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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21.08.2018 
 
 

Θέµα:Λήψη πρόσθετων µέτρων ενίσχυσης του µηχανισµού δασοπυρόσβεσης 

Σχετικά: α. Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, 
(ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 

β. Π.∆.151/03.6.2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισµός Γεν. Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας. 

γ. Υ.Α.1299/07.04.2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προ-
στασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 

δ. Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των 
αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 

ε. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 3752/25.05.2018 (Α∆Α: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 

στ. Η µε αριθµ. πρωτ. 1274/20.08.2018 Σχετική Πρόσκλησή µας σχετικά µε το θέµα 

Στο ΣΟΠΠ προσκλήθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Μέλη Σ.O.Π.Π. 

• Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Τσαλικίδης Νικόλαος 

• Περιφερειακός Σύμβουλος συμπολίτευσης ή ο αναπληρωτή του 

• Περιφερειακός Σύμβουλος μειοψηφίας ή ο αναπληρωτής του 

• Δήμαρχος Κομοτηνής 

• Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών 

• Δήμαρχος Αρριανών 

• Δήμαρχος Ιάσμου 

• Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης  

• Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

• Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 

• Στρατιωτικός Διοικητής Εκπρόσωπός της ΧΧΙ ΤΘΤ ή εκπρόσωπος του 

• Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης 
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• Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης στον οποίο υπάγονται το Λιμενικό Τμήμα Πόρτο Λάγους και το Λιμενικό 

Φυλάκιο Μαρωνείας. 

• Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

• Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας & Θράκης. 

• Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

• Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρο-

δόπης. 

• Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας 

2. Εθελοντικές ομάδες  

• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Ροδόπης 

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφ. Τμήμα Ροδόπης 

• Κυνηγητικός Σύλλογος Ροδόπης 

• Μοτοσυκλετιστίκος Όμιλος Ροδόπης 

• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

• Ραδιοερασιτέχνες 

• Αερολέσχη Κομοτηνής 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  

• Διοικητής Τροχαίας Κομοτηνής 

• Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής 

• Διοικητής 4ης ΕΜΑΚ 

• Διοικητής 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Π.Ε. Ροδόπης 

• Αυτοτελες Τμημα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΑΜΘ 

• Πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Ροδόπης. 

• ΕΚΑΒ Ροδόπης 

• Εγνατία Οδος Α.Ε. 

• Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. – Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, Περιοχή Κομοτηνής  

• Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• Ο.Τ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

• Ο.Σ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

• ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΠΗΣ 

• Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης  

• Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

• Δ/νσεις Α,Β γραφείων Μειονοτικών σχολείων 

• Ιερά Μητρόπολης Μαρώνειας – Κομοτηνής 

• Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 
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Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1. Μέλη ΣΟ.Π.Π.ΠΕ.   

• Αυτοτελή Διεύθυνση Π.Π. Π.Α.Μ.Θ.  Χουβαρδάς Κ. 

• Τμήμα Π.Π. Π.Ε. Ροδόπης    Παπαλεξίου Δ. 

• Δήμος Κομοτηνής    Πετρίδης Γ., Τζενετίδης Θ., Ευτυχιάκος Α. 

• Δήμος Μαρωνείας - Σαπών   Δουδουλακάκης Π. 

• Δήμος Αρριανών     Γκαϊτατζίδης Π. 

• Δ/νση Ασφαλείας Ροδόπης   Σουλιώτης Κ. 

• Δ/της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ροδόπης  Παπάζογλου Κ. 

• Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης   Κυλίτσης Α. (Β’ Λ/Τ Πόρτο Λάγος) 

                                                                                             Σισμανίδης Μ.  (Λ/Φ Μαρώνειας) 

• Δ/νση Δασών Π.Ε. Ροδόπης   Τηγανούριας Ε. 

• Δ/νση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ροδόπης  Δερνεκτσής Κ. 

• Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ροδόπης  Λαζαρίδης Ν. 

2. Εθελοντικές ομάδες  

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Τμήμα Ροδόπης Ιμανιμίδης Κ. 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  

• Τροχαίας Κομοτηνής    Βαργεμιτζίδης Σ. 

• XXI ΤΘΤ      Βάκος Α. 

• Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.     Κηπουρός Γ., Πουρνάρας Β. 

• Εγνατία Οδός Α.Ε.    Ξανθοπούλου Ε. 

• Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης   Τσέκης Χ. 

• Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης   Κουτσουμανής Μ. 

• Ιερά Μητρόπολης Μαρώνειας – Κομοτηνής  π. Χρυσοβαλάντης Δήμου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Σήµερα 21.08.2018 συγκαλείται το ΣΟΠΠ για 

δεύτερη φορά µέσα στο µήνα Αύγουστο µετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. Κανόνας και βούλησή µας είναι να µπορούµε να είµαστε έτοιµοι, ώ-

στε να αντιµετωπίζουµε σε κάθε περίπτωση τα γεγονότα φαινόµενα τέτοιου εί-

δους, ώστε να µπορέσουµε να διατηρήσουµε την ασφάλεια των πολιτών σε υψη-

λά επίπεδα, και η πρόληψη στις δασικές πυρκαγιές, η πυροπροστασία είναι κάτι 

πολύ σηµαντικό, και είναι κάτι το οποίο µας ενώνει από κοινού, όπως και σήµε-

ρα, και µπορούµε από κοινού εφόσον συνεργαζόµαστε οµαλά να αντιµετωπίζου-

µε τα πάντα. Θεωρώ ότι επειδή η Πυροσβεστική Υπηρεσία πάντοτε έχει τον 

πρώτο λόγο σε τέτοιου είδους θέµατα και επειδή αιτήθηκε να συγκληθεί το συ-

ντονιστικό όργανο, προφανώς και οφείλουµε και είναι καθήκον µας, ώστε να συ-

ζητήσουµε διάφορα θέµατα, έχοντας και κάποιες νέες εξελίξεις, στις οποίες θα 

αναφερθούν ενδεχοµένως ο καθένας φορέας ξεχωριστά. Εγώ να δώσω το λόγο 

στον ∆ιευθυντή της Πολιτικής Προστασίας τον Κώστα Χουβαρδά προκειµένου να 

συντονίσει την κουβέντα και να ξεκινήσουµε.  
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Προϊστάµενος Π.Π. Π.Α.Μ.Θ. (Χουβαρδάς Κ.): Ναι νοµίζω τον κύριο λόγο θα 

πρέπει να τον έχει η Πυροσβεστική, να προτείνει τα καινούργια µέτρα τα οποία 

θέλει και τους ορισµένους επιπλέον χώρους στους οποίους πρέπει να απαγορευ-

θεί η κυκλοφορία. Από κει και πέρα θέλω δυο προτάσεις να κάνω. Η µία είναι ως 

προς την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών µας, όταν η Πυροσβεστική ο υπεύ-

θυνος του νοµού ο κύριος Παπάζογλου ζητάει έκτακτο ΣΟΠΠ, καλό θα είναι α-

πευθείας να µιλάει µε τον Αντιπεριφερειάρχη, δεδοµένου ότι ο Αντιπεριφερειάρ-

χης είναι αυτός που συγκαλεί το ΣΟΠΠ, ώστε να γίνεται µε πιο ευέλικτο τρόπο. 

