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                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ     27  Δεκεμβρίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ              Αρ. Πρωτ: Φ311-ΣΟΠΠ/1811 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                       ΠΡΟΣ 
Ταχ. Δ/νση     : Εθν. Αντίστασης 20 1.ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ταχ. Κώδ.      : 65110 ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 
Πληροφορίες  : Κυρ. Δαμιανού Δημοκρατίας 1 
Τηλέφωνο      : 2513/503257 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
TELEFAX       : 2510/228822 2. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
e-mail             : cp.kavala@pamth.gov.gr ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ 
 (αποστολή μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 
 

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

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΣΤΙΣ 15/11/2019 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 2019 – 2020». 
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. 7767/30-10-2019 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π «Σχεδιασμός και δράσεις Π.Π 

για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων ΑΔΑ: 
ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ». 

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/ 1493/04-11-2019 Πρόσκλησή μας σχετικά με το 
θέμα. 

 
Συγκλήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Π.Ε. Καβάλας 

στις 15 Νοεμβρίου 2019 ώρα 09:30 π.μ. στην  αίθουσα Συνεδριάσεων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας «Νικόλαος Μάρτης» (Ισόγειο, πρώην αίθουσα του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου), υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. 

Κων/νου Αντωνιάδη 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 2019– 2020». 

 
 

 
Στο ΣΟΠΠ προσκλήθηκαν οι παρακάτω: 

 
Μέλη Σ.Ο.Π.Π. 

1. Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πολίτης Αλέξιος 
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. Δκτής ΧΧης ΤΘ Μεραρχίας 
8. Προϊστάμενος Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας 
9. Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας 
10. Λιμενάρχης Καβάλας 
11. Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 
 Διοίκησης 
12. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας 
13. Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας 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 

      Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους 
1. Δήμος Καβάλας 
2. Δήμος Θάσου 
3. Δήμος Παγγαίου 
4. Δήμος Νέστου 
5. Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Ν. Καβάλας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης 
6. Δντής Δασών 
7. Δασάρχης Καβάλας 
8. Δασάρχης Θάσου 
9. Διοικητής Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης 
10. ΠΥ Ελευθ/λης 
11. ΠΥ Χρυσ/λης 
12. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ενότητας Καβάλας 
13.         ‘’             Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφ. Ενότητας Καβάλας 
14.         ‘’             Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Καβάλας 
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15. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας 
16.          “             τμήματος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Καβάλας 
17. Προϊστάμενος Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») 
18. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας 
19. ΤΕΕ 
20. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής 
21. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο 
 χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας 
22. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
23. ΔΕΗ / ΔΕΗ Νέστου (Τομέας Λειτουργίας & Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων) 
24. Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας 
25. Ο.Τ.Ε. Ν. Καβάλας 
26. EKAB N. Καβάλας 
27. Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης 
28. Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 
29. Οργανισμός Λιμένα Καβάλας 
30. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας 
31. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου 
32. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 
33. Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 
34. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσούπολης 
35. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου 
36. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας 
37. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Φιλίππων 
38. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας- Ισμαρίδας 
39. Ο Εντεταλμένος σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα ΠΑΜΘ 
 
Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν: 
Α. ΜΕΛΗ 
1. Ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης  
2. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας 

Θράκης κ. Αναστασίου Αλέξιος 
3. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Α.Μ.Θ. κ. Κων/νος Χουβαρδάς 
4. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας κ. Κιβράκης Σταύρος 
5. Ο εκπρόσωπος της ΧΧ ΤΘ Μεραρχία Σχης (ΠΖ) κ. Ελευθεριάδης Θεόδωρος 
6. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας Β΄ Υπδ/ντης κ. Αναγνωστόπουλος 

Γεώργιος 
7. Ο Δ/κτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας κ. Δαδούδης Κων/νος 
8. Ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Καβάλας Ανθ/ρχος κ. Γκαβανάς Αθανάσιος  
9. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμενης 

Διοίκησης κ. Ιωάννης Καπετανγιάννης. 
10. Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας κ. Κουνάκος Κων/νος 
11. Ο Εκπρόσωπος Περιφερειακού συστήματος Υγείας κ. Μπαντερμάς Νικόλαος 

       Εθελοντικές Ομάδες  
1. Οι εκπρόσωποι του  Συλλόγου Καταδρομέων-Ειδικών Δυνάμεων Ν. Καβάλας «Ο 

ΜΕΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» κ. Ατζεμιδάκης Παράσχος & κ. Πετρίκογλου Ευθύμιος.  
2. Οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού κ. Αρζουμανίδης Αθανάσιος & η κ. Καλαϊτζή 

Ασπασία 
3. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας) κ. Πολίτης 

Σπύρος 
4. Ο εκπρόσωπος του κυνηγετικού Συλλόγου Ελευθ/λης κ. Κωνσταντίνου Ιωάννης                              
5. Ο εκπρόσωπος του κυνηγετικού Συλλόγου Χρυσ/λης  κ. Θεόδωρος Πατσίλας                          
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      Β. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ 
  

1. Από το Δήμο Καβάλας ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κ. Σταυρίδης Κυριάκος, ο 
υπεύθυνος του γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Μουμτζής Γεώργιος και η 
αναπληρώτρια Προϊσταμένη τμήματος Καθαριότητας κ. Ευθυμιάδου Παναγιώτα. 

2. Από το Δήμο Θάσου  ο Αντιδήμαρχος Περ/ντος & Π.Π. κ. Πυρήνας Ευστράτιος και η 
αρμόδια υπάλληλος του γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Τσούπρα Στέλλα.    

3. Από το Δήμο Παγγαίου ο Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτικής Προστασίας κ. Τσάκαλος 
Κων/νος και ο υπεύθυνος του γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Τσαβδαρίδης 
Θεόδωρος. 

4. Από το Δήμο Νέστου ο Αντιδήμαρχος  κ. Μερμελέγκας Γεώργιος και ο Προϊστάμενος του 
τμήματος Καθαριότητας κ. Κανδυλάκης Ηλίας. 

