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1.ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ. : 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες : Στ. Κιβράκης
Τηλέφωνο
: 2513/503257
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

Δημοκρατίας 1
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ
(αποστολή μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΙΣ 26/11/2018 ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
1. «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση
Κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
2. «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση
Κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2018 – 2019».
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Ο Ν. 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ 102/Α) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και
Λοιπές Διατάξεις».
2. Ο Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Η με αριθμ. πρωτ. 7742/01-11-2017, με ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ Εγκύκλιος της Γεν.
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων».
4. Η με αριθμ. 8039/14-11-2017 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π με θέμα «Σχεδιασμός
και δράσεις
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό
περιόδου 2017-2018 με ΑΔΑ: 6ΛΜΞ465ΧΘ7-ΓΑΚ».

5. Η με αριθμ. πρωτ. Φ311.3-Φ311.6/1694/19-11-2018 Πρόσκλησή μας σχετικά με το
θέμα.
Συγκλήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Π.Ε. Καβάλας
στις 26 Νοεμβρίου 2018 ώρα 10:00 π.μ. στην

αίθουσα Συνεδριάσεων της

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας «Νικόλαος Μάρτης» (Ισόγειο, πρώην αίθουσα του
Νομαρχιακού Συμβουλίου), υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ.
Θεόδωρου Μαρκόπουλου με θέματα:
1.«Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» και
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2. «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων
από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2018 – 2019».

Στο ΣΟΠΠ προσκλήθηκαν οι παρακάτω:
1) Μέλη Σ.Ο.Π.Π.
1. Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσολάκης Σταύρος
2. Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γρανάς Αρχέλαος
3. Πρόεδρος ή εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.
4. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης
5. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Α.Μ.Θ.
6. Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας
7. ΧΧ ΤΘ Μεραρχία
8. Προϊστάμενος Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας
9. Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας
10. Λιμενάρχης Καβάλας
11. Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμενης
Διοίκησης
12. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας
13. Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας και Κοιν Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας
14. Εκπρόσωπος Περιφερειακού συστήματος Υγείας
Εθελοντικές Ομάδες
1. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καβάλας
2. Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ζυγού
3. Κυνηγετικός Σύλλογος Καβάλας
4.
‘’
‘’
Ελευθ/λης
5.
‘’
‘’
Χρυσ/λης
6. Ελλ. Ορειβ. Φιλοδασικός Αθλ. Συλ. Παγγαίου
7. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας
8. Διασωστική Ομάδα Καβάλας
9. Σύλλογος
Καταδρομέων-Ειδικών
Δυνάμεων
Ν.Καβάλας
«Ο
ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
10. Σύλλογος Πυροπροστασίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος Ραχωνίου
Θάσου Ν. Καβάλας
11. Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών & Ναυαγοσωστών Περ.Τμ. Καβάλας
12. Σύλλογος Χιονοδρομίας και Ορειβασίας Καβάλας
13. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας)
14. Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Καβάλας.
15. Σύλλογος ΑΝΑΕΘ Ραχωνίου
2) Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους
1. Δήμος Καβάλας
2. Δήμος Θάσου
3. Δήμος Παγγαίου
4. Δήμος Νέστου
5. Δντής Δασών
6. Δασάρχης Καβάλας
7. Δασάρχης Θάσου
8. Διοικητής Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης
9. ΠΥ Ελευθ/λης
10. ΠΥ Χρυσ/λης
11. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας
12. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ενότητας Καβάλας
13. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφ. Ενότητας Καβάλας
14. Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Καβάλας
2
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15. Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Καβάλας
16. Προϊστάμενος Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»)
17. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
18. ΤΕΕ
19. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής
20. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας
21. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
22. Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
23. Ο.Τ.Ε. Ν. Καβάλας
24. EKAB N. Καβάλας
25. Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης
26. Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης
27. Οργανισμός Λιμένα Καβάλας
28. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας
29. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου
30. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας
31. Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας
32. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
33. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου
34. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας
35. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Φιλίππων
Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν:
Α. ΜΕΛΗ
1. Ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος
2. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας
Θράκης κ. Αναστασίου Αλέξης
3. Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Α.Μ.Θ. κ. Παπαλεξίου
Δημήτριος
4. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας κ. Κιβράκης Σταύρος
5. Ο εκπρόσωπος της ΧΧ ΤΘ Μεραρχία Ανχης (ΤΘ) κ. Μυλωνάς Χρήστος
6. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας κ. Σιμούδης Κων/νος
7. Ο Υδκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας κ. Μανδρανής Κυριάκος
8. Ο Υ/λιμενάρχης Καβάλας κ. Βρύζας Αθανάσιος
9. Η εκπρόσωπος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμενης
Διοίκησης κ. Στυλιάδου Δέσποινα.
10. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας κ. Κουνάκος Κων/νος
11. Ο Εκπρόσωπος Περιφερειακού συστήματος Υγείας κ. Μπαντερμάς Νικόλαος
Εθελοντικές Ομάδες
1. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταδρομέων-Ειδικών Δυνάμεων Ν.Καβάλας «Ο ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» κ. Κων/νίδης Ιορδάνης.
2. Η Πρόεδρος του Φυσιολατρικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ζυγού κ. Πουλοπούλου Βάσω
3. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας) κ. Πολίτης
Σπύρος
Β. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
Από το Δήμο Καβάλας η Δήμαρχος κ. Τσανάκα Δήμητρα, ο Αντιδήμαρχος κ.
Τσουρουκίδης Αναστάσιος και ο εντεταλμένος για θέματα Πολιτικής Προστασίας Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Τζατζάρης Θεόδωρος και ο υπεύθυνος του γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ.
Μουμτσής Γεώργιος.
1. Από το Δήμο Θάσου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πεταμίδης Χαράλαμπος.
2. Από το Δήμο Παγγαίου ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάκαλος Κων/νος και ο υπεύθυνος του
γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Τσαβδαρίδης Θεόδωρος.
3. Από το Δήμο Νέστου ο Δήμαρχος κ. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος και ο Αντιδήμαρχος
κ. Σαββαίδης Λάζαρος.
4. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ξάνθης κ. Βαφειάδης Ευστάθιος.
5. Η Δασάρχης Καβάλας κ. Γεωργούση Ζωή
6. Ο Δκτής ΠΥ Ελευθ/λης κ. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.
3

ΑΔΑ: 73ΗΩ7ΛΒ-ΝΗ1

7. Ο Δκτής ΠΥ Χρυσ/λης κ. Παντζαρτζίδης Παναγιώτης.
8. Ο Αερολιμενάρχης της Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»).
κ. Γιαρμαντζίδης Ηλίας
9. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Παπαδόπουλος Μιχάλης
10. Η εκπρόσωπος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής κ. Ξανθοπούλου
Ελένη
11. Ο εκπρόσωπος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας κ. Ταλιώτης
Γεώργιος.
12. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας κ.
Καστανάς Λεωνίδας.
13. Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Καβάλας κ. Πανταζής Κων/νος.
14. Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Χρυσούπολης κ. Καβάζης Αθανάσιος.

