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1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
 
1.1 Πρόβλεψη 

Πολλοί από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με την πιθανότητα 
εμφάνισης φυσικών καταστροφών έχουν μελετηθεί και περιγραφεί επαρκώς. Αυτό δίνει 
τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός χάρτη κινδύνων. Η χαρτογράφηση των κινδύνων 
είναι μια αυτονότητη υποχρέωση της πολιτείας. 
 

Θα πρέπει ακόμη να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίζουμε τη διαχείριση της κρίσης. 
Εφόσον εκδηλωθεί η καταστροφή προκύπτει η ανάγκη επικοινωνιακής διαχείρισης και 
ταυτόχρονα διαχείρισης των σωστικών μέσων και της βοήθειας στους πληγέντες, όταν τα 
κύρια προβλήματα είναι του τύπου “Που είναι κάθε ομάδα; Που πρέπει να πάει; Πως θα 
φθάσει εκεί; Ποιοί δρόμοι διαφυγής απειλούνται; Μπορεί να εκκενωθεί η περιοχή;”  
 

Για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών οι χάρτες είναι το ίδιο πολύτιμοι με 
τις επικοινωνίες. 
 
 
1.1.1. Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς 
 Θέματα που αφορούν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς ρυθμίζονται με την 
έκδοση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Ημερήσιου 
Δελτίου Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς υπό μορφή θεματικού χάρτη. 
 
 Με την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κύριο στόχο να ενημερώσει, τους φορείς 
που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το 
επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η αθροιστική επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης 
πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της παρουσίας και δράσης φυσικών αιτίων που δημιουργούν 
ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση τους συνδυαζόμενα με καταγραφές παλαιοτέρων 
ετών (ιστορικό αρχείο πυρκαγιών).  
 Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα 
διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο 
γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη, 
διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ 
υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4.  Η κατηγορία με 
αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με 
κατάσταση Συναγερμού. 
 Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς περιγράφονται παρακάτω: 
 

 Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για 
εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι 
συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα 
ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της. 

 Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. 
Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας 
στην αντιμετώπισή τους. 
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 Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να 
εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι 
δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές 
(μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ). 

 Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο 
αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι 
μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις 
εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.  

 Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο 
αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ 
μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν 
γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως 
μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη 
μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι 
πυρκαγιές. 

 
 Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά 
εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με 
το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. 
 
 Ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι διαθέσιμος σε 
ελάχιστο χρόνο από την έκδοσή του, με ευθύνη της ομάδας εργασίας, και στο δικτυακό 
τόπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).  
 Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή 
(κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με 
αριθμό 5), εκδίδεται ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της 
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, µε 
αποδέκτες τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των 
Περιφερειών που βρίσκονται σε αυτές. Περαιτέρω προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου 
προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα 
γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  
μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους 
Δήμους.  
 Η ενημέρωση για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα και ενεργοποίηση των 
Εθελοντικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη 
προσθέτων μέτρων επιτήρησης με στόχο την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα γίνεται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών ή τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.  
 
1.2 Πρόληψη 

 
H πρόληψη αφορά στη  μείωση του κινδύνου ως προς τη συχνότητα την  ένταση 

και την έκταση της καταστροφής  και ο περιορισμός των επιπτώσεων αυτής.  
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Κυρίως όμως αφορά  
 

 Υπολογισμό προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση της καταστροφής 
 Εκπαίδευση- (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, μέσα, αντικείμενα εκπαίδευσης) 

 
Σημαντική εμπειρία μπορούμε να αποκομίσουμε όχι μόνον από τις μεγάλες καταστροφές 
αλλά και από τις μικρές καταστροφές. 
 
 
1.2.1 Πρόληψη στον τομέα της Πυρασφάλειας 
Ειδικότερα η  πρόληψη στον τομέα της πυρασφάλειας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες 
 

1. Έγκαιρη αποψίλωση των γειτνιαζόντων με το περιαστικό δάσος οδικών 
προσβάσεων, η κλάδευση ξηρών ή χαμηλών κλαδιών πεύκων, καθώς και κάθε 
θαμνοειδούς δυνάμενου να μεταδώσει ενδεχόμενη φωτιά από έρπουσα σε 
καταστροφική. Η αποψίλωση είναι αναγκαίο να αρχίζει 100 μ. από τις παρυφές 
του δάσους  

2. Όλες οι διαθέσιμες δεξαμενές να είναι πάντα γεμάτες ύδατος και οι σύνδεσμοι 
παροχής νερού να είναι συμβατές με αυτές των πυροσβεστικών οχημάτων. 

3.  Χρήση πυροσβεστικών οχημάτων με έμφαση στα πιο μικρά και ευέλικτα. 
Προμήθεια κινητών πιεστικών μηχανών αντλήσεως και εκτοξεύσεως νερού με 
σωλήνες και ακροφύσια ικανού μήκους για την αμεσότερη και ταχύτερη 
καταστολή μικρών ή μεγαλύτερων πυρκαγιών σε συνεπικουρία των 
πυροσβεστικών δυνάμεων 

4. Διασπορά και των ταχυκίνητων μικρών και ευέλικτων οχημάτων 4χ4 για πλήρη 
έλεγχο και εποπτεία των περιοχών ευθύνης τους, την άμεση επέμβασή τους και 
την αποθάρρυνση των πιθανών εμπρηστών από εσκεμμένη ή συνειδητή πρόκληση 
πυρκαγιάς. Συνεχείς περιπολίες όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού 
(στάδια 4 ή 5 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) 

5. Καθημερινός αποκλεισμός των προσβάσεων όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση 
συναγερμού (στάδια 4 ή 5 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) προς 
τα περιαστικά δάση και λόφους πρασίνου μετά τη δύση του ηλίου με μπάρες και 
λουκέτα πασπαρτού.  

6. Καθημερινή παρουσία εθελοντών και υπαλλήλων ένστολη στις περιοχές ελέγχου 
προκειμένου να εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και ταυτόχρονα 
να αποθαρρύνουν όσους από πρόθεση ή μη καθίστανται επικίνδυνοι για το δασικό 
μας πλούτο. 

