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ΣΚΟΠΟΣ
Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η λήψη των ενδεικνυόμενων προπαρασκευαστικών
και προληπτικών μέτρων, η ταχεία κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση των
δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας , για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
καταστροφών που προκαλούνται από σεισμούς και την παροχή κάθε δυνατής αρωγής
στον πληγέντα πληθυσμό. Αποβλέπει στην προστασία της ζωής, της υγείας και της
περιουσίας των πολιτών από καταστροφές καθώς επίσης και την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών της χώρας που οφείλονται σε μικρής ή
μεγάλης κλίμακας σεισμούς, και ρυθμίζει όλα τα συναφή ζητήματα, συμβάλλοντας
έτσι στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης και την εξασφάλιση της δημόσιας
πρόνοιας σε μια γρήγορη ευέλικτη και σωστή παροχή βοήθειας σε σεισμοπαθείς.

1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α. Χαρακτηριστικά του σεισμού ως καταστροφικού φαινομένου



Ο σεισμός αποτελεί το πλέον καταστροφικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Σχεδόν
κάθε χρόνο εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός μεγέθους άνω των 5 R και κάθε

3 με 5 χρόνια εκδηλώνεται ισχυρός καταστροφικός σεισμός που πλήττει αστικές
περιοχές.
Ο σεισμός σαν φυσικό φαινόμενο έχει τα εξής χαρακτηριστικά :







Είναι απρόβλεπτος ως προς τον χρόνο που θα εκδηλωθεί, την έντασή του, τη
διάρκειά του, τη διάρκεια της σεισμικής έξαρσης ,και την εξέλιξή της.
Προκαλεί θανάτους, τραυματισμούς και καταστροφές σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.
Μπορεί να προκαλέσει δευτερογενείς καταστροφές (πυρκαγιές, μόλυνση
υπογείων υδάτων και δικτύων ύδρευσης, επιδημίες, παλιρροϊκά κύματα , κ.λ.π.)
Προκαλεί καταστροφές σε σταθμούς παραγωγής ή διανομής ενέργειας, κτίρια
που στεγάζουν κρίσιμες δραστηριότητες (νοσοκομεία, διοικητήρια, υπηρεσίες
άμεσης επέμβασης και βοήθειας), οδικά δίκτυα και δίκτυα επικοινωνίας, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο παροχής βοήθειας των δυνάμεων
Πολιτικής Προστασίας.
Αποδιοργανώνει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό ευρύτερων περιοχών και για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

β.Έκτακτη ανάγκη λόγω σεισμού
Είναι η κατάσταση στην οποία κηρύσσεται μια περιοχή του Δήμου ή ολόκληρος ο Δήμος
μετά από ένα καταστροφικό σεισμό που έχει αποτέλεσμα την πρόκληση απωλειών στο
έμψυχο δυναμικό και ζημιών ή καταστροφών σε αγαθά , υλικά και εγκαταστάσεις του
Δήμου. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση ΄Έκτακτης Ανάγκης σηματοδοτεί την λήψη
έκτακτων μέτρων και επιχειρησιακών δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την παροχή
βοήθειας στους πληγέντες.
γ. Δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας
1. Είναι οι κρατικές αρχές και υπηρεσίες , τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, οι Αποκεντρωμένη Διοικήσεις , οι Αιρετές Περιφέρειες , τα
γραφεία πολιτικής προστασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κάθε
μορφής δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα ιδρύματα, και γενικά όλοι οι
πολίτες.
2. Οι ανωτέρω δυνάμεις είναι δυνατόν να ενισχυθούν με επιστημονική ή υλική
βοήθεια από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής
προστασίας άλλων χωρών, είτε υφίσταται Διακρατική Συμφωνία είτε όχι.
δ. Διάκριση σεισμικών καταστροφών.
Για τους παραπάνω λόγους η αντιμετώπιση των συνεπειών ενός καταστρεπτικού σεισμού
ακόμα και μικρής έκτασης (που πλήττει για παράδειγμα μια περιοχή ενός νομού) απαιτεί
την κινητοποίηση δυνάμεων από ευρύτερες περιοχές (όμορους νομούς, περιφέρεια,
κεντρική διοίκηση).
Ως εκ τούτου οι καταστροφές διακρίνονται σε :
1. Γενικές : για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η πλήρης κινητοποίηση
των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.
2. Τοπικές : για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η κινητοποίηση των
δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, και των ειδικών φορέων και
υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης (ΕΚΑΜ, ΕΚΑΒ, ΥΑΣ/ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ.

Πρόνοιας, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εθνικής Άμυνας κ.λ.π.)
ε. Απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης
από σεισμό.
Μετά από ένα καταστρεπτικό σεισμό που έπληξε μια περιοχή απαιτείται η κινητοποίηση
των φορέων και δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που δημιουργούνται. Αναφέρονται ενδεικτικά οι δυνάμεις που θα κινητοποιηθούν
και το έργο τους.
 Κινητοποίηση των Νοσηλευτικών Μονάδων και των Δ/νσεων Υγείας και
Πρόνοιας και της Ιης ΤΑΞΥΠ για την περίθαλψη των τραυματισμένων, την
καταπολέμηση τω επιδημιών, την απολύμανση του πόσιμου νερού κλπ.
 Κινητοποίηση της Δ/νσης Πρόνοιας και της Ιης ΤΑΞΥΠ για τη διάθεση σκηνών,
κλινοσκεπασμάτων, φαγητού, νερού και την εν γένει παροχή βοήθειας για τη
διανομή του πληθυσμού στο ύπαιθρο.
 Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΚΑΜ, του ΕΚΑΒ και των
ειδικών σωστικών συνεργείων άλλων χωρών για τη διάσωση των παγιδευμένων
στα ερείπια.
 Συγκρότηση και κινητοποίηση ειδικών συνεργείων από τεχνικούς (Μηχανικούς,
Ε/Το προσωπικό) και μηχανήματα διαφόρων φορέων για τη διαπίστωση του
βαθμού επικινδυνότητας των κτιρίων, την άρση των επικινδύνων, την
υποστύλωση κτιρίων, την αποκατάσταση των οδικών και επικοινωνιακών
δικτύων, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και γενικά των έργων
υποδοχής.
 Οργάνωση χώρων υποδοχής και προσωρινής διαμονής του πληθυσμού στο
ύπαιθρο (καταυλισμοί αστέγων σε σκηνές, container κλπ), σε ειδικά κτίρια
(εστίες, ξενοδοχεία, αθλητικούς χώρους), σε πλοία κλπ.
 Κινητοποίηση των Αστυνομικών δυνάμεων για τη φύλαξη της πληγείσας
περιοχής, την φύλαξη της τάξεως και την παροχή βοήθειας.
 Κινητοποίηση της Δ.Τ.Υ. για τη μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων, container,
τροχόσπιτων κλπ για την προσωρινή διαμονή των κατοίκων που οι κατοικίες
τους καταστράφηκαν ολοσχερώς.
 Κινητοποίηση των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας για την αποκατάσταση των
επικοινωνιών (ΟΤΕ), της ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), και δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
 Κινητοποίηση της Δ/νσης Πρόνοιας και Δ/νσης Οικονομικών για την διάθεση
οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες.
στ. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής δράσης σε κατάσταση ΄Έκτακτης Ανάγκης
1. Εξασφάλιση έγκαιρης και έγκυρης αρχικής ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων
αμέσως μετά την εκδήλωση των καταστροφών και στη συνέχεια συνεχής
ενημέρωση μέχρι πλήρους αποκατάστασης των ζημιών και παροχή αρωγής προς
τους πληγέντες.
2. Γνώση και εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση των
καταστροφικών επιπτώσεων των σεισμών ( Ο.Τ.Α., Φορείς και Υπηρεσίες) στο τι
πρέπει να κάνουν. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα αντισεισμικής
προστασίας καθώς και η εθελοντική εκπαίδευση και συμμετοχή τους είναι
ουσιαστική στην επιτυχία του σχεδίου.
3. Συντονισμός ΟΛΩΝ των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης
ανάγκης λόγω σεισμού.
4. Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση του σχεδίου πιστώσεων και

διάθεση ώστε να δημιουργηθούν από τον καιρό της ηρεμίας τα απαιτούμενα
αποθέματα υλικών και εφοδίων για την άμεση αντιμετώπιση της καταστροφής
και ανακούφισης των πληγέντων.
5. Συνεχής ετοιμότητα, με τη διενέργεια Ασκήσεων Ετοιμότητας των
εμπλεκόμενων δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των συμφορών που προκαλούνται από σεισμούς.
6. Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για τους κινδύνους που διατρέχει
από τους σεισμούς, τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να
λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μία σεισμική καταστροφή,
προκειμένου να αποφευχθούν οι
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, και να μειωθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις του
σεισμού.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας είναι να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, να
σχεδιάζουν και να διατηρούν ετοιμότητα ΑΜΕΣΗΣ επέμβασης στον τόπο της
καταστροφής, ώστε με την συντονισμένη χρησιμοποίηση του δυναμικού του Νομού και ων
κατά τόπους Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης , να προβούν στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση του σεισμού και την πρώτη εκτίμηση των καταστροφών και αναγκών, στην
ταχεία επίλυση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν, στην ανακούφιση των πληγέντων
και στη διατήρηση του ηθικού και της ηρεμίας του πληθυσμού.