Ένα δεύτερο θέµα, επειδή είχε ζητηθεί µε έγγραφο µηχανήµατα ονόµατα και τη-

λέφωνα χειριστών, νοµίζω ότι ούτε νοµοθετικά έχει αλλάξει κάτι, γιατί έγινε και 

µία παρατυπία, χτες σε µία φωτιά που είχαµε στην Καβύλη απευθείας η Πυρο-

σβεστική πήρε τηλέφωνο χειριστές δικούς µας, πριν εµείς πάρουµε τηλέφωνο να 

τους πούµε. Τα µέσα, τα µέσα και οι χειριστές πάντα είναι στην ευχέρεια του 

Αντιπεριφερειάρχη, και ο Αντιπεριφερειάρχης δίνει τα µέσα, δεν έγινε από σας, 

έγινε στον Έβρο, αλλά καλό θα είναι η διαδικασία να τηρείται. Η Αντιπεριφέρεια 

λέει στους δικούς της χειριστές ή στα δικά της µηχανήµατα να πάνε στον τόπο 

της πυρκαγιάς, και αντίστοιχα οι δήµαρχοι εννοείται.  

Τσαλικίδης Ν.: Γιατί εγώ δεν το κατάλαβα, ανάφερε ξανά το γεγονός ως παρά-

δειγµα για να καταλάβουµε.  

Χουβαρδάς Κ.: Tο γεγονός ήταν το εξής: Ενώ µας ζητήθηκε µία µπουλντόζα 

στην περιοχή της Καβύλης, πήραµε τηλέφωνο το τµήµα στην Τεχνική Υπηρεσία 

της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, και ενηµερωθήκαµε ότι πήρε ήδη η Πυρο-

σβεστική και ζήτησε την µπουλντόζα να πάει και µείναµε έκπληκτοι. ∆εν ξέρω αν 

πήραν από το ΠΕΚΕ ή αν πήραν από την Αλεξανδρούπολη. Το θέµα είναι ότι ε-

ντάξει εµείς σας στείλαµε τα ονόµατα και τα τηλέφωνα, καλώς τα στείλαµε, για-

τί θα µπορούσε εάν τυχόν δεν έβρισκαν εµένα, δεν έβρισκαν τον Παπαλεξίου, 

δεν έβρισκαν τον τµηµατάρχη, να έψαχναν για πιο γρήγορα, αλλά πάντα την 

διάθεση των υπαλλήλων της Περιφέρειας και των µηχανηµάτων της Περιφέρειας 

την έχει ο Αντιπεριφερειάρχης. Αλλιώς δεν υφίσταται ο ρόλος µας. Και δεν το 

λέω για θέµα ρόλων.  

Τσαλικίδης Ν.: Όπως το αντιλαµβάνοµαι, ο Κώστας υπονοεί όχι τόσο θεσµικά 

ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός, αλλά για καλό συντονισµό πρέπει να τηρη-

θούν οι θεσµικές ιδιότητες, αυτό αν κατάλαβα καλά Κώστα. Τώρα αν το έκανε ο 

Αντιπεριφερειαρχης ή ο διοικητής της Πυροσβεστικής, το θέµα είναι να συνεν-

νοηθούµε και να ενηµερώνονται κατάλληλα οι φορείς, έγκαιρα και µε την προτε-

ραιότητα που δίνεται από το πρωτόκολλο, για να µην έχουµε µπερδέµατα σε συ-

νεννοήσεις και στη συνεργασία µας. Αυτό από ότι κατάλαβα εννοείς, και δεν τί-

θεται θέµα αν είναι ο Αντιπεριφερειαρχης ή ο ∆ήµαρχος ή ο ∆ιευθυντής Πολιτι-

κής Προστασίας, αρκεί να συνεννοηθούµε προτού δοθεί οποιαδήποτε εντολή, να 

γνωρίζει το πρωτόκολλο.  



 

112 Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 
5 

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας http://www.civilprotection.gr 

199 Αριθµός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆/ση Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ. http://civilprotection.pamth.gov.gr 

 

Χουβαρδάς Κ.:  Ναι δεν µπορεί η Πυροσβεστική να πάρει το χειριστη της Περι-

φέρειας και να του πει έλα στη φωτιά.  

Τσαλικίδης Ν.: Ε ναι αυτό είναι σοβαρό δεν µπορεί να το κάνει κανείς γιατί 

προφανώς χαλάει ο συντονισµός.  

Χουβαρδάς Κ.: Λοιπόν από κει και πέρα να δούµε λίγο πως θα γίνουν οι απαγο-

ρεύσεις, γιατί ήδη είχαµε στη Σαµοθράκη και εξώδικα ότι δεν γίνεται αστυνό-

µευση ούτε απαγόρευση κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές. ∆ιαπιστώσαµε στην 

Ξάνθη ότι δεν υπάρχει αστυνόµευση, µπαίνει ένα σήµα απαγορεύεται και όποιος 

θέλει ανεβαίνει. Και για εδώ ακούστηκαν διάφορα πράγµατα, να δούµε πως µπο-

ρούµε να περιφρουρήσουµε περισσότερο τις απαγορεύσεις, γιατί από ότι κατά-

λαβα σε κάθε τριάρι θα έχουµε απαγορεύσεις, υπήρχε το είδα και εγώ πήγα και 

εγώ είδα ότι υπήρχαν και κώνοι και περιπολικό δυόµισι η ώρα πήγα, έκανα µία 

αυτοψία για να το ελέγξω, αλλά άκουσα ότι βρέθηκαν και αρκετοί µέσα στο δά-

σος ανεξάρτητα της τις απαγόρευσης. Εγώ πέρασα και µάλιστα χαιρέτισα και τον 

αστυνοµικό που ήταν εκεί, υπήρχαν και κώνοι 14:30 πέρασα από κει την Κυρια-

κή. Λοιπόν το λόγο για τα καινούργια µέτρα και τα λοιπά να δώσουµε στον κύριο 

Παπάζογλου για να προτείνει καινούργια µέτρα και τι θα κάνουµε από δω και 

πέρα στα τριάρια, ώστε να παρθεί και ίσως κάποια καινούργια απόφαση.  

∆ήµαρχος Κοµοτηνής (Πετρίδης Γ.): Λοιπόν στο έγγραφο του αρχηγείου σας 

αναφέρεται οι διοικητές των Π.Υ. να προτείνουν εγγράφως τη σύγκληση συντο-

νιστικών οργάνων των κατά περίπτωση αρµοδίων οργάνων της περιφέρειας και 

των περιφερειακών ενοτήτων δικαιοδοσίας τους, εντός παρενθέσεως ΣΤΟ και 

ΣΟΠΠ. Εδώ υπάρχει ένα λάθος, και φαντάζοµαι ότι αυτό είναι και το πνεύµα για-

τί κατά λάθος γράφτηκε το ΣΤΟ, γιατί ολογράφως πιο µπροστά λέει Περιφέρειες 

και Περιφερειακές ενότητες, δεν αναφέρθηκε στους δήµους. Στη δικιά µας περί-

πτωση δεν αναφερόµαστε σε ΣΤΟ εποµένως, αναφερόµαστε µόνο σε ΣΟΠΠ. Να 

το ξέρουµε γιατί και οι άλλοι συνάδελφοι µου είπαν να το ρωτήσω αυτό.  

