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                                        ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου « ΒΟΛΟΥ » αρχίζει από την 
ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την έκδοση του παρόντος προγενέστερα σχέδια παύουν να ισχύουν.
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ΓΕΝΙΚΑ
1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Το παρόν μνημόνιο συντάσσεται σε εναρμόνιση με το αριθ. Πρωτ. 6511/1-9-2020 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας   του  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου  « ΒΟΛΟΥ » στα πλαίσια του
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία « ΔΑΡΔΑΝΟΣ»  και ειδικότερα όσον αφορά την
εμπλοκή του Δήμου Βόλου.
Ο  Δήμος  Βόλου  παίρνει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  και  σχεδιάζει  τις  απαραίτητες  ενέργειες,  προκειμένου  να
ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και των καταστροφών που αυτά προκαλούν. Πρόκειται για
μέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόμο 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ 102 Α), περί «Αναβάθμισης πολιτικής
προστασίας»  και  αποβλέπουν  «στην  προστασία  της  ζωής,  υγείας  και  περιουσίας  των  πολιτών  από  φυσικές,
τεχνολογικές  και  λοιπές  καταστροφές,  που  προκαλούν  καταστάσεις  εκτάκτου  ανάγκης,  κατά  τη  διάρκεια  της
ειρηνικής περιόδου»
Στο μνημόνιο αυτό καταγράφεται ένας πρακτικός σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στα δεδομένα του Δήμου Βόλου
και τις δυνατότητες των υπηρεσιών, με ενέργειες και μέτρα που αποβλέπουν: α)στη διασφάλιση της ετοιμότητας του
Δήμου  έναντι  ενδεχόμενων  καταστροφών  και  στην  κατά  το  δυνατόν  πρόληψή  τους,  β)στην  ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και όσο πιο ψύχραιμη και οργανωμένη αντίδραση των κατοίκων, γ)στο συντονισμό όλων των
δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα πολιτικής προστασίας τοπικά, δ)στην αξιοποίηση
κάθε  υποστήριξης  από  εθελοντικές  οργανώσεις  πολιτικής  προστασίας  ή  μεμονωμένους  εθελοντές  και  πολίτες,
ε)στην αντιμετώπιση των καταστροφών και στην αποκατάσταση των συνεπειών τους.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο οποίο δίνονται με σαφήνεια
απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος ενεργεί, τι, πότε, που και γιατί θα ενεργήσει). Δεν αποτελεί ένα «κλειστό»
και πάγιο κείμενο σχεδιασμού.  Μπορεί εύκολα να δεχτεί αναθεωρήσεις και να ενσωματώσει τροποποιήσεις και
προσθήκες, ανάλογα με τυχόν αλλαγές στα δεδομένα και απρόβλεπτες καταστάσεις, χωρίς να θίγεται η σαφήνεια
και η λειτουργικότητά του. Είναι ένα κείμενο, του οποίου τα μέτρα και οι ενέργειες μπορούν να υλοποιηθούν από
κάθε μέλος της Διοίκησης ή του προσωπικού.

2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο θεσμοθετημένος ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία προσδιορίζεται αφενός από τον 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αφετέρου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ114Α), στις αρμοδιότητες των 
Δήμων και Κοινοτήτων περιλαμβάνονται και αυτές του τομέα της πολιτικής προστασίας (άρθρο 75ζ), ιδίως δε:
«1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 
και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.



2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου
εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους, στο
πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και  μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.»

Παράλληλα, ο ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία απορρέει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το Νόμο 3013/2002 (άρθρο 13), οι Δήμαρχοι:
 Συντονίζουν  και  επιβλέπουν  το  έργο  της  πολιτικής  προστασίας,  μεταξύ  άλλων  για  την  αντιμετώπιση
καταστροφών, εφόσον αυτές συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντιστοίχων ΟΤΑ
 Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας αναφορικά με τους ΟΤΑ, κατά το
σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα.
 Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας  του ΟΤΑ, η οποία υποβάλλεται  στο Γενικό
Γραμματέα  της  Περιφέρειας  για  τη  διαμόρφωση  σχετικής  πρότασης,  στο  πλαίσιο  του  άρθρου  11,  παρ.  γ  του
σχετικού Νόμου.
 Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ.
Σε  όλους  τους  Δήμους  οφείλει  να  λειτουργεί  Υπηρεσία  Πολιτικής  Προστασίας,  οι  αρμοδιότητες  της  οποίας
συναρτώνται άμεσα με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και  υποδομής για τη λήψη των αντίστοιχων
μέτρων πολιτικής προστασίας. Εξάλλου, σε κάθε Δήμο προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
(ΣΤΟ), στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχος.
Επιπρόσθετα,  σύμφωνα  με  το  Ν.3613/2007,  άρθρο 18,  εδ.2,  στις  δράσεις  Πολιτικής  Προστασίας  εντάσσεται  η
οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από
εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών
αποτελεί  ευθύνη  των  κατά  τόπους  Δημάρχων  και  Προέδρων  Κοινοτήτων,  εφόσον  έχουν  την  ευθύνη  του
συντονισμού για  την αντιμετώπιση  καταστροφής τοπικού  επιπέδου.  Η απόφαση για  οργανωμένη απομάκρυνση
πληθυσμού εκτελείται από τους αρμόδιους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, ακόμη και όταν η καταστροφή
δεν χαρακτηρίζεται ως τοπική.
Το ισχύον Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Υ.Α. 1299/2003, ΦΕΚ 423 Β), προβλέπει ότι οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
1. Μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών τους, προκειμένου
να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας και συντάσσουν προς τούτο σχετικά
μνημόνια ενεργειών.
2. Συντονίζουν και επιβλέπουν τα μέτρα για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών.
3. Διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και
συντονίζουν τη δράση αυτών.
4. Συνιστούν συντονιστικό τοπικό όργανο στην έδρα τους.
5. Καθορίζουν χώρους υποδοχής πληγέντων και μεριμνούν για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς
ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
6. Ενεργούν, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, οτιδήποτε συμβάλλει στο έργο της πολιτικής προστασίας και
προκύπτει από όλο το πλέγμα της αποστολής τους.

Ο Ν.3852/7-6-2010 (άρθρο 63) προβλέπει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, την εισήγηση σχεδίων
αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  φυσικών  καταστροφών,  σε  εναρμόνιση  με  τα  αντίστοιχα  σχέδια  της
Περιφέρειας  και  του  Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη.  Επίσης  στο  άρθρο  97,  προβλέπει  τη  σύσταση
υπηρεσιακών μονάδων Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας στους δήμους.

3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.1 Ο Δήμαρχος
Οι αρμοδιότητες του Δημάρχου ως προς την πολιτική προστασία καθορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 13 του
Ν.3013/2002  (όπως  αναλυτικά  αναφέρθηκε  παραπάνω).  Γενικά,  ο  Δήμαρχος  έχει  την  ευθύνη  του  γενικού
συντονισμού  και  επίβλεψης  του  έργου  της  πολιτικής  προστασίας,  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Βόλου.
Προΐσταται ως Πρόεδρος και έχει την ευθύνη συντονισμού του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) πολιτικής
Προστασίας, το οποίο και συγκαλείται κάθε φορά με πρωτοβουλία του.