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ.
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε:
«Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στην
Περιφερειακή ενότητα, και στα πλαίσια της σημερινής συνεδρίασης του ΣΟΠΠ Π.Ε.
Καβάλας, με θέματα προς συζήτηση:
Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων
από την Εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων και κινδύνων από χιονοπτώσεις και
παγετό περιόδου 2018-2019». και σκοπό τη λήψη αποφάσεων:
Πριν απ’ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας στη
σημερινή διευρυμένη συνεδρίαση του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας με θέματα την αντιμετώπιση
των κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και
παγετού κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο 2018-2019 και ιδιαίτερα τους Δημάρχους
Καβάλας και Νέστου, τους Αντιδημάρχους των Δήμων Θάσου, Παγγαίου, Καβάλας και
Νέστου, τον Προϊστάμενο της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης τον αναπλ. Προϊστάμενο της Δνσης Πολιτικής
Προστασίας της ΠΑΜΘ, τον Προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Καβάλας και τον κάθε ένα από τους παρόντες.
Υπάρχει η εμπειρία από τις έντονες χιονοπτώσεις του 2017 που ήταν έξω από τα
όρια του σχεδιασμού μας και παρόλα αυτά νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε με επιτυχία
χάρη στη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων την οποία πρέπει να βελτιώσουμε
περαιτέρω, καθώς επίσης και οι πλημμύρες του Ιουνίου που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα
στο Δήμο Νέστου και στο Δήμο Παγγαίου και ανέδειξαν ένα θέμα που κάποιοι το
εντάσσουν στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να μας προβληματίσει
στη συνέχεια.

4

ΑΔΑ: 73ΗΩ7ΛΒ-ΝΗ1

Η συνάντηση αυτή που γίνεται σε ένα υψηλό επίπεδο, μας δίνει την ευκαιρία να
λάβουμε εκείνα τα μέτρα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις
επιπτώσεις από την εκδήλωση των φαινομένων του θέματος.
Πιστεύω ότι και την προσεχή χειμερινή περίοδο 2018-2019, τα θέματα
χιονοπτώσεων παγετού και πλημμύρων, θα αντιμετωπισθούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό προϋποθέτει τη βελτίωση του
επιπέδου επικοινωνίας, τη συνεργασία και τον καλύτερο συντονισμό όλων μας, στοιχεία
τα οποία πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα συνεχιστούν και φέτος να ισχύουν , παρά τη
δύσκολη συγκυρία για όλους μας με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης
μηχανημάτων και χρηματικών πόρων.
Τα Μηχανήματα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είναι υπεύθυνα
για το σύνολο του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου του Νομού μας. Κατ΄
αντιστοιχία ισχύει το ίδιο για τους Δήμους (Δημοτικό οδικό δίκτυο), την Εγνατία Α.Ε.
κ.λ.π.

-

Η ετοιμότητα των φορέων θα βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των
καιρικών φαινομένων, κατά τη χειμερινή περίοδο, τις οποίες και πρέπει να
παρακολουθούν και να αξιοποιούν οι Φορείς.

-

Οι συναρμόδιοι φορείς παρακαλούνται να έχουν έτοιμο τον σχεδιασμό τους,
εκπονώντας σχέδια δράσης και μνημόνια ενεργειών

-

Παρακαλώ ιδιαιτέρως να συζητήσουμε θέματα που αφορούν ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις συντήρησης έργων και συνέργειας με συναρμόδιους φορείς,
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών και ειδικά όταν
κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

-

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί από όλους μας σε αποκατάσταση κυκλοφορίας
οδών που οδηγούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια,
Σχολεία και στη λειτουργία των δικτύων κοινής ωφελείας.

Αναλυτικά οι δράσεις και ενέργειες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων
είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΙ
1.

Επικαιροποίηση των σχεδίων τους, κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών
έργων και οδικών δικτύων. Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.).
5
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2.

Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ενημερώνουν για Έκτακτα Δελτία
Επιδείνωσης Καιρού, τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας και τη Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας για την επικρατούσα
κατάσταση στην περιοχή τους.
3. Εφοδιασμός με αλάτι από τώρα.
4. Να γνωστοποιήσουν στους συναρμόδιους φορείς τους υπευθύνους υπαλλήλους
(ονόματα-τηλέφωνα) για να μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και συντονισμός. Να
υπάρξει έκδοση προγράμματος επιφυλακής. Να υπάρξει μέριμνα για την ασφάλεια
του προσωπικού και των μέσων. Συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο της καλής
λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων.
5. Χορήγηση κουβερτών και μικρογευμάτων σε περιπτώσεις ακινητοποίησης
οχημάτων σε δρόμους αρμοδιότητας των Δήμων. Συνδρομή στην Π.Υ. και στην
Αστυνομία για έρευνα και διάσωση οδηγών σε αποκλεισμένους δρόμους και στο
ΕΚΑΒ για την απομάκρυνση αρρώστων.
6. Να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των φρεατίων που πρέπει να γίνεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα καθώς και των καναλιών-χείμαρρων.
7. Να γίνει προληπτική συντήρηση των Μηχανημάτων ΄Εργων των Δήμων, όσοι
Δήμοι έχουν, και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία με κάποια ιδιωτικά Μηχανήματα
Έργων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη μεγάλη πλημμύρα ή
χιονόπτωση.
8. Συγκρότηση συνεργείου άμεσης επέμβασης κατά Δήμο για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών, το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του ΣΟΠΠ. Επικεφαλής κάθε
συνεργείου θα πρέπει να τοποθετηθεί τεχνικός υπάλληλος του οικείου Δήμου.
9. Να γίνει σύσταση στους κτηνοτρόφους-δημότες τους με ανακοινώσεις για
δημιουργία αποθεμάτων ζωοτροφών τουλάχιστον 5-6 ημερών ώστε να μη
δημιουργείται πρόβλημα από τη 2η μέρα σε περίπτωση αποκλεισμού τους.
10. Επίσης η ίδια σύσταση να γίνει και στους κατοίκους των μικρών και
απομονωμένων οικισμών για να δημιουργήσουν αποθέματα σε τροφές, νερό κ.λ.π.
ειδή ζωτικής ανάγκης, ειδικά όταν υπάρχει πρόβλεψη εκτεταμένου κύματος
κακοκαιρίας.
11. Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.
12. Συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις.
13. Μέσω των ΔΕΥΑ αποκατάσταση κατά προτεραιότητα των βλαβών των δικτύων
κοινής ωφελείας και ενημέρωση των πολιτών για προστασία των οικιακών δικτύων
ύδρευσης. Ορισμός υπευθύνων προστασίας εγκαταστάσεων ύδρευσης.
14. Δράσεις προστασίας αστέγων.
15. Σύνταξη μνημονίου ενεργειών.
16. Καταγραφή όλων των ιρλανδικών διαβάσεων για λήψη προληπτικών μέτρων.
17. Μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας αντλιοστασίων, υδραγωγείων. Αστυνόμευση
και καθαρισμός ρεμάτων σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
18. Εξασφάλιση μέσων για οργανωμένη μετακίνηση πολιτών λόγω εκτάκτων
αναγκών, είτε από δημόσιους φορείς ή από ιδιώτες με την υπογραφή μνημονίων
συνεργασίας.
19. Ιδιαίτερα στη Θάσο θα πρέπει ο οικείος Δήμος να συνεργαστεί με όλους τους
εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς, για την εκπόνηση ενός σχεδίου αντιμετώπισης
καταστροφών (εκκένωση οικισμών, απομάκρυνση πληθυσμού κλπ) κυρίως από
πλημμύρες και κατολισθήσεις στις πληγείσες, από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές,
περιοχές.
20. Να γίνει έλεγχος ασφάλειας, αντοχής κ.λ.π. των υποδομών και τεχνικών στο οδικό
δίκτυο αρμοδιότητάς του.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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1. Επικαιροποίηση των σχεδίων τους, παρεμβάσεις και συντηρήσεις όπου απαιτείται
στα οδικά δίκτυα, προμήθεια αλατιού.
2. Να γνωστοποιήσουν στους συναρμόδιους φορείς τους υπευθύνους υπαλλήλους
(ονόματα-τηλέφωνα) για να μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και συντονισμός, έκδοση
προγράμματος επιφυλακής. Να υπάρξει μέριμνα για την ασφάλεια του προσωπικού
και των μέσων.
3. Συνδρομή στη χορήγηση κουβερτών και μικρογευμάτων σε περιπτώσεις
ακινητοποίησης οχημάτων σε δρόμους αρμοδιότητός σας. Συνδρομή στην Π.Υ. και
στην Αστυνομία για έρευνα και διάσωση οδηγών σε αποκλεισμένους δρόμους και
στο ΕΚΑΒ για την απομάκρυνσή τους.
4. Σχολαστικός έλεγχος αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησή τους, μελέτη και
εκτέλεση έργων σε εδάφη που σημειώθηκαν πυρκαγιές, λήψη μέτρων αποφυγής
πλημμυρών, αντιπλημμυρικά έργα.
5. Να εξασφαλίσουν από τώρα ιδιωτικά Μηχανήματα Έργων ώστε να βρίσκονται σε
ετοιμότητα όταν και εφόσον χρειασθούν.
6. Να φροντίσουν για μίσθωση γερανοφόρου ρυμουλκού οχήματος για άμεση
απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή
παγετού.
7. Συντονισμός με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας της Περιφ. Ενοτήτας για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
8. Να εισηγηθεί ο επικεφαλής προϊστάμενος της υπηρεσίας στα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (Δήμαρχος , Περιφερειάρχης , Αντιπεριφερειάρχης ) τη λήψη της
απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περιπτώσεις
πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων.
9. Να γίνει έλεγχος ασφάλειας, αντοχής κ.λ.π. των υποδομών και τεχνικών στο οδικό
δίκτυο αρμοδιότητάς του.
ΤΟΕΒ
1. Να μεριμνήσουν για τη συντήρηση των στραγγιστικών τάφρων.
2. Να γίνει έλεγχος ασφάλειας, αντοχής κ.λ.π. των εγγειοβελτιωτικών έργων σε
συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
1. Άμεση συνεργασία με τους οικείους Δήμους, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και την
Πυροσβεστική Υπηρεσία για την μελέτη, τον έλεγχο και τη συντήρηση όλων των
αντιπλημμυρικών έργων – αναχωμάτων – ρεμάτων σε δασικές εκτάσεις όπου η
φυσική βλάστηση έχει καταστραφεί παλαιότερα από πυρκαγιές. Ιδιαίτερη προσοχή
στις πληγείσες από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές περιοχές της Θάσου.
2. Έργα συγκράτησης εδαφών (αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά) σε περιοχές που
έχουν πληγεί από δασική πυρκαγιά.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών.
2. Να βρίσκεται σε ετοιμότητα για απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών που η ζωή τους
έχει τεθεί σε κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω
χιονοπτώσεων, παγετού ή πλημμυρών. Συνδράμει την Αστυνομία στην ενημέρωση
για την επικρατούσα κατάσταση λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.
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3. Χορήγηση κουβερτών και μικρογευμάτων σε αποκλεισμένους οδηγούς, που έχουν
προμηθευτεί οι αρμόδιοι συντήρησης των δρόμων (Δήμοι, Περιφέρειες, Εγνατία
Οδός κ.λ.π.)
4. Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Συνδρομή στο ΕΚΑΒ για
μεταφορά αρρώστων εγκλωβισμένων στο οδικό δίκτυο.
5. Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δρομολογεί τις
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αξιολογεί - ιεραρχεί τις σχετικές πληροφορίες
και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για άμεση μετάβασή του στο σημείο
συμβάντων ενισχύοντας τις δυνάμεις του, αν αυτό απαιτηθεί. Δύναται να αιτηθεί η
συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για διευκόλυνση του έργου της.
6. Τα δύο ερπυστριοφόρα της ΕΜΑΚ (στην Κομοτηνή και στην Δράμα) να συνεχίσουν
και φέτος τη συνδρομή τους.
7. Συνεργασία με το Δήμο, εφόσον υπάρχουν φαινόμενα χιονόπτωσης, για τη διάθεση
αντλίας με σκοπό την πλήρωση με θαλασσινό νερό των βυτιοφόρων του.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1. Μέτρα τροχαίας σε οδούς με προβλήματα.
2. Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για απελευθέρωση-μετακίνηση
οχημάτων όταν χρειασθεί.
3. Είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την κατάσταση
στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Επίσης και για την ενημέρωση του
κοινού μέσω δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, ισοχώρου κ.λ.π.
4. Έχει την ευθύνη για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή
απαγορεύσεων στο οδικό δίκτυο και προληπτικής ακινητοποίησης οχημάτων όταν οι
καιρικές συνθήκες το επιβάλουν (έντονη χιονόπτωση, παγετός κ.λ.π.). Ο
προσδιορισμός χώρων στάθμευσης, σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων,
γίνεται σε συνεργασία με τους φορείς συντήρησης των δρόμων.
5. Συνδρομή της Π.Υ. για διάθεση μικρογευμάτων και κουβερτών αποκλεισμένων
οδηγών, όταν αυτό της ζητηθεί και εφόσον διαθέτει κατάλληλο όχημα.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
1. Προληπτικά μέτρα για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στους χώρους
αρμοδιότητάς σας.
2. Μέτρα προστασίας της κυκλοφορίας και των πολιτών σε περιπτώσεις καταστροφών
από έκτακτα καιρικά φαινόμενα.
3. Να υπάρχει ετοιμότητα για μεταφορά μηχανημάτων και προσωπικού στη Θάσο σε
ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη.
4. Έγκαιρη ενημέρωση σε περιπτώσεις διακοπής ατμοπλοϊκής σύνδεσης λόγω
καιρικών συνθηκών.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
1. Να ενημερώσει τις ΕΑΣ, Οργανώσεις παραγωγών και αγρότες για τη δημιουργία
αποθεμάτων ζωοτροφών 5-10 ημερών καθώς και τους ενδιαφερόμενους για θέματα
προστασίας του ζωϊκού και φυτικού κεφαλαίου.
2. Έκδοση δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων με οδηγίες για αντιπαγετική
προστασία.
3. Σε συνεργασία με το υπουργείο να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την
άμεση διανομή ζωοτροφών, όταν συντρέχουν λόγοι.
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Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
1. Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, για υγειονομικό έλεγχο
λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης σε πληγείσες από πλημμύρες περιοχές, για
τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.
2. Να εισηγηθεί ο επικεφαλής προϊστάμενος της υπηρεσίας στα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (Δήμαρχος , Περιφερειάρχης , Αντιπεριφερειάρχης ) τη λήψη της
απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περιπτώσεις
πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων που προκαλούν προβλήματα υγείας.
ΕΚΑΒ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
1. Ετοιμότητα προσωπικού και ασθενοφόρων.
2. Εφοδιασμός των ασθενοφόρων με αντιολισθητικές αλυσίδες.
3. Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά των τραυματιών, λόγω των
έντονων καιρικών φαινομένων, σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ.
4. Συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας
των νομών της
Περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λ.π).
5. Αναλαμβάνει το ρόλο του απεγκλωβισμού και διάσωσης οδηγών και επιβατών στο
οδικό δίκτυο, ζητά την συνδρομή της Π.Υ., της ΕΛΑΣ και των φορέων συντήρησης
των οδικών δικτύων όταν αδυνατεί να ανταπεξέλθει.
6. Συντονίζει τη δράση και κίνηση όλων των ασθενοφόρων, των ειδικών κινητών
μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και άλλων μέσων μεταφοράς διακίνησης
αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών.
7. Μέριμνα για αποχιονισμό υπαίθριων χώρων εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ. Το ίδιο
ισχύει και για τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στις εγκαταστάσεις τους.
ΔΕΔΔΗΕ
1. Ετοιμότητα μέσων και προσωπικού για αποκατάσταση βλαβών του Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
2. Άμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση βλαβών του δικτύου
τους που συνδέεται με δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης κτήρια (νοσοκομεία,
σχολεία, ύδρευση, υπηρεσίες κ.λ.π).
ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
1. Έγκαιρος εφοδιασμός αντιολισθητικών αλυσίδων στα λεωφορεία.
2. Πραγματοποίηση εκτάκτων δρομολογίων εφόσον και όταν χρειαστεί.
3. Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, Δήμους, Νοσοκομεία,
κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π.) για εκτέλεση δρομολογίων σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών.
ΧΧ ΤΘ.Μ.
1. Ετοιμότητα για συνδρομή στους συναρμόδιους φορείς (μηχανήματα κ.λ.π.) αν
αυτό ζητηθεί.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
1. Τακτικός έλεγχος και ετοιμότητα λήψης μέτρων πάντοτε σε συνεργασία με τους
εμπλεκόμενους φορείς
για την σωστή λειτουργία όλων των οδικών αξόνων
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(κυρίων & καθέτων ) που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ σε
περιπτώσεις έντονων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις – χιόνια ). Χορήγηση
κουβερτών και μικρογευμάτων σε αποκλεισμένους οδηγούς. Ενημέρωση της Π.Υ.
και της ΕΛΑΣ για τις θέσεις αποθήκευσης των παραπάνω υλικών.
2. Συνδρομή στην Π.Υ. και στην Αστυνομία για έρευνα και διάσωση οδηγών σε
αποκλεισμένους δρόμους.

