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ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Οµάδα Σύνταξης και Ηµεροµηνία Υποβολής Σχεδίου 

Η οµάδα που εργάστηκε για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου είναι η εξής: 

α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ∆/ΝΣΗ 

1 Γιαννακούλιας Αντώνιος ΠΕ Μηχανικών Προϊστάµενος  Πολιτικής 
Προστασίας 

2 Παντζαρτζή Ελένη ΠΕ ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού 

Υπάλληλος  Πολιτικής 
Προστασίας 

3 Στέλλιου ∆ηµήτριος ∆Ε ∆ιοικητικών-Γραµµατέων Υπάλληλος  Πολιτικής 
Προστασίας 

Η ηµεροµηνία υποβολής του σχεδίου είναι η  18-12-2013.  

 

 

2. Χαρακτηρισµός Βαθµού Ασφαλείας 

Ο βαθµός ασφαλείας του παρόντος σχεδίου στο σύνολό του ορίζεται ότι είναι: 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. 

 

3. Οδηγίες για την Ενεργοποίηση και Εφαρµογή του Σχεδίου 

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται µε την έκδοσή του και εφαρµόζεται από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, όπως περιγράφεται στο αναλυτικό µέρος 

του παρόντος σχεδίου. 

Το συγκεκριµένο σχέδιο ακολουθεί, όσο αυτό είναι εφικτό, τις οδηγίες «Σύνταξη και 

Εναρµόνιση Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου Κεντρικού 

Φορέα» και «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων 

από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2013-2014» της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας. 

 

 

 

Η φωτογραφία του εξωφύλλου προέρχεται από την ιστοσελίδα http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/375865/syskepsi-gia-

tin-antimetopisi-kindynon-apo-hionoptoseis  
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ΜΕΡΟΣ II. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος σχεδίου, όπως αυτός προκύπτει από την αποστολή και τις αρµοδιότητες 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σε συνδυασµό µε τον σκοπό της Πολιτικής 

Προστασίας, είναι να καθοριστούν όλες οι ενέργειες και δράσεις στις οποίες θα πρέπει να 

προβούν οι αρµόδιες υπηρεσίες της προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι 

κίνδυνοι από χιονοπτώσεις και παγετό, µε στόχο την προστασία των πολιτών. 

 

2. Αντικειµενικοί Στόχοι 

Βασικοί στόχοι του παρόντος σχεδίου είναι η διαµόρφωση ενός συστήµατος 

αποτελεσµατικής προετοιµασίας και κινητοποίησης των αρµόδιων υπηρεσιών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και των εµπλεκόµενων φορέων για την αντιµετώπιση 

κινδύνων που µπορεί να προκληθούν από χιονοπτώσεις και παγετό, για την προστασία της 

ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, την παροχή κάθε δυνατής αρωγής στον 

πληγέντα πληθυσµό, τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών και υποδοµών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι αντικειµενικοί στόχοι του σχεδίου αποσκοπούν στον άρτιο συντονισµό όλων των 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ώστε µε τη 

σωστή προετοιµασία, την ενεργοποίηση και την ετοιµότητα του ανθρώπινου δυναµικού και 

των µηχανισµών αντιµετώπισης που διαθέτουν, να επιτευχθεί ο σκοπός του παρόντος 

σχεδίου. 

Για την οργάνωση και το συντονισµό, καθοριστικό ρόλο έχουν: 

− Η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους εµπλεκόµενους φορείς 

− Η αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και των διαθέσιµων 

µέσων και των υλικών  

− Η επισήµανση και αλλαγή σηµείων που χρειάζονται βελτίωση µε βάση την 

προγενέστερη εµπειρία 

− Η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων όλων των προηγούµενων περιστατικών 

δράσης σε κινδύνους από χιονοπτώσεις και παγετό που έχουν εκδηλωθεί στην Αττική. 
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3. Έννοιες-Ορισµοί κινδύνου Χιονόπτωσης και Παγετού 

 

3.1. Περίληψη Ανάλυσης Κινδύνου 

Η χιονόπτωση και ο παγετός ως φαινόµενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών γιατί µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και 

να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονοµία και τις υποδοµές της χώρας. Η εκδήλωση των 

φαινοµένων αυτών συνήθως διαρκεί στη χώρα µας, από µερικές ώρες µέχρι µερικές µέρες. 

Χιόνι (snow) είναι το µετεωρολογικό φαινόµενο στο οποίο οι υδρατµοί που υπάρχουν στην 

ατµόσφαιρα, κρυσταλλώνουν από το κρύο και αποτελούν τις νιφάδες του χιονιού που πέφτουν 

στη γη, προκαλώντας τη χιονόπτωση (snowfall). Η χιονόπτωση χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: 

• ασθενή χιονόπτωση, όταν η ορατότητα ξεπερνά τα 1000 µέτρα, 

• µέτρια χιονόπτωση, όταν η ορατότητα κυµαίνεται από 200 σε 1000 µέτρα και 

• ισχυρή χιονόπτωση, όταν η ορατότητα είναι µικρότερη από 200 µέτρα. 

Χιονοθύελλα (snowstorm) είναι µία έντονη χειµερινή καταιγίδα που χαρακτηρίζεται από 

χαµηλές θερµοκρασίες, ισχυρούς ανέµους και έντονη χιονόπτωση. 

Τα κριτήρια για να θεωρηθεί µία χειµερινή καταιγίδα (winter storm) ως βαριά χιονοθύελλα 

(blizzard) διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Συνήθως ως κριτήρια ορίζονται η ταχύτητα του 

ανέµου (48 Km/h και πάνω) και η ισχυρή χιονόπτωση (ορατότητα µικρότερη των 200 

µέτρων). 