5. Ο Εντεταλμένος σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα ΠΑΜΘ κ. Ανδρέας Καραγιώργης    
6. Η Δασάρχης Καβάλας κ. Γεωργούση Ζωή 
7. Η υπάλληλος της Δνσης Δασών Ν. Καβάλας κ. Στυλιάδου Δέσποινα. 
8. Ο Δκτής της ΠΕ.ΠΥ.Δ ΑΜΘ Αρχ/χος Αποστολίδης Μάριος 
9. Ο Δκτής ΠΥ Ελευθ/λης κ. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος. 
10. Ο Δκτής ΠΥ Χρυσ/λης κ. Παντζαρτζίδης Παναγιώτης. 
11. Ο Υπδκτης ΠΥ Καβάλας κ. Μανδρανής Κυριάκος  
12. Ο Αερολιμενάρχης της  Υ. Π. Α.  (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»). 

κ. Γιαρμαντζίδης Ηλίας 
13. Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Μυστακίδης Ζαφείρης   
14. Η Αν. Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου κ. Πηνελόπη Μάλαμα 
15. Ο εκπρόσωπος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας κ. Ταλιώτης 

Γεώργιος. 
16. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας κ. 

Καστανάς Λεωνίδας. 
17. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Νεστωρίδης   
18. Ο Υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικ/μιας Π.Ε. Καβάλας κ. Χρήστος 

Ρεγγούζας 
19. Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Η Α.Ε του συγκροτήματος Νέστου κ. Φώτου Φώτης  
20. Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχ/σης Εθν. Πάρκου Α.Μ.Θ κ. Γεώργιος Γκαϊτατζης  
21. Η Υπάλληλος του Φορέα Διαχ/σης Δέλτα Βιστωνίδας Ισμαρίδας & Θάσου κ. Αναστασία 

Μιρλή  
22. Ο εκπρόσωπος του Ο.Λ.Κ. Α.Ε κ. Κιουρτσής Παναγιώτης  
23. Ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε κ. Ιωάννης Χαλεπιάδης  
24. Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Χρυσούπολης κ. Καβάζης Αθανάσιος. 
25. Ο υπάλληλος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Α.Μ.Θ. κ. Αθανάσιος 

Ναλμπάντης 
26. Ο υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας κ. Δαμιανού Κυριάκος 
 
 

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κων/νος 

Αντωνιάδης, 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 2019-2020» με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. 
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 Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους 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 2019-2020 και ιδιαίτερα τους Αντιδημάρχους των 

Δήμων Θάσου, Παγγαίου, Καβάλας και Νέστου, τον Προϊστάμενο της Δνσης Πολιτικής 

Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης τον Προϊστάμενο της 

Δνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ, τον Προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας ΠΕ Καβάλας, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα ΠΑΜΘ κ. 

Ανδρέα Καραγιώργη τους εθελοντές τον κάθε ένα από τους παρόντες. 

 Αναφέρθηκε στις πλημμύρες στην Μάντρα Αττικής που εξελίχθηκαν πριν δυο (2) 

χρόνια και στις καταστροφικές συνέπειες που είχε το φαινόμενο στην περιοχή. 

Επισήμανε την σπουδαιότητα του ΣΟΠΠ της Π.Ε. και των ΣΤΟ των Δήμων που θα 

ακολουθήσουν για την χειμερινή περίοδο 2019-2020.  

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντιπυρική περίοδο η οποία έκλεισε με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού η συνολική έκταση  των αγροτοδασικών πυρκαγιών 

ήταν περίπου τριάντα (30) στρεμμάτα. Τόνισε ότι εκδηλώθηκαν ελάχιστες πυρκαγιές σε 

σχέση με προηγούμενα έτη και αυτό είναι ενδεικτικό της άψογης συνεργασίας και 

αποτελεσματικότητας όλων των φορέων. Επισήμανε ότι αυτή την άριστη συνεργασία 

οφείλουμε να την  διατηρήσουμε για να ανταποκριθούμε στην επικείμενη χειμερινή 

περίοδο που θα διανύσουμε. Συμπλήρωσε ότι παρότι έχουμε σοβαρή έλλειψη σε 

ανθρώπινο δυναμικό, χρηματικών πόρων και μηχανημάτων πρέπει να ανταποκριθούμε 

στα φαινόμενα που θα προκύψουν όπως οι πλημμύρες και οι χιονοπτώσεις.  

 Ανέφερε ότι 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 και για τους Δήμους (Δημοτικό οδικό δίκτυο), την Εγνατία 

Α.Ε. κ.λ.π. Τόνισε την σπουδαιότητα των προγνώσεων της Ε.Μ.Υ, τις οποίες πρέπει να 

παρακολουθούμε και να αξιοποιούμε, όπως επίσης και τα σχέδια αντιμετώπισης 

επικίνδυνων φαινομένων τα οποία θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένα οι 

εμπλεκόμενοι φορείς. 

Επισήμανε την διαρκή ετοιμότητα όλων των φορέων και αναφέρθηκε σε κάποιες 

μικρές κατολισθήσεις, που συνέβησαν σε περιοχές του Δήμου Παγγαίου. Στη συνέχεια 

μίλησε για τις αστοχίες δεκαετιών σε έργα και υποδομές όταν οι αρμοδιότητες ήταν 

στους Δήμους, οι οποίες τώρα έχουν μεταφερθεί στην Περιφέρεια. Ανέφερε ότι δεν έχει 

την δυνατότητα η Περιφέρεια άμεσα να αποκαταστήσει όλες αυτές τις αστοχίες αλλά 
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αξιολογούμε και αποκαθιστούμε όλα τα επικίνδυνα σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. 

  Τόνισε ότι υπάρχει άψογη συνεργασία και με τους τέσσερις (4) Δήμους του Νομού και 

ζήτησε στο επόμενο ΣΟΠΠ να παραβρεθούν όλοι οι Δήμαρχοι λόγω τις σπουδαιότητας του 

Συντονιστικού Οργάνου. Τέλος ευχαρίστησε τον Προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας Π.Ε. Καβάλας κ. Κιβράκη και τον Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ 

κ. Χουβαρδά για άψογη συνεργασία τους και ευχήθηκε να ανταποκριθούμε όλοι στην επικείμενη 

χειμερινή περίοδο.  

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.). 
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. 
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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  

 
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. 
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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. 

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. 
 