Α΄/ΘΜΙΑ και Β΄/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, πριν τις 7.00΄ το πρωί, για τη
λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Να δημιουργηθεί δίκτυο άμεσης ενημέρωσης
από τον Δ/ντή του κάθε σχολείου, το Δήμο, την Δ/νση Εκπαίδευσης και το Τμήμα
πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας για άμεση ανταπόκριση σε
περίπτωση κλεισίματος του σχολείου και άμεση ενημέρωση των μαθητών και του
κοινού.
2. Η απόφαση πλέον της λειτουργίας των σχολείων, σύμφωνα με το σχέδιο
Καλλικράτης είναι αρμοδιότητα των δήμων, κατόπιν συνεννόησης με την Α/θμια &
Β/θμια Εκπαίδευση, για τα σχολεία της αρμοδιότητας του κάθε Δήμου και της
Περιφέρειας σε περιπτώσεις γενικευμένου προβλήματος σε επίπεδο Περιφέρειας.
3. Να εξεταστεί η δυνατότητα από τους Δ/ντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
εφοδιασμού των Σχολείων με αλάτι από τους Δήμους για ρίψη στον προαύλιο χώρο
τους.
4. Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και εφόσον οι σχολικές μονάδες είναι
σε λειτουργία, οι Δ/ντές κατά την κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους, να
φροντίζουν ώστε οι μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν εντός των σχολικών
κτηρίων και να ενημερώνουν τις τοπικές αρχές (Π.Υ , ΕΛ.ΑΣ , Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας οικείου Δήμου) για άμεση συνδρομή στο έργο της ασφαλούς
αποχώρησης των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα και την εν συνεχεία
παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, τους Δήμους και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
2. Ενημέρωση των μελών τους, ιδιαιτέρως οι κυνηγητικοί σύλλογοι, προς αποφυγή
μετακινήσεων και εκδρομών όταν υπάρχει σε ισχύ δελτίο πρόγνωσης έκτακτων
καιρικών φαινομένων.
3. Ετοιμότητα σε περίπτωση που κληθούν για βοήθεια.

Επιβεβαίωση της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 2017, για αποχιονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου
από Δήμους και Δ/νση Τεχνικών Έργων και για την περίοδο 2018-2019.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 2018-2019

1) Ακροβούνι – Άγιος Ανδρέας

: Εκχιονισμός-αλάτι

Δ/νση Τεχνικών Έργων +
Δήμος Παγγαίου

(συνεργασία)

2) Άγιος Σίλας – Άγιος Λουκάς : Δήμος Καβάλας

3) ΜΟΜΑ ( Καλαμίτσα – ΔΕΠΟΣ ): Δήμος Καβάλας

4)

Παληό (Καλαμίτσα-Ν.Ηρακλείτσα) : Συνεργασία

Δήμου Καβάλας +
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Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

5)

Θάσος

: Συνεργασία

Δήμου Θάσου +
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Καβάλας

6)

7)

8)

Π. Καβάλα – Χαλκερό : Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας

«Φιλοξένια» : Δήμος Καβάλας

VII Μεραρχίας :

Δ/νση Τεχνικών Έργων (Αγ. Σίλας – «ΕΓΝΑΤΙΑ»)
Δήμος Καβάλας («ΕΓΝΑΤΙΑ» – Κέντρο πόλης)
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9)

Χορτοκόπι – Όρια Ν. Σερρών : Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας σε συνεργασία με Δήμο

Παγγαίου

10)

Για το δρόμο προς Αεροδρόμιο θα συμμετέχει στον αποχιονισμό και ο
Δήμος Νέστου ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση.»

Έπειτα το λόγο πήρε ο αναπλ Προϊστάμενος της Δνσης

Πολιτικής

Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Δημήτρης Παπαλεξίου ο οποίος αφού χαιρέτησε τους
παρευρισκόμενους δήλωσε ότι συμφωνεί με το πλαίσιο της εισήγησης του κ.
Αντιπεριφερειάρχη και αναφερόμενος στις νέες εγκυκλίους της ΓΓΠΠ σημείωσε ότι
θα αποσταλούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε
με αφορμή την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, στην ανάγκη επιβολής του
μέτρου της τοποθέτησης αντιολισθητικών αλυσίδων όποτε αυτό επιβάλλεται από τις
συνθήκες. και ιδιαίτερα σε επαγγελματίες οδηγούς. Αναφέρθηκε επίσης στο θετικό
γεγονός της καλής διαχείρισης της πληρότητας του φράγματος του Θησαυρού,
γεγονός που επιτρέπει την αντιμετώπιση των πλημμυρικών ροών κυρίως από τη
Βουλγαρία με επιτυχία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο Πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ Καβάλας κ. Σταύρο Κιβράκη ο οποίος αφού ευχαρίστησε με
τη σειρά του τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση
13
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του Αντιπεριφερειάρχη, αναφέρθηκε στη σημασία της σύγκλισης του ΣΟΠΠ ΠΕ
Καβάλας και γενικά στο ρόλο που αυτό πρέπει να έχει στη διαχείριση και
αντιμετώπιση κρίσεων ένας ρόλος που δυστυχώς όπως είπε αναδεικνύεται κυρίως
στις καταστροφές..
Τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τα τρία
μεγάλα καταστροφικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Νομό τα προηγούμενα
χρόνια και επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην «Αριάδνη» και στις πλημμύρες του Δήμου
Νέστου..
Ανέδειξε επίσης την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των εμπλεκόμενων με
τα θέματα της αντιμετώπισης κρίσεων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων και χιονοπτώσεων αφού όπως τόνισε στα προβλήματα

της

υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και της βελτίωσης του οικονομικού υποβάθρου
των Φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δεν υπήρξε έως σήμερα
βελτίωση.