∆/κτης Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Έκανα πρόταση να γίνει το ΣΟΠΠ, 

όπως και οι παρακάτω προτάσεις που θα κάνω, είναι µια πίεση που δέχοµαι κι 

εγώ από πιο πάνω που φθάνει µέχρι τον Αρχηγό. Έρχονται έγγραφα κάθε φορά 

που ξεκινά κάποιο τριάρι να γίνονται έκτακτα ΣΟΠΠ. Τώρα εγώ πιστεύω ότι στο 

ΣΟΠΠ το σηµερινό που θα κάνουµε θα γίνουν κάποιες προτάσεις αντιπροτάσεις 

κλπ θα πάρουµε κάποια απόφαση ουσιαστικά και δεν χρειάζεται να ξανακάνουµε 

ΣΟΠΠ. Τώρα αν παρ’ ελπίδα βγάλει ένα τεσσάρι, έχει να βγάλει δυο χρόνια εδώ 

πέρα, πιστεύω ότι στο τεσσάρι πρέπει να κάνουµε ξανά ένα ΣΟΠΠ, κάπως έτσι 

την προηγούµενη µέρα. Η δική µου υπηρεσία έχει κάνει ένα σχέδιο δασών, στο 

οποίο κλιµακούµενα έχουµε αύξηση των δυνάµεων µας και της επιτήρησης, άλλα 

στον άσσο, άλλα στο δυο, στο τριάρι εµπλέκονται µέσα οι εθελοντικές οµάδες, 

εµπλέκεται µέσα ο στρατός µε το µεικτό. Εκτός από αυτά όλα ενδυναµώσαµε 
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εµείς τον µηχανισµό µας βγάζοντας εγώ έξω, οι προϊστάµενοι των κλιµακίων, 

ανάλογα που υπάρχει τριάρι στην περιφέρεια, βγαίνει κόσµος από την περιφέ-

ρεια και κάνει επιτηρήσεις συν των άλλων, πάλι αναλόγως του δείκτη επικινδυ-

νότητας και στους υπολοίπων νοµούς της Περιφέρειας, υπάρχει πεζοπόρο της 

Αλεξανδρούπολης που είναι µέσα στις Σάπες, στο δικό µου το κλιµάκιο για να 

έχει πιο άµεση επέµβαση, δηλαδή στο τριάρι υπάρχει κάτι παραπάνω. Τώρα στο 

τεσσάρι µιλάµε ότι τα περίπολα µου είναι εικοσιτετράωρα. Εγώ δεν µπορώ να 

κάνω σαφή πρόταση για τον δήµο Κοµοτηνής, ότι πρέπει να βγάλει αυτόν η ο 

άλλος ∆ήµος να βγάλει τον άλλον, εάν µπορούν οι δήµοι ή οι υπόλοιποι φορείς 

να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Τώρα το ∆ασαρχείο έχω την εντύπωση ότι βάσει 

εγγράφου του από προϊσταµένη του αρχή βγαίνει πάνω από 4, εάν µπορεί αυτό 

να βγει και στο τριάρι, να µας το πουν τώρα. Τώρα όσον αφορά την απαγόρευση 

κυκλοφορίας, και εκεί δέχοµαι πιέσεις, εγώ προσωπικά δεν θα έκανα στο τριάρι 

απαγόρευση κυκλοφορίας, τώρα η απαγόρευση κυκλοφορίας έτσι όπως γίνεται 

κάθε φορά, θα κάνω και στο τριάρι εισήγηση απαγόρευσης κυκλοφορίας, οπότε 

είναι προτιµότερο την απόφαση που έβγαλε ο Αντιπεριφερειάρχης που λέει ότι 

σε δείκτη επικινδυνότητας 4 υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και µε εισήγηση 

του διοικητή της Πυροσβεστικής να υπάρχει και στο 3, ή σε ανάλογες περιπτώ-

σεις να το βάλουµε να ξεκινά από 3. Τώρα όσον αφορά την αστυνόµευση που 

έχουµε πιστεύω ότι ήταν καλή η αστυνόµευση όσον αφορά το περιαστικό άλσος 

Νυµφαίας, βέβαια θέλω δυο δρόµους ακόµα που δεν τους κλείσατε, γιατί τον 

έναν τον βλέπει το περιπολικό, είναι ακριβώς από κάτω όπως ανεβαίνει από το 

πεδίο βολής, κάτω από το περιπολικό το δικό µου είναι, αλλά το περιπολικό κά-

νει βόλτες και µπορεί την ώρα που κάνει τη βόλτα να περάσει κάποιος από εκεί. 

Συν των άλλων µε το που περνάµε αυτό το σηµείο και ξεκινούν τις στροφές και 

ξεκινούν τα δένδρα δεξιά υπάρχει δρόµος που κατεβαίνει στα κοιµητήρια της 

Καρυδιάς, εάν γίνεται να κλείσετε και αυτά τα δύο βάλτε κι άλλες µπάρες επάνω 

γιατί τριάρι βγήκε πάλι για αύριο, οπότε θα εισηγηθούµε αυτό το µέτρο. Από 

εκεί και πέρα κάναµε κάποιες βόλτες περιπολίες κλπ, η πλευρά της Πανδρόσου 

και της Καρυδιάς από την κάτω πλευρά δεν µπορούµε να ανεβούµε έχουµε το 

πρόβληµα µε τις ιρλανδικές, οι δρόµοι δεν είναι σε καλή κατάσταση, εάν µπο-

ρούµε να βάλουµε ένα Grader. Βέβαια αυτός που θα πάει κάτω θα δυσκολευτεί, 

δεν έχει χώρο να γυρίσει, δηλαδή θα πάει κάτω και θα πρέπει να γυρίσει µε την 

όπισθεν, αν µπορούµε να το κάνουµε αυτό, δηλαδή είναι δυο, τρεις αυτός που 

κατεβαίνει κάτω στο εκκλησάκι κλπ, δεν µπορούµε να πάµε από την κάτω πλευ-

ρά, τουλάχιστον από την πάνω πλευρά να έχουµε την ευκολία, άσχετα αν καίγε-

ται κάτι εκείνη την ώρα, να µπορούµε να κατέβουµε κάτω. Τώρα όπως πάµε να 

στρίψουµε από τα Σύµβολα πριν ξεκινήσουν οι στροφές βρήκα νερό, τέτοιο και-

ρό νερό, ακριβώς από την πάνω πλευρά είναι οι δεξαµενές της ∆ΕΥΑΚ, εάν είναι 

από υπερχείλιση έχει καλώς, εάν είναι από διαρροή, κοιτάξτε το λίγο. Βάλαµε 

και περιαστικά και παραλιακά αλσύλλια που έχουµε µέσα στο νοµό, εκεί το γρά-

φουµε να µην το χρησιµοποιούν, εκεί δεν υπάρχει αστυνόµευση. Το θέµα είναι 

ότι κάποια στιγµή πρέπει να περνούν κάποιοι και να κάνουν κάποιο έλεγχο, δεν 
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έχω την δυνατότητα να κάνω εγώ τέτοια πράγµατα, πρέπει να δούµε άλλους 

φορείς αν µπορούν να το κάνουν αυτό. Να ξεκινήσω από τα παραλιακά τα οποία 

είναι ξεκινώντας από το Φανάρι, πάµε στη Μέση, εκεί πιστεύω πρόταση µου εί-

ναι ο λιµενικός σταθµός, έχει νοµίζω όχηµα και έχει και άτοµα που λειτουργούν. 