 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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  
(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. 
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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 2018, για αποχιονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου 
από Δήμους και Δ/νση Τεχνικών Έργων και για την περίοδο 2019-2020. 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ  2019-2020 

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 +  

                                                                                     Δ/νσης Τεχνικών Έργων   

 5)    Θάσος           :  Συνεργασία       Δήμου Θάσου +  

                                                                 Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας

  

 6)     Π. Καβάλα – Χαλκερό :   Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας  
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7)    «Φιλοξένια» :   Δήμος Καβάλας    

 

8)       VII Μεραρχίας :        Δ/νση Τεχνικών Έργων (Αγ. Σίλας – «ΕΓΝΑΤΙΑ») 

                                            Δήμος Καβάλας («ΕΓΝΑΤΙΑ» – Κέντρο πόλης)                                       

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.»  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντωνιάδης 
Κων/νος έδωσε το λόγο στον  Προϊστάμενο της Δνσης  Πολιτικής  Προστασίας 
ΠΑΜΘ κ. Κων/νο Χουβαρδά ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους 

δήλωσε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ΣΟΠΠ γιατί είναι το πρώτο για τις νέες διοικήσεις 

τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε Δημοτικό επίπεδο. Ανέφερε την χρησιμότητα του 

σχεδιασμού και την ενεργοποίηση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε φαινομένου.  

Επισήμανε προς τους Δήμους να ενεργοποιήσουν τους Προέδρους των τοπικών 

Κοινοτήτων οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουν την πληροφορία, όπως και η Αστυνομία και 

η Πυροσβεστική, για μια δύσκολη κατάσταση στον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας 

της Π.Ε Καβάλας, ώστε να γίνει η καλύτερη διαχείριση και αποκατάσταση ενός έντονου 

φαινομένου. 

 Ανέφερε ότι είμαστε εν αναμονή μετά από ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Π δύο (2) 

σχεδίων, όπου το πρώτο αφορά πλημμυρικά φαινόμενα με την ονομασία Δάρδανος και 

το δεύτερο με την ονομασία Ιόλαος που θα αφορά τις Πυρκαγιές. Επισήμανε ότι όπως 

αναφέρει η εγκύκλιος, μετά τον σχεδιασμό θα υπάρχουν υποχρεωτικές ασκήσεις, άρα 

είναι πολύ σημαντική η συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την 

καλύτερη αντιμετώπιση ενός συμβάντος. Τόνισε ότι καλό θα ήταν κατά την διάρκεια 

ενός συμβάντος και κατά την βραχεία αποκατάσταση να παίρνονται μέτρα πρόληψης, 

όχι μόνο να το φέρουν στην πρότερη κατάσταση, αλλά να το ενισχύουν με τα 

απαραίτητα πρόσθετα έργα ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον οποιαδήποτε 

καταστροφή.   
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 Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας, του συντονισμού 

και της ενημέρωσης  όλων των εμπλεκόμενων φορέων κατά την διάρκεια μιας κρίσης. 

Τέλος επισήμανε το πόσο σημαντικό είναι όλοι οι φορείς να έχουν μια κοινή εικόνα για 

το τι πραγματικά έχει συμβεί και να γίνει προτεραιοποίηση  των αναγκών με κοινή 

δράση στοχευμένα.  

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 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. 

Επιγραμματικά αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας που 

αποκτήθηκε από τα τρία μεγάλα καταστροφικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Νομό 

τα προηγούμενα χρόνια και επικεντρώθηκε στις έντονες χιονοπτώσεις του 2017, στις 

πλημμύρες του Δήμου Νέστου του 2018 και στην μεγάλη δασική πυρκαγιά του 2016 

στον Δήμο Θάσου όπου δοκιμάστηκε ο μηχανισμός. Εκθείασε τον υψηλό βαθμό 

ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου ανταποκρίθηκε άμεσα και με 

επαγγελματισμό. Τόνισε επίσης την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δασικές 

πυρκαγιές και στις πλημμύρες και τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας στη Θάσο, λόγω 

αποψίλωσης μεγάλων λεκανών απορροής.       

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  καταστροφικά γεγονότα  

των τελευταίων χρόνων, 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 στον Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης κ. Αναστασίου 
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Αλέξιος ο οποίος σημείωσε ότι έχει κοινοποιηθεί η εγκύκλιος για το σχεδιασμό και 

δράσεις Π.Π για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων και καθορίζει τις αρμοδιότητες επακριβώς για κάθε φορέα. Ανέφερε ότι 

θα πρέπει να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τα δελτία καιρού που στέλνει η 

Αποκεντρωμένη ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. 

Αναφέρθηκε στο έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. όπου επισημαίνει  τον άμεσο καθαρισμό 

όλων των φρεατίων και την παροχή στοιχείων που ζήτησε η Αποκεντρωμένη Δ/ση. 

Ανέφερε ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι ευθύνη των Περιφερειών αλλά επειδή 

η Περιφέρεια είναι επιφορτισμένη με πολλά, υπάρχει δυνατότητα της ανάληψης 

υποχρέωσης από τους Δήμους, ύστερα από προγραμματική σύμβαση με την 

Περιφέρεια. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα των ιρλανδικών διαβάσεων και 

την ελλιπή σήμανση με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να προκαλούνται πολλά 

ατυχήματα. 

Έπειτα ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κων/νος 

Αντωνιάδης  έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα 
ΠΑΜΘ κ. Ανδρέα Καραγιώργη ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παραβρισκόμενους 

ανέφερε ότι η Περιφέρεια θα ανταποκριθεί σε ότι της ζητηθεί. Επισήμανε την 

σπουδαιότητα της πρόληψης έτσι ώστε όπως είπε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές 

συνέπειες μετά από ένα καταστροφικό φαινόμενο.   

Έπειτα το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών κ. Ιωάννης Καπετανγιάννης ο οποίος ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η 

οριοθέτηση πεδινής και ορεινής κοίτης στα υδατορέματα, τόσο του χερσαίου 

τμήματος όσο και της Νήσου Θάσου στο Νομό Καβάλας. Τόνισε ότι αυτή η 

οριοθέτηση ξεχωρίζει για το ποιος έχει την ευθύνη όσον αναφορά την εκτέλεση 

αντιπλημμυρικών έργων. Συνέχισε  αναφέροντας ότι στην ορεινή κοίτη ευθύνη έχει 

το Δασαρχείο ενώ στην πεδινή την ευθύνη έχει η Περιφέρεια. 

Ανέφερε ότι είναι σαφές ότι ο καθαρισμός ορεινής και πεδινής κοίτης αφορά μόνο 

την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και δεν υπεισέρχεται σε θέματα προστασίας 

υδατορεμάτων. Τόνισε ότι σε θέματα προστασίας και διαχείρισης υδατορεμάτων την 

ευθύνη έχει η Δασική Υπηρεσία και αν η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

θέλει να κατασκευάσει ένα τεχνικό έργο στην πεδινή κοίτη και απαιτείται η κοπή 

δασικής βλάστησης, οφείλει να πάρει έγκριση από την Δασική Υπηρεσία.     