7. Συνεργασία με τις στρατιωτικές μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή μας, δηλαδή 
με τα Στρατόπεδα Δρυμού και το Στρατόπεδο ΣΕΔΕΣ με την αξιοποίηση της 
φρουράς των στρατοπέδων (σκοπιές) για την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση 
φωτιάς και τη διενέργεια περιπολιών καθώς και την συνδρομή της σχετικής τους 
μηχανοκίνητης δύναμης. 

8. Ενημέρωση για την πυροπροστασία – ασκήσεις σε όλα τα σχολεία του Δήμου 
 
Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου θα πρέπει όλα τα μέσα που απαιτούνται για την 

Πυρασφάλεια του Δήμου να είναι σε πλήρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Μαρτίου κάθε 
έτους, δηλαδή να  υφίστανται έλεγχο καλής λειτουργίας έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους  
τα παρακάτω οχήματα-μηχανήματα :  
 

1. Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα 
2. Δεξαμενές Πυρόσβεσης 
3. Δίκτυο Πυρόσβεσης – Συντήρηση Παρατηρητηρίων  
4. Πυροσβεστικές φωλιές – Ενίσχυση με σωλήνες και ακροστόμια 
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5. Εξοπλισμός πυροσβεστικών φωλιών 
6. Οχήματα Πυρόσβεσης 
7. Βυτιοφόρα οχήματα 
8. Οχήματα πολλαπλών χρήσεων  
9. Λοιπός εξοπλισμός πυρόσβεσης – Τοποθέτηση Κοτσαδόρων – Κινητά συστήματα 

άμεσης επέμβασης (αντλίες, σωλήνες κλπ) 
 

 
 
 

1.2.2 Προγραμματισμός Υπηρεσιών  Πυρασφάλειας 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες ευθύνες του νέου Δήμου 

Ωραιοκάστρου και την εμπειρία από τη λειτουργία της υπηρεσίας τον Ιούνιο και τον 
Ιούλιο του 2011-2012   προτείνεται ο παρακάτω προγραμματισμός των υπηρεσιών 
πυρασφάλειας  

Λόγω της μορφολογίας του νέου διευρυμένου δήμου Ωραιοκάστρου θα υπάρχει 
προσωπικό επιφυλακής και θα πραγματοποιούνται  περιπολίες πυρασφάλειας στον ορεινό 
όγκο του δήμου ο οποίος καλύπτει το σύνολο του νέου διευρυμένου δήμου για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων. 
 

ΒΑΡΔΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ 
3 βάρδιες 
καθημερι
νά  
 

Α: 
06:00  - 
14:00 

-1 Οδηγός 
-1Πλήρωμα  

 
 

6 

 
 

180 

 
 
6 

 
 

1(4Χ4) 
Β 
14:00  - 
22:00 
 

-1 Οδηγός 
-1Πλήρωμα 

Γ:  
23:00 - 
06:00 
 

-1 Οδηγός 
-1Πλήρωμα 
 

 
Σύνολο απαραιτήτων ατόμων - ειδικοτήτων   

Οδηγοί – 3  άτομα 
Πλήρωμα / Πυροφύλακες – 3  άτομα 

 
Οι 24 ωρες περιπολίες πιστεύουμε ότι αποτελούν το αποτελεσματικότερο μέτρο 

πρόληψης αφού λειτουργούν αποτρεπτικά προς επίδοξες εμπρηστικές ενέργειες. 
 

Έγκαιρα λοιπόν, από την αρχή κάθε έτους, και όχι αργότερα από τα μέσα Μαρτίου, 
πρέπει να ανατίθενται εγγράφως τα σχετικά καθήκοντα στους υπαλλήλους., κυρίως στους 
οδηγούς,  και να ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης του εποχικού προσωπικού. 
 
1.3 Εκτίμηση – Αντιμετώπιση – Αποκατάσταση 
Κατά τη διαδικασία εκτίμησης  αξιολογούνται οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις μιας 
καταστροφής και εκτιμώνται τα απαιτούμενα μέσα για την μείωση ή εξάλειψη αυτής.  
 
1.3.1 Εκτίμηση  στον τομέα της Πυρασφάλειας 
 

Να σημειώσουμε εδώ πως οι περιοχές που έχουν την μέγιστη επικινδυνότητα για 
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καταστροφή της από πυρκαγιά είναι : 
 η περιοχή της Τ.Κ Καλλιθέας και συγκεκριμένα πλησίον των βουστασίων 

,όπου τα τελευταία χρόνια είχαμε και τα περισσότερα κρούσματα 
πυρκαγιών  

 το βιοτεχνικό πάρκο της Δ.Κ Ωραιοκάστρου 

 O ορεινός όγκος του δήμου 

  Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξουν προληπτικές μέτρα ελαχιστοποιήσεως του 
κινδύνου.  

 
 

Εκτιμούμε λοιπόν ότι: 
 

Α) Είναι απαραίτητη η  συντήρηση του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου για την 
ομαλή διακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.   
Β) Επιβάλλεται η απαγόρευση της διελεύσεως όλων των οχημάτων (τετράτροχων και 
δίτροχων)  καθ’όλη τη θερινή περίοδο στη συγκεκριμένη περιοχή, μετά από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού (στάδια 4 
ή 5 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) 
Γ) Χρειάζεται συντήρηση των δεξαμενών νερού στους δασικούς οδικούς άξονες  

 
1.4 Αντιμετώπιση – Αποκατάσταση –Μέριμνα πληγέντων  
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η αντιμετώπιση αφορά πρώτα από όλα την κινητοποίηση του  απαιτούμενου 
προσωπικού, τα  διαθέσιμα  μέσα και τα υλικά  
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αφορά το έργο μετά την καταστροφή 
 
1.4.1 Διοικητική Μέριμνα πληγέντων  
 
 Στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού  Σχεδίου ως πληγέντες προσδιορίζονται 
οι πολίτες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους εξαιτίας 
τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη Πυρκαγιάς (οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών) ή πολίτες των οποίων ο τόπος κατοικίας ή διαμονής έχει υποστεί φθορές από την 
καταστροφή. 