∆ε ζητώ να πάνε να µαλώσουν, να κάνει έναν έλεγχο ανά τακτά διαστήµατα, 

γιατί αυτοί που θα πάνε στο περιαστικό θα ψήσουν, για αυτό θα πάνε, αν βρουν 

τα δύσκολα τηλέφωνο στο 199, αν δεν µπορώ εγώ, ας καλέσουν το 100 να 

βρούµε µια λύση πάνω σε αυτό το θέµα. Τώρα δεν ξέρω για το λιµενικό της Μα-

ρώνειας αν υπάρχει αµάξι ή τέτοια δυνατότητα, πάµε στο άλλο µέρος πλέον Ί-

µερο, Αλκυόνα, Κρυονέρι που είναι 3-4 στη σειρά, αν µπορεί να κάνει το ίδιο 

πράγµα από εκείνη την πλευρά, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από εκεί και 

πέρα έχουµε εκτός του άλσους Νυµφαίας, έχουµε στον Ίασµο το δασάκι του 

Προφήτη Ηλία πάνω, που πιστεύω εκεί ή η Αστυνοµία, οι συνοριοφύλακες, αν 

µπορούν να κάνουν ανά τακτά διαστήµατα κάποιον έλεγχο εκεί, ο ∆ήµος εκεί αν 

µπορέσει να βάλει κάποιες µπάρες να µην µπορούν να ανέβουν πάνω. Από την 

άλλη πλευρά είναι το Σαπών στο παλιννοστούντων, και εκεί το ίδιο, οι συνοριο-

φύλακες πάλι ή το αστυνοµικό τµήµα Σαπών ή και ο ∆ήµος τι µπορεί να κάνει. 

Τώρα από αυτή την πλευρά θα κάνω έλεγχο εγώ, είναι ένα δασάκι πάνω από τον 

Κάλχα, έχει ένα περιαστικό εκεί. Πρόεκυψε τον τελευταίο καιρό εµπρησµός ανά-

µεσα σε Κρωβύλη και Μαρώνεια στις αναδασώσεις, εκεί που είχαµε την µεγάλη 

φωτιά. Μέσα στην απόφαση που έχουµε θα πρέπει να βάλουµε και απαγόρευση 

πιστεύω αναδασώσεων, δεν µπορείς βέβαια να αποκλείσεις τον δρόµο Κρωβύ-

λης-Μαρωνείας, αλλά δεν µπορείς να τους αφήσεις να µπουν µέσα στις αναδα-

σώσεις απέναντι, εκεί που είναι το περιπολικό της Νέας Πέτρας να µην µπαίνουν 

εκεί µέσα στις αναδασώσεις. Αυτός που το έκανε, προσωπική µου γνώµη είναι 

αυτή είναι χαζούλης, δηλαδή όλη την ηµέρα δεν µπορείς να πάρεις το κεφάλι 

σου από τον αέρα, και πήγε και το έβαλε στις 5 η ώρα που δεν είχε αέρα, συν 

των άλλων το έβαλε δίπλα στο περιπολικό, το περιπολικό είχε κατέβει στη Μα-

ρώνεια για περιπολία και αυτός το έβαλε λίγο πιο κάτω από το περιπολικό, φω-

τιά µέσα στις αναδασώσεις, 30 µέτρα τα προλάβαµε δουλεύαµε µέχρι τις 12:30 

το βράδυ. Πριν από 6-7 χρόνια είχαµε κάποιον που µας έκανε ζηµιές γύρω γύρω 

από την Κρωβύλη, και εκεί θέλω να προτείνω και κάτι άλλο µε τον ∆ήµο Σαπών, 

στις αναδασώσεις του Ισµάρου ανάµεσα Κρωβύλη Μαρώνεια υπάρχει ένας δρό-

µος που µπαίνεις µέσα εκεί, απαγόρευση κυκλοφορίας µέσα στις αναδασώσεις, 

έτσι να το γράψουµε. Εµείς έχουµε περιπολικό εκεί, µπορούµε να το ελέγξουµε. 

Ο άλλος νοµός, ο νόµος Έβρου έχει βάλει δρόµους αλλά έχει πολλά δάση επάνω, 

συν των άλλων έχει υπό προϋποθέσεις την ∆αδιά, όπως και εδώ στο άλσος Νυµ-

φαίας έχω να προτείνω υπάρχει ένα κατάστηµα µέσα, το οποίο αν του κλείνουµε 

συνέχεια τον δρόµο θα έχει πρόβληµα. Από εκεί και πέρα αυτοί έχουν κάποιους 

γάµους, βαφτίσεις κλπ που ανεβαίνει πολύς κόσµος, πρόταση δική µου είναι να 

µην ανεβαίνουν µε τα αµάξια τους, να φροντίσει η επιχείρηση να τους ανεβάζει 

µε λεωφορεία, σε περίπτωση που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι από 3 και πά-

νω, αυτό θα βοηθήσει και σε περίπτωση που υπάρχει πυρκαγιά στη γύρω περιο-



 

112 Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 
8 

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας http://www.civilprotection.gr 

199 Αριθµός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆/ση Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ. http://civilprotection.pamth.gov.gr 

 

χή, εάν πρέπει να φύγει ο κόσµος, θα φύγει πιο γρήγορα µε τα λεωφορεία. Προ-

ηγουµένως ήµουν πάνω και το συζήτησα µε την καταστηµατάρχη και µου λέει 

σωστό είναι αυτό. Στις περιπολίες που έγιναν τώρα τελευταία, έγινε και πρόταση 

από το υπουργείο, βρέθηκαν αρκετοί χώροι απορριµµάτων, έχω κάνει έγγραφο 

στους δήµους µε φωτογραφίες µε συντεταγµένες που βρίσκονται τα απορρίµµα-

τα να τα αποµακρύνουν. Πάµε στη Νυµφαία, έκανα και στο ∆ασαρχείο έγγραφο 

που λέει ότι είναι χώρος ακριβώς δίπλα στα δένδρα στα πεύκα, είναι οικόπεδο, 

έχει ο άλλος χίλιες µπάλες χόρτο, και µου λένε επειδή είναι οικόπεδο δεν µπορώ 

να το κάνω τίποτε. Τώρα αυτά τα οικόπεδα µέσα στο δάσος πως πρόεκυψαν, δεν 

µπορώ να το καταλάβω ακόµα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Χουβαρδάς για τα δια-