3.2 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Όπως προβλέπει στο πλαίσιο λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση
εισηγήσεων  σχεδιασμού,  το  συντονισμό  δράσεων  για  την  πρόληψη,  αντιμετώπιση  και  αποκατάσταση  των
καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο :
Α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του
ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο
πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
Β)  Υποστηρίζει  το συντονισμό και  επιβλέπει  το έργο της  πολιτικής  προστασίας  για  την πρόληψη,  ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
Γ) Μεριμνά για τη διάθεση και συντονίζει  τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και  μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
Δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του
Δήμου,  συμμετέχει  στην  οργάνωση  της  πυροπροστασίας  των  δασών  και  διατυπώνει  προτάσεις  για  την
αποκατάσταση των δασών.
Επίσης το γραφείο Πολιτικής Προστασίας,  έχει  διαρκή επικοινωνία με όλες τις  βαθμίδες της Διοίκησης για τα
ζητήματα  Πολιτικής  Προστασίας,  καθώς  και  τις  αναγκαίες  επαφές  με  τις  σχετικές  υπηρεσίες  του  Δήμου.
Ενημερώνεται για τις μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.

3.3 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο, το οποίο αποτελείται από τους:
ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας 
προέρχεται από τη μειοψηφία.
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
ιν.  Εκπρόσωπο  Στρατιωτικού  Διοικητή  της  περιοχής,  Διοικητή  Αστυνομικού  Τμήματος  της  έδρας  του  δήμου,
Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει
ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της
αντίστοιχης της έδρας του νομού.
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας 
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω
Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους,
από  τους  μετέχοντες,  αναπληρωτές  τους.  Μέσω αυτού  του  οργάνου  εξασφαλίζεται  η  έγκαιρη  συνεργασία  και
συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και  καταστροφών που
αφορούν τα όρια ευθύνης του Δήμου, καθώς και η οργανωμένη αντίδραση και κινητοποίηση των πολιτών.

3.4 Ομάδες εκτάκτων αναγκών

Μέλη τους είναι υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Συγκροτούνται κατ’ εντολή του Δημάρχου από το 
Γραφείο Πολ. Προστασίας. Έχουν μόνιμο χαρακτήρα ή δημιουργούνται εκτάκτως και κατά περίπτωση.

4 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται :
α) Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται
η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο
συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.
β)  Το  σύνολο  των  κρατικών  υπηρεσιών,  οι  υπηρεσίες  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  των
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής
Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυρο σβεστικό Σώμα,
Λιμενικό  Σώμα-Ελληνική  Ακτοφυλακή,  ΕΛ.ΑΣ.,  Ε.Κ.Α.Β.,  Ένοπλες  Δυνάμεις,  Ο.Α.Σ.Π.,  υπηρεσίες  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε.,



Ε.Μ.Υ

Γρ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΕΥΑΜΒ

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  κ.λπ.),  του  Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.  και  των  θυγατρικών  του,  της  Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε.,  της  Δ.ΕΠ.Α.  Α.Ε.,  της
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., της Ε.Μ.Υ. κ.λπ.].
γ) Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας,
σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστι κή Ακαδημία,
εντάσσονται στο σχεδιασμό των Συντονιστικών Οργάνων και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων
πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.
Σε  περιπτώσεις  γενικών  καταστροφών,  περιφερειακών  και  τοπικών  μεγάλης  έντασης  ή  καταστροφών
εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της
Πολιτικής  Προστασίας,  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας  ή  του  εξουσιοδοτημένου
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου Περιφερειάρχη, πολίτες με ειδικές
γνώσεις  και  εμπειρία,  καθώς  και  πάσης  φύσεως  μέσα  που  ανήκουν  σε  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  με  τους
αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

5. 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. Ζ . Η. Θ. Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ.

Ορίζει ως υπεύθυνο του Δήμου Βόλου για την Πολιτική Προστασία τον Αντιδήμαρχο, κο.
Πράττο  Γεώργιο,  με  αριθμό  τηλεφώνου  6986264735  και  υπεύθυνη  του  Γραφείου  Πολιτικής
Προστασίας την Παπαθανασίου Σταυρούλα με αριθμό τηλεφώνου 6937833760.

Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Πρόγνωσης καιρικών φαινομένων)



Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ( Αρχικής ειδοποίησης )

ΕΛ.ΑΣ.

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Γρ.Π.Π.

ΑΓΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΙΩΛΚΟΣ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΑΙΣΩΝΙΑ-Ν.ΙΩΝΙΑ

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες  του  Γραφείου  Πολιτικής  Προστασίας,  που  υπάγεται  στη  Διεύθυνση

Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  του  Δήμου  Βόλου,  αποτελούν  ο  γενικός  συντονισμός  της
αντιμετώπισης  κινδύνων  από  εκδήλωση  πλημμυρικών  φαινομένων,  η  κατάρτιση  του  σχεδίου
αντιμετώπισης των πλημμυρών, η διεξαγωγή Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) και, τέλος,
βασική υποχρέωση της Υπηρεσίας είναι να εντοπίζει τα προβλήματα του υφιστάμενου μηχανισμού
της (ανθρώπινου δυναμικού, μηχανημάτων), να προβλέπει, διαχρονικά, την ενδεχόμενη επιδείνωσή
τους και να εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων και τη γενική φροντίδα προς
άρση τους.

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 6511/1-9-2020  έγγραφο της Γ. Γ. Πολιτικής 
Προστασίας, για την περίοδο 2020-2021, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με στόχο το συντονισμό και τη στενή συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων στην από κοινού αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

2. Υποχρεώσεις Τμημάτων

α. Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων
Έχει την ευθύνη για την ενδελεχή καθημερινή καθαριότητα των ρείθρων, των κράσπεδων,

των φρεατίων αρμοδιότητας  του  Δήμου Βόλου για την  αντιμετώπιση,  με  τον  καλύτερο  δυνατό
τρόπο, των προβλημάτων βατότητας,  λόγω των βροχοπτώσεων,  είτε με μηχανικές σκούπες,  είτε
μέσω των οδοκαθαριστών αρμοδιότητάς του.

β. Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων

Π. Υ. ΒΟΛΟΥ



Έχει  την  ευθύνη  για  την  έγκαιρη  διεκπεραίωση της  προετοιμασίας  και  συντήρησης  των
υπηρεσιακών μηχανημάτων (μηχανικές σκούπες κ.ά.) και του λοιπού εξοπλισμού.

γ. Αρμοδιότητα Προμηθειών Δ/νσης Καθαριότητας
Περιλαμβάνει τις προμήθειες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών (σκούπες, τσουγκράνες,

σακούλες, φτυάρια, μπότες, μουσαμαδιές, γάντια κλπ) και της μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
(διαμορφωτών, φορτωτών κλπ).

Οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  θα  πρέπει  να  δράσουν  γρήγορα  για  την  αποκατάσταση  και  την
αντιμετώπιση των πλημμυρών και να λάβουν τα καταλληλότερα μέτρα:

 Διάνοιξη  κατά  προτεραιότητα  των  εσωτερικών  οδών,  σε  περιπτώσεις  αδυναμίας
ταυτόχρονης  συνολικής  αντιμετώπισης  των  προβλημάτων,  λόγω  εκτεταμένων
βροχοπτώσεων, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους που οδηγούν στο
Νοσοκομείο, στα Κέντρα Υγείας, στα Λιμάνια, στα Σχολικά Συγκροτήματα, καθώς και σε
κτήρια  Υπηρεσιών  ζωτικής  σημασίας  για  την  αποκατάσταση  της  ομαλής  ζωής  των
κατοίκων.

 Συλλογή  πληροφοριών  για  την  κατάσταση  βατότητας  των  εσωτερικών  οδών  από  τις
Αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, τους τοπικούς υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας και με
οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο, για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας των προβλημάτων,
ενώ, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται και είναι εφικτό, με τα μέσα που διατίθενται, θα
γίνονται και επιτόπιες μεταβάσεις.

 Κινητοποίηση  και  συντονισμός  του  προσωπικού  και  των  μηχανημάτων  για  την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με τις τεθείσες προτεραιότητες και τις
εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες.

 Επί  τόπου  επίβλεψη  των  εργασιών  σε  σημεία  που  έχουν  πλημμυρίσει,  σε  όποιες
περιπτώσεις απαιτείται και είναι εφικτό, με τα μέσα που διατίθενται, και ενημέρωση του
συντονιστή για την κατάσταση βατότητας του δικτύου.

Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισμός και  η οργάνωση, σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων,  γίνονται  από το

Γραφείο  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου Βόλου,  που  υπάγεται  στην Δ/νση Καθαριότητας  &
Ανακύκλωσης  του  Δήμου,  και  στη  συνέχεια  από  τα  κατά  τόπους  Πολυδύναμα  Γραφεία  των
Δημοτικών Ενοτήτων, με μέριμνα των υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμος διαθέτει ασύρματη επικοινωνία σε συχνότητες αποκλειστικές για όλα τα οχήματα
και έχει ανάλογες συσκευές εγκατεστημένες στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου.
Με αυτές και με τις προσωπικές μονάδες κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνεται σχεδόν πλήρης κάλυψη
όλων των εμπλεκομένων.

Οι  πληροφορίες  για  την  πρόγνωση  του  καιρού  λαμβάνονται  από  την  Ε.Μ.Υ.  και  το
Μετεωρολογικό Κέντρο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα.

Ο βαθμός ετοιμότητας και κινητοποίησης του Δήμου είναι  ανάλογος της πρόβλεψης του
καιρού από την Ε.Μ.Υ., που μας κοινοποιείται αρμοδίως, αλλά και της επικρατούσας κατάστασης
στο εσωτερικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό γίνεται σαφές, μέσω ενημέρωσης, από τους κατά Δημοτική
Ενότητα Υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας της αρμοδιότητάς μας.

Στις  εκτεταμένες  βροχοπτώσεις  με  χαρακτηριστική  ένταση  και  διάρκεια,  τίθεται  σε
ετοιμότητα  το  προσωπικό,  χωρίς  ωράριο  και  τυπικές  βάρδιες,  και  ολόκληρος  ο  διατιθέμενος
μηχανικός  εξοπλισμός,  δημοτικά  και  ιδιωτικά  μηχανήματα,  ενώ,  σε  ακραίες  περιπτώσεις,
προβλέπεται  η  ενεργοποίηση  σχεδίων  έκτακτης  ανάγκης,  μέσω  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ
Αυτή γίνεται μέσω των Αστυνομικών Αρχών, των Τμημάτων Τροχαίας του Νομού και της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.



ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
 Η ακριβής πρόβλεψη του καιρού από την Ε.Μ.Υ. (όσο είναι δυνατόν).
 Η άμεση, ακριβής και υπεύθυνη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από την Τροχαία για την 

κατάσταση βατότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου
 Η  κατάλληλη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας,  σε  περιπτώσεις  που  χρειάζεται, από την 

Τροχαία Μαγνησίας.

Ζ. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου
1. Προληπτικός  έλεγχος  όλων  των  οχημάτων  μεταφοράς  προσωπικού  που  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν για λοιπές δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου.
2. Προγραμματισμός προμήθειας απαραίτητων εργαλείων (φτυάρια κ.λ.π).
3. Άμεση  αποκατάσταση  ζημιών  λόγω  έντονων  βροχοπτώσεων  (π.χ.  κατολισθήσεις)  στους

τομείς αρμοδιότητας του Δήμου.
4. Συντήρηση – καθαρισμός του εσωτερικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Βόλου

από μετακινούμενα  υλικά και  κατασκευή τεχνικών  μέσων (ρείθρα – σωληνωτά) για την
εξασφάλιση της ομαλής ροής των όμβριων υδάτων, προς αποφυγή συγκέντρωσης υδάτων
στο οδόστρωμα με κίνδυνο την ολισθηρότητά του.

5. Καταγραφή και απεικόνιση σε χάρτη των σημείων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
του  Δήμου  Βόλου,  τα  οποία  είναι  πιθανόν  επικίνδυνα  σε  συνθήκες  έντονων  καιρικών
φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στα σημεία τα οποία το οδικό δίκτυο
διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα.

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας

1. Έγκυρη καταγραφή των χώρων φιλοξενίας αστέγων, σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών,
εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  μας,  και  την  προμήθειά  τους  με  είδη  πρώτης
ανάγκης και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

2. Καταγραφή των άστεγων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου.
3. Συνεργασία  με  τη  Γενική  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της

Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσον αφορά στη δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενοδοχεία, την παροχή
κλινοσκεπασμάτων, ειδών σίτισης και λοιπών αγαθών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

4. Προώθηση,  ανάπτυξη,  οργάνωση  εθελοντικών  ομάδων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  και
πιστοποιημένων  εθελοντικών  ομάδων  αντιμετώπισης  καταστροφών  από  τη  Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

5. Λειτουργία  μονάδων  συμβουλευτικής,  ψυχολογικής  και  κοινωνικής  υποστήριξης  των
πληγέντων.

6. Έγκαιρη  ενημέρωση  και  άμεση  επέμβαση  σε  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  (νεφροπαθείς,
ΑμεΑ), οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στα μητρώα τους.

3. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
1. Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων αρμοδιότητάς της.
2. Λήψη κατάλληλων μέτρων  προστασίας  των εγκαταστάσεών  της  (γεωτρήσεις,  βιολογικός

κ.λ.π.) από έντονα φαινόμενα.
3. Άμεση επέμβαση με ίδια μηχανικά μέσα ή ιδιωτών εκμισθωτών, σε περίπτωση πλημμυρικών

φαινομένων, σε ιδιωτικές κατοικίες, υπόγεια, φρεάτια , υποσταθμούς ΔΕΗ κ.λ.π.