Η διοικητική μέριμνα των πληγέντων αναφέρεται στην μετακίνηση και παραμονή 
των πολιτών σε ασφαλείς χώρους κατά τη διάρκεια ή και μετά από μια καταστροφική 
Πυρκαγιά, με στόχο την προστασία τους και την αποφυγή έκθεσής τους στα προϊόντα 
καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ). Παρακάτω προσδιορίζονται οι χώροι  
καταφυγής για προστασία από πυρκαγιές για το Δήμο Ωραιοκάστρου. 

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των 
στοιχειωδών αναγκών και την ασφάλεια των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε 
υπαίθριους χώρους, ο Δήμος συλλέγει  πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των 
κατοικιών, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν 
τις καθιστούν ακατοίκητες και εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς 
τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των 
πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.  
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 Ο Δήμαρχος, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 
κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης του, 
πραγματοποιεί  την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα 
πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα και ενημερώνουν άμεσα τον 
Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

 
 Ο Περιφερειάρχης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, δίνει εντολή εξασφάλισης 

καταλυμάτων στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η οποία σε 
συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των ΟΤΑ, μεριμνούν για την 
εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων προσωρινής στέγασης των πληγέντων 
(τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), καθώς και μεταφορά τους, αν απαιτηθεί. 

 
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ 

αιτίας Δασικών Πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας,  για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων 
υπηρεσιών Πρόνοιας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών 
οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό 
των αρμοδίων, για την κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του 
YYKA, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΥΚΑ. (Ν.Δ. 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 - 
Ν. 776/1978, ΦΕΚ 68/Α΄/1978 - ΠΔ 93/1993, ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι λεπτομέρειες 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΥΚΑ. 

Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η 
διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών 
τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις 
μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές 
Αποφάσεις. 

Ο γενικότερος συντονισμός των Φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση 
δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη 
δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας 
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση Δασικών Πυρκαγιών το Ε.Κ.ΕΠ.Υ εφαρμόζει, αν τούτο 
απαιτείται, τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που έχει 
καταρτίσει (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 

Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι 
χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων 
που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του ΥΥΚΑ, συντονίζει το δίκτυο 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.  

Μετά από δασικές πυρκαγιές το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΚΑ δύναται να 
συγκροτεί και να κινητοποιεί Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης (στελεχωμένες κυρίως από 
Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς), για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής 
υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και 
κοινοτικό επίπεδο (Ν. 2646/1998, ΦΕΚ 236/Α΄/1998 – Ν. 3106/2003, ΦΕΚ 30/Α΄/2003 – 
Ν. 3402/2005, ΦΕΚ 258/Α΄/2005 – ΠΔ 22/2006, ΦΕΚ 18/Α΄/2006).  

Οι ανωτέρω Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης βρίσκονται σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους και κινητοποιούνται σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών που αφορούν 
μεγάλο αριθμό θυμάτων, με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. 
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1.4.2  Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών - Ιατροδικαστική Υποστήριξη 
 

Για την Ιατροδικαστική Υποστήριξη εφαρμόζεται το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση 
Ανθρώπινων Απωλειών»», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ. 3384/2006 (ΦΕΚ 
776, τ.Β) «Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 
 
 
Διοίκηση, έλεγχος & συντονισμός  
 

Στα πλαίσια του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών, η 
Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός των επιχειρήσεων αφορά τα όργανα που 
λειτουργούν για τη διαχείριση του συμβάντος και τα συστήματα και τις διαδικασίες που 
αυτά χρησιμοποιούν είτε για να λαμβάνουν αποφάσεις είτε για να αξιολογήσουν και να 
εισηγηθούν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που αφορούν τη διαχείριση του μεγάλου 
αριθμού θανόντων, την υποστήριξη των συγγενών τους και την ενημέρωση των ΜΜΕ. 

Ο συντονισμός των δράσεων στο τόπο του συμβάντος αναλαμβάνεται από το 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι, ο 
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να αναθέτει το συντονισμό στο 
Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον οικείο Περιφερειάρχη. 
Ο Περιφερειάρχης δύναται να αναθέτει το συντονισμό στον Αντιπεριφερειάρχη της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχει λάβει χώρα το συμβάν, ο οποίος και ενεργεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης. 

Ο συντονισμός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ των 
Αρχών/Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και της αρμόδιας, καθ’ 
ύλη και κατά τόπο, προανακριτικής αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ) και την εύρεση και 
διάθεση πρόσθετων πόρων. Σε περίπτωση που οι θάνατοι δεν είναι χωρικά εστιασμένοι ο 
συντονισμός πραγματοποιείται σε σημείο που θα οριστεί από το Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας ή το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 
τον οικείο Περιφερειάρχη (ή εξουσιοδοτημένο Αντιπεριφερειάρχη) σε συνεργασία με την 
αρμόδια Προανακριτική Αρχή. 
 
Δήμαρχος 
 
1. Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ για την απόφαση ενεργοποίησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών  
2. Διαθέτει το σύνολο του δυναμικού του Δήμου και ειδικότερα: 

i. Με εντολή του, οι υπηρεσίες του Δήμου, μεριμνούν για τη διάθεση χώρων ταφής 
ή/και προσωρινής απόθεσης των σορών σε περίπτωση που απαιτείται. 

ii. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις και τις Περιφέρειες του κράτους προκειμένου να εξασφαλιστούν 
κατάλληλοι χώροι παραμονής ή/και φιλοξενίας των συγγενών των θανόντων που θα 
μεταβούν για αναγνώριση-ενημέρωση.  

iii. Μεριμνά, σε περίπτωση που απαιτηθεί, για τη διάθεση μεταφορικών μέσων για 
μεταφορά των συγγενών των θανόντων και για τη μετακίνηση ομάδων κοινωνικής 
και ψυχολογικής υποστήριξης. 

iv. Μεριμνά για τη διάθεση του προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας εάν υφίσταται και 
εάν απαιτείται, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των εμπλεκόμενων φορέων. 