τιθέµενα µέσα, θέλω από το τριάρι να υπάρχει ετοιµότητα, το πώς θα την κάνε-

τε πιστεύω οι ∆ήµοι µαζί µε την Περιφέρεια µπορείτε αν θέλετε να τον κάνετε 

τον πίνακα Ι να είναι διαδραστικός, δηλαδή µπορεί κάποιο µηχάνηµα του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, δύο τρία µηχανήµατα να είναι χαλασµένα, να µην υπάρχουν χειρι-

στές, αυτό το πράγµα να µπαίνει σε έναν διαδραστικό πίνακα που θα µπορεί ο 

κύριος Ευτυχιάκος να τον ενηµερώνει, ο κύριος Γκαϊτατζής από τον δήµο Αρρια-

νών, κάποιος από τον δήµο Σαπών, ο κύριος Μπαλκουρανίδης από τον ∆ήµο Ιά-

σµου, οπότε ο δήµος Κοµοτηνής µπορεί να έχει τα µηχανήµατα και να µην έχει 

τους χειριστές, να υπάρξει µια αλληλοκάλυψη µεταξύ τους, και δεν είναι µόνο τα 

χωµατουργικά, µιλάµε και για τα υδροφόρα που υπάρχουν από τους δήµους που 

µπορούν να µας βοηθήσουν πάρα πολύ. Το δασαρχείο και ο δήµος Κοµοτηνής 

µου στέλνει ανά δεκαπενθήµερο καταστάσεις επιφυλακής, δεν ξέρω αν τα στέλ-

νουν και προς εσάς, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουν όλοι οι ∆ήµοι, να ορίζουν 

ότι αυτό το δεκαπενθήµερο ο Παπάζογλου είναι χειριστής σε τρία µηχανήµατα, 

σε ένα όσα είναι, αλλά αυτός να ξέρει και ο ίδιος ότι εκείνο τον καιρό δεν θα 

πάρει άδεια, εκείνο το Σαββατοκύριακο δεν θα πάει µακριά, και να µπορεί όταν 

κληθεί να έρθει γρήγορα. Τώρα µπορούµε να βάλουµε και αλλά πράγµατα µέσα 

στην απόφαση, για κατασκηνώσεις µέσα στα δάση κλπ, γιατί άρχισαν και κάτι 

τέτοια πράγµατα, και όπως µου είπε ο κύριος Παπαλεξίου χθες σε µια συζήτηση, 

τα µηχανήµατα που µπαίνουν µέσα στο περιαστικό δάσος ή στις αναδασώσεις 

πετούν σπίθες ορισµένα, να γίνει µια τέτοια απαγόρευση τέτοιων µηχανηµάτων. 

∆ηλαδή η µεγάλη φωτιά στον Έβρο πριν από 4-5 χρόνια ήταν γιατί κάποιος προ-

χωρούσε µε τρακτέρ και έβγαζε σπίθες και έβαζε συνέχεια φωτιά µε εκείνες τις 

σπίθες. Όσον αφορά τους δασικούς συνεταιρισµούς, να µην τους δίνει το δα-

σαρχείο άδεια να κάνουν εργασίες για τα τριάρια, και τέλος αυτό το έχουµε µέ-

σα στην απόφαση, αλλά πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να γίνεται ενηµέρωση για 

το τριάρι, δεν ξέρω να βάζουµε ποιες περιοχές είναι και τι µέτρα γράφουµε στην 

απόφαση µας και αυτό να πηγαίνει στα ΜΜΕ, αφού από την προηγούµενη µέρα 

το ξέρουµε, πρέπει κάπου να το πούµε να το µάθουν οι πολίτες. ∆εν το µαθαί-

νουν οι πολίτες εύκολα, θα είναι από το τοπικό κανάλι, δεν µας ενδιαφέρει να 

µάθουν το τριάρι, µας ενδιαφέρει να µάθουν τα µέτρα, ένα τυποποιηµένο email 

που θα φεύγει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης πιστεύω ότι θα βοηθήσει, η από-

φαση είναι αύριο ουσιαστικά τα γράφει µέσα, έχει τρία τα µέτρα είναι αυτά και 
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να φεύγει είτε στις εφηµερίδες, είτε ας πάει και στα κανάλια, είναι προτιµότερο 

να φεύγουν στις εφηµερίδες µε email, και στα τοπικά κανάλια. Αυτά εν ολίγοις.  

Χουβαρδάς Κ.: Nα ρωτήσω το ∆ασαρχείο: Θα µπορούσατε και σε τριάρι να κά-

νετε περιπολίες, και εάν κοινοποιείτε τις περιπολίες που κάνετε στα τεσσάρια 

στην Πυροσβεστική για να µην συµπίπτετε και να µεγαλώσει ο χώρος τέλος πά-

ντων που µπορείτε να κάνετε περιπολίες, και σε τι άλλο θα µπορούσατε να βοη-

θήσετε ή και επιπλέον προτάσεις. 

∆/νση ∆ασών Π.Ε. Ροδόπης (Τηγανούριας Ε.): Όσον αφορά τις περιπολίες 

για το συγκεκριµένο διάστηµα αυτό που διανύουµε τώρα, αυτή την εβδοµάδα 

δηλαδή και την προηγούµενη, έχει εκδοθεί πρόγραµµα περιπολιών από την ∆ιευ-

θύντρια, δεν γνωρίζω αν κοινοποιεί το πρόγραµµα, δεν ξέρω τι έκανε στο πα-

ρελθόν, θα µας πει ο κύριος ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής.  

Παπάζογλου Κ.: Έρχεται ποιοι είναι υπηρεσία, όχι αν κάνουν περιπολία. 

Χουβαρδάς Κ.: Θα ήταν πολύ χρήσιµο, και το κάνω σαν πρόταση για τη διαλει-

τουργικότητα των υπηρεσιών µεταξύ τους, και µε αυτό τον τρόπο µεγιστοποιού-

µε νοµίζω την κάλυψη, εάν δηλαδή πηγαίνετε σεις και κάνετε περιπολία σε ένα 

µέρος, δεν χρειάζεται να πάει η Πυροσβεστική στο ίδιο µέρος, θα πάει σε κάποιο 

άλλο.  