Παγετός (frost) είναι το φαινόµενο το οποίο σχηµατίζεται τις αίθριες νύκτες του χειµώνα 

όταν δεν υφίσταται άνεµος και δεν υπάρχουν σύννεφα και η ατµοσφαιρική θερµοκρασία 

πέφτει κάτω από το µηδέν, έτσι ώστε το νερό να µετατρέπεται σε πάγο. Ο παγετός µπορεί να 

είναι περιοδικός ή συνεχής και να εκτείνεται σε µεγάλη ή µικρή έκταση.  

Αν και γενικώς οι χειµερινές καταιγίδες δεν θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες, µερικές φορές 

µπορεί να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνες, καθώς µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µπορεί 

να πέσουν τεράστιες ποσότητες χιονιού, προκαλώντας χάος στις συγκοινωνίες και 

παραλύοντας ολόκληρες περιοχές. Ο άνεµος στοιβάζει χιόνι µπροστά σε όποιο αντικείµενο 

συναντά ως εµπόδιο, σχηµατίζει µεγάλους χιονόλοφους και µπορεί να σκεπάσει εντελώς 

αυτοκίνητα ή ακόµα και τρένα, παγιδεύοντας τους επιβάτες µέσα σε αυτά. Ακόµα και 

λιγότερο σφοδρές χιονοθύελλες αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων, 

συχνά πολλαπλών µε αρκετά εµπλεκόµενα οχήµατα (καραµπόλες), εξαιτίας του συνδυασµού 

των ισχυρών ανέµων, της µειωµένης πρόσφυσης στο οδόστρωµα και της ελάχιστης 

ορατότητας. 

ΑΔΑ: ΒΙ63ΟΡ1Κ-ΥΩΙ



 6 

 

3.2. Κατάσταση, Παραδοχές, Προϋποθέσεις και Παράµετροι Σχεδιασµού 

Παρά το γεγονός ότι ο χειµώνας στη χώρα µας είναι κατά κανόνα ήπιος, 

παρατηρήθηκαν τα τελευταία έτη έντονες χιονοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρά προβλήµατα 

στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου, παρά τις προσπάθειες που 

κατέβαλαν οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την αποκατάστασή της. Από τη διαπίστωση αυτή 

προκύπτει η ανάγκη βελτίωσης των µέτρων που λαµβάνονται προκειµένου να µειωθεί ο 

κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετούς.  

Ο αποχιονισµός και η αντιµετώπιση προβληµάτων από παγετό στο οδικό δίκτυο 

συµπεριλαµβάνονται κατά κανόνα στην έννοια της συντήρησης (χειµερινή συντήρηση) και 

αντιµετωπίζονται µε στόχο την αδιάκοπη λειτουργία του.  

Όλες οι Υπηρεσίες, που εντάσσονται στην Πολιτική Προστασία, πρέπει να 

µελετήσουν το παρόν σχέδιο και να βρίσκονται σε ετοιµότητα υλοποίησης των ενεργειών που 

αναφέρονται σε αυτό, µε βάση τις αρµοδιότητες της κάθε υπηρεσίας ή του φορέα. 

Η άριστη συνεργασία και ο συντονισµός είναι ο αποφασιστικός παράγοντας της 

επιτυχίας της αποστολής των δυνάµεων πολιτικής προστασίας, λόγω της συµµετοχής πολλών 

υπηρεσιών και φορέων, και απαιτείται να είναι διακριτοί οι ρόλοι κάθε εµπλεκόµενου φορέα 

ή υπηρεσίας. 

Η επικινδυνότητα κάθε κακοκαιρίας πρέπει να εισηγείται προσεκτικά, η κινητοποίηση 

των δυνάµεων να είναι η ενδεδειγµένη για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και 

καταπόνησης του προσωπικού, άσκοπης εξάντλησης µέσων και υλικών καθώς και της 

σύγχυσης ή της συσσώρευσης µέσων και προσωπικού, κάτι που θα δυσχεράνει τις κινήσεις 

επέµβασης τη στιγµή της ανάγκης. 

Αποστολή του σχεδίου αυτού είναι η ετοιµότητα του κρατικού µηχανισµού στην 

Ζώνη Ευθύνης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την κατά περίπτωση έγκαιρη 

λήψη µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου  

 

3.3. Έργα, ∆ράσεις, Μέτρα Πρόληψης και Ετοιµότητας  

Τα έργα, οι δράσεις και τα µέτρα πρόληψης και ετοιµότητας που εφαρµόζονται στη χώρα µας 

για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, προσδιορίζονται θεµατικά στις 

παρακάτω ενότητες (εγκύκλιος ΓΓΠΠ, σχεδιασµός και δράσεις ΠΠ για την αντιµετώπιση 

κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, περιόδου 2013-2014): 
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Στάδιο 1ο: Προ-χειµερινή περίοδος 

 

Χρονικό διάστηµα: τέλος της προηγούµενης χειµερινής περιόδου ως και ένα µήνα πριν την 

έναρξη της νέας.  

 

1. Έκδοση διοικητικών πράξεων και κανονιστικών αποφάσεων προσδιορισµού αρµόδιων 

οργανικών µονάδων για την εκτέλεση έργων και δράσεων για την αντιµετώπιση 

χιονοπτώσεων και παγετού ανα οδικό άξονα, µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.  

2. Αποτίµηση του έργου αποχιονισµού της προηγούµενης χειµερινής περιόδου µε 

συστηµατική καταγραφή των προβληµάτων που προέκυψαν.  