 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
1. Υποστηρίζει το έργο του Δημάρχου κινητοποιώντας, κατ’ εντολή του, το απαραίτητο 

δυναμικό και μέσα του Δήμου. 
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2. Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ και τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας για την εξέλιξη του 
συμβάντος 

 
Συνεργασία με Ιδιωτικούς Φορείς και ιδιώτες 

Για την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου δύναται να ανατεθεί έργο σε ιδιώτες για τις 
εξής δράσεις: 

 Μεταφορά και ταφή σορών 
 Διαμονή και διατροφή των συγγενών των θυμάτων 
 Μεταφορά των συγγενών των θυμάτων 
 
Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται μετά από σχετικές αποφάσεις των οργάνων πολιτικής 

προστασίας. 
 
 
1.4.3  Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 
 

Ο αρμόδιος φορέας για το συντονισμό της ψυχοκοινωνικής βοήθειας είναι το 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) (ΠΔ 22/2006: «Οργανισμός του 
ΕΚΚΑ», ΦΕΚ 18/Α). Το ΕΚΚΑ, μετά από εντολή του ΕΚΕΠΥ, μέσω του Τμήματος 
Διαχείρισης Κρίσεων, συγκροτεί και κινητοποιεί Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης, 
αποτελούμενες κυρίως από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς για περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών, δυστυχημάτων ναυαγίων, βιομηχανικών και χημικών 
ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, οι οποίες παρέχουν κοινωνική και ψυχολογική 
στήριξη σε πληγέντες και συγγενείς θυμάτων. 
 
. 
1.4.3  Εκτίμηση & καταγραφή ζημιών  
 

Όσον αφορά στην καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους 
αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται κατόπιν γραπτής ενημέρωσής τους από τις 
κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν και την ευθύνη κατάσβεσής 
τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Αντίγραφα των μηχανογραφημένων Δελτίων Δασικών 
πυρκαγιών των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών, που συμπληρώνονται και αποστέλλονται 
στη Ειδική Γραμματεία Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, αποστέλλονται και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (έγγραφο 
4525/28-9-2005 της ΓΓΠΠ). 

Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από 
δασικές πυρκαγιές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 
(Ν.1190/1981, ΦΕΚ 203/Α΄/1981 - Ν.2576/1998, ΦΕΚ 25/Α΄/1998). Θέματα σχετικά με 
την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, 
χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών, 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων  
 
 
 
1.4.4.Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων 
 

Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η 
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διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών 
τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις 
μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές 
Αποφάσεις. 

Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από 
δασικές πυρκαγιές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 
(Ν.1190/1981, ΦΕΚ 203/Α΄/1981 - Ν.2576/1998, ΦΕΚ 25/Α΄/1998). Θέματα σχετικά με 
την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, 
χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
 
 
2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  
 

Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος, που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο 
χρόνο του και τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει 
αντάλλαγμα.  

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,  πολιτικά κόμματα, νομαρχιακές και δημοτικές 
παρατάξεις,  εκκλησιαστικές οργανώσεις και φορείς, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές 
ενώσεις,  όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τη 
σωματική άσκηση (των ορειβατικών και κυνηγετικών συλλόγων συμπεριλαμβανομένων). 
πολιτιστικοί φορείς, απλοί πολίτες σχηματίζουν όλο το φάσμα των εθελοντών 

Σύμφωνα με έρευνες οι εθελοντές δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του 
πληθυσμού: προέρχονται από τη μέση ηλικία, είναι πιο μορφωμένοι, πιο καλοπροαίρετοι, 
λιγότερο υλιστές, πιο θρησκευόμενοι και διακρίνονται για την υψηλή πολιτική τους 
δέσμευση. Οι εθελοντικές οργανώσεις με δράση που αφορά στην Πολιτική Προστασία, έχουν 
υπάρξει πρωτοπόροι σε οργανωμένες δράσεις εθελοντισμού.  
 
2.1 Ειδικευμένοι Εθελοντές 
 

Προβλέπεται η ένταξη στο Μητρώο Ειδικευμένων Εθελοντών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία λόγω 
επαγγελματικής ή επιστημονικής ενασχόλησης ή αποδεδειγμένης εμπειρίας μπορούν να 
ανταποκριθούν σε καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης 
καταστροφών. Οι εν λόγω εξειδικευμένοι εθελοντές υπάγονται υπηρεσιακά στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), η οποία και μπορεί να τους κατανέμει σε 
ομάδες επιχειρησιακής δράσης, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους.  Η απουσία από την 
εργασία των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων  και των εξειδικευμένων εθελοντών 
κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, λογίζεται ως άδεια απουσίας η 
οποία δεν προσυπολογίζεται στη διάρκεια της κανονικής ετήσιας άδειάς τους.  

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις (ΕΟ) θέλουν να επικοινωνούν με τη Γ.Γ.Π.Π. σε 
συχνή βάση. Επίσης διαπιστώθηκε ότι συχνά οι ΕΟ επικοινωνούν και μεταξύ τους. 
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες οι αντίστοιχες 
Περιφέρειες  δεν επικοινωνούν με τις ΕΟ σε καμία περίπτωση, με αποτέλεσμα η εμπλοκή 
των ΕΟ σε δράσεις πολιτικής προστασίας να επαφίεται αποκλειστικά στη δική τους 
εγρήγορση, ενημέρωση και πρωτοβουλία. Πολλές φορές μάλιστα την επικοινωνία 
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο επιχειρησιακός φορέας που έχει άμεσο ενδιαφέρον (π.χ. η 
Πυροσβεστική , σε περιπτώσεις δασοπυρόσβεσης).  

Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, η συμμετοχή των ΕΟ στα Συντονιστικά Τοπικά 
Όργανα(ΣΤΟ) διαφέρει αισθητά από τόπο σε τόπο και από χρόνο σε χρόνο. Σε αρκετές 
περιπτώσεις οι ΕΟ καλούνται και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις, ενώ σε 
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άλλες περιπτώσεις η συμμετοχή τους καθορίζεται κυρίως από προσωπικές σχέσεις που 
έχουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί με τα αντίστοιχα στελέχη των φορέων.  
 