Ανέφερε ότι στο χερσαίο τμήμα του Νομού τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε καμιά 

σοβαρή δασική πυρκαγιά ώστε να χρειαστούν να γίνουν σοβαρά αντιπλημμυριά 
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έργα στα ορεινά. Αντίθετα, συνέχισε, στην Θάσο είχαμε την δασική πυρκαγιά του 

2016, όπου η Δασική Υπηρεσία κατασκεύασε 210 χιλ. αντιδιαβρωτικά έργα, με 

κατασκευή κορμοδεμάτων και επιπλέον 305 αντιπλημμυρικά έργα για την 

κατασκευή ξυλοφραγμάτων σε διάφορες περιοχές. Επίσης ανέφερε ότι 

προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα άλλα 37 αντιπλημμυρικά έργα με 

κατασκευή ξυλοφραγμάτων.  

Τόνισε ότι παρόλο ότι κατασκευάστηκαν πολλά αντιπλημμυρικά έργα στη Θάσο, 

σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πλημμυρικά 

φαινόμενα και αυτό γιατί αρκετά τμήματα της πεδινής κοίτης έχουν κλείσει και 

ανέφερε ως παράδειγμα την περιοχή της Καλλιράχης όπου κατά τον Αναδασμό 

έχουν δοθεί πεδινές κοίτες για καλλιέργεια.   

Τέλος ανέφερε ότι η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει γίνει άλλα 

δεν είναι ορατή γιατί τα φυτά είναι μικρά και στις περιοχές που δεν έχουμε φυσική 

αναγέννηση η Δασική Υπηρεσία από φέτος θα ξεκινήσει τις αναδασωτικές 

διαδικασίες. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δκτής της ΠΕ.ΠΥ.Δ ΑΜΘ Αρχ/χος Αποστολίδης  
Μάριος ο οποίος ανέφερε ότι το Π.Σ. κινητοποιείται και εφαρμόζει τα 

προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια τόσο σε επίπεδο Δ/νσων Νομών όσο και σε 

Περιφερειακό επίπεδο όταν οι δυνάμεις του Νομού δεν επαρκούν και εφαρμόζουμε 

το σχέδιο ενίσχυσης των υπηρεσιών από όμορες Υπηρεσίες και την 4η ΕΜΑΚ. 

Τόνισε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών, την βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και του συντονισμού.  

Επισήμανε ότι το Π.Σ. πάντα αξιολογεί κάθε πληροφορία από το τόπο της 

καταστροφής, κλιμακώνει την δράση του και στην συνέχεια ανάλογα με την φύση 

και την έκταση των συμβάντων, αιτείται την συνδρομή των υπόλοιπων φορέων.   

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ/κτής της ΠΥ Καβάλας κ. Κων/νος Δαδούδης ο 

οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στα επιχειρησιακά 

σχέδια τα οποία όπως είπε πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες. 

Ανέφερε επίσης ότι το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών που οφείλεται στην 

αμέλεια ή στη πρόθεση έχουμε τη δυνατότητα να το περιορίσουμε μέσα από την 

πληροφόρηση ή ενημέρωση των πολιτών. Δυστυχώς για τα καιρικά φαινόμενα 

όπως οι πλημμύρες και οι χιονοπτώσεις τον πρώτο λόγο έχει η φύση και οφείλουμε 

να είμαστε προετοιμασμένοι μέσα από τα σχέδια για την καλύτερη αντιμετώπισή 

τους. 
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Στη συνέχεια ανέφερε ότι στη Π.Υ Καβάλας δεν έχουν καταγράψει έντονα 

πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων. Για τις 

χιονοπτώσεις ανέφερε ότι η υπηρεσία είναι σε ετοιμότητα παρότι δεν είναι συχνό 

φαινόμενο ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα, οι περιφερειακοί δρόμοι να είναι 

προσπελάσιμοι, ώστε να μπορούν τα πυροσβεστικά οχήματα να προσεγγίσουν σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μετά από κλήσεις πολιτών. Τέλος ανέφερε την 

σπουδαιότητα της συνεργασίας και της μεταφοράς της πληροφορίας. 

Έπειτα πήρε το λόγο ο Δκτής της Π.Υ Ελευθ/λης κ. Παπαδόπουλος 
Χαράλαμπος ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους ανέφερε ότι ο 

Δήμος Παγγαίου βρίσκεται στους πρόποδες του Συμβόλου και του Παγγαίου όρους 

και πλήττεται πολλές φορές από πλημμυρικά φαινόμενα η περιοχή. Τόνισε ότι το 

μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή του Οφρυνίου και στην Παραλία 

της Τούζλας, όπου μετά από αυτοψία που πραγματοποιήσαμε ανακαλύψαμε ότι το 

φαινόμενο αυτό οφείλεται στην κατασκευή του δρόμου της Εγνατίας Οδού όταν και 

έκοψε το ρέμα  και την οδό διαφυγής των νερών στην θάλασσα.  

Ανέφερε ότι η Π.Υ μετά από ένα πλημμυρικό φαινόμενο είναι υποχρεωμένη να 

διενεργήσει αυτοψία στην περιοχή για τα ακριβή αίτια και να την κοινοποιήσει στην 

Εισαγγελία. Επισήμανε ότι πρέπει να αποσαφηνισθεί η αρμοδιότητα του 

καθαρισμού των ρεμάτων καθώς και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι πολίτες για την αποζημίωση μετά από πλημμυρικά φαινόμενα, σε 

σπίτια και επιχειρήσεις. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος της Δνσης  Πολιτικής  
Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Κων/νος Χουβαρδάς ο οποίος απαντώντας στο Δκτή της 
Π.Υ Ελευθ/λης ανέφερε ότι όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή  γίνετε μια πρώτη 

γνωστοποίηση από την Περιφέρεια και την ΔΑΕΦΚ, εφόσον οριοθετηθεί η περιοχή 

γίνονται αιτήσεις στους Δήμους για την αποζημίωση των κατοικιών και στην 

Περιφέρεια για τις επιχειρήσεις. Τέλος ανέφερε ότι για να μην ταλαιπωρούνται οι 

πολίτες σε συνεννόηση με τους Δήμους, όλες οι αιτήσεις γίνονται στους Δήμους και 

όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, διαβιβάζονται οι αιτήσεις των επιχειρήσεων στις 

Περιφέρειες.   