3.ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ιδέα Ενεργείας

Η παραπάνω Αποστολή των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας εκτελείται σε δύο φάσεις :
Φάση 1 Σχεδίαση - προετοιμασία - πρόληψη
Φάση 2 Εκτέλεση – Επέμβαση

Θα πρέπει να καταστεί συνείδηση όλων των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας το πρακτικό
όφελος της «πρόληψης» έναντι της «επέμβασης» και ειδικότερα πρέπει να γίνουν :
1. Εκτίμηση των κινδύνων για σεισμική δράση σε κάθε περιοχή από τους αρμόδιους
φορείς από τον καιρό της ηρεμίας ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικά,
προληπτικά μέτρα.
2. Σωστή πρόβλεψη – εκτίμηση και λεπτομερής σχεδίαση για την συντονισμένη
χρησιμοποίηση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας από την περίοδο ηρεμίας
για την αντιμετώπιση των καταστροφών.
3. Οργάνωση , στον Δήμο Βόλου , Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
(Κ.Ε.Π.Π.), στελεχωμένο με εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλισμό με
κατάλληλα και επαρκή μέσα (επικοινωνίες, χάρτες, πίνακες, μνημόνια
καθηκόντων, αίθουσα συνεδριάσεως του Σ.Τ.Ο.) για τον συντονισμό και
κατεύθυνση των ενεργειών όλων των Δυνάμεων Πολιτικής προστασίας που
συμμετέχουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την καταστροφή.
Το Κ.Ε.Π.Π. λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως.
4. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.), στο Δήμο Βόλου, όπως

ορίζει ο Ν. 3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3 α.
5. Πρόβλεψη του τρόπου κινητοποίησης και συντονισμού των οργάνων και μέσων
του Δήμου Βόλου και των «εθελοντικών ομάδων πολιτών» για την αντιμετώπιση
της καταστροφής.
6. Πρόβλεψη και εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης των σχεδίων Πολιτικής
Προστασίας και δημιουργία επαρκών αποθεμάτων σε εφόδια και υλικά, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.

7. Πλήρης και λεπτομερής απογραφή-καταγραφή του υπάρχοντος δυναμικού
(προσωπικό – μέσα – υλικά) και προσπάθεια διατήρησης των μηχανικών μέσων
στην υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα σε τόπο και χρόνο.
8. Συνεχής επαγρύπνηση και επαρκής εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων και
προσωπικού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, για ενημέρωση και αποφυγή
αιφνιδιασμού.
9. Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα αντισεισμικής
προστασίας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, των μέσων μαζικής
επικοινωνίας, ενημερωτικών προγραμμάτων και ασκήσεων.
10. Πρόβλεψη συγκρότησης από τον Δήμο Βόλου , Τοπικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(ΤΚΕ) στον τόπο της καταστροφής εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, η
διάρθρωση και η σύνθεση του οποίου θα εξαρτηθεί από την έκταση της
καταστροφής. Σημαντική είναι η ύπαρξη κυρίων και εφεδρικών συστημάτων
επικοινωνίας για την ανεμπόδιστη ροή των πληροφοριών.
11. Σχεδιασμός και οργάνωση από τις Δημοτικές Αρχές, ανοικτών χώρων υποδοχής
και παραμονής του πληθυσμού και κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής
σ΄ αυτούς (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης) που θα χρησιμοποιηθούν σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
12. Πρόβλεψη άμεσης παροχής υλικής ή οικονομικής αρωγής στους πληγέντες και
διατήρησή της , μέχρι της πλήρους ανασυγκρότησης και επαναφοράς , σε
κατάσταση ηρεμίας.
13. Πρόβλεψη παροχής συνεχούς ψυχολογικής υποστήριξης στους πληγέντες για
διατήρηση του ηθικού τους και κατ΄ επέκταση της αντοχής τους, από ειδικούς
ψυχολόγους – κοινωνιολόγους.
14. Χρησιμοποίηση αναφορών (όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β») για άμεση και σαφή
ενημέρωση τόσο των δυνάμεων παροχής βοήθειας όσο και των οργάνων
συντονισμού για την σωστή ενημέρωση, έλεγχο και διοίκηση των δυνάμεων
Πολιτικής Προστασίας.
15. Χρησιμοποίηση του διεθνούς διακριτικού σήματος πολιτικής προστασίας απ΄
όλες τις δυνάμεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της καταστροφής
και αναγνώρισή τους από τις οργανωμένες κρατικές δυνάμεις και τους πολίτες
της περιοχής.

2. Ενέργειες
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
1. Φάση 1 (Σχεδίαση –
Προετοιμασία) α/ Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)
Αποστολή του ΣΤΟ είναι ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού. Συγκρότηση, λειτουργία κλπ του ΣΤΟ
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (απόφαση συγκρότησης ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»)

β/ Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Τ.Α.Σ.Π.)
Συγκροτείται στο Δήμο Βόλου ιδιαίτερη οργανική μονάδα Αντισεισμικής
Προστασίας, που λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Η Οργανική αυτή μονάδα έχει την
αρμοδιότητα για την υλοποίηση της Αντισεισμικής Προστασίας στο Δήμο σύμφωνα
με τα σχετικά προγράμματα, σχέδια και οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π.
Την μονάδα αποτελούν :
Ο Προϊστάμενος Τ.Π.Π.
Μηχανικοί του Δήμου Βόλου σε αριθμό ανάλογο με τα προβλήματα του Δήμου.
Διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου Βόλου.
Σε περίπτωση σεισμών η μονάδα αυτή έχει την ευθύνη της σωστής πληροφόρησης
και εισήγησης στο Δήμαρχο των ενεργειών που θα πρέπει κάθε φορά να
εκτελούνται για μια γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.
Ακόμη , με τη βοήθεια του ΤΑΣΠ, έχει την ευθύνη της σωστής
ενημέρωσης των πολιτών (μέσω του Δήμου) για να γνωρίζουν και οι τελευταίοι τι
θα πράξουν πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον σεισμό.
Τέλος έχει την ευθύνη για τον καταρτισμό και συνεχή ενημέρωση και
επικαιροποίησης σχεδίου παροχής βοήθειας του Δήμου. Σύμφωνα με το παρόν
σχέδιο, που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαιτερότητες του Δήμου
εξασφαλίζοντας συνεχώς την πρέπουσα ετοιμότητα.
Τα μέλη του ΤΑΣΠ του Δήμου μαζί με τους αντικαταστάτες τους, ορίζονται με
απόφαση Δημάρχου (ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).
Το ΤΑΣΠ αποτελεί το Τοπικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ σύμφωνα με το άρθρο 11 του
Νόμου 1349/83.
γ/ Κλιμάκια Τεχνικών
Τα κλιμάκια αυτά συγκροτούνται από Τεχνικούς που κατοικούν και εργάζονται στο
Δήμο.
Ο αριθμός των κλιμακίων, όπως και ο αριθμός των μελών κάθε κλιμακίου είναι
ανάλογος με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου.
Σε περίπτωση σεισμού τα μέλη των κλιμακίων τεχνικών είναι υποχρεωμένα να
προσέλθουν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για λήψη εντολών
αποστολής και παροχή τεχνικής βοήθειας όπου απαιτείται. Ο Δ/ντής Τεχνικών
Υπηρεσιών, μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο, μπορεί ανάλογα με τις έκτακτες
ανάγκες, να μεταβάλλει τον αριθμό και την σύνθεση των κλιμακίων.
δ/ Κλιμάκια Γιατρών και Νοσοκόμων
Τα κλιμάκια αυτά συγκροτούνται από γιατρούς και Νοσοκόμους που κατοικούν και
εργάζονται στο Δήμο. Οι σύλλογοι γιατρών και νοσοκόμων είναι υποχρεωμένοι να
διαβιβάσουν καταλόγους μελών και κλιμακίων στο ΤΑΣΠ .
Σε περίπτωση σεισμού, τα μέλη των κλιμακίων Γιατρών και Νοσοκόμων είναι
υποχρεωμένα να προσέλθουν στη Δ/νση Υγείας του Δήμου για λήψη εντολών
αποστολής και παροχής ιατρικής βοήθειας, όπου απαιτείται.
Ο Δ/ντής της Δ/νσης Υγείας, μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο, μπορεί ανάλογα
με τις έκτακτες ανάγκες, να μεταβάλλει τον αριθμό και τη σύνθεση των κλιμακίων.

2. Φάση 2 (Εκτέλεση – Επέμβαση)
 Ενεργοποιούνται όλα τα όργανα και τα κλιμάκια που έχουν ήδη συσταθεί από την
ΦΑΣΗ 1.
 Αρχίζει η ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και
των ειδικών κλιμακίων και οργανισμών, για την άμεση επέμβαση όπου
απαιτείται.
 Λαμβάνονται μέτρα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε όσο το δυνατό
λιγότερο χρονικό διάστημα.
 Αρχίζει η διαδικασία εντοπισμού και απελευθέρωσης εγκλωβισμένων ή
καταπλακωμένων από ερείπια οικοδομών.
 Αρχίζει η κινητοποίηση ειδικών κινητών χειρουργείων για την περίθαλψη των
τραυματιών.
 Αρχίζει η διάθεση υγειονομικού υλικού και φαρμάκων για την άμεση περίθαλψη
των σεισμοπαθών.
 Αρχίζει η διάθεση σκηνικού υλικού (σκηνές, κουβέρτες κλπ) για τη στέγαση
αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη.
 Αρχίζει η εγκατάσταση αρρώστων ή πληγωμένων μέσα στις σκηνές του
Νοσοκομείου ή των ειδικών χώρων.
 Αρχίζει η διάθεση τροφίμων, πόσιμου νερού (αν δεν λειτουργεί το δίκτυο
ύδρευσης) και ειδών πρώτης ανάγκης.
 Λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση της ηρεμίας και της τάξης, για να
αποφευχθούν ο πανικός και τυχόν εγκληματικές ενέργειες.
 Αρχίζει η κινητοποίηση των προβλεπόμενων συνεργείων αποκατάστασης των
πάσης φύσεως βλαβών και ζημιών.