 
2.2 Δραστηριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων - Εκπαίδευση 
 

Η δραστηριοποίηση των ΕΟ μέσα στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας εκτείνεται 
σε τρείς τομείς δράσεις: πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση.  
 

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δράσεις που αφορούν στη συμμετοχή 
των εθελοντικών οργανώσεων στην επιτήρηση των δασών για επισήμανση πυρκαγιών 
πρέπει να προσδιοριστούν σε συνεδριάσεις του Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου (ΣΤΟ) 
που πραγματοποιούνται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. Οι δράσεις αυτές 
καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και γίνονται για λόγους υποστήριξης του έργου 
του. Στα πλαίσια αυτά οι Διοικητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους νομούς 
υποβάλουν πρόταση ανά Ο.Τ.Α., για δράσεις σχετικές με τη συμπληρωματική επιτήρηση 
των δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με στόχο την άμεση αναγγελία 
πυρκαγιάς. Τις δράσεις αυτές μπορούν να αναλάβουν διάφοροι φορείς , ή οι ενταγμένες 
στο ΣΝΟ από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εθελοντικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στο Νομό.  
 

Μια απαραίτητη  προσπάθεια είναι το πρόγραμμα εθελοντικής εκπαίδευσης και 
δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ακραίων φυσικών φαινομένων  που 
κάθε χρόνο οι εθελοντές του Δήμου μας  θα πρέπει να παρακολουθούν. 
 

Είναι σημαντική επίσης η κάλυψη βασικών αναγκών των εθελοντών (σκίαστρα- 
σκέπαστρα στα πυροφυλάκια, ψυγείο -ένα ανά δημοτική κοινότητα- και είδη υγιεινής, 
χώροι αξιοπρεπούς παραμονής και κάλυψη εξόδων κινήσεως) 
 
 
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε 
ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους 
παρακάτω λόγους:  
 

 νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων 
στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους 
αυτός συνεργάζεται 

 ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, 
 νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις, 
 νέα ανάλυση κινδύνου, 
 αποτιμήσεις καταστροφών στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο, 
 αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο. 

 
Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή 

συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του 
Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να 
επικαιροποιούνται είναι: 
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 Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα 
Σχεδίασης 

 Μνημόνια ενεργειών για την λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο Σχέδιο 
 Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων 
 Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων) 
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4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΤΟ)  
 
Στο όργανο αυτό συμμετέχουν σύμφωνα με την 377/2017 ΑΔΣ οι κάτωθι:  

i. Ο Δήμαρχος   
Γαβότσης Αστέριος  ως Πρόεδρος 
Με τηλ. επικοινωνίας 6944-275756, 2313304002 
 

ii. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας   
Ζιακούλης Ηλίας ως αναπληρωτής του Δημάρχου  
Με τηλ. επικοινωνίας : 6947-992921 , 2313-3040801 
 

iii. Δημοτικός σύμβουλος 

         Πορφυριάδης Παντελης 
          με τηλ. Επικοινωνίας: 6977-415-951, με αναπληρωτή τον Καρασσαβίδη                                                                                       
Δημήτριο με τηλ. Επικοινωνίας: 6979-984-673 

 
iv. Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου 

υπαστυνόμος  Αναγνωστόπουλος Γαβριήλ 
Με τηλ. επικοινωνίας : 2310 690621 

 
v. Ο Διοικητής  ή Αναπληρωτής του 2ου Πυρ/κου Σταθμού Θεσ/νίκης.    

Με τηλ. επικοινωνίας : 2313-326172-175-106-176-182-123 
 

vi. Η  υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας  
Ευθυμίου Αικατερίνη. 
Με τηλ. επικοινωνίας : 6973-341-061, με αναπληρώτρια την Πολυχρονιάδου 
Αικατερίνη με τηλ. Επικοινωνιας: 6937-450-606 
 

vii. Τη δασολόγο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης κα. Φιλοθέη Μελά 
           με  αναπληρώτρια τη δασοπόνο κα Παπαδημητρίου Αικατερίνη. 
           Τηλ. επικοινωνίας : 2313-309043 

 
viii. Εκπρόσωπο Εθελοντικής  Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών 

Ωραιοκάστρου(ΟΜ.ΑΚΩ) 
Πρόεδρο, Αδαμίδη Νικόλαο 
με τηλ.επικοινωνίας:   6977-227-367 , με αναπληρώτρια την Τσουκαλά 
Κυριακή με τηλ.επικοινωνιας: 6978-994-846 
 
Εκπρόσωποι της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασιας 
Π.Κ.Μ και του Τμήματος Πολιτικής προστασίας ΜΕΘ 
ορίζονται  αντίστοιχα ο Προϊστάμενος  της Δ/νσης και του τμήματος 
και σε περίπτωση κωλύμματος , αναπληρωτής αυτών 

  .  
 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου 
αποκατάστασης των ζημιών, το ανωτέρω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με 
δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους από τους μετέχοντες 
αναπληρωτές τους.  
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5.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 
Σε περίπτωση καταστροφικής πυρκαγιάς ή άλλου ακραίου καιρικού φαινομένου, 

όλες οι υπηρεσίες που προβλέπονται και εμπλέκονται από το Σχέδιο «Ξενοκράτης» 
τίθεται άμεσα στις διαταγές του Δημάρχου.  Όταν είναι παρών αξιωματικός 
Πυροσβεστικού Σώματος η ευθύνη διαχειρίσεως προσωπικού και οχημάτων γίνεται υπ’ 
αυτού, ως ο Νόμος ορίζει, και ουδέν όχημα επιτρέπεται να αποσυρθεί δίχως την έγκρισή 
του. 
 

Στη διάθεση του Δημάρχου τίθενται οι αναφερόμενοι στους  Πίνακες  1 –  3.  
 
Την ευθύνη των επιχειρήσεων έχει η Διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος με την 
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
 
5.1 Κέντρα Επιτόπιου Συντονισμού και Διεύθυνσης Τοπικών Επιχειρήσεων 
 
Τόποι Συγκέντρωσης Προσωπικού 
Α. Αμαξοστάσιο του δήμου Ωραιοκάστρου επί της Αεροδρομίου. 
Β.  Εργοτάξιο Πενταλόφου . 
Γ. Εργοτάξιο Δρυμού. 
 