  Έπειτα πήρε το λόγο ο Δκτής της Π.Υ Χρυσ/λης κ. Παντζαρτζίδης 
Παναγιώτης ο οποίος ανέφερε η Π.Υ είναι σε ετοιμότητα και όταν χρειαστεί θα είναι 

έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε φαινόμενο. Αναφέρθηκε στις περσινές 

πλημμύρες που έπληξαν τον Δήμο Νέστου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

τους.  
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Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Πολιτικής  Προστασίας της ΠΕ 
Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης ο οποίος ανέφερε ότι η αστυνομία είναι ένας πολύ 

βασικός παράγοντας του Μηχανισμού Πολτικής Προστασίας με τα μέσα και το 

προσωπικό που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να ελέγχει την πληροφορία, ούτως 

ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των δυνάμεων, διότι δυστυχώς 

δεχόμαστε πληροφορίες που μπορούν να μας αποπροσανατολίσουν. Επισήμανε 

ότι σε μια κρίση υπάρχουν προτεραιότητες, εκεί χρειάζεται η σωστή καταγραφή και 

σε αυτό το κομμάτι η Αστυνομία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.  

Έπειτα πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας 
Υπδ/ντης κ. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος ο οποίος ανέφερε ότι η Αστυνομική 

Δ/νση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο οποιαδήποτε κρίση. 

Επισήμανε ότι ιδιαίτερη σημασία δίνουν στην πρόσβαση στο νοσοκομείο και σε ότι 

άλλο ζητηθεί σε συνεργασία με όλους τους φορείς. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της ΧΧ ΤΘ Μεραρχία Σχης (ΠΖ) κ. 
Ελευθεριάδης Θεόδωρος ο οποίος ανέφερε ότι τηρούν τα σχέδια αντιμετώπισης 

και είναι σε ετοιμότητα δυο (2) ωρών και έξ (6) ωρών σε περιπτώσεις ανάγκης. 

Υπενθύμισε ότι μόνο μέσω της Γ.Γ.Π.Π και Υπουργείου θα πρέπει να δέχονται 

αιτήματα για οποιαδήποτε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό. Τέλος ανέφερε ότι 

έχουν οριστεί εκπρόσωποι σε όλα τα συντονιστικά όργανα σε όλο τον Νομό γιατί 

θεωρούν την σωστή επικοινωνία και πληροφόρηση πολύ σημαντική.   

Έπειτα πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Καβάλας Ανθ/ρχος κ. 
Γκαβανάς Αθανάσιος ο οποίος ανέφερε ότι το Λιμενικό Σώμα δεν έχει πολύ 

μεγάλη συμμετοχή στις κρίσεις, απλώς διευκολύνει την από θαλάσσης μεταφορά σε 

μηχανήματα από και προς την Θάσο. Τέλος ανέφερε ότι είναι σε ετοιμότητα για να 

ανταποκριθούν σε ότι τους ζητηθεί. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Πολιτικής  Προστασίας της ΠΕ 
Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης ο οποίος ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικός ο 

ρόλος της Εγνατίας Οδού και όποτε χρειαστήκαμε την βοήθειά τους 

ανταποκρίθηκαν άμεσα. Επίσης συμπλήρωσε ότι η Εγνατία Οδός είναι και μια 

εναλλακτική οδός όταν έχουμε πρόβλημα εντός της πόλης, την χρησιμοποιούμε για 

να συμπιέσουμε τους χρόνους ανταπόκρισης.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Εγνατίας Οδού Α.Ε. – 9ο χλμ 
Θεσ/νίκης-Καβάλας κ. Ταλιώτης Γεώργιος ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρία είναι 

έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο με σαράντα δύο (42) 

οχήματα αποχιονισμού, έξη (6) μηχανήματα έργου φορτωτές και μεγάλες ποσότητες 
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άλατος. Τόνισε ότι η εταιρία έχει μισθώσει ανάδοχο και έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός 

ρεμάτων και ότι πρόβλημα προκύπτει το αντιμετωπίζουμε άμεσα. Τέλος ανέφερε ότι 

το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι η διέλευση εντός της οδού, αδέσποτων ζώων 

που σύμφωνα με τον νόμο 4039/14 υπεύθυνοι οι κατά τόπους Δήμοι.  

Έπειτα πήρε το λόγο ο Αερολιμενάρχης της  Υ. Π. Α.  κ. Γιαρμαντζίδης Ηλίας 
ο οποίος εστίασε σε ένα πρόβλημα που δημιουργείται στη Θάσο μετά από έντονα 

φαινόμενα, δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο που οδηγεί στις κεραίες και 

ρώτησε γιατί η Δασική υπηρεσία δεν κάνει αποχιονισμό ενώ είναι δασικός δρόμος. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών κ. Ιωάννης Καπετανγιάννης ο οποίος επισήμανε ότι δεν 

είναι υπεύθυνο το Δασαρχείο για τον καθαρισμό του δρόμου από χιονοπτώσεις 

αλλά οι υπηρεσίες που ωφελούνται από την χρήση του. Επίσης ανέφερε ότι σε 

περίπτωση χιονόπτωσης θα πρέπει ή να μισθώσουν μηχάνημα ιδιώτη ή να 

συνεργαστούν με τον Δήμο και την Περιφέρεια για τον καθαρισμό του.  

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Πολιτικής  Προστασίας της ΠΕ 
Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο κ. 
Καπετανγιάννης για τον αποχιονισμό σε δασικούς δρόμους που εξυπηρετούν 

συγκεκριμένους φορείς, ότι την ευθύνη για τον αποχιονισμό τους έχουν όσοι κάνουν 

χρήση του συγκεκριμένου δρόμου και στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται 

μίσθωση μηχανήματος έργου ιδιώτη από τους φορείς.  

Ο εκπρόσωπος του Γ.Ν.Καβάλας κ. Μπαντερμάς Νικόλαος ήταν ο επόμενος 

ομιλητής ο οποίος ανέφερε ότι κύριο μέλημα είναι να υπάρχει πρόσβαση στους 

δρόμους προς τα Επείγοντα και την Κεντρική είσοδο εντός του Νοσοκομείου μετά 

από ένα έντονο καιρικό φαινόμενο. Τόνισε ότι την περσινή περίοδο μετά από 

σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά όλα τα 

προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Τέλος ανέφερε ότι το 

νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει και να σιτίσει άστεγους πολίτες την 

περίοδο που εξελίσσονται έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Πολιτικής  Προστασίας της ΠΕ 
Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης ο οποίος ανέφερε ότι θα επαναληφθεί η σύσκεψη 

στο νοσοκομείο και επισήμανε ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη διέλευση 

του μηχανήματος αποχιονισμού εντός του νοσοκομείου, το οποίο έχει ένα 

συγκεκριμένο πλάτος εργασίας.  