Στα παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες οργάνων και κλιμακίων
που συγκροτούνται στη ΦΑΣΗ 1.
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)
Το όργανο αυτό συγκεντρώνεται στο Δήμο Βόλου όταν η έκταση της καταστροφής
το απαιτεί.
Την ευθύνη της κινητοποίησής του έχει ο Δήμαρχος που ανάλογα με την κρίση του
και το μέγεθος της καταστροφής, μπορεί να συγκεντρώσει ορισμένους μόνο από τους
μετέχοντες σ΄ αυτό.
Στην αρμοδιότητα του Δήμου Βόλου είναι γενικά :
Η κινητοποίηση όλων των Τοπικών Υπηρεσιών και των οργανισμών
που
εμπλέκονται στο σχέδιο και στη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου για
την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
Η κινητοποίηση όλων των Οργανώσεων και οργανισμών που ελέγχονται από τις
Δ/νσεις του Δήμου και μπορούν να βοηθήσουν ενεργά τους σεισμοπαθείς.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που βρίσκεται στα όρια του Δήμου.
Η κινητοποίηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης .
Η κινητοποίηση μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου και των Οργανισμών ή αν
απαιτείται η κινητοποίηση ιδιωτικών μηχανημάτων

και άμεση αποστολή των όπου υπάρχει ανάγκη. Κάθε κλιμάκιο Μηχανημάτων θα
πρέπει να ακολουθεί και συντονίζει Μηχανικός ή άλλος Τεχνικός της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ή μέλη του ΤΕΕ.
Η αίτηση για την κινητοποίηση και τη συνδρομή μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η κινητοποίηση και ο έλεγχος του έργου αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης
(ΔΕΔΔΗΕ), των τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), της ύδρευσης και της αποχέτευσης Δήμων
και Κοινοτήτων (ΔΕΥΑΜΒ) .
Η αποστολή αυτοκινήτων εφοδιασμένων με μεγάφωνα για την ενημέρωση,
κινητοποίηση και παροχή συμβουλών προς τους πολίτες, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Η υπογραφή, αν απαιτείται, των διαταγών αναγκαστικής εργασίας των πολιτών,
δεσμεύσεων κλπ.
Η ειδική μέριμνα για την ύπαρξη στο Δήμο εξειδικευμένων ατόμων από
καταρρεύσεις οικοδομών.
Η ειδική μέριμνα μέσω των Ο.Τ.Α. και με την βοήθεια της Ιης ΤΑΞΥΠ , αν
απαιτείται, για την ταφή των νεκρών και την απολύμανση των σχετικών χώρων.
Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΤΑΣΠ)
Ο ΤΑΣΠ στεγάζεται στο Δήμο, διαθέτει εάν είναι δυνατόν, ασύρματη και ενσύρματη
επικοινωνία και βασική του φροντίδα σε περίπτωση σεισμού είναι η συλλογή
πληροφοριών από τις Δημοτικές Ενότητες , την Αστυνομία και από τα ειδικά
επιστημονικά κλιμάκια.
Ο ΤΑΣΠ έχει την ευθύνη ύπαρξης εναλλακτικής λύσης, για την περίπτωση που το
κτίριο του Δήμου καταστραφεί από σεισμούς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
Κέντρο Επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση καταστροφής από σεισμό, σε μη εργάσιμη ώρα ή σε μέρα αργίας, ο
Δήμαρχος και το ΤΑΣΠ – Τ.Π.Π. ειδοποιούνται από τον αξιωματικό Υπηρεσίας του
Αστυνομικού Τμήματος Βόλου. Ο παραπάνω αξιωματικός Υπηρεσίας είναι
υποχρεωμένος να αναφέρει όλες τις μέχρι στιγμής συγκεντρωμένες πληροφορίες, για
τις συνέπειες της καταστροφής χωρίς άλλο στο Δήμαρχο, στο ΣΤΟ, στο ΤΑΣΠ . και
στον Ο.Α.Σ.Π.
Ο ΤΑΣΠ διαθέτει πλήρως, κάθε φορά ενημερωμένες καταστάσεις με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ) τεχνικών, γιατρών,
ιδιοκτητών και χειριστών μηχανημάτων, κτηνιάτρων, διευθυντών και διαθεσίμου
προσωπικού όλων των υπηρεσιών και γενικά ατόμων που είναι χρήσιμα και πρέπει να
κινητοποιηθούν για παροχή βοήθειας σε σεισμοπαθείς, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό.
Ακόμη διαθέτει πλήρως κάθε φορά ενημερωμένες καταστάσεις του υφισταμένου
εξοπλισμού στο Δήμο, και μεριμνά για την ενημέρωση και παροχή βοήθειας σε
γειτονικούς Δήμους.
Τέλος την ευθύνη για το μέγεθος της κινητοποίησης την έχει ο Δήμαρχος, αφού
ενημερώσει για τις ενέργειές του το Σ.Τ.Ο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Μεριμνά για την συγκρότηση των παρακάτω συνεργείων αποκατάστασης ζημιών,
χρησιμοποιώντας άτομα κλιμακίων τεχνικών του Δήμου.
2.1.
Συνεργεία διάνοιξης αποκλεισμένων δρόμων από μπάζα οικοδομών που
κατέρρευσαν.
2.2.
Συνεργεία αφαίρεσης επικίνδυνων τμημάτων οικοδομών (στηθαία μάρμαρα,
μαρκίζες, σοβάδες κλπ) σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την
αρμόδια Εφορεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
 Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων αναμονής των συνεργείων από όπου θα
μεταβούν στους τόπους των ζημιών.
 Μεριμνά για την ύπαρξη ή προμήθεια προβολέων, για την περίπτωση νυχτερινής
εργασίας.
 Μεριμνά για την ύπαρξη κατάστασης μηχανημάτων και κατάστασης πτυχιούχων
επαγγελματιών και ιδιοκτητών οδοποιητικών και σκαπτικών μηχανημάτων. Τις
καταστάσεις αυτές μεταβιβάζει και στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
 Αναφέρει συνεχώς την έκταση των ζημιών, την πρόοδο των εργασιών και τις
απώλειες των πληγέντων στο Δήμο.
 Μεριμνά για την επισήμανση των οικοδομών που έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη
και όταν απαιτείται ζητά τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
 Μεριμνά για την ενεργοποίηση των συνεργείων απογραφής ζημιών.
 Μεριμνά για τη συγκρότηση καταυλισμών προσωρινής στέγασης των
σεισμοπλήκτων με την βοήθεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ










Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαραίτητου σκηνικού και λοιπού υλικού για
την παροχή προσωρινής περίθαλψης.
Μεριμνά για την αποστολή σκηνικού υλικού σε σεισμόπληκτες περιοχές ή χωριά
του Δήμου.
Μεριμνά για τη σωστή διανομή του σκηνικού υλικού, αρχίζοντας απ΄ αυτούς που
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Μεριμνά για τη συγκρότηση συνεργείων, που θα προβούν στην απογραφή των
αναγκών των σεισμοπλήκτων.
Μεριμνά για την ασφάλεια και τη διαβίωση των Ενοίκων των Προνοιακών
Ιδρυμάτων και των Παιδικών Σταθμών.
Μεριμνά αν απαιτείται για την ανάπτυξη σκηνών μέσα στις αυλές και τους
χώρους των Ιδρυμάτων ή για να μεταφέρει ενοίκους σε ασφαλή οικήματα και
χώρους.
Μεριμνά για την εγκατάσταση κλιμακίου Πρόνοιας με 24ωρη βάρδια, που θα
επιλαμβάνεται και θα επιλύει θέματα που ανάγονται στην Πρόνοια.
Μεριμνά για την επιδότηση των σεισμοπλήκτων, για την κάλυψη των αναγκών
προσωρινής στέγασης.





Μεριμνά για τη μεταφορά και την προσωρινή στέγαση των πληγέντων ή
διαφόρων λειτουργιών σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους που δεν έχουν υποστεί
βλάβη.
Μεριμνά για την προσωρινή και ημιμόνιμη στέγαση των σεισμοπλήκτων.
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ







Μεριμνά για την οργάνωση διανομής τροφίμων προς κάλυψη των άμεσων
αναγκών των σεισμοπλήκτων.
Μεριμνά για τον ορισμό των υπαλλήλων που θα είναι υπεύθυνοι μαζί με
υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών για τη διανομή τροφίμων.
Μεριμνά για τη μεταφορά των τροφίμων, με αυτοκίνητα στους τόπους διανομής.
Μεριμνά για τον ορισμό ωραρίου εργασίας, προς διανομή τροφίμων, σε
συνεργασία με την Δ/νση Πρόνοιας.
Δημοσίας Χρήσεως)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Μεριμνά για την διάθεση προσωπικού όπου παρίσταται ανάγκη.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Μεριμνά για την διάθεση αναγκαίων πιστώσεων
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ



Μεριμνά για την συνεχή ενημέρωση του πληθυσμού, δια μέσω των Μαζικών
Μέσων Επικοινωνίας που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΕ.ΧΩ.ΠΕ.)




ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

Μεριμνά για το σχεδιασμό χώρων έκτασης ανάγκης (χώροι συγκέντρωσης κλπ).
Συμμετέχει στη σύσταση Επιτροπών και Κλιμακίων για την καταγραφή των
ζημιών.
Μεριμνά για την άμεση παράδοση στο Δήμαρχο των φακέλων αδειών οικοδομών
που έχουν καταρρεύσει.

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ













Μεριμνά για την εγκατάσταση σκηνών σε ελεύθερους χώρους, κοντά σε
Νοσοκομεία για την ανάπτυξη κρεβατιών και την εξυπηρέτηση όλων των
αρρώστων ή τραυματισμένων.
Μεριμνά για την ύπαρξη διαθέσιμων εφεδρικών κρεβατιών για κάθε ενδεχόμενο.
Μεριμνά για την σωστή αξιοποίηση των ιατρικών κλιμακίων του Δήμου και την
συμπλήρωση ελλειμματικών ειδικοτήτων γιατρών, για την κάλυψη των αναγκών.
Σε συνεργασία με τη Δ/νση Υγειονομικού του ΓΕΣ, ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ μεριμνά
για την στελέχωση Νοσοκομείων εκστρατείας με όλες τις ειδικότητες και το
ανάλογο Νοσηλευτικό προσωπικό αδελφών νοσοκόμων.
Μεριμνά για την εγκατάσταση κλιμακίου Υγείας με 24ωρη βάρδια, που θα
επιλαμβάνεται και θα επιλύει θέματα που ανάγονται στην Υγεία.
Μεριμνά για τη συγκρότηση συνεργείων απολυμαντών, που θα περιέρχονται
καθημερινά τους καταυλισμούς των σεισμοπλήκτων, που θα φροντίζουν για την
καθαριότητα και την απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων.
Μεριμνά για τις απολυμάνσεις δεξαμενών νερού καταυλισμών των
σεισμοπλήκτων.
Μεριμνά για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε δίκτυα ύδρευσης Δήμων
και Κοινοτήτων.
Μεριμνά για να γίνουν οι επιβαλλόμενοι εμβολιασμοί σε κατοίκους πληγέντων
κυρίως περιοχών.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ




Μεριμνά για την συμμετοχή Γεωπόνων της Δ/νσης, στις επιτροπές εκτίμησης
των ζημιών σε γεωκτηνοτροφικά κτίσματα.
Διαθέτει το προσωπικό της σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Μεριμνά για την αποκατάσταση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών
στο Δήμο
Μεριμνά για την διάθεση Φ.Δ.Χ. (Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως)
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Μεριμνά διαπίστωση ζημιών και βλαβών βιομηχανικών μονάδων.
Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ



Θέτει το προσωπικό της στη διάθεση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ



Θέτει το προσωπικό της στη διάθεση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)




Έχει την ετοιμότητα διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού χρησίμων
ειδικοτήτων, που θα πλαισιώσουν τα συνεργεία αποκατάστασης των ζημιών, σε
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Εργατικό Κέντρο του Δήμου.
Μεριμνά για την από τώρα συμπλήρωση καταστάσεων τεχνικών ανέγερσης –
υποστύλωσης οικοδομών, έτσι ώστε σε κάθε ζήτηση να παρέχει τις καταστάσεις
αυτές, και σχετικές πληροφορίες στο Δήμο.
ΟΑΕΔ





Συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την ετοιμότητα
διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού χρησίμων ειδικοτήτων, που θα
πλαισιώσουν τα συνεργεία αποκατάστασης των ζημιών.
Μεριμνά για την από τώρα συμπλήρωση καταστάσεων ανέργων εργατοτεχνιτών
ανέγερσης – υποστύλωσης οικοδομών, έτσι ώστε σε κάθε ζήτηση να παρέχει τις
καταστάσεις αυτές, και σχετικές πληροφορίες στο Δήμο.

ΙΓ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ.


Μεριμνούν για την παρουσία Αρχαιολόγου ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού σε όλα τα
συνεργεία επικίνδυνων τμημάτων οικοδομών, σε οποιαδήποτε περίπτωση
μνημείων ή κτιρίων που βρίσκονται μέσα σε περιοχή που προστατεύεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ




Μεριμνά για την ετοιμότητα διάθεσης προσωπικού και οχημάτων για την
κατάσβεση πυρκαγιών.
Μεταβιβάζει καταστάσεις προσωπικού και μηχανημάτων στο Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ






Μεριμνά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και συγκροτεί συνεργεία, σε ίσο
αριθμό με τους πυροσβεστικούς σταθμούς.
Μεριμνά για την συγκρότηση συνεργείων απεγκλωβισμού καταπλακωμένων ή
παγιδευμένων ατόμων από καταρρεύσεις οικοδομών.
Μεριμνά για την συγκρότηση συνεργείων μικροκατεδαφίσεων .
Μεριμνά για την ετοιμότητα μεταφοράς νερού με τα υδροφόρα πυροσβεστικά
οχήματα στα Νοσοκομεία, Κλινικές και Ευαγή Ιδρύματα του Δήμου.
Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ



Μεριμνούν για την αντισεισμική εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας .



Μεριμνούν για την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σεισμόπληκτη
περιοχή.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ




Μεριμνά για την αντισεισμική εκπαίδευση των φοιτητών , σε συνεργασία με το
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
Μεριμνά για την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ).
1.Για τη Σχεδίαση













Καταρτίζουν και τηρούν ειδικό σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΣΕΙΣΜΟΙ» για την
αποτελεσματική προετοιμασία και κινητοποίηση όλων των Υπηρεσιών τους.
Μεριμνούν για την οργάνωση Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
(Κ.Ε.Π.Π.) στον Δήμο Βόλου , αντίστοιχο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και το εξοπλίζουν με τα απαραίτητα μέσα (χάρτες ,
πίνακες, κύριες και εφεδρικές επικοινωνίες, μνημόνια ενεργειών κλπ).
Συγκροτούν Μονάδες Πολιτικής Προστασίας από υπαλλήλους των Υπηρεσιών
τους για μελέτη, εισήγηση, προγραμματισμό και σχεδίαση του Παραρτήματος
του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΣΕΙΣΜΟΙ».
Φροντίζουν για τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων πολιτών του Δήμου ή της
Κοινότητας και τη στελέχωσή τους με ειδικότητες απαραίτητες για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναμενόμενων για την περιοχή τους
κινδύνων.
Εκπονούν λεπτομερή σχέδια εκκένωσης χώρων που στεγάζουν παιδιά, ασθενείς
γέροντες, κλπ, και είναι υψηλής επικινδυνότητας (νοσοκομεία, ιδρύματα, άσυλα,
ΚΑΠΗ, κλπ), φροντίζοντας για την επισήμανση των δρομολογίων από τον καιρό
της ηρεμίας. Εκπονούν επίσης λεπτομερή σχέδια για τους χώρους υποδοχής και
προσωρινής διαμονής (καταυλισμό) των αστέγων μετά από σεισμική
καταστροφή.
Φροντίζουν για την εξεύρεση και καθορισμό χώρων υποδοχής του πληθυσμού σε
περίπτωση σεισμικής καταστροφής και την πρόβλεψη εκτέλεσης των
απαραίτητων έργων υποδομής σ΄ αυτούς (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης,
ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, κλπ) από την περίοδο ηρεμίας, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άμεσα για την οργάνωση καταυλισμού σε περίπτωση
σεισμικής καταστροφής.
Τηρούν απογραφικά στοιχεία του υπάρχοντος δυναμικού (εξειδικευμένο
προσωπικό, μηχανήματα, εφόδια, υλικά , κλπ) και διενεργούν τις αναγκαίες για
το σκοπό αυτό απογραφές.

2. Για την εκτέλεση


Ο Δήμος Βόλου αποτελούν τον βασικό φορέα , μαζί με τη Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση, για την αντιμετώπιση σεισμικής καταστροφής, στα όρια του
Δήμου. Σε περίπτωση σεισμικής καταστροφής, κινητοποιούν τις Υπηρεσίες και


















τα μηχανήματα και εφαρμόζουν το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΣΕΙΣΜΟΙ» που
έχουν επεξεργαστεί.
Ο δήμαρχος οργανώνει και συντονίζει το Σ.Τ.Ο.
Διαθέτουν υλικά και εφόδια που έχουν αποθηκευμένα στο Δήμο .
Οργανώνουν χώρους υποδοχής και προσωρινής διαμονής των αστέγων στα όριά
τους και φροντίζουν για την εξασφάλιση των απαιτούμενων δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης, καθώς και των απαραίτητων χώρων υγιεινής.
Κινητοποιούν τις Υπηρεσίες τους, μηχανήματα και υλικά για την παροχή
βοήθειας στους πληγέντες και την αναδιοργάνωση του πολεοδομικού ιστού της
πόλης ή του χωριού.
Ειδικότερα μεριμνούν :
Για την οργάνωση συνεργείων αποκατάστασης βλαβών
Για την απομόνωση κατεστραμμένων δικτύων και δεξαμενών.
Για την λειτουργία των μη κατεστραμμένων τμημάτων των δικτύων και άλλων
εγκαταστάσεων (δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ).
Για την τοποθέτηση προσωρινού δικτύου ύδρευσης σε όλους τους καταυλισμούς
των σεισμοπλήκτων.
Σε περίπτωση αδυναμίας υδροδότησης περιοχής εξ αιτίας κατεστραμμένων
δικτύων, ζητά την εξυπηρέτηση των κατοίκων με τη βοήθεια των βυτιοφόρων:
Της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Των Ενόπλων Δυνάμεων
Με ενοικιαζόμενα ή επιτασσόμενα βυτιοφόρα ιδιωτικά.
Οι νησιώτικοι Δήμοι, σε περίπτωση καταστροφής των πηγών και μη υπαρχούσης
άλλης λύσης, ζητούν την εξυπηρέτηση των σεισμοπλήκτων με υδροφόρα πλοία.
ΔΕΥΑΜΒ