Τηγανούριας Ε.: Τώρα εδώ υπάρχει µια ιδιοµορφία, γιατί εµείς έχουµε την αρ-

µοδιότητα και την υποχρέωση να εκτελούµε δασοπροστασία γενικά, και όχι µόνο 

πυροπροστασία. Η πυροπροστασία είναι κλάδος της δασοπροστασίας, ένα µέρος 

της δηλαδή, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες, όπως παραγωγή υλοτοµικών 

προϊόντων που πρέπει να προστατευτούν από ενδεχόµενες κλοπές, υπάρχει τώρα 

η θήρα, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που δραστηριοποιείται, δεν είναι 

µόνο η πυρασφάλεια αυτή καθεαυτή, και στα πλαίσια αυτών εκτελεί και το χρέος 

αυτό τώρα, οπότε δεν µπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω για το συγκεκριµένο 

θέµα. Την ∆ευτέρα που θα έρθει η κυρία ∆ιευθύντρια θα της τα µεταφέρω και 

περισσότερο αυτό, όσον αφορά εάν κοινοποιεί το πρόγραµµα. Όσον αφορά το 

θέµα που προέκυψε χθες µε το έγγραφο της Πυροσβεστικής ότι στο συγκεκριµέ-

νο χωράφι υπάρχουν χόρτα κλπ, επειδή το χειρίστηκα εγώ, εγώ είχα την ευθύ-

νη, έστειλα τον δασοφύλακα, µε ευθύνη του δασονόµου πήγε στην περιοχή, είδε 

ακριβώς, προσπάθησε να συνεργαστεί µε την Πυροσβεστική να έρθει και πυρο-

σβέστης για να εφαρµόσουν την πυροσβεστική διάταξη, η Πυροσβεστική όρισε 

την απόσταση 300 µέτρα από το δάσος. Αυτό είναι χωράφι, κάναµε µία πρόχειρη 

διερεύνηση όσον αφορά το χαρακτηρισµό και το 45 ήταν χωράφι, µε τις διαστά-

σεις που έχει και σήµερα, είναι δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα ιδιωτικός χώρος, 

χωρίς να υπάρχει θέµα χαρακτηρισµού τελεσίδικο. Λοιπόν παρόλα αυτά η πυρο-

σβεστική διάταξη πρέπει να εφαρµοστεί, που λέει σύµφωνα µε το άρθρο 11 ότι 
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την ευθύνη εφαρµογής την έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, άρα εδώ χρειάζεται 

συνεργασία της ∆ιεύθυνσης ∆ασών µε την Πυροσβεστική. Σε τι έγκειται η δική 

µας βοήθεια, στο που βρίσκονται τα µαντριά, ποια τα χόρτα, σε τι κατάσταση 

είναι, δηλαδή πως µπορούµε να πάµε εκεί, ποιος το έχει, το τηλέφωνό του κλπ, 

έτσι ώστε να δούµε αν υπάρχει πρόβληµα και δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχουν 

περισσότερα οικόπεδα που έχουν χόρτα λιγότερα περισσότερα καθόλου κλπ ή 

σήµερα δεν έχουν και αύριο µπορεί να έχουν, µπορεί να πάει το βράδυ µια 

πλατφόρµα να ξεφορτώσει 500 µπάλες, άρα λοιπόν χρειάζεται µία συνεχής έτσι 

συνεργασία και µία συνεχή διερεύνηση για να κρατάµε αυτό το ζήτηµα σε ισορ-

ροπία να µην ξεφεύγουν, αν ο κτηνοτρόφος δεχτεί συστάσεις και δεν πειθαρχή-

σει, πρέπει σύµφωνα µε την πυροσβεστική διάταξη να γίνει µήνυση σε συνεργα-

σία µε την Πυροσβεστική. Το θέµα µε τους δασικούς συνεταιρισµούς, εάν δου-

λεύουν µε τριάρια η όχι, αυτό το µεταφέρω, δεν είµαι αρµόδιος, δεν είµαι στο 

Τµήµα ∆ιαχείρισης που έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο, δεν ξέρω τι γίνεται 

εάν µπορεί να συµβεί αυτό. Πάντως εγώ πιστεύω ότι οι δασικοί συνεταιρισµοί 

είναι από αυτούς που προσέχουν ιδιαίτερα και δεν πρόκειται να προκύψει φωτιά 

από τις εργασίες τους, και ακόµα και αν κάτι να προκύψει, θα το χτυπήσουν έ-

γκαιρα µόνοι τους επιτόπου. ∆εν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος από έµπειρους δα-

σεργάτες µέσα στο δάσος, αλλά παρόλα αυτά το µεταφέρω το αίτηµα για τριά-

ρια να µην δουλεύουν.  

Παπάζογλου Κ.: Τα τριάρια είναι 10-15 όλο το καλοκαίρι, πρέπει να δουλέψουν 

εκείνες τις δέκα δεκαπέντε µέρες;  

Τσαλικίδης Ν.: Nα κάνω εγώ µια πρόταση, επειδή κυλά η κουβέντα, και επειδή 

η άποψη και η πρόταση της δασικής υπηρεσίας είναι σηµαντική, µέχρι να µας 

απαντήσει λοιπόν, το τριάρι θα είναι κατά περίπτωση και µετά από εισήγηση ό-

ταν θα αποφασίσετε εσείς, µέχρι όµως τότε θέλω να µας πει η ∆ασική Υπηρεσία, 

επειδή οι ανάγκες είναι πολλές, τα προβλήµατα αρκετά και είναι και οριζόντια 

και δεν περισσεύουν δυνάµεις ούτε από την Πυροσβεστική, ούτε από την Αστυ-

νοµία, αλλά και πολύ περισσότερο από τους ∆ήµους και την τοπική αυτοδιοίκηση 

γενικότερα, η πρόταση µου είναι οι περιπολίες να αναληφθούν εξ ολοκλήρου 

από την δασική υπηρεσία, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που είναι τα περιαστικά 

άλση, το άλσος της Νυµφαίας, του ορεινού όγκου ή κάποια άλλα, δηλαδή να α-

ναληφθούν συγκεκριµένα και να γραφεί και στην απόφαση, έτσι ώστε να ξεκου-

ραστούν οι δυνάµεις ή να υπάρχουν δυνάµεις εύκαιρες της Πυροσβεστικής Υπη-

ρεσίας και της Αστυνοµίας σε άλλες περιπτώσεις που θεωρούµε ότι είναι πιο 

χρήσιµες, αλλά να ξέρουµε ότι θα είστε εκεί, η Πυροσβεστική θα είναι εκεί, η 

∆ασική Υπηρεσία θα είναι εκεί, η Αστυνοµία η Τροχαία θα είναι αλλού.  

Παπάζογλου Κ.: Απλά πιστεύω ότι δεν µπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές το 

∆ασαρχείο, όπως τα ανέφερα εγώ. Το θέµα είναι να πάρουµε και µια απόφαση, 
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γιατί εγώ θα εισηγούµαι και θα κλείνω µόνο το άλσος της Νυµφαίας. ∆εν θα 

περνάει κανένας από τα υπόλοιπα;  

Τηγανούριας Ε.: Βγαίνει ένα πρόγραµµα σε µηνιαία φάση που υπάρχει προσω-

πικό επιφυλακής από τις 3 µέχρι τις 10 το βράδυ, αφορά διάφορες δασικές πα-

ρεµβάσεις, δεν αφορά µόνο εξαγγελία για πυρκαγιά, πέρα από αυτό δεν υπάρχει 

πρόγραµµα περιπολιών, αποφασίζονται από τον διευθυντή οι περιπολίες ανάλογα 

µε τις ανάγκες, µία, δύο, τρεις µέρες πριν γίνουν. Ξέρω ότι υπάρχει µια συνεν-

νόηση µεταξύ ∆ιευθύντριας και κυρίου ∆ιοικητή και πέρσι και πρόπερσι και κάθε 

χρόνο.  