Έπειτα πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας 

κ. Κυριάκος Σταυρίδης  ο οποίος ανέφερε για την έλλειψη μέσων, μηχανημάτων 
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και χειριστών. Επισήμανε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο επιχειρεί το καλύτερο 

μηχάνημα που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Καβάλας και ανέφερε την 

αναγκαιότητα αποδέσμευσής του από το τον αποχιονισμό του Νοσοκομείου. Τέλος 

κατέληξε ότι το Νοσοκομείο θα μπορούσε να μισθώσει ένα μηχάνημα αποχιονισμού 

για ένα μικρό χρονικό διάστημα.    

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η Αν. Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Καβάλας-Θάσου κ. Πηνελόπη Μάλαμα η οποία ανέφερε ότι δεν έχουν άμεση 

εμπλοκή στην αντιμετώπιση των φαινομένων, άλλα διατηρούν τους χώρους 

αρμοδιότητας τους καθαρούς, συντηρούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να 

είναι λειτουργικός (π.χ αντλίες) και τοποθετούν προληπτικά σάκους με αλάτι σε 

διάφορα σημεία.  

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Πολιτικής  Προστασίας της ΠΕ 
Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης ο οποίος ανέφερε τον πολύ σημαντικό ρόλο που 

έχει η Δ.Ε.Η, αναφορικά με το πρόβλημα του ποταμού Νέστου, γιατί έχει την 

δυνατότητα να ανασχέσει της πλημμυρικές ροές, με την διαχείριση των φραγμάτων 

και να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις στην πεδιάδα του Νέστου. 

Έπειτα πήρε το λόγο ο Διευθυντής της Δ.Ε.Η Α.Ε του συγκροτήματος Νέστου 
κ. Φώτης Φώτου ο οποίος αναφέρθηκε σε τεχνικά στοιχεία αναφορικά με τα δύο 

φράγματα που έχουν κατασκευαστεί από Δ.Ε.Η Α.Ε και λειτουργούν σαν 

ταμιευτήρες, το φράγμα του Θησαυρού χωρητικότητας 700.000.000 κυβικών και το 

φράγμα της Πλατανόβρυσης  χωρητικότητας 85.000.000 κυβικών. Τόνισε ότι ο 

λόγος κατασκευής των φραγμάτων είναι ενεργειακός αφού λειτουργούν τρεις 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Επισήμανε ότι λόγω ενός σοβαρού προβλήματος σε μία μονάδα, η 

παροχετευτική ικανότητα των φραγμάτων για την φετινή χρονιά θα είναι κατά 50% 

μειωμένη στο συγκεκριμένο φράγμα (Πλατανόβρυσης). Ανέφερε ότι η διαχείριση 

έντονων πλημμυρικών φαινομένων για φέτος θα είναι δύσκολη, γι’ αυτό όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και να προβούν στον 

απαραίτητο καθαρισμό ώστε η κοίτη του ποταμού στο κατάντι κομμάτι να είναι 

προσπελάσιμη από τους μεγάλους όγκους νερού  που θα διαχειριστεί.  

Ανάφερε ότι την περσινή χρονιά η ΔΕΗ διαχειρίστηκε ένα πλημμυρικό φαινόμενο 

που είχε περίεργα χαρακτηριστικά με ισχυρές βροχοπτώσεις κυρίως στο εξωτερικό 

της τάξεως των 200 χιλιοστών σε 2 μέρες. Αυτό όπως είπε έδωσε μεγάλες παροχές 

στο Νέστο από Βουλγαρία και αν το ποτάμι είναι φραγμένο στα κατάντι είναι 

σίγουρο ότι θα πλημμυρίσει. Ζήτησε να διατηρούνται τα θυροφράγματα ανοιχτά 
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καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για να μπορούν να περάσουν αυτές οι μεγάλες 

ποσότητες νερού.  

Τέλος ανέφερε ότι στα πλαίσια των περιβαλλοντικών όρων που διέπουν την 

επιχείρηση, η Δ.Ε.Η έχει εκπονήσει μελέτη οριοθέτησης πλημμύρας και θραύσης 

φράγματος για όλο το ποτάμι το 2015, την οποία κοινοποίησε στην Π.Ε. Καβάλας.  

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος της Δνσης  Πολιτικής  
Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Κων/νος Χουβαρδάς ο οποίος ρώτησε αν κατάντι των 

φραγμάτων υπάρχει κάποιο σύστημα απευθείας καταγραφής της παροχής και αν 

μπορεί να έχει πρόσβαση η υπηρεσία στα δεδομένα αυτά.  

Ο κ. Φώτης Φώτου απάντησε για να δώσει πρόσβαση στα δεδομένα των 

παροχών απευθείας, θα πρέπει να πάρει άδεια από την κατασκευάστρια εταιρεία 

και ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στην Δ/νση Υδάτων.     

Ο κ. Κων/νος Χουβαρδάς επισήμανε ότι τα δεδομένα δεν τα θέλουν για 

στατιστικούς λόγους άλλα για να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση όταν αυξάνεται η 

παροχή.  

 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δκτής της ΠΕ.ΠΥ.Δ ΑΜΘ Αρχ/χος κ. 
Αποστολίδης  Μάριος ο οποίος ρώτησε από αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού, 

μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, ποιες περιοχές απειλούνται άμεσα με 

πλυμμηρικά φαινόμενα.  

Ο κ. Φώτης Φώτου απάντησε ότι καμία περιοχή δεν επηρεάζεται πέραν του 

Στρατοπέδου του Μηχανικού που έχει παρατηρηθεί και μέσα από μελέτες ότι θα 

πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα.  