Η. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.), για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.
Επίσηµες πηγές ενημέρωσης είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και η Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).
• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνοµία (100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ (166).
• Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε  εμφανές  σημείο  μέσα  στο σπίτι  και  βεβαιωθείτε  ότι  τα παιδιά  σας  τα
γνωρίζουν.
• Βοηθήστε  τα  παιδιά  σας  να  απομνημονεύσουν  σηµαντικά  οικογενειακά  στοιχεία,  όπως  το  επίθετό  τους,  τη
διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π.
• Εξηγήστε σε όλα τα µέλη της οικογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προμηνύουν καταστροφή (π.χ. σειρήνες),
πώς  και  πότε  να  κλείνουν  τις  παροχές  ηλεκτρικού,  φυσικού  αερίου  και  νερού,  πώς  να  χρησιμοποιούν  τον
πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π .
• Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο µε μπαταρίες και πυροσβεστήρα.
• Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοηθειών.
• Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Εάν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα από πλημμύρες:
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.
• Περιοριστείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις.
• Αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
• Μη διασχίζετε χειμάρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητο σας.
• Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
• Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ
• Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν ξανά στις επόμενες 
ώρες.
• Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει 
μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ.
• Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ.
• Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, νεκρά ζώα και διάφορα 
αντικείμενα.
• Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να μην εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων
Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει:
• Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.
• Αποφύγετε νερά που ρέουν.
• Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.
• Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά που μπορεί να γίνουν αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, στην
περίπτωση  που  υπάρχουν  υπόγεια  καλώδια  ηλεκτρικού  ρεύματος  ή  διαρροές  από
εγκαταστάσεις.



• Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Θ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν η περιοχή που διαμένετε είχε εκκενωθεί, μην επιστρέψετε, προτού οι αρχές ενημερώσουν ότι
είναι ασφαλές.
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου σας:
• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί
το ρεύμα.
• Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει υποστεί βλάβες.
Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή:
• Φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς στα πόδια από αντικείμενα 
ή ανωμαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από τα νερά.
• Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα.
• Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ...
Οι κατολισθήσεις - καθιζήσεις εντείνουν τις συνέπειες των πλημμυρών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα έντονων 
βροχοπτώσεων ή της τήξης μεγάλων ποσοτήτων χιονιού.
Παρατηρούνται ιδιαίτερα σε πλαγιές με μεγάλες κλίσεις οι οποίες έχουν προηγουμένως αποψιλωθεί από πυρκαγιές.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
• Γίνετε οικείοι με τη γη που σας περιβάλλει. Προσπαθήστε να μάθετε αν ποτέ υπήρξαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις ή
λασποροές στην περιοχή ρωτώντας τις τοπικές αρχές, τους παλαιοτέρους κάτοικους, καθώς και αρμόδιες Γεωλογικές
υπηρεσίες  ή  Πανεπιστημιακά  τμήματα.  Οι  πλαγιές  όπου  συνέβησαν  παλαιοτέρα  κατολισθήσεις  ή  λασποροές  είναι
πιθανό να αντιμετωπίσουν τα ίδια φαινόμενα και στο μέλλον.
• Ενισχύστε  και  βοηθήστε  τις  τοπικές  Αρχές  στις  προσπάθειες  τους  να  προσδιορίσουν  τις  χρήσεις  γης  και  να
καθορίσουν  τις  κατάλληλες  προδιαγραφές  δόμησης  σε  περιοχές  που  κινδυνεύουν  από  φαινόμενα  κατολίσθησης  ή
καθίζησης. Τα κτίρια πρέπει να βρίσκονται μακριά από απότομες πλάγιες, ρέματα, ποταμούς και από τις εκβολές αυτών.
• Προσέχετε τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή σας και ιδιαίτερα τα μέρη όπου η απορροή
των υδάτων συγκλίνει,  αυξάνοντας  τη ροή πάνω σε  πλάγιες  καλυμμένες  από εδαφικό μανδύα.  Παρατηρείστε τους
λόφους και τις πλαγιές γύρω σας για τυχόν σημάδια κινήσεως εδαφών όπως μικρές κατολισθήσεις, λασποροές, ροές
θραυσμάτων ή σταδιακή κάμψη των δέντρων.
• Ελάτε σε επαφή με τις τοπικές Αρχές για να μάθετε περισσότερα για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης
ανάγκης και των σχεδίων εκκένωσης στη περιοχή σας, αν αυτά έχουν ήδη εκπονηθεί.  Αναπτύξτε το δικό σας σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για την οικογένειά σας και την επιχείρησή σας.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
• Μείνετε ξύπνιοι και σε επαγρύπνηση.  Πολλοί θάνατοι από λασποροές συνέβησαν όταν οι άνθρωποι κοιμόνταν.
Ακούστε το ραδιόφωνο για προειδοποιήσεις σχετικές με φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης. Οι μικρής διάρκειας, έντονες
βροχοπτώσεις  μπορεί  να είναι  πολύ επικίνδυνες ιδιαίτερα μετά από περιόδους παρατεταμένων βροχοπτώσεων και
έντονης υγρασίας.
• Προσέξτε μήπως ακούσετε παράξενους θορύβους που πιθανολογούν κινήσεις εδαφών. Τέτοιοι θόρυβοι μπορεί να
προέρχονται  από  σπάσιμο  δέντρων  ή  από  το  κτύπημα  βράχων.  Ένας  αρχικός  θόρυβος  από  κύλισμα  λάσπης  ή
κατρακύλισμα από θραύσματα πετρωμάτων μπορεί να προηγείται μεγάλης έκτασης κατολίσθησης.
• Αν είστε κοντά σε χείμαρρο ή ρέμα μείνετε σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε ξαφνική αύξηση ή μείωση στη ροή του
νερού  και  για  τυχόν  αλλαγή  στη  καθαρότητα  του.  Τέτοιες  αλλαγές  μπορεί  να  υποδεικνύουν  ενεργοποίηση  ροών
θραυσμάτων ή κατολισθήσεων που βρίσκονται σε πιο ψηλά σημεία.