Στο σημείο αυτό εξέφρασε την ελπίδα οι εξαγγελίες για την

αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
γενικότερα, με αφορμή τα γεγονότα στο «Μάτι», να υλοποιηθούν σύντομα.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και Χιονοπτώσεων και την ανάγκη
ενημέρωσης του κοινού.
Τέλος ανέλυσε

τη μεγάλη σημασία της άμεσης ενημέρωσης της Υπηρεσίας

Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση φαινόμενων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο Καβάλας κ. Δήμητρα
Τσανάκα η οποία σημείωσε ότι η παρουσία δύο Δημάρχων στη συνεδρίαση του
ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας σηματοδοτεί και το ενδιαφέρον τους στην αντιμετώπιση
κρίσεων που μπορεί να δημιουργηθούν από την εκδήλωση

πλημμυρών ή

χιονοπτώσεων. Άλλωστε όπως ανέφερε έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες καταστροφές,
ο Δήμος Καβάλας την «Αριάδνη» το 2017 και ο Δήμος Νέστου τις καταστροφικές
πλημμύρες του Ιουνίου.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθεί μεγάλη σημασία στον Αγ. Σίλα
σε περίπτωση χιονόπτωσης και επικαλέστηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε
πριν ένα χρόνο με τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.
Εκθείασε τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου με την Πολιτική Προστασία
και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Περιφέρειας που πρέπει να συνεχιστεί όπως είπε,
ύστερα μάλιστα και από την πτώση της γέφυρας στην περιοχή του παλαιού
Νοσοκομείου που δυσχέραναν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Πόλη. Στο
14
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σημείο αυτό τόνισε τη μεγάλη σημασία της Εγνατίας οδού που σε δύσκολες στιγμές
και όταν έχουμε προβλήματα στην πόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά
τουλάχιστον μέχρις ότου δοθεί λύση στο θέμα της γέφυρας.
Τέλος, τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών

από την Αστυνομία η

οποία μπορεί να επιβάλλει μέτρα αν χρειαστεί και την άμεση κινητοποίηση όλων
μόλις ενημερώσει η Πολιτική Προστασία για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Έπειτα ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Θεόδωρος
Μαρκόπουλο έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Νέστου κ. Τσομπανόπουλο Ευάγγελο
ο οποίος ξεκίνησε την τοποθέτησή του

αναφερόμενος στις καταστροφικές

πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Δήμου Νέστου και περιέγραψε τις δύσκολες
ώρες που αντιμετώπισε ο ίδιος και τα στελέχη του Δήμου ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες
χωρίς όπως ισχυρίστηκε τη βοήθεια από την περιφέρεια.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δραματική έλλειψη προσωπικού που οφείλεται
όπως είπε σε πολιτικές της προηγούμενης διοίκησης που δημιουργεί μεγάλα
προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου και αυτό αναδείχθηκε έντονα στις
πλημμύρες του Ιουνίου αλλά και μετά από αυτές προκειμένου να προχωρήσουν τα
έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές.
Ευχαρίστησε, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το στρατό το Δασαρχείο και την
Πολιτική Προστασία της ΠΕ Καβάλας, καθώς επίσης και το Υπουργείο Εσωτερικών
για την επιχορήγηση που έστειλε στο Δήμο προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα
από τη μίσθωση μηχανημάτων για την άρση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες .
Στο σημείο αυτό ευχαρίστησε το νέο Υπουργό κ. Γιαννακίδη και τον
Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση μιας μελέτης που αφορά την αντιπλημμυρική
προστασία της Χρυσούπολης και στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε μια σειρά έργων
που έτυχαν χρηματοδότησης από την Κυβέρνηση.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα της αρμοδιότητας των ΤΟΕΒ η οποία έχει
περάσει στην Περιφέρεια η οποία όπως ισχυρίστηκε θα πρέπει να φροντίσει ενόψει
και του Χειμώνα, για τον καθαρισμό των στραγγιστικών τάφρων που σε κάποιο
βαθμό ευθύνονται για τις πλημμύρες του Ιουνίου.
Τέλος, σχετικά με το θέμα των χιονοπτώσεων ανέφερε ότι ο Δήμος Νέστου
κυρίως λόγω του ορεινού όγκου πλήττεται συχνά από το φαινόμενο όπως το 2017
με την «Αριάδνη», και ως εκ τούτου έχει λάβει τα μέτρα του αφενός με την
προμήθεια αλατιού και αφετέρου, αξιοποιώντας το πολυμηχάνημα που του
πρόσφερε η εταιρεία του αγωγού «TAP» (την οποία ευχαρίστησε) αλλά και την
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προμήθεια ενός μικρού οχήματος

από το Δήμο, ιδανικό όπως είπε για τον

αποχιονισμό του Δημοτικού και κοινοτικού οδικού δικτύου.
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης
ο οποίος απαντώντας στο Δήμαρχο Νέστου ανέφερε ότι:
α) βάσει σχεδιασμού και συμφωνίας που ισχύει από τις προηγούμενες
περιόδους, η αρμοδιότητα στο δρόμο του Αεροδρομίου ανήκει από κοινού στο Δήμο
Νέστου και την ΠΕ Καβάλας.
β) Όπως με διαβεβαιώνει ο Προϊστάμενος της ΠΠ ΠΕ Καβάλας δεν υπήρχε
αίτημα από το Δήμο για βοήθεια κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών
του Ιουνίου.
γ) είναι ανάγκη να χρηματοδοτηθούν τα έργα συντήρησης και ανακατασκευής της
Δυτικής προσαγωγού της πεδιάδας του Νέστου που είναι έργο ύψιστης σημασίας
για την ασφάλεια της περιοχής.
δ) Τέλος σχετικά με τη στελέχωση των Υπηρεσιών ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια
της θητείας του το προσωπικό της ΠΕ Καβάλας συρρικνώθηκε κατά πενήντα τοις
εκατό δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών του Δ. Θάσου
κ. Πεταμίδης Χαράλαμπος ο οποίος ανέφερε ότι όσον αφορά τα βασικά ο Δήμος
έχει φροντίσει για την προμήθεια αλατιού, έχει συντηρημένα τα μηχανήματα και έχει
προβεί σε μισθώσεις και γενικά είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των
χιονοπτώσεων αλλά και των πλημμυρικών φαινομένων. Έχει προβεί σε μελέτες για
τις οριοθετήσεις και τον καθαρισμό των ρεμάτων που στη Θάσο τα κάνει ο Δήμος,
αλλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση όπως είπε και ο όγκος του αντικειμένου είναι
μεγάλος.
Στη συνέχεια σχολίασε την προσθήκη της 20ης παραγράφου στην εισήγηση
σχετικά με τον έλεγχο των υποδομών και των τεχνικών στο οδικό δίκτυο από τις
ΔΤΥ των Δήμων

και τη ΔΤΕ της ΠΕ Καβάλας θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί

διαχείριση ευθυνών και ζήτησε εξηγήσεις για τη σκοπιμότητα αυτής της
παραγράφου. Επικαλέστηκε και αυτός το μεγάλο φόρτο εργασίας που αποκτά
δραματικές διαστάσεις λόγω της υποστελέχωσης της ΔΤΥ του Δήμου, της έλλειψης
εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη
συντήρηση και αποκατάσταση έργων που έχουν κατασκευαστεί πριν από πολλές
δεκαετίες.
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος του Δ. Παγγαίου κ. Τσάκαλος
Κων/νος ο οποίος αφού συμφώνησε με τον Αντιδήμαρχο Θάσου σχετικά με την
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αναζήτηση υπευθύνων,

δήλωσε ότι ο Δήμος Παγγαίου αξιοποιώντας και την

εμπειρία του παρελθόντος είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει προβλήματα από
χιονοπτώσεις ή πλημμύρες λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα όπως καθαρισμούς
ρεμάτων, δημιουργία εθελοντικών ομάδων από αγρότες για τις χιονοπτώσεις και
μίσθωση εκχιονιστικών μηχανημάτων.
Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης
Μακεδονίας Θράκης κ. Αναστασίου Αλέξης ο οποίος αφού ανέφερε ότι ενόψει της

νέας εγκυκλίου για πλημμύρες –Χιονοπτώσεις ισχύουν οι προηγούμενες, σημείωσε
δε ότι

συμμετέχει για πρώτη φορά σε ΣΟΠΠ για Πλημμύρες Χιονοπτώσεις και

εξέφρασε τη δυσαρέσκειά

για τη μη ενημέρωσή της Υπηρεσίας του για την

εκδήλωση συμβάντων στην περιοχή της ΠΕ Καβάλας. Ζήτησε από τους
εμπλεκόμενους Φορείς να αξιοποιούν τα δελτία της ΕΜΥ που αποστέλλει η
Υπηρεσία του και ιδιαίτερα όταν προαναγγέλλονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Τέλος αναφορικά με τις αρμοδιότητες του κάθε Φορέα, αυτές προβλέπονται από τις
σχετικές εγκυκλίους και θα πρέπει να τηρούνται όπως είπε.
Στο σημείο αυτό ο λόγος δόθηκε στον κ. Κιβράκη Σταύρο ο οποίος απαντώντας
στον κ. Πεταμίδη, αναφορικά με την επίμαχη παράγραφο της εισήγησης,
διευκρίνισε ότι η Πολιτική Προστασία δεν έχει κάποια αρμοδιότητα στο οδικό δίκτυο
και ιδιαίτερα στις υποδομές του για να κατηγορηθεί ότι τη μεταβιβάζει σε άλλους.
Άλλωστε ο ρόλος της είναι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων με τα θέματα
αντιμετώπισης Φυσικών καταστροφών και όχι μόνο, Φορέων είτε προληπτικά είτε
κατασταλτικά. Στα πλαίσια αυτά προστέθηκε η συγκεκριμένη παράγραφος
προκειμένου, προληπτικά, να αναδείξει το πρόβλημα υπενθυμίζοντας το θέμα της
αρμοδιότητας, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί άλλωστε και να δώσει τη
δυνατότητα στους υπευθύνους Φορείς να το θέσουν σε ανώτερη δημόσια αρχή
όταν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
Στη συνέχεια με αφορμή το θέμα των χιονοπτώσεων και απαντώντας στο
Δήμαρχο Νέστου ανέφερε ότι στα δέκα επεισόδια το ένα αφορά την περιοχή του Αγ.
Σίλα οπότε στις εννέα περιπτώσεις τα μηχανήματα της Περιφέρειας εργάζονται
αποκλειστικά στον ορεινό όγκο. Όσον αφορά τη χιονόπτωση στον Άγ. Σίλα και με
αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά την προηγούμενη χρονιά στην
περιοχή, ανέφερε ότι αποτελεί μία χρήσιμη εμπειρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί
στο μέλλον αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των
Φορέων που εμπλέκονται με το θέμα και προς τούτο θα πρέπει όπως είπε να γίνει
μια ιδιαίτερη συνάντηση την οποία θα επιμεληθεί η Υπηρεσία του.
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Τέλος με αφορμή και το θέμα της κρίσης που δημιουργήθηκε με την πτώση της
γέφυρας στο παλαιό Νοσοκομείο, τόνισε ότι γενικά από αυτές τις καταστάσεις θα
πρέπει να εξάγουμε θετικά μηνύματα και μάλιστα όταν έχουμε την τύχη να μη
θρηνούμε θύματα και συνεχίζοντας τόνισε ότι στην προκειμένη περίπτωση
αναδείχθηκε η ευκαιρία αντιμετώπισης των προβλημάτων: της αντιμετώπισης των
αρμοδιοτήτων, της αντιμετώπισης του ελέγχου των τεχνικών υποδομών του οδικού
δικτύου και της αποκατάστασής τους και τέλος η αναγκαιότητα κατασκευής
εναλλακτικής οδού (περιμετρική).
Στο σημείο αυτό η Δήμαρχος Καβάλας έθεσε το θέμα της αρμοδιότητας του
καθαρισμού των ρεμάτων στον κ. Αναστασίου ο οποίος ανέφερε ότι η αρμοδιότητα
με τον τελευταίο νόμο έχει περιέλθει στις Περιφέρειες προκαλώντας το σχόλιο του
Αντιπεριφερειάρχη ότι κάθε αρμοδιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τους
ανάλογους πόρους για να είναι υλοποιήσιμη, που άλλωστε όπως είπε απαιτείται
και σημαντικός χρόνος για την ωρίμανση των μελετών και συμβασιοποίηση των
έργων.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Υπδντη της Δνσης Αστυνομίας κ. Σιμούδη
Κων/νο ο οποίος αφού χαιρέτησε με τη σειρά του τους παρευρισκόμενους δήλωσε
ότι η Υπηρεσία του είναι σε ετοιμότητα να συμβάλει με τις δυνάμεις που διαθέτει
στην αντιμετώπιση περιστατικών του θέματος. Για το σκοπό αυτό όπως είπε είναι
πολύ σημαντικό να αξιοποιείται η πρόγνωση των φαινομένων και να οργανώνεται
προληπτικά ο κατάλληλος συντονισμός. Συμφώνησε με τη Δήμαρχο Καβάλας στο
θέμα της ενημέρωσης του κοινού το οποίο στο ζήτημα της αναγκαιότητας
εφοδιασμού αλυσίδων στα οχήματά τους υστερεί υπερβολικά
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Υδ/κτής της ΠΥ Καβάλας κ Κυριάκος
Μανδρανής ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, έθεσε το θέμα της
χρήσης των αντλιών για εφοδιασμό των βυτίων με αλατόνερο και ζήτησε να
εξαιρεθεί από την εισήγηση διότι υπάρχει εντολή από το Αρχηγείο να απαγορευθεί
αυτή η πρακτική. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα της μεταφοράς προσωπικού
του Νοσοκομείου από την Υπηρεσία του, ενώ υπήρχε δρομολόγιο του αστικού
ΚΤΕΛ. Τέλος αναφερόμενος στις καταστροφικές πλημμύρες του Νέστου ανέφερε τη
μεγάλη προσπάθεια της Υπηρεσίας σε επίπεδο Περιφέρειας στην απάντληση των
υδάτων.
Έπειτα το λόγο πήρε η εκπρόσωπος της Δνσης Δασών κ. Δέσποινα
Στυλιάδου η οποία αφού σχολίασε το περιστατικό της περσυνής χιονόπτωσης στον
Αγ. Σίλα ζήτησε από το Δήμο να φροντίσει για την προμήθεια μικρής ποσότητας
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αλατιού για να χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες περιπτώσεις. Στη συνέχεια αναφέρθηκε
στην αντιπυρική περίοδο με τα πολύ καλά αποτελέσματα και γενικά την απουσία
μεγάλων πυρκαγιών και συνακόλουθα την διατήρηση των λεκανών απορροής των
χειμάρων σε καλή κατάσταση και την αποφυγή διαβρώσεων σε περίπτωση
βροχόπτωσης.
. Όσον αφορά τη Θάσο, ανέφερε ότι μετά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του
2016

τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας συνεχίζονται και

τόνισε ότι η φιλοσοφία της παρέμβασης στους χείμαρρους είναι η αποφυγή της
αποψίλωσης και του καθαρισμού της βλάστησης και της κοπής δέντρων και η
παρέμβασή μας αφορά τον κιθαρισμό φερτών υλών και μπάζων.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Δασάρχης Καβάλας κ. Ζωή Γεωργούση η οποία
συμφωνώντας με την εκπρόσωπο της Δνσης Δασών είπε ότι δεν έχουμε
προβλήματα στις λεκάνες απορροής αφού δεν εκδηλώθηκαν δασικές πυρκαγιές την
παρελθούσα αντιπυρική περίοδο και δεν παρεμβαίνουμε στη βλάστηση των
ρεμάτων στις ορεινές κοίτες διότι θα προκαλέσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
Έπειτα πήρε το λόγο η εκπρόσωπος της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΕ» κ. Ελένη
Ξανθοπούλου η οποία ανέφερε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της συνεργασίας
όλων στη διαχείριση κρίσεων εξ αιτίας χιονοπτώσεων αλλά πάνω από όλους είναι
πιο σημαντική η συνεργασία και η συμβολή της αστυνομίας η οποία θα πρέπει να
συμβάλει ιδιαίτερα στην εφαρμογή του μέτρου της χρήσης αντιολισθητικών
αλυσίδων.
Επόμενος ομιλητής που πήρε το λόγο ήταν ο εκπρόσωπος της Ελληνικής
Ομάδας Διάσωσης κ. Σπύρος Πολίτης ο οποίος δήλωσε ότι η ομάδα που
εκπροσωπεί είναι σε πλήρη ετοιμότητα αφού διαθέτει κάποιο εξοπλισμό όπως
μηχάνημα απάντλησης υδάτων αλλά και εκπαιδευμένο προσωπικό σε περιπτώσεις
καταστροφικών

πλημμυρών.

Συνεχίζοντας

τόνισε

ότι

και

σε

περίπτωση

χιονοπτώσεων είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμουν με τις δυνάμεις τους
και δήλωσε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τις μεγάλες χιονοπτώσεις
του 2017 (φαινόμενο Αριάδνη) με τη δημιουργία ενιαίου συντονιστικού κέντρου.
Τέλος

αναφέρθηκε

και

στη

συνδρομή

του

Συλλόγου

στην

ανεύρεση

εξαφανισμένων.
Ο εκπρόσωπος του Γ.Ν.Καβάλας κ. Μπαντερμάς Νικόλαος ήταν ο επόμενος
ομιλητής ο οποίος ανέφερε ότι χρειάζεται βοήθεια στο τμήμα του δρόμου από την
πύλη μέχρι την είσοδο του Νοσοκομείου. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος είπε ότι
προκειμένου να βοηθήσουμε θα χρειαστεί η συνδρομή του Νοσοκομείου διότι είναι
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απαραίτητη κάποια διευθέτηση προκειμένου να μπορούν να επιχειρήσουν τα
εκχιονιστικά μηχανήματα εντός του οικοπέδου του Νοσοκομείου.
Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Χρυσούπολης κ. Ευάγγελος Καβάζης στη συνέχεια
πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στις μεγάλες πλημμύρες του Νέστου που ήταν
πρωτοφανείς για την περιοχή. Συνεχίζοντας είπε ότι ο ΤΟΕΒ έχει προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για τον καθαρισμό των στραγγιστικών αρμοδιότητάς του.
Είναι ανάγκη όμως όπως είπε, να καθαριστούν οι κεντρικές στραγγιστικές τάφροι
που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Τέλος προσφέρθηκε να διαθέσει σε
περίπτωση ανάγκης το διαμορφωτή γαιών που διαθέτει ο ΤΟΕΒ σε περίπτωση
χιονοπτώσεων.
Επόμενος ομιλητής ήταν ο εντεταλμένος για θέματα
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καβάλας

Πολιτικής

Προστασίας

κ. Θεόδωρος Τζατζάρης ο οποίος

ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον ορισμό της ημερομηνίας σύγκλισης του
ΣΤΟ Δ Καβάλας και στη συνέχεια δήλωσε ότι ο Δήμος έχει προβεί σε όλα τα
προπαρασκευαστικά μέτρα ενόψει της χειμερινής περιόδου όπως προμήθεια
αλατιού, συντήρηση των

μηχανημάτων και ενεργοποίηση των εργολαβιών για

καθαρισμό ρεμάτων και προγραμματισμός για την προμήθεια δύο οχημάτων παντός
καιρού.
Έπειτα πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας
Τσουρουκίδης ο οποίος ανέφερε ότι

κ. Ανέστης

θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλα τα

οχήματα τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Υπολιμενάρχης Καβάλας κ. Αθανάσιος Βρύζας
ο οποίος δήλωσε ότι το Λιμενικό σώμα έχει άριστη συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους Φορείς και είναι σε ετοιμότητα να συνδράμει σε επιχείρηση μαζικής
μετακίνησης πολιτών και σε κάθε έκτακτη περίσταση.
Από την πλευρά του στρατού πήρε το λόγο ο Αντισυνταγματάρχης Μυλωνάς
Χρήστος της ΧΧης Τ.Θ. Μεραρχίας ο οποίος δήλωσε ότι η Μεραρχία διαθέτει σε
ετοιμότητα δύο πεζοπόρα τμήματα αν προκύψει ανάγκη εμπλοκής καθώς επίσης
μπορεί να διαθέσει μηχανήματα αν υποβληθεί αίτημα.
Επόμενος ομιλητής ήταν ο Αερολιμενάρχης κ. Ηλίας Γιαρμαντζίδης ο οποίος
δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος από τη συνεργασία και εξέφρασε την ελπίδα ότι
και φέτος θα αντιμετωπισθούν με επιτυχία όποια φαινόμενα προκύψουν.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας κ. Κουνάκος
Κων/νος ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του που οι Δήμοι του Νομού έχουν
προμηθευτεί με εξοπλισμό και μηχανήματα και έχουν προγραμματίσει την
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προμήθεια νέων. Όσον αφορά το σχεδιασμό της Υπηρεσίας του κατά του φετινή
περίοδο ενημέρωσε ότι έχει προβεί σε δύο νέες εργολαβίες για την αντιμετώπιση
των χιονοπτώσεων, μία για τους ηπειρωτικούς δήμους με τη μίσθωση δύο
εκχιονιστικών οχημάτων και μία για το νησί