Έπειτα πήρε το λόγο ο Προϊστάμενος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 
κ. Ιωάννης Νεστωρίδης ο οποίος ανέφερε ότι εκτός από το πρόβλημα με την 

διάβρωση στο ποταμό υπάρχει και ένα θέμα από μαρτυρίες κατοίκων, ότι κατά τις 

μεσημεριανές ώρες έρχεται ένας ανεξέλεγκτος πολύ μεγάλος όγκος νερού και 

χτυπάει τα πρανή με αποτέλεσμα να τα διαβρώνει. Επισήμανε ότι έχει υποστεί 

διάβρωση μια περιοχή 2 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρα στον κάμπο και 

κινδυνεύει και ο δρόμος πρόσβασης στα χωράφια. Τόνισε ότι αυτή η περιοδικότητα 

δεν έχει μια σταθερή ροή οπότε να μπορούν να το διαχειριστούν.   

Ο κ. Φώτης Φώτου απάντησε ότι η μονάδα στην Πλατανόβρυση έχει ελάχιστη 

παροχετευτική δυνατότητα 45 κυβικά/ δευτ. και στον Κεχρόκαμπο γίνεται 

εξομάλυνση, όπως είπε είναι αδύνατο να έχουμε τόσο μεγάλο κύμα με τέτοιες 

παροχές. Αναφέρθηκε στη περσινή περίοδο που όπως είπε είχαμε έντονα καιρικά 

φαινόμενα που αλλοίωσαν πολλές κοίτες κατά μήκος του ποταμού και είχαμε και 
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κατολισθήσεις. Τέλος ανέφερε ότι οι λειτουργείες τους είναι μεν περιοδικές αλλά 

γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή στη κοίτη.   

 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε κ. 
Ιωάννης Χαλεπιάδης ο οποίος ανέφερε είναι σε άμεση επικοινωνία με όλους τους 

φορείς και έχει μια πολύ καλή συνεργασία. Επισήμανε ότι σε περιπτώσεις έντονης 

χιονόπτωσης τα δρομολόγια διακόπτονται και είμαστε σε επικοινωνία με Αστυνομία 

και Δήμο αν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης. Επίσης πρόσθεσε ότι τα λεωφορεία 

είναι νέας τεχνολογίας χαμηλού δαπέδου και δεν μπορούν να τοποθετηθούν 

αντιολισθητικές αλυσίδες. Τέλος ανέφερε ότι δεν είναι εύκολη η τοποθέτηση 

χιονολάστιχων λόγω κόστους και πρακτικότητας, άλλα σκέπτονται να τοποθετήσουν 

σε μικρά λεωφορεία για την εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά για την περίπτωση του 

Νοσοκομείου.  

Ο κ. Σταύρος Κιβράκης  πρόσθεσε ότι εκείνη την ώρα συνιστούμε στον κόσμο 

να μην μετακινείται άσκοπα παρά  μόνο για σοβαρούς λόγους, για να μπορεί να 

διευκολύνεται ο μηχανισμός αντιμετώπισης των φαινομένων, με την απρόσκοπτη 

διέλευσή των οχημάτων αποχιονισμού.   

Έπειτα πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχ/σης Εθν. Πάρκου Α.Μ.Θ κ. 
Γεώργιος Γκαϊτατζής ο οποίος ανέφερε ότι κύριο μέλημα του Φορέα Διαχ/σης είναι 

η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αναφέρθηκε 

στην κατασκευή Ιρλανδικών διαβάσεων και της αρμοδιότητας πέραν της εποπτείας, 

της γνωμοδότησης στις αρχές για μελέτες και έργα της Περιφέρειας. Συμπλήρωσε 

ότι υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις  για κατασκευή Ιρλανδικών διαβάσεων για 

λόγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας.    

Επισήμανε ότι πρέπει να συνταχθεί μια συνολική μελέτη για τα πλημμυρικά 

φαινόμενα όπου θα εξετάζονται διάφορα μοντέλα και σενάρια αυξανόμενης 

ραγδαιότητας και σφοδρότητας, για να γνωρίζουμε τι επιπτώσεις θα έχει στην 

περιοχή και αναλόγως να κατηγοριοποιηθεί ώστε να είναι έτοιμος ο μηχανισμός να 

κάνει τις αντίστοιχες επεμβάσεις. Τέλος τόνισε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε 

τα δεδομένα του συστήματος απευθείας καταγραφής παροχής της Δ.Ε.Η για τον 

ποταμό Νέστο στην περιοχή των Τοξοτών.    

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Χρυσούπολης κ. Καβάζης 
Αθανάσιος ο οποίος εκθείασε την άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

Υπηρεσιών. Επισήμανε ότι το ΤΟΕΒ έχει προβεί στον καθαρισμό των 

περιφερειακών καναλιών αλλά δεν έχουν γίνει τα απαιτούμενα έργα στις κεντρικές 

αποστραγγιστικές τάφρους από την Περιφέρεια λόγω γραφειοκρατίας. Τόνισε ότι 
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γίνονται προσπάθειες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας αλλά οι 

διαδικασίες καθυστερούν την πραγματοποίηση έργων.     

Έπειτα πήρε το λόγο ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας κ. Καστανάς Λεωνίδας ο οποίος ανέφερε ότι θα 

ενημερώσει εγγράφως το επόμενο χρονικό διάστημα, τους φορείς που διακινούν 

ζωοτροφές ώστε να υπάρχει επάρκεια σε περιπτώσεις αποκλεισμού.  Στη συνέχεια 

αναφέρθηκε σε σημεία αγροτικών εκτάσεων, στα Τενάγη των Φιλίππων, όπου 

παρατηρείτε το φαινόμενο παρακράτησης νερών. 

Επισήμανε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δέχτηκε να εντάξει το έργο 

βελτίωσης και εξ χρονισμού της Δυτικής προσαγωγού στα χρηματοδοτούμενα έργα 

του ΕΣΠΑ. Τέλος τόνισε την σπουδαιότητα του έργου της Δυτικής προσαγωγού, την 

οποία χαρακτήρισε ως επικίνδυνη για πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του 

Νέστου.   

Έπειτα ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κων/νος 

Αντωνιάδης έδωσε το λόγο στον εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού κ. 
Αρζουμανίδη Αθανάσιο ο οποίος αναφέρθηκε στη ετοιμότητα του Ερυθρού 

Σταυρού και συγκεκριμένα σε μία ομάδα 42 ατόμων, οι οποίοι είναι έτοιμοι να 

επέμβουν όποτε χρειαστεί. Τέλος επισήμανε ότι έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν 

στην διάσωση και να προσφέρουν υγειονομική κάλυψη, αφού διαθέτουν την 

εκπαίδευση και τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.   