• Αν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και λασποροές, ενημερωθείτε για τις πιθανές οδούς
διαφυγής, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσετε όταν παραστεί ανάγκη. Θυμηθείτε παρόλα αυτά ότι η οδήγηση κατά τη
διάρκεια έντονης βροχόπτωσης είναι πολύ επικίνδυνη.
• Να είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε γρήγορα. Μην καθυστερείτε. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια του εαυτού
σας και όχι των υπαρχόντων σας.
• Μείνετε  σε  ετοιμότητα  και  επαγρύπνηση  όταν  οδηγείτε.  Τα κράσπεδα  κατά  μήκος  των οδών  είναι  ιδιαίτερα
ευαίσθητα σε κατολισθήσεις. Παρατηρείτε με προσοχή το δρόμο για πιθανά σημάδια καθίζησης, κατάρρευσης, λάσπης,
καταπτώσεις βράχων και άλλα σημάδια πιθανών ροών θραυσμάτων.
Εάν δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε, μετακινηθείτε σε υψηλότερο όροφο του οικήματος

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες συνίστανται από τους τοπικά πολύ ισχυρούς ανέμους, τις τοπικά 
ισχυρές βροχοπτώσεις, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο:
• Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή την ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.
• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Οι
συσκευές τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε αυτές τις περιπτώσεις και προτείνεται να αποσυνδέονται από την
κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), γιατί οι μεταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί του
ηλεκτρισμού.
Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:
• Προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο ή σε αμάξι.
• Αν αυτό δεν είναι εφικτό καθίστε αμέσως στο έδαφος. Αν βρίσκεστε σε δάσος προστατευθείτε κάτω από συμπαγή
κλαδιά χαμηλών δέντρων – ποτέ μη στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε έναν ανοιχτό χώρο. Αν βρίσκεστε σε χαμηλό
έδαφος προσέξτε την περίπτωση να εκδηλωθεί πλημμυρικό φαινόμενο.
• Αποφύγετε  ψηλές  κατασκευές,  όπως  πυλώνες,  ψηλά  δέντρα,  φράκτες,  τηλεφωνικές  γραμμές  και  γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αμάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης, κλπ.
• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
• Αν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.
• Αν βρίσκεστε απομονωμένος σε μια επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει
ότι  σύντομα  θα  εκδηλωθεί  κεραυνός),  κάντε  βαθύ  κάθισμα,  με  το  κεφάλι  ανάμεσα  στα  πόδια  (ώστε  να
ελαχιστοποιήσετε  την  επιφάνεια  του  σώματός  σας  και  την  επαφή  σας  με  το  έδαφος)  και  πετάξτε  ό,τι  μεταλλικό
αντικείμενο έχετε πάνω σας.
• Μη ξαπλώνετε στο έδαφος.
Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο:
• Σταματήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα τα οποία μπορεί να πέσουν στο 
αυτοκίνητο.
• Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να 
κοπάσει η καταιγίδα.
• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο.
• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ & ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
• Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή 
τραυματισμούς.
• Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.



• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
• Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Αποφύγετε τη διέλευση κοντά από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές,
όπου μπορεί ελαφρά αντικείμενα να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια, όπου
μπορεί να πέσουν διάφορα αντικείμενα, όπως γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.)

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 2413-506552

2 Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας 2103-359900

3 Π.Π.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 2413-503624

4 Π. Ε. Μαγνησίας – Αντιπεριφερειάρχης 24213-52740-52510

5 Αστυνομική Δ/νση Βόλου 24210-28888

6 Λιμεναρχείο Βόλου 24213-53800

7 Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 24210-38045

8 Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 24213-51000

9 ΕΚΑΒ Βόλου 24210-22966

10 ΔΕΔΔΗΕ 2421440106 ή 11500

11 ΑΔΜΗΕ Α.Ε 2410-610300

12 ΟΤΕ Βόλου 24210-95803

13 ΔΕΥΑΜΒ 24210-75100 -55555-66156

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

14 Δήμαρχος 24213-50173

15 Αντιδήμαρχος 24210 80959-80920

16 Διευθυντής Καθαριότητας 24213 53185

17 Υπεύθυνη Γρ. Πολ. Προστασίας 24213 53179

Κ .  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Α/
Α

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕ
Σ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΜΗΤΡΩΟ
Υ

1. ΛΕΣΧΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΗΛΙΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6944226627

17/2003

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6932918143

4/2003



3. ΑΜΕΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣ
ΗΣ ΑΓΡΙΑΣ

ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ 
ΣΤΑΘΗΣ 
6958125901

15/2012

4. ΕΠΙΛΕΚΤΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ

16/2005

Λ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο

ΤΗΛΕΦΩΝ
Ο

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ
ΟΣ

Αγριά Ανθής Θεοχάρης 6974720112 Φορτωτής JCB

Αγριά Ρήγας Δημήτριος 6974193441

6979224466

Φορτωτής JCB

Αγχίαλος Ράπτης Γεώργιος 6977302587 JCB-BOB CUT

Αγχίαλος Μυλωνάς Ανδρέας 6977269232 JCB-BOB CUT

Αγχίαλος Διαμαντένιας Νίκος 6974945757 JCB -Φορτηγά

Αλυκές Παλληκαράς Κων/νος 6978750870 Υδροφόρα

Βόλος Γκόσιος Δημήτριος 6972885807 Φορτωτής

Βόλος Κουλάκογλου Ιωσήφ 6947895605 Φορτωτής

Βόλος Κουτσαργιώτης Χρήστος 6944617067 Τσάπα

Βόλος Κυριτσάς Βασίλειος 6972317940 Γκρέιντερ – Φορτωτής - JCB

Βόλος Κυριτσάς Θωμάς 6972317930 Γκρέιντερ

Βόλος Ντανταλής Κων/νος 6977332808 Φορτωτής – Φορτηγά
-Εκσκαφέας

Βόλος Στεργιόπουλος Δημ. 6944164316 Γκρέιντερ

Βόλος Χατζηπαρασίδης Ιωαν. 6944436213 Φορτωτής– Λεπίδα 
Εκσκαφέας- JCB 
Αλατοδιανομέας

Βόλος Μανώλης Αντώνιος 6972701360 Φορτωτής

Βόλος Κυπαρίσης Κων/νος 6972025124 Εκσκαφέας

Βόλος Ντερζίνης Δημήτριος 6946782916 Εκσκαφέας

Βόλος Γλούμης Γεώργιος 6944621709 JCB-Φορτηγό

Βόλος Καμπύλης Αλέκος 6972707010 Τσάπα -Φορτωτής

Βόλος Πασιάς Ηρακλής 6977073616 Τσάπα - JCB

Βόλος Κιζηρίδης Νικόλαος 6932576575 JCB – Φορτηγό 10tn

Σκίντερ -Καλαθοφόρο

Βόλος Τσουμπέκος Γεώργιος 6977572527 Φορτωτής - Εκσκαφέας



Πορταριά

Μακρινίτσα

Μαυρομύτης Ηλίας 6977334147 Τσάπα - JCB

Πορταριά

Μακρινίτσα

Χιονίδης Χαράλαμπος 6978693931 JCB

Μ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

A/A ONOM/ΝΥΜΟ ΤΗΛ/ΝΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

1. Πράττος Γεώργιος 6986264735 Αντιδήμαρχος

2. Κατσαρός  Κωνσταντίνος 6974641292 Διευθυντής

3. Θεοδώρου Φιλίτσα 6972230009 Προϊστάμενος Καθαριότητας
Κοινόχρηστων Χώρων &

Ειδικών Συνεργείων

4. Κατσαρός  Κωνσταντίνος 6974641292 Προϊστάμενος Καθαριότητας
ΔΕ Βόλου

ΒΟΛΟΣ

5. Γαλάνης Σταύρος 6978683307 Επόπτης Καθαριότητας 
Κοινόχρηστων Χώρων &
Ειδικών Συνεργείων & 
Παράλληλα καθήκοντα 
Πολιτικής Προστασίας