3. Προγραµµατισµός πόρων και ανθρωπίνου δυναµικού για την επόµενη χειµερινή περίοδο, 

βάσει της εµπειρίας και της αποτίµησης προηγουµένων ετών, µε στόχο την βελτίωση του 

σχεδιασµού.  

4. ∆ιατύπωση προτάσεων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.  

5. Προµήθεια και αποθήκευση υλικών (πχ αλάτι, ψηφίδα, κτλ) βάσει των προβλεπόµενων 

αναγκών.  

6. Συντήρηση εξοπλισµού και µηχανηµάτων.  

 

Στάδιο 2ο:  Περίοδος προετοιµασίας 

Χρονικό διάστηµα: ένας µήνας πριν την έναρξη της νέας χειµερινής περιόδου.  

1. Έκδοση σχεδίωνγια την εκτέλεση έργων και δράσεων για την αντιµετώπιση 

χιονοπτώσεων και παγετού βάσει των πιστώσεων που εγκρίθηκαν ή προβλέπεται να 

εγκριθούν. 

2. Ολοκλήρωση διαδικασιών προγραµµατισµένης µίσθωσης ιδιωτικών µέσων, όταν αυτό 

απαιτείται βάσει του αναθεωρηµένου σχεδιασµού. 

3. Ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού, όταν αυτό 

απαιτείται, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  

4. Κατανοµή προσωπικού και ορισµός υπευθύνων για την οργάνωση και λειτουργία των 

προβλεπόµενων από το σχεδιασµό εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ).  

5. Έλεγχος καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού και άµεση συντήρησή 

τους, αν αυτό απαιτείται και δεν έχει ήδη πραγµατοποιηθεί.   

6. Καθορισµός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισµό και την αντιµετώπιση 

παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασµού. Ορισµός επικεφαλής συντονιστή και της 

έδρας του.  
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7. Προγραµµατισµός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει του αντίστοιχου 

σχεδιασµού.   

8. Έκδοση οδηγιών από τον επικεφαλής συντονιστή για την υλοποίηση των δράσεων και 

την ασφάλεια του προσωπικού επέµβασης και µέσων, έτσι ώστε να µην δηµιουργείται 

κίνδυνος ή ζηµία, µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη κεντρική 

διοίκηση.   

9. Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέµβαση σε περιπτώσεις αδυναµίας 

συνολικής αντιµετώπισης προβληµάτων λόγω εκτεταµένων χιονοπτώσεων και παγετού.  

10. ∆ιασφάλιση λειτουργίας του φορέα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

11. Συσκέψεις µε άλλους επιχειρησιακά εµπλεκόµενους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία 

και συντονισµό των επιχειρήσεων στην από κοινού αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

χιονοπτώσεις και παγετό.  

12. Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των ∆ήµων µε θέµα τη λήψη 

µέτρων πρόληψης και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

χιονοπτώσεις και παγετό.  

 

Στάδιο 3ο:  Χειµερινή περίοδος 

Χρονικό διάστηµα υλοποίησης του σχεδιασµού, σύµφωνα πάντα µε τις επικρατούσες 

καιρικές συνθήκες στα διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας.   

1. ∆ιασφάλιση ροής πληροφοριών προς την έδρα του επικεφαλής συντονιστή σχετικών µε 

µετεωρολογικές προβλέψεις και προειδοποιήσεις καθώς και πληροφοριών από την 

επιτήρηση του οδικού δικτύου για λόγους ετοιµότητας.  

2. Εφαρµογή του αντίστοιχου σχεδιασµού όπου αυτό επιβάλλεται.  

3. Ανακατανοµή πόρων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο, βάσει της εξέλιξης των καιρικών 

φαινόµενων.  

4. Προµήθεια επιπλέον υλικών (άλατος, ψηφίδας, κτλ.) όταν οι επικρατούσες ή οι 

προβλεπόµενες συνθήκες το απαιτούν. 

5. Άµεση επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισµού και µέσων.  

6. Αποκλιµάκωση εργασιών και δράσεων βάσει του αντίστοιχου σχεδιασµού.  
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4. Βασικές αρχές – διαδικασίες 

 

4.1. Βασικές Αρχές 

 
Βασική ιδέα του παρόντος σχεδίου είναι η παροχή των απαραιτήτων Επιχειρησιακών 

Οδηγιών, κωδικοποιώντας τες, σε όση έκταση είναι δυνατόν, σε πίνακες ενεργειών, για την 

αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγετού, τόσο στη φάση της προετοιµασίας και της 

ετοιµότητας, όσο και στη φάση της επέµβασης και της αποκατάστασης, για την προστασία 

της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Ο Γενικός Σχεδιασµός για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 

στηρίζεται στο Συνολικό Εθνικό Σχεδιασµό, όπως αυτός αναφέρεται στην Εγκύκλιο της 

ΓΓΠΠ. 

Ο περιφερειακός Σχεδιασµός γίνεται µε ευθύνη της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και των αρµόδιων ∆ασικών (∆/νσεις ∆ασών, 

∆ασαρχεία) Υπηρεσιών της σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, καθώς και τους 

εµπλεκόµενους φορείς  (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώµα, Παραχωρησιούχες Εταιρείες). 

Οι Περιφέρειες και οι ΟΤΑ Α’ Βαθµού είναι αρµόδιοι για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των 

αντίστοιχων Περιφερειακών ή Τοπικών Σχεδίων για την αντιµετώπιση κινδύνων από 

χιονοπτώσεις και παγετό για το χώρο ευθύνης τους.  