Μεριμνά για την συγκέντρωση του προσωπικού και τη λειτουργία του
Οργανισμού σε 24ωρη βάση.
Μεριμνά για την άμεση απομόνωση κατεστραμμένων δικτύων και δεξαμενών και
την λειτουργία των μη καταστραμμένων δικτύων και εγκαταστάσεων.
Μεριμνά για την οργάνωση συνεργείων αποκατάστασης βλαβών, για την ταχεία
επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των δικτύων (ύδρευσης και
αποχέτευσης) και των εγκαταστάσεων (δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ).
Σε περίπτωση αδυναμίας υδροδότησης περιοχής, εξ αιτίας κατεστραμμένων
δικτύων, η υδροδότηση γίνεται με την βοήθεια βυτιοφόρων οχημάτων και
μεταφερόμενων δεξαμενών, σε συνεργασία με την πυροσβεστική Υπηρεσία.
Μεριμνά για την τοποθέτηση προσωρινού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε
όλους τους καταυλισμούς των σεισμοπλήκτων.
Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο των δικτύων και των εγκαταστάσεων για τον
εντοπισμό και την επισήμανση των βλαβών.
Μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις βλάβες του
δικτύου υπονόμων, για την πρόληψη μολύνσεων.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ




Κινητοποιεί αμέσως τις Υπηρεσίες της, για την εξασφάλιση της τάξης και την
πληροφόρηση του Δήμου, για τα συμβαίνοντα (καταρρεύσεις, βλάβες κλπ).
Μεριμνά για τη διάσωση, περίθαλψη και παροχή πρώτων βοηθειών στους
σεισμόπληκτους.











Απομονώνει περιμετρικά, σε μεγάλη ακτίνα, κτίρια που έχουν καταρρεύσει για
να επέμβουν με ευχέρεια τα συνεργεία διάσωσης.
Συνδράμει στο έργο της διανομής τροφίμων, ιματισμού, περισυλλογής
τραυματιών και μεταφοράς τους στα νοσοκομεία.
Κατευθύνει με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει τον πληθυσμό έξω από τις
πόλεις ή σε ακάλυπτους χώρους.
Λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή του πανικού του πληθυσμού και την τόνωση
του ηθικού των πληγέντων.
Λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακού χάους και
διευκολύνει την κίνηση των αυτοκινήτων άμεσης βοήθειας.
Αυξάνει τα μέτρα αστυνόμευσης των σεισμόπληκτων περιοχών για την
διασφάλιση των περιουσιών.
Συγκροτεί ειδικά συνεργεία εξακρίβωσης ταυτότητας νεκρών ατόμων.
Προτείνει αν απαιτείται την κινητοποίηση οχηματισμού Πολιτικής Άμυνας.
Τηρεί συνεχώς ενήμερο το Δήμο για την επικρατούσα κατάσταση και για τα
προβλήματα που παρουσιάζονται στο έργο παροχής βοήθειας στους
σεισμόπληκτους.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΜΕΛΗ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ


Τίθενται στη διάθεση των Δ/νσεων Υγείας και Πρόνοιας
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ





Βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με την Δ/νση Υγείας
Θέτουν σε πλήρη ετοιμότητα υγειονομικό – νοσηλευτικό κλπ προσωπικό
Αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου
Μαγνησίας.

ΔΕΔΔΗΕ




Μεριμνά για την ηλεκτροδότηση καταυλισμών σεισμοπλήκτων και το φωτισμό
χώρων εργασίας των συνεργείων διάσωσης.
Έχει ετοιμότητα επέμβασης για την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, κατά τις
πτώσεις των στύλων, απομονώνοντας την περιοχή για την αποφυγή ατυχημάτων.
Μεριμνά για την εκτίμηση των ζημιών, που προξενήθηκαν στα δίκτυα και τις
εγκαταστάσεις της και δίνει αναφορά στα αρμόδια κλιμάκιά της.
ΟΤΕ





Κινητοποιεί τις υπηρεσίες του για τον συντονισμό των ενεργειών με το Δήμο και
την άμεση αποκατάσταση των επικοινωνιών.
Μεριμνά για την εγκατάσταση τηλεφωνικών συσκευών στους καταυλισμούς των
σεισμόπληκτων.
Μεριμνά για τυχόν απαιτούμενες επισκευές στα τηλεφωνικά δίκτυα των πόλεων
και της υπαίθρου.

ΟΣΕ


Κινητοποίηση των υπηρεσιών του στο Δήμο με στόχο την ελεύθερη
δρομολογιακή κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών.

ΕΛΤΑ


Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους.

ΕΜΥ της 111 Π.Μ.


Συνεργάζεται με το Δήμο και μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού με
τακτικά και έκτακτα δελτία για τον καιρό και την εξέλιξή του στην περιοχή που
έχει πληγεί.

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ


Μεριμνά για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών ώστε να εξασφαλιστεί η
δρομολογιακή κίνηση των αεροσκαφών συνεργαζόμενος ο Αερολιμενάρχης με
το Δήμαρχο και την Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε



Μεριμνά για την οργάνωση συνεργείων για την αποκατάσταση των κάθε είδους
βλαβών και ζημιών στις σταθερές και κινητές εγκαταστάσεις των λιμένων.
Μεριμνά για την απρόσκοπτη διακίνηση των εφοδίων και ειδών πρώτης ανάγκης
προς τους σεισμόπληκτους.

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.





Κινητοποιεί τις κατά τόπους Λιμενικές αρχές του Δήμου και τις θέτει στη
διάθεση του Δημάρχου για τη θαλάσσια μεταφορά προσωπικού, απαραίτητων
μέσων και υλικών και εφοδίων στα Λιμάνια των περιοχών που έχουν πληγεί από
το σεισμό.
Μεριμνά για τη πρόχειρη διαμονή σε πλοία σεισμόπληκτων, ασθενών και
τραυματιών.
Ενεργεί για τη διάθεση υδροφόρων πλοίων, όταν από τον σεισμό έχουν πληγεί τα
Νησιά και έχουν καταστραφεί τα δίκτυα ύδρευσης, οι πηγές ή τα αντλιοστάσια.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ





Με τακτά και έκτακτα δελτία μεταδίδει για ενημέρωση των σεισμόπληκτων, τα
δελτία καιρού που αποστέλλονται σ΄ αυτόν από τη μετεωρολογική Υπηρεσία της
111 Π.Μ.
Μεταδίδει πληροφορίες και οδηγίες της νομαρχίας προς τους σεισμόπληκτους
και σε ώρες που ο Δήμος κρίνει κατάλληλες.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ



Σε περίπτωση βλαβών των κτιρίων των Δικαστηρίων, μεριμνούν για τη διάσωση
των αρχείων και των πολύτιμων εγγράφων των Δικαστικών και άλλων
Υπηρεσιών των και την μεταφορά των κρατουμένων σε ασφαλή μέρη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το Τμήμα Π.Π. κοινοποιεί το παρόν σχέδιο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου , τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις Τοπικές Στρατιωτικές
Αρχές, στην Αστυνομική Δ/νση Μαγνησίας και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.





Οι εμπλεκόμενοι φορείς υποχρεούνται να μεριμνήσουν για τη σύνταξη
μνημονίων ενεργειών των.
Στο κτίριο του Δήμου λειτουργεί Αίθουσα Επιχειρήσεων εξοπλισμένη με όλα τα
μέσα (οργανόγραμμα, επικοινωνίες, χάρτες, πίνακες κλπ) με δυνατότητα 24ωρης
λειτουργίας, ώστε το αρμόδιο συντονιστικό όργανο να συντονίζει και να
κατευθύνει την επιχείρηση αντιμετώπισης και να ενημερώνει τις αρμόδιες
κεντρικές Κρατικές Υπηρεσίες και Υπουργεία.
Σε περίπτωση πολεμικής ετοιμότητας ή κρίσεων, η έκταση της αρωγής των
Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση των σεισμών θα εκτιμάται κατά
συγκεκριμένη περίπτωση και με κριτήριο τη μη αποδυνάμωση στρατιωτικής
ετοιμότητας.
4.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

1. Τροφοδοσία
Η κάλυψη της διατροφής αναλαμβάνεται από την Δ/νση Εμπορίου σε
συνεργασία με τους σεισμόπληκτους Δήμους και κοινότητες.
 Στους σεισμόπληκτους Δήμους και Κοινότητες συντάσσονται ονομαστικές
καταστάσεις οικογενειών, που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη και αντίγραφα
αυτών υποβάλλονται στις Δ/νσεις Πρόνοιας, Υγείας και Εμπορίου