6. Καρατσίκου Νικολέτα 6984078445 Επιστάτης Καθαριότητας 
Κοινόχρηστων Χώρων & 
Παράλληλα καθήκοντα 
Πολιτικής Προστασίας

7. Αβδελάς Βαγγέλης 6946914638 Επιστάτης Βόλου 
Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

8 . Τασιού Κατερίνα 6984719432 Επόπτης Καθαριότητας

Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

9. Βούλγαρης Χρήστος 6947589531 Επόπτης Καθαριότητας ΑΙΣΩΝΙΑΣ

10 . Κούτνα Δέσποινα 6974883221 Προϊσταμένη

Πολυδύναμου Τμήματος
Πορταριάς –Ιωλκού - 
Μακρινίτσας

ΠΟΡΤΑΡΙΑ



11. Λιβογιάννης Θεοφάνης 6987021329 Επιστάτης Πολυδύναμου 
Τμήματος Πορταριάς – 
Ιωλκού - Μακρινίτσας

12. Χιώτης Απόστολος 6944296832 Υπεύθυνος Πολυδύναμου
Γραφείου Ιωλκού

ΙΩΛΚΟΣ

13. Τύρου Θεοφανή 6977591331 Προϊσταμένη Καθαριότητας

Ν. Ιωνίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

14. Κουτίνας Απόστολος 6944 558227 Επόπτης Καθαριότητας Ν.
Ιωνίας

15. Γάτος Γεώργιος 6970837026 Επόπτης Καθαριότητας Ν.
Ιωνίας

16. Δράγνες Στέλιος 6977458879 Υπεύθυνος Πολιτικής 
Προστασίας Νέας Αγχιάλου

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

17. Μαγγίτσης Νικόλαος 6977456445 Προϊσταμένη Καθαριότητας ΑΓΡΙΑ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΑ

18. Σταματίου Ιωάννης 6977426046 Επόπτης

Πολυδύναμου Τμήματος
Αγριάς

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

19. Στυλίδου Κίτσα 6937148144 Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων

ΒΟΛΟΣ

20. Ζαντιώτης Χρήστος 6934015553 Μηχανικός Συνεργείου

21. Παυλακούδης Νεκτάριος 6972328601 Τεχνίτης οχημάτων

22. Εμμανουήλ Γεώργιος 6946399240 Ηλεκτρολόγος

23. Κολέτσος Σταμάτης 6946742062 Τεχνίτης



24. Μάγνης Βασίλειος 6981789965 Τεχνίτης

25. Τσαφόλιας Απόστολος 6989894363 Υδραυλικός ΑΓΡΙΑ

26. Τσίρος Απόστολος 6942 267036 Υδραυλικός ΙΩΛΚΟΣ

27. Γραμμένης Αλέξανδρος 6948588547 Υδραυλικός

28. Πολυχρόνου Μιχάλης 6979333487 Ηλεκτρολόγος ΠΟΡΤΑΡΙΑ

29. Πούλιος Νίκος 6978349600 Υδραυλικός

30. Κουκουβίνος Γεώργιος 6942064514 Υδραυλικός ΑΙΣΩΝΙΑ

31. Τσούτσας Νικόλαος 6986651869 Υδραυλικός

ΟΔΗΓΟΙ

32. Καζαντζής Απόστολος 6980745754 ΒΟΛΟΣ

33. Βοσινάκης Κωνσταντίνος 6977263787

34. Τσαπραϊλης Κωνσταντίνος 6979758761

35. Καραγιάννης Θωμάς 6977980881

36. Σπαθούλας Αποστόλης 6942500086

37. Κύρκος Βασίλειος 6974307132

38. Παπαγιάννης Βασίλειος 6977093635

39. Νικολαίδης Κωνσταντίνος 6976825958

40. Μάστορας Βάιος 6972030706

41. Δημητριάδης Κωνσταν 24210 82876

42. Κατσαμπέκας Νικόλαος 6997227566

43. Κανδήλας Γεώργιος 6979671031 ΤΥ

44 Καλαντζής Ιωάννης 2421058173 ΥΠ

45. Κιμουρτζάκης Χαρ. 6978441519 ΥΠ

46. Μπούργος Κώστας 6946538484 ΤΥ



47. Ζαβός Γεώργιος 6974465951 ΤΥ

48. Συνοδινός Άγγελος 6974179129 ΤΥ

49. Βλάχος Ιωάννης 6979333491 ΠΟΡΤΑΡΙΑ

50. Λιβογιάννης Θεοφάνης  6987021329

51. Μπατζιώρας Γιώργος 6973003306 ΙΩΛΚΟΣ

52. Πιτόπουλος Δημήτριος 6974903372

53. Ξανθάς Αλέξανδρος 6972314675

54. Βαβάτσικος Θεόδωρος 6936850625 ΝΕΑ ΙΩΝΑ

55. Κυρλίδης Ιωάννης 6942414466

56. Τσιαμήτας Βασίλειος 6970837026 ΑΙΣΩΝΙΑ

57. Κατσαμπέκας Νικόλαος 6997227566

58. Παλληκάρης Κώστας 6972232498 ΑΓΧΙΑΛΟΣ

59. Κάβουρας Ιωάννης 6939468269 ΑΓΡΙΑ

60. Μάστορας Σπύρος 6973633142

61. Κοσοβύτης Αναστάσιος 6979074996

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

62. Λιθαδιώτης Αντώνης 6977771078 ΒΟΛΟΣ

63. Χριστόπουλος Μιχάλης 6975120094

64. Δραγατογιάννης Ορέστης 6972447072

65. Αρσένος Στέλιος 6945224970 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

66. Παπαθανασίου Σταυ. 6937833760 Υπεύθυνη του Γραφείου

Πολιτικής Προστασίας

ΒΟΛΟΣ

67. Δεβριάδης Αναστάσιος 6971915712



68. Τσίρου Μαρία 6932879668

69 Μαραγκόζης Δημήτριος

70 Κουτσελίνης Αντώνιος  6971820612

71 Μαλακασιώτης Δημήτριος 6977020022

72 Ρουμελιώτου Δέσποινα 6974681240

ΕΡΓΑΤΕΣ

73. Δεμίρης Θεοχάρης 6979327227 ΒΟΛΟΣ

74. Τσάνιος Νίκος 6946286994

75. Βαγδούτης Γιάννης 6975683495

76. Πινιάρη Γιασεμή 6983629740

77. Σπάνιας Γεώργιος 6983637079

78. Κουτσιαρή Αμαλία 6937184468

79. Γεωργίου Αθανάσιος 6936015556 ΤΥ

80. Νίκου Αντώνιος 6976162804 ΤΥ

81. Μασούρας Μιλτιάδης 6972725353 ΤΥ

82. Παναγιώτου Χαρ. 6972416438 ΥΠ

83. Σίψας Κων/νος 6937861947 ΥΠ

84. Κατσιούπης Περικλής 6970888568 ΑΓΡΙΑ

85. Σταματή Ουρανία 6946854443

86. Μαρέτης Κων/νος 6978594979

87. Τσιώμος Νικόλαος 6986085665



88. Δαβιτίδης Νικόλαος 6984834346

89. Αρέθας Ευάγγελος 6977457674

90. Ρίζος Βησσαρίων 6980127457

91. Βαγδούτης Ελευθέριος 6976148060 ΠΟΡΤΑΡΙΑ

92. Πολυχρόνου Ιωάννης 6979333489

93. Κοντοπαναγιώτης Απ. 6974430703

94. Τζορβατζής Γιώργος 6973375808

95. Σταθούρος Βασίλης 6973889574 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