Μετά της εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης (Ν.3852/2010,ΦΕΚ87/Α’/2010)οι 

αρµοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργθείσες Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσης (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην Κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό 

δίκτυο)περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστάθηκαν µε το Ν.3852/2010 και 

ασκούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους (αρθ.186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010). Το 

υπόλοιπο δηµόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

και των Γενικών Γραµµατέων των πρώην κρατικών Περιφερειών που εκδόθηκαν σε 

εφαρµογή του Ν.3481/2006(ΦΕΚ162Α/2-8-2006, ανήκει στην αρµοδιότητα συντήρησης των 

∆ήµων, εντός των διοικητικών ορίων εκάστου. Σε περίπτωση οδού που διέρχεται 

περισσότερους ∆ήµους η ευθύνη κατανέµεται τµηµατικά σε κάθε ∆ήµο στου οποίου τα 

διοικητικά όρια διέρχεται η οδός.  

Στην έννοια της συντήρησης συµπεριλαµβάνεται και η αντιµετώπιση προβληµάτων από 

χιονοπτώσεις και παγετό (χειµερινή συντήρηση). 
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4.2. ∆ιαδικασίες ενεργειών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

 
1.Ειδοποίηση και ενηµέρωση για έκτακτα καιρικά φαινόµενα – συλλογή πληροφοριών – 

ετοιµότητα εφαρµογής σχεδίου 

2.Τήρηση µητρώου µέσων και προσωπικού Π.Π. 

3.Συντονισµός δράσεων Πολιτικής Προστασίας εµπλεκόµενων Φορέων 

4.Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 

5.Ενηµέρωση του κοινού για λήψη µέτρων αυτοπροστασίας 

(Αναλυτικότερα οι δράσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στο Μέρος ΙΙΙ) 

 

4.3 Ρόλοι και Αρµοδιότητες Φορέων 

 
Η ετοιµότητα των φορέων χειµερινής συντήρησης βασίζεται στις καθηµερινές 

προγνώσεις των καιρικών φαινοµένω. Αρµόδιος φορέας πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών 

φαινοµένων είναι η ΕΜΥ. Οι προβλέψεις τις ΕΜΥ κοινοποιούνται από το ΚΕΠΠ στις 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ 

προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς για την εκδήλωση 

επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων, η περαιτέρω κοινοποίηση µε ΦΑΞ ή ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail) προς τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων γίνεται µε 

ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή κατόπιν 

συνεννοήσεως από τις Περιφέρειες στα πλαίσια τις συνεργασίας τους για την άµεση 

αναµετάδοσή τους προς τους ∆ήµους.  

Η επίσηµη ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων φορέων σε επιχειρησιακό επίπεδο, 

για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο από πλευράς χιονοπτώσεων και παγετού, 

αποτελεί αρµοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ.  

Η επίσηµη ενηµέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα 

του οδικού δικτύου, αποτελεί αρµοδιότητα των κατά τόπους υπεύθυνων Αστυνοµικών 

∆ιευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. 

 

Εµπλοκή φορέων 

 
Όλοι οι υπεύθυνοι φορείς για την αντιµετώπιση καταστάσεως έκτακτης ανάγκης λόγω 

πληµµυρών, λαµβάνοντας υπόψη, την αρχική εκτίµηση, την αξιολόγηση της πληροφορίας για 
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την επικρατούσα κατάσταση και την εξέλιξη του φαινοµένου εφαρµόζουν τις προβλεπόµενες 

από τα σχέδιά τους ενέργειες. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Σχεδιασµός και ∆ράσεις Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής – Ρόλοι και Αρµοδιότητες 

 

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Τα µέτρα και οι δράσεις που αφορούν στην έγκαιρη προετοιµασία για την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, κατά τους χειµερινούς µήνες. 

Στα πλαίσια αυτά, της έγκαιρης προετοιµασίας, οι αρµόδιες υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης λόγω αρµοδιότητας, πρέπει να προχωρήσουν σε µέτρα και δράσεις πρόληψης και 

ετοιµότητας, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Α. Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στα πλαίσια του συντονιστικού του 

ρόλου, για την διάθεση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων εντός των διοικητικών του 

ορίων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που µπορεί να προκύψουν λόγω 

χιονοπτώσεων και παγετού, στο πρώτο στάδιο κατά κανόνα δροµολογεί άµεσα δράσεις 

που συνδέονται µε την Έγκριση του σχεδίου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που έχει 

συνταχθεί από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

 

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας  

 
1. Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιηµένου καταλόγου προσωπικού και των 

επιχειρησιακά έτοιµων µέσων και υπεύθυνων χειριστών που διαθέτουν οι υπηρεσίες 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (µηχανήµατα έργων, οχήµατα µεταφοράς 

προσωπικού, κλπ), καθώς και λοιπών διαθέσιµων πόρων ιδιωτικών φορέων που 

δύναται να συνεισφέρουν σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.  
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2. Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιηµένου καταλόγου των επιχειρησιακά 

εµπλεκόµενων αρµόδιων υπηρεσιών (προσωπικού και µέσων) της Περιφέρειας, των 

ΟΤΑ και των λοιπών εµπλεκοµένων Φορέων. 

3. Σύνταξη και επικαιροποίηση του µνηµονίου ενεργειών και υποβολή για έγκριση στον 

Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

4.  Κοινοποίηση του επικυρωµένου µνηµονίου ενεργειών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

στους εµπλεκόµενους Φορείς, για λόγους άµεσης κινητοποίησης και πληρέστερης 

ενηµέρωσής τους, 

5. Εξασφάλιση επικοινωνίας µε το ΚΕΠΠ της Γ.Γ.Π.Π. και των λοιπών εµπλεκοµένων 

φορέων σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

6. Ενηµέρωση του κοινού για την λήψη µέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

7. ∆ιανοµή της εγκυκλίου και των κατευθυντήριων οδηγιών της Γ.Γ.Π.Π. προς τους 

Ο.Τ.Α.. 

8. Κοινοποίηση πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων προς τους Ο.Τ.Α.. 

9. Συµµετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 

ΦΑΣΗ 2η: ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  

 
Στη φάση αυτή, κυρίως περιγράφονται οι ενέργειες και δράσεις των αρµόδιων υπηρεσιών 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που µπορεί να 

προκύψουν λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, τη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, τη συλλογή πληροφοριών, την υποστήριξη των 

εµπλεκόµενων φορέων και την ενηµέρωση του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ. 

 

Α. Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
 

Θέτει τις επιχειρησιακά εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε 

ετοιµότητα λαµβάνοντας υπόψη την πρόγνωση καιρικών φαινοµένων που εκδίδεται από την 

ΕΜΥ και κοινοποιείται από την ΓΓΠΠ. 

 

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας 

1. Προειδοποίηση µε αποστολή Φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) του δελτίου 

πρόγνωσης καιρού - εκτάκτων καιρικών φαινοµένων όλων των εµπλεκοµένων 
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υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, των Περιφερειών, των ΟΤΑ και των 

λοιπών φορέων να τεθούν σε κατάσταση αυξηµένης ετοιµότητας κατόπιν πρόγνωσης 

επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων (έκτακτο δελτίο πρόγνωσης) από την ΕΜΥ και 

ειδοποίησης από τη ΓΓΠΠ. 

2. Ειδοποίηση των υπευθύνων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, για ετοιµότητα εφαρµογής των σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών 

από πληµµύρες, κατόπιν εντολής του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

3. Κινητοποίηση του επιχειρησιακά εµπλεκόµενου δυναµικού και των µέσων πολιτικής 

προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ετοιµότητα, 

κατόπιν εντολής του ΓΓ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

 

ΦΑΣΗ 3η: ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΜΒΑΣΗ  

 

Α. Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
 

Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που µπορεί να προκύψουν λόγω χιονοπτώσεων και 

παγετού, γίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής εντός των 

διοικητικών του ορίων και αφορά, 

 
1. Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και την 

εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς επιχειρησιακά εµπλεκόµενους φορείς, 

2. Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίµηση των επιπτώσεων των καταστροφών 

λόγω πληµµυρών, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των 

δράσεων πολιτικής προστασίας, 

3. Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκοµένων φορέων (Π.Σ., 

ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, ∆ήµοι, κλπ),  

4. Το συντονισµό διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την αντιµετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή, σε περιπτώσεις 

τοπικών και περιφερειακών καταστροφών µεγάλης έντασης κατόπιν σχετικής συνεννόησης 

του µε τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, 

5. Την ενηµέρωση του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, 

6. Την εισήγηση στο Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας της έκδοσης απόφασης για τον 

χαρακτηρισµό της καταστροφής και την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης όταν 

συντρέχουν λόγοι. Στην περίπτωση τοπικής καταστροφής µικρής έντασης µπορεί να προβεί 
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στην έκδοση σχετικών αποφάσεων έπειτα από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραµµατέα 

Πολιτικής Προστασίας,  

7. Εντολή για αίτηµα συνδροµής µε υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 

συνεπειών λόγω πληµµυρών, από όµορες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ή το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ (µη 

επάρκεια δυναµικού και µέσων για την άµεση αποκατάσταση των κρίσιµων για την ασφάλεια 

των κατοίκων ζηµιών) 

8. Έκδοση απόφασης απαγόρευσης θήρας όταν το έδαφος είναι καλυµένο από χιόνι, για την 

προστασία των θηραµάτων και της άγριας ζωής.   

 

Β . ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
 

Μόλις η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας λάβει από τις αρµόδιες υπηρεσίες την ενηµέρωση 

για χιονοπτώσεις προχώρα σε: 

1. Ενηµέρωση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

2. Επικοινωνεί µε τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων και µε την ∆ιεύθυνση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε το 

συµβάν, 

3. Ενεργοποιεί το Μνηµόνιο Ενεργειών εκτάκτων αναγκών που προβλέπεται  

4. Συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη του συµβάντος. 

 

 

Γ . ∆ιευθύνσεις ∆ασών ∆ασαρχεία 
 

∆ιάθεση µηχανηµάτων, όταν αυτό είναι εφικτό για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών 

που θα προκύψουν λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

 

ΦΑΣΗ 4η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΡΩΓΗ  

 

Α. Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
 

Λαµβάνει την απόφαση για την παραµονή, µερική αποκλιµάκωση ή ολική 

αποκλιµάκωση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων που έχουν διατεθεί µε ευθύνη του, για 

την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών των πληµµυρικών 

φαινοµένων. 
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Β . ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
 

Σύνταξη ειδικού φακέλου καταστροφής σε περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών 

ή τοπικών καταστροφών µεγάλης έντασης και υποβολή στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας. 

 

 

ΜΕΡΟΣ IV. ∆ιοικητική Μέριµνα – Συντονισµός –
Επικοινωνίες 

 

Βασικό µέληµα κάθε υπηρεσίας είναι η φροντίδα για το προσωπικό της και την 

συντήρηση του υλικού της ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν αρτιότερα 

στις αυξηµένες ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινοµένων. 

 

1. Προσωπικό 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πρέπει να υπάρχει µέριµνα για το προσωπικό έτσι 

ώστε, είτε είναι εθελοντές, είτε κανονικοί υπάλληλοι, να κατέχουν στολές, κινητά τηλέφωνα 

και όλα τα απαραίτητα µέσα, ανάλογα µε τα καθήκοντα του καθενός. 

Επίσης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε το προσωπικό να προγραµµατίζει τις 

κανονικές άδειές του σωστά και να µην υπάρχουν κενά στην υπηρεσία. 

Βασικό στοιχείο που πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η διοικητική µέριµνα του 

προσωπικού (νερό, διατροφή, διαµονή κ.λπ.), όταν απουσιάζει για σηµαντικό χρόνο από την 

έδρα του ή όταν οι προσπάθειες καταστολής διαρκούν σηµαντικό χρόνο. 

Σηµαντικός παράγων επιτυχίας του έργου είναι η εκπαίδευση του προσωπικού στα καθήκοντά 

του και στην σωστή χρήση των µέσων που χειρίζεται. 

 

 

2. Συντονισµός Επιχειρήσεων  

Ο συντονισµός των εµπλεκόµενων επιχειρησιακών δυνάµεων για την αντιµετώπιση των 

καταστροφικών φαινοµένων γίνεται αναλόγως της έντασης και του είδους της καταστροφής 

από το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής, τον Περιφερειάρχη και τους ∆ηµάρχους αντίστοιχα. 
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Οι ανωτέρω συνεπικουρούνται από τους επικεφαλής των δυνάµεων που ενεργούν στον 

τοµέα ευθύνης τους.  

 

3. ∆ιοίκηση – Επικοινωνίες 

Οι προϊστάµενοι όλων των υπηρεσιών και οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας θα πρέπει 

να είναι εξοπλισµένοι µε κινητά τηλέφωνα τα οποία πρέπει να είναι πάντοτε ανοικτά και να 

ενηµερώνουν σχετικά για την θέση τους και την πρόοδο των εργασιών καταστολής. 

Τα τηλέφωνα των παραπάνω (σταθερά – κινητά), πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα 

στις προϊστάµενες αρχές, καθώς επίσης και κάθε µεταβολή στα πρόσωπα ή τηλέφωνα για τη 

σύνταξη των αντίστοιχων πινάκων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Το προσωπικό που χρησιµοποιεί αυτά τα µέσα θα πρέπει να εκπαιδευτεί έγκαιρα στη 

χρήση τους αλλά και στους κανόνες χρήσης τους (πειθαρχία επικοινωνιών).  

Σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης οι επικοινωνίες µεταξύ των φορέων γίνονται κατά 

τον πλέον συντονισµένο τρόπο µέσω των υφιστάµενων δικτύων του ΟΤΕ, της κινητής 

τηλεφωνίας, ασυρµάτων και άλλων διαθέσιµων µέσων των επιχειρησιακών φορέων αναλόγως 

και κατά περίπτωση των δυνατοτήτων και των προς αντιµετώπιση φαινοµένων. 

 

 

 

        

 

              ΑΘΗΝΑ, 18/12/2013 

 

                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

         

       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙ63ΟΡ1Κ-ΥΩΙ



 17 

ΜΕΡΟΣ V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ∆ιάγραµµα αποστολής πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων 
και έκτακτου δελτίου πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων 

 

ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ 

Π.Σ./199/ΣΕΚΥΠΣ 

 

ΕΛ.ΑΣ./∆.Γ.Α.     
ΕΛ.ΑΣ./Ε.Κ.Ε.                       

Υ.ΕΘ.Α.: 
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ 

 

Υ.ΠΟ.ΜΕ.∆Ι/ΕΥ∆Ε-ΛΣΕΠ/ΕΥ∆Ε-ΣΑ/Υ.Π.Α 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/Ε.ΚΕ.ΠΥ /Ε.Κ.Α.Β. 

 
ΕΓΝΑΤΙΑ  

Ο.Σ.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ 

ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΕΥ∆ΑΠ., ΕΥΑΘ 

∆ΕΗ Α.∆.Μ.Η.Ε./ ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Συνεννόηση 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΓΕΝΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ,ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ, ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΑΥΤΟΚ. ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΕ, 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆Ρ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : Πίνακες Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

 

 

αα 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2 

ΦΑΞ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΙΝΗΤΟ 

                  

ΓΓ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ e-mail:   ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, 

Τ.Κ.: 11525, 

ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
2132035602 2132035603 2132035700   

                  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ e-mail: civilprotection@attica.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 

2 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, 

Τ.Κ.: 11525, 

ΑΘΗΝΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2132035760   2132035757 6973554181 

 3 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, 

Τ.Κ.: 11525, 

ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2132035752 2132035768 2132035767 6944414239 

4 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, 

Τ.Κ.: 11525, 

ΑΘΗΝΑ 

ΣΤΕΛΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2132035758   2132035757 6988624572 

                  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
e-mail:   ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, 

Τ.Κ.: 11525, 

ΑΘΗΝΑ 

  
ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
        

                  

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΔΑΣΩΝ  
e-mail: didasat@otenet.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 

Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΔΑΣΩΝ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

239, Τ.Κ.: 

15451, ΨΥΧΙΚΟ 

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2103725710   2103725712 6985727248 

2 

Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΔΑΣΩΝ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

239, Τ.Κ.: 

15451, ΨΥΧΙΚΟ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
2103725716   2103725712   

3 

Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΔΑΣΩΝ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

239, Τ.Κ.: 

15451, ΨΥΧΙΚΟ 

ΓΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2103725726   2103725712 6942281091 

                  

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ e-mail: anadasoseis@attica.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 

66, Τ.Κ.: 11141, 

ΑΘΗΝΑ 

ΣΑΣΣΑΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2102283667   2102284861 6970322267 

2 
Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 

66, Τ.Κ.: 11141, 

ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΨΑΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2102284878   2102284878 6932747378 

                  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: dash_athina@attica.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 
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1 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

239, Τ.Κ.: 

15451, ΨΥΧΙΚΟ 

ΣΙΜΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΔΝΤΗΣ - 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
2103725740 2103725876 2103725741 6945807681 

                  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: dash_peiraia@attica.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2, 

Τ.Κ.: 18531, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΜΥΤΕΛΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
2104124953 2104127779 2104174490   

2 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2, 

Τ.Κ.: 18531, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΚΟΛΟΒΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2104124953 2104127779 2104174490 6974707762 

                  

  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

  e-mail: 
dash_anat_attik

h@attica.gr 
    ημ/νια επικαιροποιησης:  

1 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

65, Τ.Κ.: 15342, 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2106395280 2106391252 2106011092   

2 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

65, Τ.Κ.: 15342, 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΛΑ 

ΦΩΤΕΛΛΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΓΡ. & 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

2106395280 2106391252 2106011092 6948065532 

                  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ e-mail: dash_dyt_attikh@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 

19-21, Τ.Κ.: 

12243, ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΠΑΝΙΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 2105908977 2105901018 2105316149 6973730205 

2 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 

19-21, Τ.Κ.: 

12243, ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΓΚΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
2105908977   2105316149 6945217526 

3 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 

19-21, Τ.Κ.: 

12243, ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ 
    6945970043 

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ e-mail: dasarxeio_aigaleo@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

69, Τ.Κ.: 12242, 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΓΚΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 2105316690 2105982315 2105905900 6945217526 

2 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

69, Τ.Κ.: 12242, 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΚΟΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 2105982315 2105987475 2105905900 6944640309 

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ e-mail: dasarxeio_kapandritiou@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, 

Τ.Κ.: 19014, 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΔΑΣΑΡΧΗΣ 2295052450 2295052155 2295052107 6978241667 

2 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, 

Τ.Κ.: 19014, 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΗΣ 
2295052450 2295053485 2295052107 6944583197 

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ e-mail: dasarxeio_lavriou@attica.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5, 

Τ.Κ.: 19500, 

ΛΑΥΡΙΟ 

ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΑΣΑΡΧΗΣ 2292024444 2292060880 2292027761 6944475044 

2 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5, 

Τ.Κ.: 19500, 

ΛΑΥΡΙΟ 

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

2292024444 2292023100 2292027761 6974048901 

3 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5, 

Τ.Κ.: 19500, 

ΛΑΥΡΙΟ 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜ.ΚΑΤΗΓ. 

2292024444 2292023100 2292027761 6976672548 

ΑΔΑ: ΒΙ63ΟΡ1Κ-ΥΩΙ
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4 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5, 

Τ.Κ.: 19500, 

ΛΑΥΡΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

2292024444 2299069888 2292027761 6945395910 

5 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5, 

Τ.Κ.: 19500, 

ΛΑΥΡΙΟ 

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 2292024444 2292023100 2292027761 6981565846 

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ e-mail: dasarxeio_megaron@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΜΙΝΩΑΣ 12, 

Τ.Κ.: 19100, 

ΜΕΓΑΡΑ 

ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΗΣ 2296083650 2296083651 2296083652 6932314996 

2 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΜΙΝΩΑΣ 12, 

Τ.Κ.: 19100, 

ΜΕΓΑΡΑ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 2296083650 2296083651 2296083652   

3 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΜΙΝΩΑΣ 12, 

Τ.Κ.: 19100, 

ΜΕΓΑΡΑ 

ΓΕΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 2296083650 2296083651 2296083652 6947937561 

4 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΜΙΝΩΑΣ 12, 

Τ.Κ.: 19100, 

ΜΕΓΑΡΑ 

ΜΑΛΙΩΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 2296083650 2296083651 2296083652 6974390779 

5 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΜΙΝΩΑΣ 12, 

Τ.Κ.: 19100, 

ΜΕΓΑΡΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ 2296083650 2296083651 2296083652 6973730227 

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ e-mail: dasarxeio_parnithas@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Λ. 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ

ΝΩΝ 142, Τ.Κ.: 

13671, 

ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 2102434061 2102434062 2102434064 6947809310 

2 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Λ. 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ

ΝΩΝ 142, Τ.Κ.: 

13671, 

ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΖΑΡΕΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
2102434061 2102434062 2102434064   

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: dasarxeio_peiraia@attica.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 2104179085 2104126753 2104126447   

2 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 2104179085 2104126753 2104126447 6944372765 

3 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΑΣΟΝΟΜΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 
2104179085 2104126753 2104126447 6984611946 

4 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΣΟΝΟΜΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
2104671249   2104671249 6974546132 

5 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
2104671249   2104671249 6937144250 

ΑΔΑ: ΒΙ63ΟΡ1Κ-ΥΩΙ
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6 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΔΑΣΟΝΟΜΟΣ 

ΑΙΓΙΝΑΣ 
2297022912   2297022912 6937424939 

7  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΜΑΡΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ 

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΑΙΓΙΝΑΣ 
2297022912   2297022912   

8 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 

8, Τ.Κ.: 18510, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΒΑΦΕΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 
2736033377   2736033377   

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ e-mail: dasarxeio_pentelis@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 

403, Τ.Κ.: 

15344, ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΥΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 2106135010   2106137920 6972860256 

2 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 

403, Τ.Κ.: 

15344, ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΜΟΥΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

2108142100   2108142100 6948688565 

3 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 

403, Τ.Κ.: 

15344, ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΣΠΑΤΩΝ 

2106135010   2106137920 6970304198 

4 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 

403, Τ.Κ.: 

15344, ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ 

Αγ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

2106135010   2106137920 6973987449 

                  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ e-mail: dasarxeio_porou@attica.gr ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 
ΠΟΡΟΣ, Τ.Κ.: 

18020, ΠΟΡΟΣ 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 

ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 2298022056 2298022387 2298025861 6977793977 

2 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 
ΠΟΡΟΣ, Τ.Κ.: 

18020, ΠΟΡΟΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 2298022056 2298022387 2298025861 6974023643 

3 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 
ΠΟΡΟΣ, Τ.Κ.: 

18020, ΠΟΡΟΣ 
ΜΟΥΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 2298022056 2298022387 2298025861 6972508821 

                  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
e-mail:   ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, 

Τ.Κ.: 11525, 

ΑΘΗΝΑ 

            

                  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
e-mail: pexo@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

239, Τ.Κ.: 

15451, ΨΥΧΙΚΟ 

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2103725752 2103725771 2103725770 6972012905 

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ e-mail: nero@attica.gr  ημ/νία επικαιροποίησης: 

1 Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

239, Τ.Κ.: 

15451, ΨΥΧΙΚΟ 

ΚΟΚΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
2103725701 2103725703 2103725728 6936824090 

2 Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

239, Τ.Κ.: 

15451, ΨΥΧΙΚΟ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
2103725781   2103725728   

ΑΔΑ: ΒΙ63ΟΡ1Κ-ΥΩΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : Πίνακες Μέσων Πολιτικής Προστασίας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛ
Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η  

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑ
ΣΚ. 

ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣ

ΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΤΗΛ. 
ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜ. 

ΦΑΞ 
ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜ. 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 66, Τ.Κ.: 11141, ΑΘΗΝΑ 

           

           

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(Τσάπα) 

1 CASE 580G   1984 
KYME39

1 
∆ΑΣΙΚΟ 
ΦΥΤΩΡΙΟ 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑ 2102466688 2102469002 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 
(Μπουλντόζα) 

1 
CATERPILLA
R 

D7G   1985 
KY352M

E 
∆ΑΣΙΚΟ 
ΦΥΤΩΡΙΟ 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑ 2102466688 2102469002 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2, Τ.Κ.: 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΑΛΛΟ ΕΙ∆ΟΣ 
(περιγραφή) 

1 SUZUKI JIMNY 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

JEEP 
2006 KY8134 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

    

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 

ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ, Τ.Κ.: 19014, ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ 

DAIHATSU TERIOS   2003 KY4694 ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2295052450 2295052107 
ΑΛΛΟ ΕΙ∆ΟΣ 
(περιγραφή) 

2 

DAIHATSU TERIOS   2005 ΚΥ7752 ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2295052450 2295052107 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5, Τ.Κ.: 19500, ΛΑΥΡΙΟ 

SUBARU FORESTER 
επιβατικό 

κλειστό 4Χ4 
2007 KY7756 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5 2292027762 2292027761 

DAIHATSU TERIOS 
επιβατικό 

κλειστό 4Χ4 
2003 KY4693 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5 2292027762 2292027761 

KIA 
SPORTAG
E 

επιβατικό 
κλειστό 4Χ4 

2006 KY7682 
∆ΑΣΟΝΟΜΕ
ΙΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 
13 

2299069888 2299069888 

MERCEDES 
DAIMLER 
BENZ 

φορτηγό 2001 KY4689 
ΚΑΤΑΣΚΗΝ
ΩΣΗ ΥΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΣΟΥΝΙΟ 
2292039399-
2292039186 

  

KAWASAKI KLE250 δίκυκλο 2000 
KY186/5

9 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

Φ. ΝΕΓΡΗ 5 2292027762 2292027761 

ΑΛΛΟ ΕΙ∆ΟΣ 
(περιγραφή) 

6 

HOLLAND TS100A 
γεωργικός 

ελκυστήρας 
αψίδα 

  
AM5554

0 

ΚΑΤΑΣΚΗΝ
ΩΣΗ ΥΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΣΟΥΝΙΟ 
2292039399-
2292039186 

  

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΑΣ 8, Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

CRAYSLER 
CHEROKE
E 

JEEP 1994   
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛ. 
ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΑΣ 8 

2104179085 2104126447 

SUZUKI S1410 JEEP 1988   
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΛ. 
ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΑΣ 8 

2104179085 2104126447 

DAIHATSU TERRIOS JEEP 2003   
∆ΑΣΟΝΟΜΕ
ΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 21 2104671249 2104671249 

SUZUKI SS410 JEEP 1988   
∆ΑΣΟΝΟΜΕ
ΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 

ΚΑΝΑΡΗ 4 2297022912 2297022912 

ΑΛΛΟ ΕΙ∆ΟΣ 
(περιγραφή) 

5 

NISSAN   
ανοιχτού 
τύπου 

2008   
∆ΑΣΟΝΟΜΕ
ΙΟ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

2736033377 2736033377 

 

ΑΔΑ: ΒΙ63ΟΡ1Κ-ΥΩΙ