2. Μέσα Ύδρευσης
 Χρησιμοποιούνται τα οχήματα των Δήμων και Κοινοτήτων
 Χρησιμοποιούνται τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 Χρησιμοποιούνται τα οχήματα και τα μέσα της Ιης ΤΑΞΥΠ
 Χρησιμοποιούνται ιδιωτικά οχήματα που θα επιταχθούν ή θα μισθωθούν
ανάλογα με τις ανάγκες.
3. Μέσα Μεταφοράς






Διατίθενται όλα τα μεταφορικά μέσα των υπηρεσιών του Δήμου ανάλογα με τις
ανάγκες.
Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνά να είναι δυνατή η επίταξη ή η
μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων, όταν δοθεί εντολή για την κάλυψη αναγκών σε
μεταφορές.
Οι αιτήσεις των Υπηρεσιών για τη διάθεση οχημάτων θα γίνονται στη Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η μέριμνα για την παρακολούθηση της κίνησης των διαφόρων οχημάτων
ανατίθεται στη Δ/νση μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Καύσιμα
 Η Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μεριμνά για την εξασφάλιση
και διάθεση των καυσίμων.
5. Στέγαση – Στεγαστικό υλικό.
 Διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Αυτό διατίθεται από την Ιη ΤΑΞΥΠ ανάλογα με τις ανάγκες.
6. Ιατροφαρμακευτικό υλικό
 Διατίθεται όλο το διαθέσιμο της Δ/νσης Υγείας και εξασφαλίζεται η άμεση
προμήθεια του αναγκαίου υλικού.
 Εξασφάλιση του επιπλέον απαιτούμενου υλικού γίνεται από το εμπόριο.
 Διατίθεται το αίμα όπως και σήμερα.
7. Μηχανήματα
 Χρησιμοποιούνται όλα τα μηχανήματα που διαθέτουν οι Υπηρεσίες του Νομού.
 Η Ιη ΤΑΞΥΠ , αν απαιτείται, διαθέτει επίσης μηχανήματα.
 Χρησιμοποιούνται ιδιωτικά χωματουργικά μηχανήματα, αν απαιτείται και μετά
από ειδική εντολή του ΣΤΟ με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Ζωοτροφές
 Διατίθενται με μέριμνα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
9. Κτηνιατρικά Φάρμακα
 Διατίθενται με μέριμνα της Δ/νσης Κτηνιατρικής
10. Υλικά απολύμανσης – υγιεινής


Διατίθενται με ευθύνη της Δ/νσης Υγείας

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Πραγματοποιούνται με τα ασύρματα δίκτυα του Δήμου , των εμπλεκόμενων
φορέων, της Ελληνικής αστυνομίας και της Ιης ΤΑΞΥΠ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Βαθμός ασφαλείας : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας
Π.Π.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
Π. Ε. Μαγνησίας – Αντιπεριφερειάρχης
Αστυνομική Δ/νση Βόλου
Λιμεναρχείο Βόλου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
ΕΚΑΒ Βόλου
ΔΕΔΔΗΕ
ΑΔΜΗΕ Α.Ε
ΟΤΕ Βόλου
ΔΕΥΑΜΒ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2413-506552
2103-359900
2413-503624
24213-52740-52510
24210-28888
24213-53800
24210-38045
24213-51000
24210-22966
2421440106 ή 11500
2410-610300
24210-95803
24210-75100 -55555-66156

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
14
15
16
17

Δήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Διευθυντής Καθαριότητας
Υπεύθυνη Γρ. Πολ. Προστασίας

24213-50173
24210 80959-80920
24213 53185
24213 53179

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Α/Α
1.
2.
3.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
6944226627
ΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6932918143
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
17/2003
4/2003
16/2005

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Δήμος Βόλου προβαίνει στις εξής
ενέργειες, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες και τις αρμόδιες Υπηρεσίες
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπως αποτυπώνονται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : Α. Β. Γ. Δ. Ε. ΣΤ.
Ορίζει ως υπεύθυνο του Δήμου Βόλου για την Πολιτική Προστασία τον
Αντιδήμαρχο, κ. Πράττο Γεώργιο, με αριθμό τηλεφώνου 6986264735 και υπεύθυνη του
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας την Παπαθανασίου Σταυρούλα με αριθμό τηλεφώνου
6937833760.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
στη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΤΟ)
1. Για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών σε Τοπικό

επίπεδο συγκροτείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)
α. Συγκρότηση
Το ΣΤΟ αποτελείται από τους :
1. Δήμαρχο ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
2. Εκπρόσωπο του ΟΑΣΠ
3. Εκπρόσωπο της Περιφέρειας
4. Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου.
5. Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του.
6. Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης του Δήμου.
7. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου.
8. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
9. Διευθυντή Διεύθυνσης Υγείας της Τ.Α.
10. Δ/ντή Διεύθυνσης πρόνοιας του Δήμου.
11. Δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οριζόμενα με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα από τη μειοψηφία.
β. Αρμοδιότητες
Το ΣΤΟ είναι το αρμόδιο όργανο σε Τοπικό επίπεδο για :

1. Το συντονισμό των ενεργειών, κινητοποίηση των απαραίτητων δυνάμεων και
διάθεση του απαραίτητου τοπικού δυναμικού, για την πρόληψη και καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης.
2. Τη λήψη αποφάσεων και υποβολή σχετικής πρότασης προς τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής προστασίας για :
(α) Τον χαρακτηρισμό της καταστροφής ως Γενικής ή Τοπικής.
(β) Την οργάνωση και συντονισμό των «Εθελοντικών Ομάδων Πολιτών» του
Δήμου Βόλου.
(γ) Την κήρυξη της Πολιτικής Κινητοποίησης για το Δήμο, προκειμένου να
εφαρμοσθούν τα μέτρα της Πολιτικής Κινητοποίησης (δεσμεύσεις, επιτάξεις κλπ),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(δ) Την ενημέρωση των προϊσταμένων αυτού κλιμακίων επί της υφισταμένης
κατάστασης.
γ. Σύγκληση
Το ΣΤΟ συγκαλείται μετά από απόφαση του Δημάρχου, σε περιπτώσεις
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε κατάλληλο χώρο του Δημαρχείου.
δ. Υλοποίηση αποφάσεων ΣΤΟ
Για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΣΤΟ, το συντονισμό σε 24ωρη βάση των
εμπλεκόμενων δυνάμεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής
χρησιμοποιείται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) του
Δήμου και το τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΤΚΕ) εφόσον αναπτυχθεί στον
συγκεκριμένο τόπο της καταστροφής.
2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Οι καταστροφές που προκαλούνται από σεισμούς , το μέγεθος και την έκτασή τους
διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
 Γενικές, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η πλήρης κινητοποίηση
των δυνάμεων πολιτικής προστασίας της χώρας και
 Τοπικές, για την αντιμετώπιση των οποίων πιθανόν να απαιτείται η διάθεση
δυνάμεων από άλλους νομούς.
3. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.
(α) Ο χαρακτηρισμός των καταστροφών ενεργείται ως εξής :
(1) Γενικές – Τοπικές
Από τον Υπουργό εσωτερικών ύστερα από σχετική πρόταση του Δημάρχου και
εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
(β) Ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των καταστροφών από σεισμούς
και η παροχή βοήθειας, γίνεται ανάλογα με την διάκρισή τους από τους παρακάτω φορείς
ή Όργανα.

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για το χαρακτηρισμό και την αντιμετώπιση μιας
καταστροφής είναι η εξής :
α. Σε περίπτωση Τοπικής Καταστροφής
(1) Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ :
(α) Εκτιμά το μέγεθος της καταστροφής.
(β) Ενεργοποιεί το ΣΤΟ.
(γ) Εφαρμόζει το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΣΕΙΣΜΟΙ» και ενημερώνει
τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τον ΟΑΣΠ.
(δ) Αναφέρει στο Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας) το μέγεθος της καταστροφής και ζητά τον χαρακτηρισμό
της συμφοράς ως τοπικής και κήρυξη έκτακτης ανάγκης εφ΄ όσον δεν
επαρκούν οι διατιθέμενες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.
(ε) Παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις ενέργειες σε Δημοτικό επίπεδο
για την αντιμετώπιση της συμφοράς.
(2) Η Περιφέρεια
(α) Παρακολουθεί την εξέλιξη της αντιμετώπισης της κατάστασης από
την Τ.Α. και επεμβαίνει μεταγγίζοντας δυνάμεις από τους γειτονικούς
Δήμους στο Δήμο.
(β) Αναφέρει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας όπως
Παράρτημα «Β»
(3) Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας :
(α) Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό της καταστροφής ως Τοπικής αν απαιτείται.
(β) Παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης της κατάστασης από την
Περιφέρεια και το Δήμο και έχει ετοιμότητα επέμβασης.
β. Σε περίπτωση Γενικής Καταστροφής
(1) Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ :
(α) Όπως και στην περίπτωση Τοπικής καταστροφής και επί πλέον :
(β) Αναφέρει στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας το μέγεθος της καταστροφής και ζητά :
1) Το χαρακτηρισμό της καταστροφής ως Γενικής.
2) Την κήρυξη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και πολιτικής κινητοποίησης για το νομό, προκειμένου να εφαρμοσθούν
τα απαιτούμενα μέτρα (π.χ. Δεσμεύσεις κλπ).