96. Λάμπρου Μιχάλης 6972337839

97. Γκούζας Παναγιώτης 6980469370 ΙΩΛΚΟΣ

98. Τραγή Λεμονιά 6971876635 Ν. ΙΩΝΙΑ

99. Καζεπίδης Ιωάννης 6978995099

100. Σακαβάλας Νίκος 2421067022 ΑΙΣΩΝΙΑ

101. Βούλγαρης Νίκος 6942510750

102. Στεργιάκης Βάιος 6947665249

103. Χαυτούρας Δημήτρης

104. Ντέρτσας Στέργιος 6978613332

105. Κουμαντέρης Νικόλαος 6976304108

106. Κυριαζής Δημήτριος 6978873519

Ακολουθεί η κατάσταση διαθέσιμων οχημάτων από τις παρακάτω Υπηρεσίες του Δήμου
Βόλου:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : κ. Πολυχρονίδης Κων/νος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Σακκά Μαλβίνα 6974 079633 
ΓΡΑΦΕΙΟ : 2421353623-24

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. ΚΗΗ 2990 - Ημιφορτηγό FORD 4X4 με οδηγό τον Καλαντζή Ιωάννη 24210-58173
και συνοδηγό τον Σαμαντζής Δημήτριος 6974552906

2. KHH  2992  -  Ημιφορτηγό  FORD  2X4  με  οδηγό  τον  Κιμουρτζάκη  Χαρ.
6978441519 και συνοδηγό τον Σίψα Κώστα 6937861947
3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( 24210-64931):

ΚΗΥ 9268 MAZDA με οδηγό τον Γεώργιο Ζαβό 6974465951 και συνοδηγό τον Μιλτιάδη 
Μασούρα 6972725353

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 6978 393568

Για την κάλυψη των παρακάτω περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου,
οι  υπεύθυνοι  σε  Πολιτικής  Προστασίας  και  τα  αντίστοιχα  διαθέσιμα  οχήματα  και
μηχανήματα είναι:

Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 

Ηλίας Τσιούνης 6973011724

ΟΧΗΜΑΤΑ

Τσαπάκι ( JCB) ME 61504 ( Το μηχάνημα το χρησιμοποιούμε στις Δημοτικές 
Ενότητες Ν. Ιωνίας – Γλαφυρές – Βιομηχανική)

Αλατοδιανομέας ( SCHMIDT) ME 

115176 Φορτηγό ( MERCEDES) KHI 

4623

Φορτηγάκι ( 4x4) MITSUBISHI KHH 

Υδροφόρα VOLVO KHI 4627 ( ΓΙΑ 

ΝΕΡΟ)

Πλυντήριο κάδων ΜΕ 79399 ( ΓΙΑ ΝΕΡΟ)

Φορτηγάκι NISSAN KHH 3023

Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας

Στυλιανός Δράγνης 6977458879- 2428350311



ΟΧΗΜΑΤΑ

Φορτηγάκι Mitsubishi 

Φορτηγάκι Mitsubishi

Φορτηγάκι Mazda

Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Βλάχος Ιωάννης 6979333491

ΟΧΗΜΑΤΑ

Φορτωτής – ΜΕ 44454 ( Το μηχάνημα χρησιμοποίητε για τις Δημοτικές Ενότητες 
Πορταριάς – Μακρινίτσας- Ιωλκού)

Φορτηγό Ανατρεπόμενο – ΚΗΟ 2610

Φορτηγάκι – 4Χ4 – MAZDA – ΚΗΗ 2964( Πυροσβεστικό) 

Φορτηγάκι - 4Χ4 – ΤOYOTA – ΚΗΗ 2988

Μπομπ – Κατ με 13081 

Φορτηγό – FORD – ΚΗΥ 

9271

Φορτηγό ανοιχτό MERCENDES ΚΗΙ 4604

Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 

Σταματίου Ιωάννης 6977426046

ΟΧΗΜΑΤΑ

Φορτηγάκι - FORD – 4Χ2 - KHH 2978

Φορτηγάκι - MAZDA – 4Χ4 ΚΗΙ 4589

Φορτηγό IVECO ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ

Σκαπτικό JCB ( Το μηχάνημα το χρησιμοποιούμε για τις Δημοτικές Ενότητες 
Αγριάς – Αρτέμιδας – Αγ. Βλάσιο- Αγ. Λαυρέντιο- Δράκεια )

Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 

Απόστολος Χιώτης 6944296832

ΟΧΗΜΑΤΑ

Φορτηγακι NISSAN – ΚΗΟ 9374 

Φορτηγο MERCEDES - ΚΗΙ 4524

Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 

Βούλγαρης Χρήστος 6947589531



ΟΧΗΜΑΤΑ

Bυτίο ( MERCEDES) KHO - 3844

Φορτηγό Ανατρεπόμενο ( MERCEDES) KHH-

2956 Φορτηγό ( MERCEDES) KHH-3031

Φορτηγό Ανατρεπόμενο ( MERCEDES) KHH-9984

Μηχάνημα Έργου Εκσκαφέας – Φορτωτής ( KOMATSU ) ME – 044457 IX

Δ.Ε.   ΒΟΛΟΥ  

ΟΧΗΜΑΤΑ

Η Δ. Ε. Βόλου χρησιμοποιεί όλα τα οχήματα όλων των Ενοτήτων καθώς επίσης και :

JCB ΜΕ 99475 - ISUZU 4X4 ΚΗΗ 3117 - KUGA 4Χ4 ΚΗΗ 3002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                           

                       Σχεδίου «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ν»

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩN- 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

   Δημοτική Ενότητα Βόλου  

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Δημαρχείο Βόλου



Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :

1. Εκκλησίες , κρατικά και δημοτικά κτίρια
2.  Σχολεία για τους μαθητές .
3. Πανθεσσαλικό Στάδιο 
4. Αθλητικό Κέντρο ΒΟΛΟΥ- ΙΩΛΚΟΥ εγκατάσταση της Ν.Α.Μ.  σε κλειστούς χώρους.

