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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 

 
Λακία, 8/01/2017 

Αξηζκ.Πξση. 3101/53 

       Ταρ. Δλζε       :Λ.Καιπβίσλ 2 
       Ταρ. Κώδηθαο : 35 132  Λακία 
       Πιεξνθνξίεο  : Π.Ζώεο 
       Αξ. ηειεθ.      : 22313-51292/52601 
       Αξ. Τειενκ.    : 22310-51489/22313-52610 
       e-mail              : p.zois@pste.gov.gr  
e-                             periferiarxis@pste.gov.gr 
 
 pe 
 
        

  

ΠΡΟ: 
Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ  

 
ΘΕΜΑ: «Κήξπμε ηνπ Δήκνπ Κύκεο - Αιηβεξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Επβνίαο ζε  
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο» 
 

χετ.: 1. Τν από 08-01-2017 έγγξαθν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΕ Επβνίαο κε ην νπνίν δηα-
βηβάδεηαη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε Σηεξεάο Ειιάδαο ην αίηεκα ηνπ Δήκνπ Κύκεο - Αιηβεξίνπ». 

               2. Τν ππ' αξηζκ. 251/08-01-2017 αίηεκα ηνπ Δήκνπ Κύκεο-Αιηβεξίνπ  γηα θήξπμε 
ηνπ Δήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ απνθιεηζκνύ πνιιώλ πεξηνρώλ από ην 
ρηόλη.  
 
 
    Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνβιεπόκελε λνκνζεζία θαη ηα ζρεηηθά (1) θαη (2) έγ-
γξαθα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ν Δήκνο Κύκεο – Αιηβεξίνπ πιήηηεηαη απν ηε ζθνδξή ρην-
λόπησζε κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Δήκνπ απν 07-01-2017. 
   Οη άκεζεο ζπλέπεηεο είλαη ν απνθιεηζκόο πνιηηώλ ζηα ζπίηηα ηνπο, ρσξίο δπλαηόηε-
ηα κεηαθίλεζεο πξνο λνζνθνκεία, θαξκαθεία θιπ. ελσ πνιιέο πεξηνρέο δελ ειεθηξνδνηνύ-
ληαη θαη δελ έρνπλ λεξό, αθνύ ηα αξκόδηα ζπλεξγεία αδπλαηνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε γηα 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ.  
 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκόο ηεο δηάζεζεο ηνπ απαξαη-

ηήηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο 
θαη γηα απηό εηζεγνύκαζηε ηελ θήξπμε ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο α-
λάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 
 

                                                                         

                Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

                                          

                                                                   ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ   
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ): 
1. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 
      (generalsecretary@gscp.gr) 
 
  

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ):  

(Αποστολή με e-mail): 
1-Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Θεζζαιίαο- 
Ση. Ειιάδαο Δ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,        
 (polprostasia@apdthest.gov.gr) 
2.- Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Ε.Επβνίαο,    
 (fspanos@pste.gov.gr) 
3.-Tκήκα Π.Π. Π.Ε. Επβνίαο, (kostopoulos.g@naevias.gr) 
4.- Δήκνο Κύκεο- Αιηβεξίνπ, ( kymialiveri@gmail.com;  
dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr )  
5.-Απηνηειήο Δηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,  
(pprostasia@pste.gov.gr) 
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