Παπάζογλου Κ.: Τα προηγούµενα χρόνια έβγαιναν από το ∆ασαρχείο και σε 

τριάρι, τώρα τελευταία έχω την εντύπωση ότι βγήκε ένα έγγραφο, µια εγκύκλιος 

από το Υπουργείο σας, που σας λέει να βγαίνετε µόνο σε τεσσάρια. Η δική µου 

πρόταση είναι αν είναι να βγείτε σε τριάρια, έκανα εγώ την πρόταση όσον αφο-

ρά τα παραλιακά άλση, και πιστεύω ότι µπορεί να γίνει από το Λιµενικό αυτό το 

πράγµα, αλλά υπάρχουν τόσοι πολιτιστικοί σύλλογοι και τόσες οργανώσεις, που 

πιστεύω ότι οι δήµοι µπορούν να βρουν άτοµα και να καλύψουν αρκετές δράσεις 

περιπολίας εθελοντικά.  

Αντιδήµαρχος Μαρωνείας – Σαπών (∆ουδουλακάκης Π.): Τα δάση του ∆ή-

µου µας, το µεγαλύτερο µας είναι στον ορεινό όγκο Μαρώνειας-Κρωβύλης-Νέας 

Πέτρας-Πελαγίας, εκεί έχει έναν χωµατόδροµο που µπαίνει µέσα και βγαίνει από 

Μαρώνεια Κρωβύλη στη Νέα Πέτρα, εκεί θα µπορούσαν να µπουν δύο µπάρες και 

να σταµατά η κυκλοφορία όταν έχει τριάρια ή τεσσάρια, ότι µας πει ο ∆ιοικητής. 

Η Μαρώνεια είναι αθωράκιστη, πρέπει να κοπούν δέντρα που είναι δίπλα στα 

κτίσµατα, σε σπίτια για να µπορεί να θωρακιστεί και να µην έχει πρόβληµα να 

καούν σπίτια. Η παραλιακή ζώνη έχει ένα δασύλλιο στον Ίµερο και τα άλλα τα 

οποία φτάνουν µέχρι και τον Πλατανίτη, εκεί γίνονται κάποιες περιπολίες από το 

Λιµεναρχείο. Και µία πρόταση στον κύριο ∆ιοικητή, καθώς υπήρχε µία πρόταση, 

µιας και ο ∆ιοικητής είπε ότι οι σύλλογοι µπορούν να βοηθήσουν, εγώ θα έλεγα 

καλύτερα είναι να στείλουµε εµείς ποιους συλλόγους έχουµε, και να κάνουν µία 

πρόταση η Πυροσβεστική στους συλλόγους, να σας δώσουν ονόµατα και να τους 

τοποθετήσει σε περιπολίες.  

Παπάζογλου Κ.: ∆εν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα, εγώ µπορώ να κάνω προ-

τάσεις µόνο στην Πολιτική Προστασία και στις εθελοντικές οµάδες που είναι εγ-

γεγραµµένες στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, αυτό πρέπει οι ∆ήµοι 

να αποφασίσουν, και κατά περίπτωση ανάλογα στον κάθε δήµο να δίνουν προς 

τα πού θα κινηθούν οι περιπολίες ή οι επιτηρήσεις τέτοιων εθελοντικών οµάδων.  

Πετρίδης Γ.: Εµείς κρατήσαµε τις παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

αλλά το θέµα της ενεργοποίησης των πολιτιστικών συλλόγων κλπ το βλέπω λίγο 
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ανεφάρµοστο. Ευτυχώς έχουµε και τον Ερυθρό Σταυρό και την Ε.Ο.∆., που είναι 

άνθρωποι οι οποίοι συµµετέχουν και βοηθούν, από εκεί και πέρα να ενεργοποιή-

σεις πολιτιστικούς συλλόγους σε οποιονδήποτε οικισµό για τέτοια δουλειά, δε 

νοµίζω ότι θα έχει αποτέλεσµα.  

Παπάζογλου Κ.: Έχουµε εθελοντικές οµάδες πέραν από αυτές είναι εγγεγραµ-

µένες (ΕΟ∆, Σαµαρείτες και Αερολέσχη Κοµοτηνής), που µπορούν να κάνουν πε-

ριπολίες. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος µπορεί να κάνει περιπολίες, αλλά µε λόγω αυ-

τού που προανέφερα έχουµε δεµένα τα χέρια, οπότε αν µπορούν οι ∆ήµαρχοι, 

γιατί εγώ δεν µπορώ να κάνω τέτοια ενέργεια, να µιλήσουν µε τον Κυνηγετικό 

Σύλλογο, υπάρχει ο Ορειβατικός Σύλλογος, υπάρχει η Λέσχη 4Χ4, όλους αυτούς 

τους συλλόγους τους είχαµε κοντά µας, αλλά µε αυτόν τον περιορισµό ότι µόνο 

αυτοί που είναι εγγεγραµµένοι στη ΓΓΠΠ, αποµακρύνθηκαν. Τον Ίσµαρο µου τον 

κάλυπτε παλιά ο Κυνηγετικός Σύλλογος.  

Πετρίδης Γ.: Αυτό που ειπώθηκε τώρα, επειδή αναφέρεται σε επίπεδο νοµού, 

νοµίζω µπορείτε να πάρετε την πρωτοβουλία κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εάν 

χρειάζεται να βοηθήσουµε και οι δήµαρχοι µε την δική µας παρουσία και σε πο-

λιτικό επίπεδο, να φωνάξουµε τους συλλόγους (Κυνηγητικός, Ορειβατικός, Ιππι-

κός, Μοτοσικλετιστές, 4χ4, Ραδιοερασιτέχνες). 

Τσαλικίδης Ν.: Ωραία µπορεί να γίνει αυτό. Να αρχίσουµε λίγο να το µαζεύου-

µε για να καταλήξουµε   

Εκπρόσωπος Λιµενικής Αρχής Πόρτο Λάγους (Κυλίτσης Α.): Από την πλευ-

ρά µας το Λιµενικό Σώµα και η Υπηρεσία µας συνδράµει στην πρόληψη και αντι-

µετώπιση των πυρκαγιών, και γίνονται περιπολίες σε όλο το παραλιακό µέτωπο 

και από θαλάσσης, οπότε έχουµε µία καλύτερη εικόνα κύριε ∆ιοικητά της περιο-

χής, και από ξηράς βέβαια και εντοπίζουµε και διώχνουµε και ανθρώπους οι ο-

ποίοι παρανοµούν, και κανείς δεν φέρνει και αντίρρηση. Αλλά θέλω να τονίσω 

λίγο, επειδή µιλάµε για την ουσία, για να µην υπάρχει παρανόηση, το Λιµενικό 

Σώµα συνδράµει σε αυτή τη προσπάθεια, έχει άλλο τοµέα καθ’ ύλη και κατά τό-

πο αρµοδιότητα, και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το οι λιµενικές αρχές του Πόρτο 