(2)

Η Περιφέρεια

(α) Παρακολουθεί την εξέλιξη της αντιμετώπισης της κατάστασης από
την Τ.Α. και επεμβαίνει μεταγγίζοντας δυνάμεις από τους γειτονικούς
Δήμους στο Δήμο που επλήγει.
(β) Αναφέρει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όπως στην
Προσθήκη «2».
(3) Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όπως και σε περίπτωση
Τοπικής Καταστροφής και επί πλέον :
(α) Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό της καταστροφής ως Γενικής .
(β) Ενημερώνει το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο επί της κατάστασης που
έχει δημιουργηθεί και για την αντιμετώπισή της:
1/ Συγκαλεί το ΣΔΟ.
2/ Κηρύσσει, εάν απαιτείται, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
στη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η έγκαιρη και σαφής αναφορά οιασδήποτε σεισμικής καταστροφής στους αρμόδιους
φορείς της Πολιτικής προστασίας, δίνει την δυνατότητα στις δυνάμεις της να επέμβουν
έγκαιρα και να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.
Με το παρόν σχέδιο καθιερώνονται τυποποιημένες αναφορές καταστροφών. Οι συντάκτες
τους θα πρέπει να τις συμπληρώνουν με σαφήνεια και να τις αποστέλλουν στους
προβλεπόμενους χρόνους. Οι αναφορές αυτές είναι :
1.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ι. Η αναφορά αυτή έχει σκοπό την ενημέρωση των φορέων Πολιτικής Προστασίας το
ταχύτερο δυνατόν, και τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη αξιολογημένη πληροφορία
ή εκτίμηση.
ΙΙ. Ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συντάσσει την αναφορά, υπογράφεται
από το Δήμαρχο και αποδέκτες της είναι :
 Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε.
 Ο.Α.ΣΠ.Π.
 Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
ΙΙΙ. Υπόδειγμα όπως πίνακας «1».

2.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ι. Η αναφορά αυτή έχει σκοπό την πλήρη και σαφή ενημέρωση των αρμοδίων φορέων
Πολιτικής Προστασίας για την καταστροφή. Τα στοιχεία που περιέχει θα πρέπει να είναι
πλήρως αξιολογημένα διότι εξ΄αυτών θα ληφθεί απόφαση κινητοποίησης των δυνάμεων
Πολιτικής Προστασίας και θα γίνει ο χαρακτηρισμός της καταστροφής.
ΙΙ. Ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συντάσσει την αναφορά, υπογράφεται
από το Δήμαρχο και αποδέκτες της είναι :
 Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε.
 Ο.Α.ΣΠ.Π.
 Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
ΙΙΙ. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται για πρώτη φορά μετά την αρχική αναφορά, αφού
έχει αξιολογηθεί πλήρως η επικρατούσα κατάσταση, οι ζημιές ή απώλειες, η απειλή και οι
ανάγκες για την αντιμετώπιση της καταστροφής.
IV. Υπόδειγμα όπως πίνακας «2».
3. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ι. Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι η ενημέρωση των αρμοδίων φορέων Πολιτικής
Προστασίας σε ότι αφορά την επάρκεια ή μη του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, που
διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου.
ΙΙ. Η σαφήνεια και η λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων θα βοηθήσει στο σχεδιασμό,
συντονισμό και αντιμετώπιση ενδεχόμενης καταστροφής.
ΙΙΙ. Η αναφορά αυτή συντάσσεται από τον αρμόδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,
υπογράφεται από το Δήμαρχο και υποβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε Ιανουαρίου και
Ιουλίου στους :
 Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε.
 Ο.Α.ΣΠ.Π.
 Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
ΙV. Υπόδειγμα όπως πίνακας «3».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
στη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩNΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ- ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ
Δημοτική Ενότητα Βόλου
Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
Δημαρχείο Βόλου
Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :
1. Πλατείες , πάρκα, παιδικές χαρές , προαύλια εκκλησιών , προαύλια κρατικών
και δημοτικών κτιρίων
2. Αυλές σχολείων για τους μαθητές .
3. Παρυφές ΠΗΛΙΟΥ – ΓΟΡΙΤΣΑΣ
4. Παρυφές ΦΥΤΟΚΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ
5. Ανοιχτοί χώροι περιοχής ΦΥΤΟΚΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
6. Ανοιχτοί χώροι περιοχής ΔΙΜΗΝΙΟΥ
7. Ανοιχτοί χώροι περιοχής ΣΟΡΟΥ
8. Πανθεσσαλικό Στάδιο – γύρω χώροι .
9. Αθλητικό Κέντρο ΒΟΛΟΥ- ΙΩΛΚΟΥ εγκατάσταση της Ν.Α.Μ. σε εξωτερικό χώρο ή
σε κλειστούς χώρους σε περίπτωση που δεν έχει υποστεί βλάβη .
Δρόμοι προσπέλασης
Αναλήψεως – Αγ. Δημητρίου – Σταδίου – προς ΓΟΡΙΤΣΑ & ΑΓΡΙΑ
Δημητριάδος – Λαρίσης
Δημητριάδος – Αθηνών
Αναλήψεως – Παγασών – Αναπαύσεως προς Φυτόκο
Ιάσονος – Πολυμέρη προς ΑΓΡΙΑ
Κ.Καρτάλη – Ιωλκού προς Α.ΒΟΛΟ – ΠΗΛΙΟ και Κύπρου προς Α. ΜΕΡΙΑ
Για την μεταφορά τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου θα δοθεί απόλυτη
προτεραιότητα στο δρόμο Αργοναυτών – Πλαστήρα - Ορμινίου - Γ.Δήμου –
Παρασκευοπούλου – Περιφερειακός - Δ.Ζαμπέτογλου - Περιφερειακός – Στάδιο Βόλου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ
ΜΕ- 140228

ΜΑΡΚΑ
JCB

ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1
ΜΕ- 140229
2
ΜΕ-61526

3

JCB
CASE

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
10 ΤΟΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΗ-6065

ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
5 ΤΟΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ-9232

IVECO

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
8 ΤΟΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

MAN

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
10 ΤΟΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ

6
ΚΗΗ-3129
ΚΗΥ-9276

9

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ

5

8

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΚΗΗ -6066
4

7

ΧΡΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VOLVO

ΚΗΥ-9266

5 ΤΟΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ

3 ΤΟΝ
ΚΗΟ-9375

10

ΚΗΟ-9304

11
12

ΚΗΥ-9271

13

ΚΗΙ-9274

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ

. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ :
Τα μπάζα της Δ. Ε. Βόλου θα πηγαίνουν στο ΧΥΤΑ της περιοχής .
Δημοτικές Ενότητες Αγριάς – Αρτέμιδας
Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
1.

Σε 1η φάση το Δημαρχείο Αγριάς και σε περίπτωση κατάρρευσης ορίζεται το 2ο
Νηπιαγωγείο Αγριάς .

Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :

ΑΓΡΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σχολές Νοσηλευτικής , Αστέρια Αγριάς .
2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς << Γεωργιάδιο>>.
1ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς , οδός Περικλέους Γεωργιάδου και Ρήγα Φεραίου .
Δημοτικό γήπεδο Αγριάς , τέρμα Τριανταφύλλου.
Γήπεδο 5χ5 οδός Τριανταφύλλου .
Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τριανταφύλλου.
Λύκειο Αγριάς , Τριανταφύλλου.
Κλειστό γυμναστήριο Αγριάς , κάτω στεγασμένος χώρος Φιλιππίδη , Χ. Βογδάνου.

ΑΡΤΕΜΙΔΑ
1.
2.
3.
4.

Γήπεδο ποδοσφαίρου Κάτω Λεχωνίων .
Δημοτικό σχολείο Κάτω Λεχωνίων .
Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνίων .
Σταθμός ΟΣΕ Άνω Λεχωνίων .

ΔΡΑΚΕΙΑ
1. Δημοτικό σχολείο Δράκειας .
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ.Τριάδας .
ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
1. Δημοτικό σχολείο Αγ. Βλασίου .
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ.Βλασίου ,περιοχή Στροφώλου.
Γ. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ :
ΑΓΡΙΑ
1) Περιοχή Σουτραλί , οδός Ηρώων Πολυτεχνείου δίπλα στο Θωμά .
2) Περιοχή Νεκροταφείου , 10 στρέμματα Ρήγα Φεραίου .
ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Ανάμεσα σε πάνω και κάτω Λεχώνια , στον κεντρικό δρόμο απέναντι από το δημοτικό σχολείο ,
Κάτω Λεχωνίων .