Τόποι Συγκέντρωσης Εθελοντών 
Α. Αμαξοστάσιο του δήμου Ωραιοκάστρου επί της Αεροδρομίου. 
 
Μετά από εντολή του Δημάρχου  ή του αναπληρωτή του: 
• Ειδοποιούνται οι  συντονιστές συνεργείων 
• Μεριμνούν για το άνοιγμα του Δήμου 
• Ενημερώνουν το Α.Τ. Ωραιοκάστρου για την άμεση αποστολή περιπολικού 
• Ενημερώνουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια 
• Καλούν αμέσως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα 
• Φροντίζουν να παραδοθούν στους συντονιστές τα ασύρματα τηλέφωνα 
• Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος συντονίζει τη συγκρότηση των συνεργείων. 
• Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του επεμβαίνουν σε περιοχές που 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με το προσωπικό που αναφέρεται τους 
πίνακες 1-3  

• Συνεργεία μετακινούνται από την περιοχή τους σε άλλη  μόνο μετά από 
ενημέρωση και εντολή του Γενικού Συντονιστή ή του αναπληρωτή του. 

• Οι αναφερόμενοι υπάλληλοι Δήμου είναι υποχρεωμένοι εντός μιας (1) ώρας 
υποχρεωτικά να παρουσιαστούν φέροντες μαζί τους και τα εργαλεία τους 
(φτυάρια, αξίνες κλπ) 

• Οι οδηγοί και χειριστές αυτοκινήτων και μηχανημάτων προσέρχονται στο 
Αμαξοστάσιο και παίρνουν εντολές μόνο από τον Δήμαρχο  ή τον αναπληρωτή 
του ή από τους Διευθυντές Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
για τους τεχνικούς και τη Διευθύντρια  Διοίκησης για τους διοικητικούς κατά 
περίπτωση. 

• Τα αυτοκίνητα του Δήμου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με καύσιμα μετά το 
πέρας των δρομολογίων τους, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση τους σε 
περίπτωση ανάγκης. 

• Το προσωπικό στο σύνολο του είναι υποχρεωμένο εφόσον κληθεί να 
παρουσιασθεί στο Δήμο το ταχύτερο, Τυχόν άρνηση θα ελέγχεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί. 
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5.2 Χώρος συγκέντρωσης πληθυσμού όταν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους από 
τις πληγείσες περιοχές (και σε περίπτωση σεισμού ή καύσωνα)  

Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου 
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Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας 
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Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας 
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5.3 Οριοθέτηση περιοχών για προσγείωση ελικοπτέρων σε περιπτώσεις εκκένωσης  
 
Στα κατά τόπους γήπεδα ποδοσφαίρου του ενιαίου Δήμου Ωραιοκάστρου. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι ο αποχιονισμός των δρόμων της πόλης κατά 

προτεραιότητα και η αποπαγοποίηση των δρόμων και των πεζοδρομιών της πόλης 
προς αποφυγή ατυχημάτων η δυστυχημάτων. Η προτεραιότητα αποχιονισμού έχει ως 
εξής: 

α) Κύριες αρτηρίες () Σε συνεννόηση με την Περιφέρεια  και το Υπουργείο 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που έχουν την ευθύνη του Εθνικού δικτύου, θα 
παρέχεται βοήθεια στο έργο τους για αποκατάσταση της κυκλοφορίας στις ανωτέρω 
λεωφόρους.  

β) Απόλυτης προτεραιότητας είναι ο αποχιονισμός των οδών που οδηγούν στο Ασκληπιείο 
Νοσοκομείο καθώς και των Δημοτικών χώρων (Δημαρχείο, Δ/νση Περιβάλλοντος, 
Γεροκομείο). 
γ) Μετά την αρχική διάνοιξη των ανώτερων οδών τα οχήματα μαζί με τα πληρώματα τους 
θα αναλαμβάνουν τον αποχιονισμό των συνοικιών στις οποίες έχουν ενταχθεί με 
προτεραιότητα τις πρωτεύουσες οδούς πρόσβασης και στην συνέχεια τις δευτερεύουσες 
οδούς.. 
δ) Γίνεται κατανοητό ότι το ανωτέρω σχέδιο μπορεί να ανατραπεί σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας η ανάγκης (απεγκλωβισμός ασθενών, εγκύων, ηλικιωμένων). Τα 
πληρώματα των μηχανημάτων αποχιονισμού θα είναι εφοδιασμένα με χάρτες της 
περιοχής ευθύνης τους στους οποίους θα σημειώνουν τις διαδρομές που έχουν εκτελέσει 
και τις οδούς που έχουν αποχιονίσει. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που   η   
χιονόπτωση   συνεχίζεται,   οδοί   που   έχουν   αποχιονιστεί   μπορεί   να χρειάζονται 
αποχιονισμό εκ νέου. 

ε) Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τον αποχιονισμό θα πρέπει να βρίσκονται 
στην περιοχή του Δημαρχείου ή της Δ/νσης Περιβάλλοντος από την προηγούμενη 
ημέρα, εφόσον υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση ακραίου φαινόμενου χιονόπτωσης, 
προς αποφυγή εγκλωβισμού τους  
στ) Για την αποφυγή παγετού στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια, θα γίνεται συνεχής 
ρίψη αλατιού από τα οχήματα που έχουν οριστεί ανά συνοικία. Τα μεσαία ανοιχτά 
οχήματα του Δήμου θα μεταφέρουν σάκους με αλάτι και θα τους μοιράζουν στους 
κατοίκους που ζητούν. Οι ανά περιοχή συντονιστές θα οργανώνουν την αποπαγοποίηση 
πεζοδρομίου μαζικής κυκλοφορίας πεζών με τη ρίψη αλατιού από τους ορισμένους ανά 
περιοχή εργατοτεχνίτες. 
ζ) Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα φροντίσει έτσι ώστε ιδιωτικά βαριά μηχανήματα 
που μπορούν να υποβοηθήσουν τον αποχιονισμό και την αποπαγοποίηση του 
Δήμου να τεθούν στην διάθεση της με την μέθοδο της μίσθωσης.  