   Δημοτικές Ενότητες Αγριάς – Αρτέμιδας  

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

1. Το Κοινοτικό Κατάστημα Αγριάς.
Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :

ΑΓΡΙΑ
1. Σχολές Νοσηλευτικής , Αστέρια Αγριάς .
2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς << Γεωργιάδιο>>.
3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς , οδός Περικλέους Γεωργιάδου και Ρήγα Φεραίου .
4. Λύκειο Αγριάς , Τριανταφύλλου.
5. Κλειστό γυμναστήριο Αγριάς , κάτω στεγασμένος χώρος Φιλιππίδη , Χ. Βογδάνου.
6. Εκκλησία Αγίου Γεωργίου

ΑΡΤΕΜΙΔΑ
1. Δημοτικό σχολείο Κάτω Λεχωνίων .
2. Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνίων .
3. Σταθμός ΟΣΕ Ανω Λεχωνίων .

ΔΡΑΚΕΙΑ
1. Κοινοτικό Κατάστημα Δράκειας
2. Κοινοτικά Καφενεία
3. Δημοτικό σχολείο Δράκειας .
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ.Τριάδας .

ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
1. Πρώην Δημοτικό σχολείο .
2. Πολιτιστικό κέντρο « Στρατώνας » στην Κεντρική Πλατεία

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 
Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 

1. Άιθουσα Συνεδριάσεων Κοινότητας Αγίου Βλασίου

Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ:

1. Πλατεία « ΚΑΨΑΛΑ» με το δημοτικό κτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
2. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου 
3. Πλατεία οικισμού Άνω Στροφύλου με το εκκλησιαστικό κτήριο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου.
4. Εκκλησία οικισμού Παλαιοκάστρου .

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Α. ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Δημαρχιακό κατάστημα Νέας Ιωνίας



Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :

1.  Δημαρχιακό κατάστημα Νέας Ιωνίας
2. Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέα περιοχή Φυτόκου.

Δημοτική Ενότητα Αισωνίας

ΔΙΜΗΝΙ

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Δημαρχιακό κατάστημα Διμηνίου.

Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ :
1. Στην πλατεία Διμηνίου .
2. Στο χώρο του πρώην Δημαρχείο Αισωνίας .
3. Στον  Ι. Ν. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ .
4.

ΣΕΣΚΛΟ

 Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
    1. Κοινοτικό Κατάστημα Σέσκλου
   
    Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ: 

1. Στην Κεντρική πλατεία Σέσκλου .
2. Το Γήπεδο 5χ5 στη θέση Μεριά .

Δημοτική Ενότητα  Αγχιάλου

ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 

Α-Β  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
1. Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Μικροθηβών

ΑΙΔΙΝΗ 

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
1.  Κεντρική πλατεία Αιδινίου στο Δημοτικό Κτίριο της Τοπικής Κοινότητας 

Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ 

1.  Δημοτικό κτίριο ( 120 τμ)
2.  Δημοτικό Καφενείο  ( 120 τμ)
3.  Νέος Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους ( 340 τμ)
4. Αίθουσα εκλογών στο σχολείο ( 80 τμ)
ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Β.  ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
1. Νέα Αγχίαλος στη θέση Προφήτη Ηλία ( Αγχιάλου).
2. Οικισμός Δημητριάδας στη θέση Κασσαβέτη με Δημητρίου Πολιορκητή.
3. Οικισμός Μ. Βελανιδιάς στη θέση Παιδική χαρά στο διώροφο.
4. Οικισμός Κριθαριάς στη θέση Εκκλησία Αγίου  Αποστόλου και στις Πλάκες στη θέση Ποσειδώνος στο διώροφο της κα 
Αρκά.



5. Οικισμός Λόγγο στη θέση έμπροσθεν της οικίας του Στεργιόπουλου Γεώργιου.
6. Οικισμός Χρυσής Ακτής Παναγιάς στη θέση το γήπεδο μπάσκετ στον οικισμό των Τραπεζοϋπαλλήλων και το προαύλιο  
χώρο της εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτ.

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς – Μακρινίτσας

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 
Πλατεία Ανακασιάς , Πλατεία Πορταριάς , Πλατεία Μακρινίτσας ,Πλάτεία Άλλης Μεριάς

Β. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
Γήπεδο  Πορταριάς  ,Πλατεία  Παναγίας  (  Ιωλκός),  πάρκιν  Μπράνη  Μακρινίτσα  ,  γήπεδο  Άλλης
Μεριάς , γήπεδο Ιωλκού, γήπεδο Άνω Βόλου.

ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 
Α. ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

1. Πλατεία Παζαρούλι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                           

                       Σχεδίου «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ξ»

                              ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΡΟΣΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6971651705 athanasdrosos@gmail.com



ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6977081715

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ ΜΠΟΓΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6979333488 thanasis.bogas@gmail.com

ΚΑΤΗΧΩΡΙ ΜΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6979333505 dimitrios_moukas1@yahoo.gr

ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

6979333506

ΑΓΙΟΣ 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6978778189 adoniskoskinas@gmail.com

ΑΝΑΚΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

6947287343

ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ 6989679369
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΤΟΥΦΕΞΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
6977248793

ΑΓΙΟ ΒΛΑΣΙΟ ΚΑΠΟΤΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6945580065 nikos_71@hotmail.com

ΑΓΙΟ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

6974326576 agapitos.ioannis@gmail.com

ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6975659691 arampatzaki@gotmail.com

ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΥΡΓΑΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6945440664 glamourvaso@gmail.com

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6978006465 nickos@stafilopatis.gr

ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6932767400 dvalkan@sch.gr

ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

6946997683 gianniskoump@yahoo.gr

ΣΕΣΚΛΟΥ ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6981586603 vasilistsam@yahoo.gr

ΒΟΛΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

6947689079 avramidisk@yahoo.gr

Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

6982017103 alexiou.stelios@yahoo.com

ΓΛΑΦΥΡΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ

6974184570 Konstantinos.georgakos@gmail.com

ΑΓΡΙΑΣ ΝΤΕΝΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 6973623348
ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΚΑΠΕΛΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6948285203

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 6937833760 s.papathanasiou@volos-city.gr
ΠΡΑΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6986264735 prattosvolos1@gmail.com



Σε περίπτωση πλημμυρών και έκτακτων καιρικών φαινομένων, όλο το παραπάνω προσωπικό
θα πρέπει να βρίσκεται στο αμαξοστάσιο για το συντονισμό των εργασιών.

Ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα (έντονα - προσωρινά), θα γίνεται διαχωρισμός του προσωπικού.
Η  περιοχή  κάλυψης  αυτού  του  σχεδίου  είναι  όλο  το  οδικό  δίκτυο  που  βρίσκεται  στη

δικαιοδοσία  του  Δήμου  Βόλου,  όπως  έχει  προκύψει  με  το  πρόγραμμα  «Καλλικράτης»,  ανά  οδικό
τμήμα, με τους υπεύθυνους κατά οδικό τμήμα υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεθείσες
προτεραιότητες και τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες.

Προτεραιότητα  δίνεται  κυρίως  σε  ζητήματα  που  αφορούν  στην  αποκατάσταση  της
κυκλοφορίας των δρόμων που οδηγούν στο Νοσοκομείο,  τα Κέντρα Υγείας,  το λιμάνι,  τα σχολικά
συγκροτήματα,  καθώς  και  κτήρια  ζωτικής  σημασίας  για  την  αποκατάσταση  της  ομαλής  ζωής  των
κατοίκων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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