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ΓΕΝΙΚΑ.
Η χιονόπτωση και ο παγετός ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων και να
προκαλέσουν καταστροφές στις υποδομές της χώρας.
Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας στη χώρα μας είναι κατά κανόνα ήπιος,
παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια έντονες χιονοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρά
προβλήματα.
Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτει η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των μέτρων που
λαμβάνονται προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από
χιονοπτώσεις και παγετό.
Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων, το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας του Α.Π.Θ., έχει προβεί στην επικαιροποίηση της συγκρότησης
των συνεργείων δράσης που είναι επιφορτισμένα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που θα παρουσιαστούν σε περίπτωση χιονοπτώσεων ή παγετού, ώστε τα
μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να προσέρχονται στους χώρους εργασίας τους ή
να αποχωρούν από αυτούς χωρίς πρόβλημα.
Αναφορά για τα υπάρχοντα συνεργεία, για τον τομέα ευθύνης τους και το είδος της
εκτελούμενης εργασίας, γίνεται παρακάτω.
Το παρόν σχέδιο να κοινοποιηθεί με ευθύνη των υπευθύνων στα μέλη των συνεργείων
τους.
1. Συνεργείο κήπων.
Το συνεργείο κήπων είναι επιφορτισμένο για την διάνοιξη των δρόμων και των
διαδρόμων που οδηγούν στα κτίρια, καθώς και για την προμήθεια – διανομή αλατιού και
σκαπανών.
2. Συνεργείο Καθαριστών.
Το συνεργείο καθαριστών είναι επιφορτισμένο για τον καθαρισμό των κλιμάκων και των
πλατύσκαλων, καθώς επίσης και του ευρύτερου πλακόστρωτου γύρω από τα κτίρια.
Επίσης είναι επιφορτισμένο για την διάνοιξη των δρόμων και των διαδρόμων που
οδηγούν στα κτίρια, σε συνεργασία με το Συνεργείο Κήπων.
3. Συνεργείο φυλάκων – θυρωρών & φυλάκων ελέγχου διέλευσης οχημάτων
(μπάρες).
α. Το συνεργείο φυλάκων – θυρωρών, μεριμνά για την αποθήκευση αλατιού και
σκαπανών (φτυαριών κλπ), σε χώρους που θα τους υποδείξει ο Επόπτης του κτιρίου.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, θα φροντίζουν για διανομή του αλατιού
και των σκαπανών στους χώρους ευθύνης και δράσης τους
β. Το συνεργείο των φυλάκων που ελέγχουν τις δύο κεντρικές μπάρες στον κεντρικό
οδικό άξονα του Α.Π.Θ. που συνδέει την Εγνατία με την Αγ. Δημητρίου, καθώς και την
μπάρα προς την Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., φροντίζει για την διάνοιξη των
κεντρικών πεζοδρομίων του παραπάνω αναφερόμενου κεντρικού οδικού άξονα, με
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ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στη διαγράμμιση των τυφλών στο δεξιό πεζοδρόμιο
και το κέντρο του αριστερού πεζοδρομίου, κατά την κάθοδο από Αγ. Δημητρίου.
γ. Το συνεργείο των φυλάκων των χώρων στάθμευσης της Πολυτεχνικής Σχολής,
φροντίζει για την διάνοιξη των πεζοδρομίων του οδικού άξονα μεταξύ κεντρικής
Βιβλιοθήκης και Πολυτεχνικής Σχολής από την Εγνατία μέχρι την στροφή πριν το
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και από την πίσω πλευρά της Πολυτεχνικής Σχολής, το
πεζοδρόμιο, προς το κτίριο της Υδραυλικής και μέχρι την Αγίου Δημητρίου.
4. Τεχνικό Συνεργείο.
Το Τεχνικό Συνεργείο θα είναι σε ετοιμότητα για την άμεση επέμβαση στους δρόμους
και διαδρόμους του κτιρίου Διοίκησης , της Αίθουσας Τελετών και του Τεχνικού
Συνεργείου.
5. Τμήματα εκτός campus Α.Π.Θ..
Ανάλογος σχεδιασμός να πραγματοποιηθεί και από τα εκτός campus τμήματα του
Α.Π.Θ. (campus Θέρμης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Δασολογία Φοίνικα κ.λ.π.), με ευθύνη τους.
6. Επιχειρησιακό Κέντρο – Συντονιστικό Όργανο.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, θα λειτουργεί το Κέντρο Συντονισμού
Επιχειρήσεων Εκτάκτων Αναγκών του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας στις
εγκαταστάσεις της ΤΑΞ.ΥΠ.
Τηλέφωνα κλήσης: 2310-99. 6863
Εναλλακτικά σε περίπτωση προβλήματος, το κέντρο θα λειτουργήσει στο θυρωρείο του
κτιρίου Διοίκησης, με τηλέφωνο κλήσης 2310-99. 6100
Το Συντονιστικό Όργανο έχει την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού όλων των
προαναφερθέντων συνεργείων και αποτελείται από τους:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Μανουσαρίδης
1.
Νικόλαος

2.

Μαντζαρίδης
Ιορδάνης

Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχ/σης
Υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχ/σης
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
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Οι υπεύθυνοι των συνεργείων που θα κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των
φαινομένων (χιονόπτωσης ή παγετού) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την ενεργοποίηση
του σχεδίου από τον Γενικό Συντονιστή κ. Νικόλαο Κ. Μανουσαρίδη.
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