στο εργοτάξιο του 
Πενταλόφου και στη δημοτική κοινότητα Μεσαίου.  
 
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση του δήμου απευθύνει έκκληση στους 
συνδημότες μας για την ευκολότερη πρόσβαση (αποχιονισμό) των 
εκχιονιστικών μηχανημάτων να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους 
σε σημεία που θα δυσκολεύει το έργο των μηχανημάτων 
(απότομες ανηφόρες- κατηφόρες, στροφές, διασταυρώσεις και 
στενά δρομάκια) καθώς επίσης να αποφεύγουν τις άσκοπες 
μετακινήσεις.  

 
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας  

και δημοσίων σχέσεων  
 
 
 
 