 
Μετά την αναγγελία χιονόπτωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Εσωτερικού-
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΕΜΥ) θα γίνεται η παρακάτω 
περιγραφόμενη προετοιμασία και θα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα : 

1.) Με μέριμνα τoυ αρμοδίου συντονιστή  οι οδηγοί των αυτοκινήτων που έχουν 
ορισθεί μεταβαίνουν με τα οχήματα τους στο χώρο του Παλαιοκάστρου και 
τα εφοδιάζουν με αλάτι. Εφόσον υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση ο εφοδιασμός θα 
γίνεται από την προηγούμενη μέρα. 

2.) Τα μηχανοκίνητα που αναφέρονται στους Πίνακες 9-11 θα πρέπει να είναι 
επιχειρησιακά διαθέσιμα και σε πλήρη ετοιμότητα (πλήρωση με καύσιμα): 
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όλα τα JCΒ, τα ανοιχτά φορτηγά, υδροφόρες (άδεια) και το ΒΟΡ CAT. 
3.) ΠΡΟΣΟΧΗ, όλοι οι  εμπλεκόμενοι υπάλληλοι, oi δημοτικοί σύμβουλοι, οι 

εθελοντές πρέπει να φορούν το ειδικό πορτοκαλί ανακλαστικό γιλέκο ώστε να 
διακρίνονται ως εντεταλμένοι και υπόχρεοι υπηρεσίας προστασίας και 
αποκατάστασης του συμβάντος.  Πρέπει  να έχουν προμηθευτεί από την 
αποθήκη του Δήμου τα απαραίτητα εφόδια ασφαλείας (γαλότσες, γάντια 
εργασίας, κ.τ.λ) καθώς και τα αναγκαία εργαλεία (φτυάρια, τσάπες, κασμάδες 
κ.τ.λ). 

4.) Προτεραιότητα έχει η ταχύτερη δυνατόν αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
της πόλεως και η απόδοση του στη κυκλοφορία. 

5.) O  υπεύθυνος αποθηκάριος φροντίζει να  υπάρχουν τα απαραίτητα εφόδια 
στους εμπλεκόμενους στη επιχείρηση αποχιονισμού από την προηγούμενη   
ημέρα   δηλαδή   γαλότσες,   γιλέκα,   γάντια   εργασίας, μάσκες..O υπάλληλος 
αυτός, επίσης, πρέπει να φροντίσει να εφοδιάσει τους παραπάνω, με φτυάρια, 
τσάπες, τσουγκράνες, κασμάδες, μάσκες.  

6.) o   αποθηκάριος,   ως   υπεύθυνος   εφοδιασμού   θα   επιμεληθεί   να διανεμηθούν   
σε   κάθε   μέλος   των   συνεργείων,   νερό,   σάντουιτς, σταφίδες, ξηροί καρποί. 

7.) Κανείς δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει το έργο που του έχει ανατεθεί 
εφ   όσον   δεν   ολοκληρωθεί   η   αποστολή  του,   εκτός  εξαιρετικών 
περιστάσεων, που θα έχει όμως ενημερώσει τον υπεύθυνο Πολιτικής 
Προστασίας και θα το έχει εγκρίνει. 

8.) Στα μισθωμένα μηχανήματα JCΒ., γκρέιντερ, γερανούς, H Δ/ντρια Περιβάλλοντος 
ορίζει ανά ένα εργατοτεχνίτη της υπηρεσίας, ο οποίος να είναι εφοδιασμένος με 
χάρτη της πόλεως ή της συνοικίας που θα δραστηριοποιηθεί ώστε να καθοδηγεί τον 
χειριστή του μισθωμένου μηχανήματος για την καλύτερη αποχιόνηση του 
τομέα του, διαγραμμίζοντας και υπογραμμίζοντας τους δρόμους που κάλυψε 
επιχειρώντας. 

9.) Όλα τα μηχανήματα να έχουν εφοδιασθεί με τοπικούς χάρτες και οι χειριστές 
τους να σημειώνουν απαραιτήτως τους δρόμους που καθάρισαν, 
υπογραμμίζοντας τους με στυλό ή μολύβι. 

10.) Ολοι οι ορισθέντες υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν πως το κύριο μέλημα μας/τους 
και υποχρέωση είναι η αποκατάσταση πάση θυσία της λειτουργικότητας του 
οδικού δικτύου της πόλης μας και η δυνατότητα απεγκλωβισμού και κινήσεως 
ελευθέρως των συμπολιτών μας. 

11.) Σε φορτηγάκι του συνεργείου μας να έχουν φορτωθεί σακούλες με αλάτι 
προκειμένου να διατεθούν ανά μια σε κατοίκους που έχουν εγκλωβισθεί στις 
κατοικίες τους για χρήση στις σκάλες και στους διαδρόμους πρόσβασης στα 
σπίτια τους. 

12.) Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί στους ηλικιωμένους κατοίκους και να τους 
προμηθεύσουμε αλάτι κατά προτεραιότητα προκειμένου να αποφευχθούν 
πτώσεις και τραυματισμοί. 

13.) O υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας σε συνεννόηση με τον Διευθυντή 
Περιβάλλοντος ορίζει τις συνοικίες δραστηριοποίησης κάθε διαθέσιμου 
μηχανήματος-οχήματος δημοτικού ή μη, εκτιμώντας τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες που θα προκύψουν. 

14.) Θα υπάρξει συνεννόηση για τη συνδρομή ιδιωτών στην επιχείρηση 
αποχιονισμού και αυτό θα επιτευχθεί με τον παρακάτω τρόπο. 
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15.) Επικεφαλής του κάθε συνοικιακού συνεργείου είναι ο ανά συνεργείο 
ορισμένος υπεύθυνος του Δήμου ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την έγκαιρη στελέχωση του συνεργείου αλλά και την επιχειρησιακή λειτουργία 
του βάση των  οδηγιών  του  παρόντος  σχεδίου  αλλά  και  των  οδηγιών  των  
συντονιστών Δημοτικών Συμβούλων της  κάθε περιοχής  και του  Γενικού  
Συντονιστή  η  του αναπληρωτή του. Η λειτουργία του κάθε συνεργείου θα 
γίνεται λαμβάνοντας υπ'όψιν την ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων. 