Λάγους, του Φαναρίου και της Μαρωνείας αναλαµβάνουν την φύλαξη του παρα-

λιακού µετώπου, γιατί θα είναι κάτι το οποίο δεν µπορούµε να το φέρουµε εις 

πέρας. Το λιµενικό φυλάκιο του Φαναρίου δουλεύει µέχρι τις 10:00 το βράδυ µε 

ένα άτοµο κάθε φορά, και η Μαρώνεια επί εικοσιτετραώρου βάσεως, πάλι µε ένα 

άτοµο. Άρα λοιπόν να πούµε ότι οι λιµενικές αρχές αναλαµβάνουν τη φύλαξη, θα 

είναι κάτι το οποίο δεν µπορούµε να το φέρουµε εις πέρας στην πράξη. Βεβαίως 

Θα συνεχίσουµε τις περιπολίες µας και θα κάνουµε αυτό που πρέπει όσο µπο-

ρούµε καλύτερα. Να σηµειώσω εδώ ότι σαν Λιµενική Αρχή του Πόρτο Λάγους, 

στα πλαίσια των ορίων δικαιοδοσίας µας έχουµε αναλάβει και τη φύλαξη για την 

απαγόρευση κυκλοφορίας του αλσυλλίου του Πόρτο Λάγους από την άλλη Περι-
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φέρεια της Ξάνθης, και κατ εξαίρεση και το αλσύλλιο που βρίσκεται παρακείµενα 

εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας µας, επειδή λόγω εγγύτητας µε τη λιµενική αρ-

χή και εκεί πέρα κάνουµε περιπολίες, δηλαδή και από την άλλη πλευρά έχουµε 

αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις όταν ο δείκτης είναι πάνω από 3. Η περιοχή δι-

καιοδοσίας µας είναι από το ∆έλτα του ποταµού Νέστου µέχρι και το Ακρωτήριο 

Κούρσουµλο, που είναι 54 χιλιόµετρα περίπου ακτογραµµής, οπότε αντιλαµβάνε-

στε ότι δεν είναι και έτσι απλά να τα φέρουµε εις πέρας, να θεωρηθεί δηλαδή 

ότι αναλαµβάνουµε αποκλειστικά την φύλαξη των παραλιακών αλσυλλίων. Είπα 

και την άλλη φορά ότι µιλάω σαν εκπρόσωπος της Λιµενικής Αρχής Πόρτο Λά-

γους µέχρι το ακρωτήριο Κούρσουµλο, και από εκεί και πέρα σαν εκπρόσωπος 

του κεντρικού Λιµενάρχη Αλεξανδρούπολης, που έχει την υπόλοιπη περιοχή στην 

δικαιοδοσία του. Αυτά. 

Τσαλικίδης Ν.: Ευχαριστούµε πολύ, η συµβολή είναι κρίσιµη και τιµάτε τις συ-

ναντήσεις µας. Κάποιος άλλος είναι να πάρει το λόγο; Κάποιος άλλος; Λοιπόν, 

για να το κλείσουµε, επειδή στόχος µας είπαµε ότι είναι ο σωστός καταµερισµός 

των αναγκών αλλά και των αρµοδιοτήτων σε επίπεδο και παρεµβάσεων, η πρό-

ταση να υιοθετήσουµε στην πρόταση, στην απόφασή µας ότι κλείνει ο δρόµος 

και περιορίζεται η χρήση από 3 και όχι από 4, γίνεται αποδεκτή, προχωράµε σε 

αυτή την απόφαση, γίνεται ορθή επανάληψη, και µε τον όρο, το ξαναλέω, ότι 

στον περιορισµό των κρίσεων θα πρέπει να είµαστε ουσιαστικοί, άρα οι περιπο-

λίες, προφανώς Κώστα, θα πρέπει να υπάρχει ένας χάρτης ετοιµότητας, πρόβλε-

ψης και επικινδυνότητας, όπως αυτός που βγαίνει 3, 4 ή 5 αναλόγως της επικιν-

δυνότητας, όπου θα ξέρουµε ποιος φορέας θα περιπολεί, είναι σηµαντικό. Κάνε 

µία εισήγηση κοινοποίησε την σε όλους τους φορείς, εάν κάποιος έχει αντιρρή-

σεις, θα λέει την άποψη του, πλέον και ηλεκτρονικά είναι εύκολο να γίνεται, και 

θα περιµένουµε κυρίως και από το ∆ασαρχείο να µας ενηµερώσει, που µπορεί να 

διαθέσει το προσωπικό το οποίο έχει έρθει αυτή την θερινή περίοδο, προκειµέ-

νου να βοηθήσει τους φορείς που κάνουν τις περιπολίες, ώστε να έχουµε καλύ-

τερο αποτέλεσµα. Ένας από τους στόχους ήταν οι καθαρισµοί από τους ∆ήµους, 

σηµαντικό, έχει αναφερθεί, πρέπει οι ∆ήµοι να µαζέψουν όλα τα ξερά κλαδιά, 

όπου υπάρχουν, πρόσφατα είχα συζητήσει και µε τον ∆ήµο Αρριανών, που µου 

ανέφερε ότι έχει κάνει καθαρισµό µετά από δική σας εισήγηση σε ένα συγκεκρι-

µένο σηµείο, και αυτό πρέπει να γίνεται καθολικά, όπου υπάρχουν, πρέπει να 

δώσουµε βαρύτητα και προτεραιότητα σε αυτό. Όπου υπάρχουν ξερά κλαδιά και 

σκουπίδια πρέπει τουλάχιστον αυτή την περίοδο, αυτό το µήνα να ρίξουµε βα-

ρύτητα µόνο εκεί. Οι περιπολίες που είπαµε, τα δασάκια τα περιαστικά, περια-

στικά άλση Φαναρίου, Αγίας Παρασκευής, Νυµφαίας, Ιµέρου, Ιάσµου, απαγόρευ-

ση κυκλοφορίας µέσα στις αναδασώσεις µετά από εισήγηση του ∆ιοικητού της 

Πυροσβεστικής, οι κατασκηνώσεις, οι παραθεριστικοί οικισµοί, ο ορεινός όγκος, 

τα περιαστικά άλση είναι κορωνίδα ενδιαφέροντός µας, και συµφωνήσαµε να 

βγαίνει και ένα δελτίο τύπου κάθε φορά, για να ενηµερώνονται και τα µέσα και 

οι πολίτες γενικότερα από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, όταν θα υπάρ-
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χει το έκτακτο, θα υπάρχει πρόταση για περιορισµούς ή για κλείσιµο δρόµου, για 

να επιστήσουµε την προσοχή µας σε συγκεκριµένα σηµεία. Αυτό είναι καλό να 

δίνεται έγκαιρα στον φορέα, εν προκειµένω στην ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστα-

σίας έτσι ώστε να ενηµερώνεται και η Αντιπεριφέρεια, είτε θα το κάνει η Αντι-

περιφέρεια, είτε η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για να έχουµε καλή ενηµέ-

ρωση.  

Λ Η Ξ Η  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Α Σ Η Σ 
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