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς – Μακρινίτσας-Ιωλκός
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΤΥΠΟΣ

KHI-4594

FIATIVECO

2

ΚΗΟ-9316

FIATDUGATO

ΣΧΟΛΙΚΟ

3

ΚΗΙ-4648

HYUNDAI

MINI - BUS

ΚΗΙ - 8496

VOLVO

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΗΙ - 4593

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΗΗ - 2964

MAZDA

1

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

4
5
6
7
8
9
10
11

10 Θέσεων
ΧΩΡΙΣ
ΑΡΙΘΜΟ

BOBCAT
CASE

ΜΕ.ΙΧ 44454 KOMATSU
ΚΗΟ - 9397
ΚΗΟ - 2610
ΚΗΙ-4524

VOLVO

ΧΡΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
33 ΘΕΣΕΙΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ
14 ΘΕΣΕΙΣΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ
9 ΘΕΣΕΙΣ –
ΜΕΤΕΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
40 Θέσεων ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ
10 Θέσεων –
ΜΕΤΕΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

40 XT

MHXANHMA ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

MHXANHMA ΕΡΓΟΥ

ANΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
VOLVO
ANΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ANΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΠΑΖΩΝ 8 Τ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΠΑΖΩΝ 3,5 Τ
ΜΕΤΕΦΟΡΑ
ΜΠΑΖΩΝ 3,5 Τ

Α. Αναλυτική κατάσταση μηχανημάτων έργων και οχημάτων Πορταριάς –Μακρινίτσας-Ιωλκός

Β. Χώροι για συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από
σεισμούς .
Πλατεία Ανακασιάς , Πλατεία Πορταριάς , Πλατεία Μακρινίτσας ,Πλάτεία Άλλης
Μεριάς
Γ. Χώροι προσωρινής εναπόθεσης μπαζών.
Θέση βελετέση ( Πορταριά) , θέση Στεφάνι, θέση μετόχι 3 χιλ μετά την Πορταριά, πρώην
λατομείο Αγ. Ονούφριος (Ανωμαλιά), Στεφάνι –Μακρινίτσα, Δημοτικό οικόπεδο έκτασης
2 στρ. περίπου στα κήπια Ανακασιάς.
Δ. Χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού ( μακριά από θάλασσα και σε υψόμετρο για
αποφυγή τσουνάμι).
Γήπεδο Πορταριάς ,Πλατεία Παναγίας ( Ιωλκός), πάρκιν Μπράνη Μακρινίτσα , γήπεδο
Άλλης Μεριάς , γήπεδο Ιωλκού, γήπεδο Άνω Βόλου.

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας
Α. ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
Δημαρχιακό κατάστημα Νέας Ιωνίας
Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :
1.
2.
3.
4.
5.

Πάρκα ΄ΒΑΛΑΧΗ΄
Γήπεδο ΄Πανθεσσαλικό ΄
Γήπεδο ΄Μελισσιατίκων΄
Γήπεδο ΄ΕΤΒΑ΄
Αύλειος χώρος Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέα περιοχή Φυτόκου.

Γ. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ :
1. ΧΥΤΑ ΒΟΛΟΥ
Τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού είναι τα εξής:
1.JCB(Τσαπάκι)
2.Φορτηγό MERCEDES
3.MITSUBISHI ΑΓΡΟΤΙΚΟ 4Χ4
4.Φορτηγό MERCEDES 3,5 τόνων
5.NISSAN ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ
6. PIAGGIO ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ
Δημοτική Ενότητα Αισωνίας
Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
Δημοτικό κατάστημα Διμηνίου
Δημοτικό κατάστημα Σέσκλου
Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :
ΔΙΜΗΝΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Στο κεντρικό γήπεδο Διμηνίου .
Στο βοηθητικό γήπεδο Διμηνίου .
Στην πλατεία Διμηνίου .
Στο χώρο κάτω από το πρώην Δημαρχείο Αισωνίας .
Στο πάρκο απέναντι από την πλατεία Διμηνίου .
Πλησίον του Ι. Ν. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ .
Στο χώρο πίσω από το 10ο Γυμνάσιο στη Λαμία .

ΣΕΣΚΛΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στην πλατεία Σέσκλου .
Στο χώρο στάθμευσης Αυτοκινήτων κάτω από την πλατεία .
Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Σέσκλου και έως 5 μέτρα μακριά από αυτό .
Στη περιοχή Μεριάς πλησίον της αρδευτικής γεώτρησης ΜΠΑΡΑ ή ΚΑΛΝΤΑ.
Στα γήπεδα Σέσκλου .
Πλησίον του γηπέδου 5χ5 Σέσκλου.

Γ. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ :
1) Στο εγκαταλελειμμένο λατομείο στη θέση ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ
2) Σε έκταση απέναντι από τις κατοικίες Παϊτέρι πλησίον της πτηνοτροφικής μονάδας Σιγανού .
3) Στον απεκατεστημένο πρώην ΧΑΔΑ ΣΕΣΚΛΟΥ στη θέση Ασπρόγεια Σέσκλου όπως και
σε χώρο λίγο πρίν τον λόγω ΧΑΔΑ .
4) Μπρος από το βοηθητικό γήπεδο Διμηνίου .
Και γενικότερα εφόσον γεμίσουν αυτοί οι χώροι , σε οποιαδήποτε άλλη έκταση δημόσια δασική
( βοσκότοπος) με την προϋπόθεση ότι αυτά τα μπάζα που θα αποτεθούν εκεί θα απομακρυνθούν
όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση .
Τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού είναι τα εξής:
1.Φορτηγό MERCEDES 3,5 τόνων
2.ΝΙSSAN 4X4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ανοιχτού τύπου.
Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου
Α. ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
Δημαρχιακό κατάστημα Νέας Αγχιάλου
Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
Ο χώρος όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση πληθυσμού , που βρίσκεται σε υψόμετρο και μακριά
από τη θάλασσα και πληροί στοιχειώδης ανάγκες ( πόσιμο νερό , μεγάλη έκταση κλπ) είναι ο χώρος
στη θέση << Προφήτης Ηλίας >> της Δημοτικής Ενότητας
Γ. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ
Ως χώρο για προσωρινή εναπόθεση μπαζών προσδιορίζουμε τον περιφραγμένο δημοτικό χώρο
πάνω από το Νεκροταφείο Νέας Αγχιάλου .
Τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού είναι τα εξής:
1.MAZDA 4X4 ημιφορτηγό.
2. Δύο ημιφορτηγά MITSUBISHI.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
στη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Δ/ΝΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1

ΑΝΘΗΣ ΘΕΩΧΑΡΗΣ

ΑΓΡΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6974720110

2

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6977271340

3

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΟ

6977981010

4

ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡ/ΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6972885807

5

ΓΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΟΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6944621709

6
7
8

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ

6974945757
6977400384
6977404534

9

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΟ, ΦΟΡΤΩΤΗΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΟΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6932764646

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6972707010

ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6977338070

12

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΑΤΖΕΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6944898180

13

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6946260092

14
15

ΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΚΟΥΤΣΙΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΜΗΝΙ
ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΕΚΣΚΑΦΕΑ

6944617067
6972317940

16

ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

6972317930

17

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6972701360

18

ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6944847622

19

ΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6944335091

20

ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ

6977332808

21

ΝΤΕΡΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6975694942

22

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6974424273

23

ΠΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6977073616

24

ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΡΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6987104300

25

ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6947048164

ΒΟΛΟΣ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6944164316

26

27
28
29
30
31

ΤΡΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ( ΣΤΕ)
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΛΟΣ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΑ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ,ΦΟΡΤΩΤΕΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ
ΦΟΡΤΩΤΗ
JCB

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

6944529950
6977572527
6946038442
6946149814
6944436213

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
στη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΜΗΤΡΩΟΥ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β
Α/Α
1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ-ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

2.
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ
3.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
4.
ΓΚΕΚΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

5.
ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
7.
ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
8.
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9.
ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
10.
11.
12.

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

13.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ

24210 69245

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ

24210 55555

ΤΕΧΝΟΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

24210 75110

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

24210 55555
24210 75131

ΤΕΧΝΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

24210 75104

ΤΕΧΝΟΛ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ
ΜΗΧ.

24210 55555

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

24210 75130

ΤΕΧΝΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΤΕΧΝΟΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ.
ΤΕΧΝΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΟΛ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝ.

24210 75112
24210 52920
24210 55555
24210 55555
24210 66156

14.

ΣΤΑΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

15.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

16.

ΣΤΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17.
18.

ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19.

ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

20.

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

21.

ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

22.

ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

23.
24.

ΧΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΤΕΧΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΤΕΧΝΟΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΤΕΧΝΟΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

24210 75125
24210 75131
24210 55555
24210 75102
24210 66156
24210 75106
24210 75100
24210 75140
24210 47338
24210 55555
24210 66156

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
στη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΜΗΤΡΩΟΥ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Τσιώνας Ιωάννης
ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
Βουζούκας Δημήτριος
ΤΕ Μηχανολόγων ή
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
Νικηφόρου Ευστάθιος
Τατάκος Κων/νος

Μπαμπούκα Μαρία

Τριανταφυλλίδου
Τριανταφυλλιά

Ντόκου Αικατερίνη

Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Τεχνικός
Ασφαλείας
Αυτοτελές
Γραφείο
Δημοτικής
Αστυνομίας
Γενικός
ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Διευθυντής του
Μηχανικών
Δήμου
ΤΕ Ηλεκτρολόγων
Αναπληρωτής του
Τμήμα
Μηχανικών
Προϊσταμένου της Αποτελεσματικότητας
Διεύθυνσης
και Ποιότητας
Προγραμματισμού
Βιώσιμης
Ανάπτυξης και
Νέων
Τεχνολογιών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Γραφείο
Γραμματείας
Γενικής
Διεύθυνσης
ΠΕ Μηχανικών
Διεύθυνση
Προϊσταμένη του
Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού
Τμήματος
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Βιώσιμης
Περιβάλλοντος
Ανάπτυξης και
Νέων
Τεχνολογιών
ΠΕ Αγρονόμων,
Διεύθυνση
Τμήμα Δημοτικής
Τοπογράφων Μηχανικών
Οικονομικών
Περιουσίας και
Υπηρεσιών
Κληροδοτημάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Στη διάθεση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε έντυπο υλικό (
λόγω προσωπικών δεδομένων θα τα έχει αποκλειστικά η Υπηρεσία μας) :
1. Κατάσταση των μηχανικών ΤΕΕ
2. Κατάσταση μελών των Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου

