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     Σηαδηαθή επηδείλσζε ηνπ θαηξνύ πξνβιέπεηαη από ην βξάδπ ηεο 

Σεηάξηεο (25-03-2020) θαη από ηα λνηηνδπηηθά, κε θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Α. Τηο ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο 

Β. Τηο ρηνλνπηώζεηο ζηα επεηξσηηθά νξεηλά θαη πξόζθαηξα ζηα 

εκηνξεηλά θπξίσο ηεο δπηηθήο ρώξαο  

Γ. Τνπο ζπειιώδεηο αλέκνπο 

 

Πην αλαιπηηθά: 

 

 1. ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ (25ε Μαξηίνπ 2020 - ΔΘΝΙΚΗ ΔΟΡΣΗ)   

Α. Ιζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο πξνβιέπνληαη: 

από ηηο βξαδηλέο ώξεο ζην  Ηόλην,  ηελ Πεινπόλλεζν, ηε  δπηηθή 

Σηεξεά θαη πηζαλώο ζηελ Ήπεηξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 
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πξνο ηελ Πέκπηε ζα επεξεαζηνύλ ε Κξήηε, νη Κπθιάδεο θαη ηα 

λνηηόηεξα ηκήκαηα ηεο αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη ηεο Δύβνηαο. 

 Β. Υηνλνπηώζεηο ζα ζεκεησζνύλ από ηηο βξαδηλέο ώξεο ζηα 

επεηξσηηθά νξεηλά, θαζώο θαη ζε εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ θαη 

ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο (ελδεηθηηθό πςόκεηξν 600 κέηξα). ηα νξεηλά 

ηεο θεληξηθήο  ηεξεάο θαη ηεο βόξεηαο Πεινπνλλήζνπ νη 

ρηνλνπηώζεηο ζα είλαη θαηά ηόπνπο ππθλέο. 

 

 2. ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ (26-03-2020) 

 Α.  Ιζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο πξνβιέπνληαη: 

   (1) Τηο πξσηλέο ώξεο ζην Ηόλην, ηελ Πεινπόλλεζν θαη εθ λένπ από 

ηηο βξαδηλέο ώξεο ζηε δπηηθή Διιάδα. 

   (2) Σηηο Κπθιάδεο, ηελ Κξήηε κέρξη ην απόγεπκα θαη από ην 

κεζεκέξη ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη πηζαλώο ηα 

Γσδεθάλεζα. 

   (3)  Καηά δηαζηήκαηα ζηελ αλαηνιηθή ηεξεά, ηελ Δύβνηα, ηελ 

αλαηνιηθή Θεζζαιία θαη ηηο Σπνξάδεο. 

Β. Υηνλνπηώζεηο ζα ζεκεησζνύλ ζηα επεηξσηηθά νξεηλά, νη νπνίεο 

ηηο πξσηλέο ώξεο ζα είλαη θαηά ηόπνπο ππθλέο ζηελ Ήπεηξν, ηε 

δπηηθή Θεζζαιία θαη ηελ θεληξηθή  ηεξεά (ελδεηθηηθό πςόκεηξν 

900 κέηξα). 

Από ην κεζεκέξη ζα εμαζζελήζνπλ. 

 

 3. ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ (27-03-2020) 

Α.  Βξνρέο θαη θαηαηγίδεο θαηά ηόπνπο ηζρπξέο πξνβιέπνληαη: 

   (1) Τηο πξσηλέο ώξεο ζηε δπηηθή Διιάδα, ηελ αλαηνιηθή 

Πεινπόλλεζν, ηελ αλαηνιηθή ηεξεά θαη ηελ Δύβνηα. 

   (2) Σηηο Κπθιάδεο, ηελ Κξήηε, ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ηα 

Γσδεθάλεζα, ηηο Σπνξάδεο, ηελ αλαηνιηθή Θεζζαιία θαη πηζαλώο ηηο 

λνηηόηεξεο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 Β. Υηνλνπηώζεηο ζα ζεκεηώλνληαη ζηα επεηξσηηθά νξεηλά 

(ελδεηθηηθό πςόκεηξν 900 κέηξα). 

 

4. ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ (28-03-2020) 

Ο άζηαηνο θαηξόο ζα ζπλερηζηεί θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή θαη ηε λόηηα 

ρώξα, κε ηνπηθέο βξνρέο θαη ζπνξαδηθέο θαηαηγίδεο θαηά δηαζηήκαηα. 

 



Γ. ΘΤΔΛΛΩΓΔΙ ΑΝΔΜΟΙ : 

Ννηηναλαηνιηθνί έσο βνξεηναλαηνιηθνί, κε έληαζε 7 κε 8 κπνθόξ ζα 

πλένπλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο, νη νπνίνη ηελ Σεηάξηε 

(25-03-2020) ζην Ηόλην ζα θηάζνπλ ηα 9 κπνθόξ.  Σηαδηαθή 

εμαζζέλεζε πξνβιέπεηαη ηελ Παξαζθεπή (27-03-2020) από ηα 

δπηηθά. 

 
       Τν Τκήκα  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  (tpp-vio@pste.gov.gr)  ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο  Βνησηίαο  έρεη ελεκεξώζεη ηηο Αξκόδηεο 

ππεξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο, θαζώο  θαη  ηνπο Γήκνπο,  ώζηε λα 

βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

άκεζα επηπηώζεηο από ηελ εθδήισζε έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. 

        Παξάιιεια, ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Βνησηίαο, ζπληζηά ζηνπο πνιίηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, 
κεξηκλώληαο γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ 
πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. 

         Οη Γήκνη ηεο Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο δηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ 

ηνπο θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Τ.Κ. λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πνιίηεο πνπ 

ρξήδνπλ ηαηξηθήο θξνληίδαο ή πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ γηα 

πξνγξακκαηηζκέλε ηαηξηθή εμέηαζε ή ηαηξηθό έιεγρν λα θξνληίζνπλ  κε 

κέξηκλά ηνπο έγθαηξα γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ή θαη γηα ηελ θηινμελία ηνπο ,  

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο ηνπο θαη λα ελεκεξώζνπλ εηδηθόηεξα ηνπο 

πνιίηεο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ θαη εηδηθόηεξα νη επηζθέπηεο, εθδξνκείο, 

θηελνηξόθνη, λα θξνληίζνπλ γηα ηελ επάξθεηα πξνκεζεηώλ (θαύζηκεο ύιεο, 

εηδώλ πξώηεο αλάγθεο, ηξόθηκα, θαξκαθεπηηθό πιηθό θιπ) γηα ην 

πξνζερέο δηάζηεκα.  

      Δπίζεο νη εθδξνκείο θαη νη επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ ή επηζθέπηνληαη  

νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο λα πξνζαξκόζνπλ ην πξόγξακκα 

δηακνλήο ηνπο θαη ηεο κεηαθίλεζή ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο επηδεηλώλνληαη θαη αιιάδνπλ ηαρύηαηα θαη  όηη ε πξόζβαζε θαη ν 

θαζαξηζκόο ησλ νδώλ θαη ε κεηαθίλεζε αθόκε θαη ησλ κεραλεκάησλ 

έξγσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ρξνλνβόξεο. 

        Δπίζεο νη Γήκνη κε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ  ηζηνξηθό εθδήισζεο  

πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ λα ηεζνύλ ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα ώζηε λα 

mailto:tpp-vio@pste.gov.gr


ζπλδξάκνπλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί  θαη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην κέηξν 

ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πιεζπζκνύ ή πνιηηώλ. 

  ΟΓΗΓΙΔ  ΓΙΑ ΔΚΓΗΛΩΗ  ΥΙΟΝΟΠΣΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΔΣΟΤ: 

Αλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ κε ην απηνθίλεην: 

· Να ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαηξό θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

· Να έρνπλ ζην όρεκά ηνπο αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο θαη ην ξεδεξβνπάξ 
γεκάην θαύζηκα 

· Να ηαμηδεύνπλ, εθόζνλ είλαη αλαγθαίν, θαηά πξνηίκεζε ζηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο πξνηηκώληαο ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο 

· Να ελεκεξώλνπλ ηνπο νηθείνπο ηνπο γηα ηε δηαδξνκή πνπ πξόθεηηαη λα 
αθνινπζήζνπλ 

· Να κεηαβάιινπλ ην πξόγξακκα ησλ κεηαθηλήζεώλ ηνπο ώζηε λα 
απνθεύγνπλ ηελ αηρκή ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 

· Να αθνινπζνύλ πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ θαηά ηόπνπο αξκνδίσλ θνξέσλ, 
όπσο Τξνραία θιπ. 

Αλ κεηαθηλνύληαη πεδή : 

·Να ληύλνληαη κε πνιιά ζηξώκαηα από ειαθξηά ξνύρα αληί γηα έλα βαξύ 
ξνύρν θαη λα θνξνύλ θαηάιιεια παπνύηζηα ώζηε λα απνθύγνπλ 
ηξαπκαηηζκνύο ιόγσ ηεο νιηζζεξόηεηαο 

·Να απνθεύγνπλ ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα αηρκήο ησλ 
θαηλνκέλσλ (έληνλε ρηνλόπησζε,  ζπλζήθεο παγεηνύ). 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΓΗΛΩΗ ΚΑΣΑΙΓΙΓΩΝ 

Πώο λα εθηηκήζεηε ηελ απόζηαζε από κηα θαηαηγίδα 

Μεηξήζηε ην ρξόλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο αζηξαπήο θαη ηεο βξνληήο 

ζε δεπηεξόιεπηα. Γηαηξέζηε ην ρξόλν πνπ κεηξήζαηε κε ην 3 ώζηε λα 

ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηεο θαηαηγίδαο ζε ρηιηόκεηξα. 

 Λάβεηε γξήγνξα ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξηλ ε θαηαηγίδα ζαο πιεζηάζεη.             



Ζ απόζηαζε είλαη ελδεηθηηθή θαζώο ε θαηαηγίδα κπνξεί λα εκθαληζηεί 

πνιύ γξήγνξα πάλσ από ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεζηε. 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΙΑ ΚΑΣΑΙΓΙΓΑ 

Αλ βξίζθεζηε ζην ζπίηη 

Αζθαιίζηε αληηθείκελα, πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνύλ από ηνλ άλεκν ή ηε 

ξαγδαία βξνρόπησζε θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή 

ηξαπκαηηζκνύο. 

Διέγμηε ηνλ ηξόπν ζηεξέσζεο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ πνπ ηπρόλ έρεηε 

αλαξηήζεη. 

Αζθαιίζηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα. 

Μελ θξαηάηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή ην ηειέθσλν δηόηη ν θεξαπλόο 

κπνξεί λα πεξάζεη κέζα από ηα θαιώδηα. Απνζπλδέζηε ηηο ζπζθεπέο 

ηειεόξαζεο από ηελ θεξαία θαη ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Απνθύγεηε λα αγγίμεηε ηηο ζσιελώζεηο ησλ πδξαπιηθώλ (θνπδίλα, 

κπάλην) θαζώο ζπληζηνύλ θαινύο αγσγνύο ηνπ ειεθηξηζκνύ. 

Να βεβαησζνύλ όηη ηα ινύθηα θαη νη πδξνξξνέο ησλ θαηνηθηώλ δελ είλαη 

θξαγκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 

Αλ ε νηθία βξίζθεηε ζε πεξηνρή κε ηζηνξηθό πιεκκπξώλ λα πξνβνύλ ζε 

πξνιεπηηθά κέηξα απνθπγήο εηζρώξεζεο πδάησλ εληόο απηήο (π.ρ. κε 

ζαθνύιεο άκκνπ) θαη  λα κεηαθηλήζνπλ ηα θηλεηά αληηθέηκελα ζε αζθαιή 

ζεκεία. 

 Οη θηελνηξόθνη , νη αγξόηεο , νη επαγγεικαηίεο ηεο ππαίζξνπ θιπ  λα 

πξνγξακκαηίζνπλ έγθαηξα ηηο εξγαζίεο ηνπο ώζηε λα απνθύγνπλ ηηο 

κεηαθηλήζεηο ζε δύζβαηα θαη απνκαθξπζκέλα  ζεκεία  , λα απνθύγνπλ 

επίζεο ηελ κεηαθίλεζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ  θαη λα 

ελεκεξώζνπλ ηνπο νηθείνπο ηνπο γηα ην πξόγξακκά ηνπο.  

Αλ βξίζθεζηε ζην απηνθίλεην 

Αθηλεηνπνηείζηε ην ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη καθξηά από δέληξα πνπ 
ελδέρεηαη λα πέζνπλ πάλσ ηνπ. 



Μείλεηε κέζα θαη αλάςηε ηα πξνεηδνπνηεηηθά θώηα ζηάζεο (θώηα 

έθηαθηεο αλάγθεο) κέρξη λα θνπάζεη ε θαηαηγίδα. 

Κιείζηε ηα ηδάκηα θαη κελ αθνπκπάηε ζε κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

Απνθύγεηε ηνπο πιεκκπξηζκέλνπο δξόκνπο. 

Απνθύγεηε λα δηαζρίδεηε ρεηκάξξνπο θαη ξέκαηα, πεδή ή κε όρεκα, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ θαη βξνρνπηώζεσλ, αιιά θαη γηα αξθεηέο ώξεο 

κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζήο ηνπο  

Απνθύγεηε  ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη 

παξάθηηεο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ 

θαηλνκέλσλ (θίλδπλνο από πηώζεηο θεξαπλώλ). 

Αλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθό ρώξν 

Καηαθύγεηε ζε θηίξην ή ζε απηνθίλεην δηαθνξεηηθά θαζίζηε ακέζσο ζην 

έδαθνο ρσξίο λα μαπιώζεηε. 

Πξνζηαηεπηείηε θάησ από ζπκπαγή θιαδηά ρακειώλ δέληξσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είζηε κέζα ζε δάζνο. 

Μελ θαηαθύγεηε πνηέ θάησ από έλα ςειό δέληξν ζε αλνηρηό ρώξν. 

Απνθύγεηε ηα ρακειά εδάθε γηα ηνλ θίλδπλν πιεκκύξαο. 

Μελ ζηέθεζηε πιάη ζε ππιώλεο, γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη θξάθηεο. 

Μελ πιεζηάδεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα (π.ρ. απηνθίλεηα, πνδήιαηα, 

ζύλεξγα θαηαζθήλσζεο θιπ.). 

Απνκαθξπλζείηε από πνηάκηα, ιίκλεο ή άιιεο κάδεο λεξνύ. 

Αλ είζηε κέζα ζηε ζάιαζζα βγείηε ακέζσο έμσ. 

Αλ βξίζθεζηε απνκνλσκέλνη ζε κηα επίπεδε έθηαζε θαη ληώζεηε λα 

ζεθώλνληαη ηα καιιηά ζαο (γεγνλόο πνπ δειώλεη όηη ζύληνκα ζα 

εθδεισζεί θεξαπλόο), θάληε βαζύ θάζηζκα κε ην θεθάιη αλάκεζα ζηα 



πόδηα (ώζηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηόο ζαο θαη ηελ 

επαθή ζαο κε ην έδαθνο) πεηώληαο ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ έρεηε 

επάλσ ζαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ραιαδόπησζεο 

Πξνθπιαρζείηε ακέζσο. Μελ εγθαηαιείςεηε ηνλ αζθαιή ρώξν, παξά 

κόλν όηαλ βεβαησζείηε όηη ε θαηαηγίδα πέξαζε. Ζ ραιαδόπησζε κπνξεί 

λα είλαη πνιύ επηθίλδπλε θαη γηα ηα δώα. 

       Γηα πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνύζα 
θαηάζηαζε θαη ηελ βαηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ιόγσ εηζξνήο 
πιεκκπξηθώλ πδάησλ ζε απηό, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.  

      

       Για περιζζόηερες πληροθορίες και οδηγίες ασηοπροζηαζίας 

από ηοσς κινδύνοσς ηων ένηονων καιρικών ζσνθηκών, οι πολίηες 

μπορούν να αποηαθούν ζηο Τηλέθωνο Εκηάκηων Αναγκών (22610 - 

29036 24ωροσ  λειηοσργίας), καθώς και ζηην ιζηοζελίδα  (tpp-

vio@pste.gov.gr) ηοσ Τμήμαηος Πολιηικής Προζηαζίας ηης 

Περιθερειακής Ενόηηηας Βοιωηίας. 

 

 
          ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                        Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ                                                                                                            
     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡ/ΝΟ   Π.Δ. ΒΟΙΩΣΙΑ 

 

 

 

      

            ΜΑΡΙΟ ΚΑΚΟΑΙΟ           ΦΑΝΗ   ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
. 
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ΠΙΝΑΚΑ   ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

1.  Καξαθάηδα Αζαλάζην εθπξόζσπνο  Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

 2.  Κνξνπνύιε – Καηζηκίρα Βάζσ, εθπξόζσπνο Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

 3.  Πξόεδξνο  ή Δθπξόζσπνο Πεξηθεξεηαθήο  Έλσζεο  Γήκσλ  (ΠΔΓ)  

 4.  Πξ/λνο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  ηεο Απνθεληξσκέλεο  Γηνίθεζεο   

 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Τερληθώλ Έξγσλ ηεο ΠΔ  Βνησηίαο 

 ΠξντζηάκελνΓ/λζεο Γεκόζηαο Υγείαο & Κνηλ. Μέξηκλαο ηεο Π.Δ.  Βνησηίαο 

 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Βνησηίαο. 

 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Βνησηίαο 

 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθ/ζεο  ΠΔ Βνησηίαο 

 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Β/ζκηαο Δθ/ζεο  ΠΔ Βνησηίαο 

7.   Πξντζηάκελνο  ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Βνησηίαο 

8.   Γαζάξρεο  Γαζαξρείνπ  Ληβαδεηάο 

9.   Γαζάξρεο  Γαζαξρείνπ  Θεβώλ 

10. ΟΤΑ     Ννκνύ Βνησηίαο 

 Γξαθεία θ.θ. Γεκάξρσλ 

 Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

11. Γηεπζπληήο Αζηπλνκηθήο  Γηεύζπλζεο Βνησηίαο 

12. Γηνηθεηήο  ή εθπξόζσπόο  Σρνιή  ( ΠΕ ) Φαιθίδαο 

13. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο  ΚΔΠΒ Θεβώλ 

14. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο   114  Π.Μ 

15. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο  Βάζε Καπζίκσλ Αληίθπξαο 

16. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο  Βάζε Καπζίκσλ Αιηάξηνπ 

17. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο Ληβαδεηάο 

18. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο  Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο Θεβώλ 

19.. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο  Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο Οηλνθύησλ 

20. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο  Υπνιηκελαξρείνπ   Αληίθπξαο 

21. Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο Δ.Δ.Δ.Γ., Δ.Ο.Γ.,Δ.ΓΤ.. Ο.ΓΙ.Κ 

22. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο   ΓΔΖ    Ληβαδεηάο 



23. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο     ΓΔΖ Θεβώλ 

24. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο     ΟΣΔ       Ληβαδεηάο 

25. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο     ΟΤΔ       Ληβαδεηάο 

26. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο     ΟΤΔ       Θεβώλ 

27. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο   ΓΔΥΑΛ 

28.  Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο     ΓΔΥΑΘ 

29. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο   Γεληθό Ννζνθνκείν Ληβαδεηάο 

30. Πξντζηάκελνο ή  εθπξόζσπόο   Γεληθό Ννζνθνκείν Θεβώλ 

31. Δθπξόζσπόο   ΔΚΑΒ – Ληβαδεηάο 

32. Δθπξόζσπόο   Νέα   Οδνύ 

33. Γ/ληεο   Φηνλνδξνκηθνύ Παξλαζζνύ 

34. ΦΓΔΓ Παξλαζζνύ 

35. Δθπξόζσπόο ΤΟΔΒ Ληβαδεηάο 

36. Δθπξόζσπόο  ΤΟΔΒ Φαηξώλεηαο 

37. Δθπξόζσπόο  ΤΟΔΒ Οξρνκελνύ 
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