της Θάσου με ένα εκχιονιστικό

μηχάνημα και ένα JCP. Παράλληλα έχει εξασφαλιστεί μέσα από αυτές τις
εργολαβίες και επαρκής ποσότητα αλατιού που αφορά 200 τόνους για Θάσο και
323 τόνους για τον υπόλοιπο νομό.
Υπάρχουν ακόμη 4 εκχιονιστικά οχήματα της Υπηρεσίας τα οποία όμως είναι
παλαιά και παρουσιάζουν προβλήματα συντήρησης καθώς επίσης, δύο ισοπεδωτές
γαιών και δύο φορτωτές, όπως επίσης και ένα όχημα που παραχωρήθηκε από τον
TAP. Το πρόβλημα είναι όμως η έλλειψη προσωπικού, όπως τόνισε με έμφαση,
που θα πρέπει να τα στελεχώσει πλήρως και για όλες τις βάρδιες αν χρειαστεί.
Όσον αφορά τον Αγ. Σίλα και το περιστατικό που δημιούργησε προβλήματα την
περσινή περίοδο, ανέφερε ότι τα εκχιονιστικά οχήματα δεν μπορούν να
επιχειρήσουν κάτω από ένα όριο ταχύτητας και ζήτησε να βελτιωθούμε στο θέμα
του συντονισμού των Υπηρεσιών από την Πολιτική Προστασία η οποία θα πρέπει
να ενημερώνεται άμεσα. Τέλος ζήτησε από όλους να αναδείξουν πάνω από όλα
την μεταξύ τους συνεργασία διότι όπως είπε δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε και ο
πολίτης πληρώνει φόρους για να απολαμβάνει τις υπηρεσίες του κράτους.
Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Προϊστάμενος της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας
ΠΕ Καβάλας κ. Καστανάς Λεωνίδας ο οποίος δήλωσε ότι η Υπηρεσία του θα
ενημερώσει με έγγραφο τους Φορείς των αγροτών και κυρίως των κτηνοτρόφων οι
οποίοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες ποσότητες ζωοτροφών
προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα αποκλεισμού εξ αιτίας σοβαρής
χιονόπτωσης.

Ανέφερε

επίσης

ότι

σε

ακραίες

περιπτώσεις

αποκλεισμού

εγκαταστάσεων θα ζητηθεί βοήθεια από τους Δήμους και την Περιφέρεια και όσον
αφορά συνθήκες ισχυρού παγετού θα γίνει έγκαιρη ενημέρωση για τη λήψη
ιδιαίτερων μέτρων.
Τέλος για το θέμα των καταστροφικών πλημμυρών του Νέστου και τις
επιπτώσεις τους, δήλωσε ότι έχει γίνει καταγραφή των ζημιών αλλά όπως τόνισε οι
διαδικασίες είναι χρονοβόρες για την απόδοση ζημιών.
Στο

σημείο

αυτό

Αντιπεριφερειάρχης

ο

Πρόεδρος

του

ΣΟΠΠ

ΠΕ

Καβάλας

και

κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος ζήτησε και πήρε την έγκριση

του σώματος για:
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Την κατανομή των αρμοδιοτήτων όπως αυτές προτείνονται από την

εισήγηση.


Την ‘’Συμφωνία’’ των εμπλεκόμενων φορέων για το 2018-2019 όπως

τροποποιήθηκε.
Κλείνοντας

τις

εργασίες

του

Οργάνου,

και

αφού

ευχαρίστησε

τους

παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, ανέφερε ότι παρά τα προβλήματα που
υπάρχουν, θα πρέπει να συντονιστούμε καλλίτερα και ο κάθε φορέας θα πρέπει να
βρίσκεται σε ετοιμότητα ολοκληρώνοντας τα σχέδια και τα μνημόνια ενεργειών και
γενικά στοιχεία και τηλέφωνα υπευθύνων που έχουν μεταβληθεί και όποιες άλλες
παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν. Ζήτησε από τις Υπηρεσίες κυρίως, να
ενημερώνουν άμεσα την Πολιτική Προστασία όταν έχουμε συμβάντα για να
αποφύγουμε έτσι, περιπτώσεις του παρελθόντος όπου είχαμε σημαντικά γεγονότα
(με κατολισθήσεις κλπ), δίχως να ενημερώνεται η ΠΠ και ο Αντιπεριφερειάρχης από
τους αρμόδιους Φορείς.
Τέλος, ευχήθηκε καλό Χειμώνα και καλή επιτυχία στο έργο όλων/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΠ

Δρ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Τσολάκης Σταύρος, Περιφ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας
2. Γρανάς Αρχέλαος, Περιφ. Σύμβουλος της μειοψηφίας
3. Δήμαρχοι, Εκπρόσωποι ΠΕΔ και Προϊστάμενοι Τμ. Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
4. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
5. Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Α.Μ.Θ.
6. Διοικητής ή εκπρόσωπος ΧΧ ΤΘ.Μ.
7. Δ/ντής της Α. Δ. Καβάλας
8. Λιμενάρχης Καβάλας
9. Δκτές Π.Υ. Νομού
10. Διοικητής Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης
11. Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Ν. Καβάλας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
12. Δ/ντής Δασών Ν. Καβάλας και Δασάρχες Καβάλας και Θάσου
13. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφ. Ενότητας Καβάλας
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14.
‘’ Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περ. Ενότητας Καβάλας
15.
‘’ Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ενότητας Καβάλας
16.
‘’ Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφ. Ενότητας Καβάλας
17.
‘’ Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Καβάλας.
18.
‘’ Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Καβάλας
19. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας
20. ΕΚΑΒ Καβάλας
21. Προϊστάμενος Εφορίας Αρχαιοτήτων Καβάλας και Θάσου.
22. Δ/ντές Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας
23. Προϊστάμενος Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»)
24. ΔΕ.Δ.ΔΗΕ. Καβάλας
25. ΟΤΕ Καβάλας
26. ΔΕΥΑ Καβάλας
27. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ.Υπηρεσία Κομοτηνής
28. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας
29. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
30. ΤΕΕ
31. ΕΑΣ Καβάλας
32. ΕΑΣ Παγγαίου
33. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
34. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου
35. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας
36. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Φιλίππων
37. Πρόεδρος ΚΤΕΛ Καβάλας
38. Πρόεδρος Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας
39. Εκπρόσωπος του Ε.Ο.Σ. Καβάλας
40.
‘’ του Φυσιολατρικού Πολιτιστικού. Συλλόγου Ζυγού
41.
‘’ του Κυνηγετικού Συλλόγου Καβάλας
42.
‘’ του
‘’
‘’
Ελευθ/λης
43.
‘’ του
‘’
‘’
Χρυσ/λης
44.
‘’ του Ελλ. Ορειβ. Φιλοδασικού Αθλ. Συλ. Παγγαίου
45.
‘’ του Συλλ. Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας
46.
‘’ της Διασωστικής Ομάδας Καβάλας
47.
‘’ του Συλλόγου Καταδρομέων-Ειδικών Δυνάμεων Ν.Καβάλας «Ο ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
48.
‘’ του Συλλόγου Πυρ/σίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος Ραχωνίου
Θάσου Ν. Καβάλας
49.
‘’ του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών & Ναυαγοσωστών Περ.Τμ. Καβάλας
50.
‘’ του
Συλλόγου Χιονοδρομίας και Ορειβασίας Καβάλας
51.
‘’ της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
52.
‘’ της
Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Καβάλας.
53. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ-Πολιτικής Προστασίας.
Για κοινοποίηση:
1) Υπουργείο Εσωτερικών/ΓΓΠΠ
1) ΠΑΜΘ/Γραφείο Περιφερειάρχη
Εσωτ. Διανομή
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας
2) Τμήμα Πολιτ. Προστασίας Π.Ε. Καβάλας
3) Γραφείο τύπου.
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