16.) Η διάρκεια επιχειρήσεων δεν μπορεί να προσδιοριστεί και μπορεί να 
ξεπεράσει το ωράριο εργασίας των εργαζομένων εάν η ένταση  του φαινόμενου 
είναι ισχυρή. Ο υπεύθυνος συντονισμού  θα φροντίζει για τον εφοδιασμό των 
εμπλεκομένων εργαζομένων  με  νερό  και  βασική  τροφή  καθώς  και     την  
εναλλαγή  τους  με ξεκούραστους εργατοτεχνίτες, με στόχο την εύρυθμη 
ολοκλήρωση της επιχείρησης και   την   αποφυγή   εξουθένωσης   των   
εργαζομένων.   Οι   εθελοντές   μπορούν  να συμμετέχουν στην επιχείρηση  
εντασσόμενοι στο δυναμικό του  Δήμου υπό την καθοδήγηση   του  Γενικού  
συντονιστή  ή  του  Αναπληρωτή   του  καθώς  και  του υπεύθυνου  πολιτικής  
προστασίας  ο  οποίος,  λαμβάνει  οδηγίες  από  τον  Γενικό συντονιστή για τον 
τρόπο δράσης τους στα πλαίσια της επιχείρησης. 
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7.  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
                          α) Πίνακας 1  (ΑΙΡΕΤΟΙ)       

 

 
  

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 6944275756 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

2 ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     
2310-698-580 

 6947-992-921 
 6936-009-680 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

3 
ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 23940-31652 6983-524-418 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

4 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   2313-044-727 6983-251-388 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

5 
ΚΟΥΦΟΥΝΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2310-698-467 6909-111-900 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

6 ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΥΜΟΥ 23940-31526 6981-076-100 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΥΜΟΥ 

7 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΤΗΣ 23940-72669 6977-376-601 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΤΗΣ 

8 ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 2394031271 
6947-156-872 
6942-461-188 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΛ/ΧΩΡΙΟΥ 

9 ΤΕΡΖΗΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2310-787-539 6973-512-554 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

10 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 2310-786-361 6973-808-467 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ-
ΠΕΤΡΩΤΟΥ-

ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ 

11 
ΓΙΑΊ’ΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2310-786-651 6972-071-384 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

12 ΖΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 2310-788-128 6973-008-582 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
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                           β) Πίνακας 2 ( ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ) 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΔΙΑΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6988092020 
2 ΜΠΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6977470816 
3 ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
6977862553 

4 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6944324653 
5 ΣΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6982590085 
6 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6939099536 
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6939401200 
8 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6977850802 
9 ΜΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6977444784 

10 ΜΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6974836572 
11 ΝΑΟΥΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
6946167614 

12 ΠΕΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6946039722 

12 ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6973072005 
13 ΤΟΛΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

(ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6974065757 

14 ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
« 

6908609360 

15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

6970392038 

16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 « 

6945824234 

17 ΠΟΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 « 

6942096754 

18 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 « 

6979677222 

19 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ « 6973662682 
20 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

(ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6947569817 

21 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 6974971754 
22 ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 6937841208 
23 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6977432918 
24 ΜΠΟΜΠΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 6934918427 

25 ΚΑΜΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6983443118 

26 ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6973743038 

27 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6973019611 

28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

29 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

30 ΑΝΔΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
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31 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

32 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

33 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

 

34 ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

35 ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗ ΖΩΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

36 ΜΟΣΧΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

37 ΛΑΜΠΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

38 ΓΚΕΙΒΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

39 ΞΕΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

40 ΝΑΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

41 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6978335355 

42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

43 ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

44 ΠΙΣΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6974078929 

45 ΚΑΠΡΑΝΗ  ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

46 ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

47 ΤΑΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

48 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

49 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

50 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6979011054 

51 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

 

52 ΤΟΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  
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53 ΤΣΙΩΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 

54 ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

55 ΚΟΣΜΟΛΙΑΠΤΣΗ ΑΝΝΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 

56 ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 

57 ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 

58 ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 

59 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 

60 ΛΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 

 
 
 
                                                       γ) Πίνακας 3     ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6972445899 

2 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 6944468440 

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6976038609 

4 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 6948105551 

5 ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 6974021104 

6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 6939401200 

7 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6973662590 

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6946422719 

9 ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6945249429 

10 ΓΩΓΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6979222010 

11 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6977256476 

12 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6978008173 
2310689660 

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Πίνακας 4 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

          
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ       
          

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
(ποσότητα) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝ
Ο ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ 

ΦΑΞ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2 

IVECO ΥΔΡΟΦΟΡΑ/ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2007 ΚΗΗ1876 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2310688514 2310688514 

IVECO ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2010 ΜΕ 115676 

    

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟ 1 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΝΖΖ 2614 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ 2 
UNIMOG 406121  AM 65561 

    

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4 
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ΦΩΡΤΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 2 

J.C.B. 4CX 2002 ΜΕ 57919 

J.C.B. 4CX 2001 ΜΕ 64659 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣΗ 
ΓΑΙΩΝ 
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 

 1 CATERPILAR    

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
ΔΙΑΜΕΛΙΣΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

 1 JCB ROBOT ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ 2002 ΜΕ 66195 

  1 BOBCAT “  ΜΕ 92512 

ΑΛΑΤΙΕΡΑ  1 DAIHATSU M30S  ΜΕ 72837 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 1 MERCEDES 813D 1995 ΚΗΟ8373 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 1 UNIMOC ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  ME 79988 

 
Επιπλέον στο Δήμο έχουν  καταγραφεί εθελοντες οι οποίοι διαθέτουν μηχανήματα έργων που σε δεδομένη στιγμή μπορούν να συμβάλλουν 
θετικά στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων. 
 
Παραθέτουμε πιο κάτω τα ονόματά τους, τα κινητά τους τηλέφωνα και τον αριθμό των μηχανημάτων που διαθέτουν. 
 
     Α.  ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ  6978005151 
     Β.  ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΘΕΜΗΣ     6970128392 
     Γ.   ΒΕΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  6937973191  
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