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας) κ. Πολίτη Σπύρο ο οποίος ανέφερε ότι η 

Ομάδα Διάσωσης είναι σε είκοσι τετράωρη ετοιμότητα να επέμβει και να συνδράμει 

σε ότι χρειαστεί. Έθεσε ένα θέμα για την καταγραφή των ατόμων με προβλήματα 

υγείας από τους Δήμους και τέλος αναφέρθηκε στην τοποθέτηση σακιών αλατιού σε 

διάφορα καίρια σημεία εντός της πόλης.  

Έπειτα πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του κυνηγετικού Συλλόγου Χρυσ/λης  κ.  
Θεόδωρος Πατσίλας ο οποίος ανέφερε ότι όποτε χρειαστεί τα μέλη του Συλλόγου 

θα ανταποκριθούν με τις γνώσεις και τα μέσα που διαθέτουν.  

 Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του  Συλλόγου Καταδρομέων-
Ειδικών Δυνάμεων Ν. Καβάλας «Ο ΜΕΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» κ. Ατζεμιδάκης 
Παράσχος ο οποίος αναφέρθηκε στην προσφορά, την ετοιμότητα και την εμπειρία  

του συλλόγου. Έκανε μια αναδρομή στην περσινή περίοδο όπου ο σύλλογος 

πραγματοποίησε με την καθοδήγηση του Δασαρχείου, αποκομιδή τριών (3) τόνων 

απορριμμάτων εντός δασικών εκτάσεων και για την εκτέλεση υπηρεσιών 
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πυρασφάλειας δασών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Τόνισε την επικινδυνότητα 

στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου (Σανατόριο) λόγω εναπόθεσης μεγάλων 

ποσοτήτων απορριμμάτων από πολίτες. Τέλος επισήμανε την εικοσιτετράωρη 

ετοιμότητα του συλλόγου και την συνδρομή της στην ορεινή και υποβρύχια 

διάσωση. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Καβάλας κ. Σταυρίδης Κυριάκος ο οποίος αναφέρθηκε στον ανεπαρκή καθαρισμό 

των ρεμάτων από μεριάς της Περιφέρειας, της οποίας όπως είπε είναι αρμοδιότητα. 

Ανέφερε ότι σχετικά με έγγραφο της Αποκεντρωμένης έχει οριστεί υπάλληλος του 

Δήμου και καταγράφει όλες τις σχάρες όμβριων υδάτων  οι οποίες έχουν καθαριστεί.  

Τόνισε ότι τα μηχανήματα που εμπλέκονται σε χιονοπτώσεις και πλημμύρες 

βρίσκονται στο στάδιο της συντήρησης και ότι θα είναι έτοιμα για την χειμερινή 

περίοδο. Επίσης επανέλαβε ότι αν απεμπλακεί το πολυμηχάνημα από τον 

αποχιονισμό του Νοσοκομείου θα δώσει λύσεις σε κεντρικά σημεία εντός της πόλης 

και πρόσθεσε την ανάγκη μίσθωσης ιδιώτη από το Νοσοκομείο για τον αποχιονισμό 

του.    

Επισήμανε ότι υπάρχουν αποθέματα 150 τόνων άλατος από την περσινή 

περίοδο και αναμένονται να παραληφθούν ακόμη 130 τόνοι. Αναφέρθηκε στην 

εκπαίδευση, του νέου προσωπικού, εξοικείωσης με την χρήση των μηχανημάτων 

ώστε να είναι έτοιμο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στην ανάγκη για 

βοήθεια από τους Συλλόγους στην ενσάκινση του αλατιού.  

Έπειτα πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Παγγαίου για θέματα 
Πολιτικής Προστασίας κ. Τσάκαλος Κων/νος ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύ 

καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στην εμπειρία που έχει 

αναπτυχθεί από την εμπλοκή τους τα προηγούμενα χρόνια στην αντιμετώπιση 

κρίσεων. Ανέφερε για την επάρκεια  σε αλάτι αλλά και την λειτουργικότητα των 

μηχανημάτων (7 JCB, 2 προωθητές γαιών, 1 μικρό Bobcat). Επίσης συμπλήρωσε 

ότι βρίσκονται στην διαδικασία παραλαβής διάφορων εργαλείων αποχιονισμού. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο υπεύθυνος του γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Παγγαίου κ. Τσαβδαρίδης Θεόδωρος ο οποίος αναφέρθηκε στο ΣΤΟ 

που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου, στο οποίο θα δοθεί όπως είπε μεγάλη 

έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών και στον ρόλο των τοπικών Προέδρων για 

την αντιμετώπιση κρίσεων. Επισήμανε ότι ο Δήμος Παγγαίου έχει καταγράψει τις 

ευπαθείς ομάδες πολιτών και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω των 

Προέδρων θα είναι ενημερωμένοι.  
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Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Περ/ντος & Π.Π. του Δήμου 
Θάσου κ. Πυρήνας Ευστράτιος ο οποίος ευχαρίστησε όσους συνέδραμαν στην 

αντιμετώπιση των πυρκαγιών την αντιπυρική περίοδο που πέρασε, και ιδιαίτερα την 

Πυροσβεστική και τους πιλότους των αεροσκαφών PZL. Αναφέρθηκε στον 

καθαρισμό των φρεατίων ο οποίος όπως είπε έχει ολοκληρωθεί και με τις 

πρόσφατες βροχοπτώσεις δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα. Τόνισε την 

έλλειψη σε αριθμό μηχανημάτων και προσωπικού που έχει στην κατοχή του ο 

Δήμος, ένα (1) Μηχάνημα Έργου  και τρεις (3) υπαλλήλους οι οποίοι θα εμπλακούν 

στον αποχιονισμό ή σε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν 

αποθέματα 25 τόνων άλατος από την περσινή περίοδο και αναμένονται να 

παραληφθούν ακόμη 55 τόνοι.   

Έπειτα πήρε το λόγο η αρμόδια υπάλληλος του γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Θάσου κ. Τσούπρα Στέλλα η οποία αναφέρθηκε στην 

έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την 

αντιμετώπιση καταστροφών και ευχήθηκε όπως κάθε χρόνο, να έχουμε και φέτος 

καλή συνεργασία με όλους τους φορείς. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος  κ. Μερμελέγκας Γεώργιος ο 

οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές της περσινής περιόδου με 

πλημμυρικά φαινόμενα  στην περιοχή του Νέστου και στην πολύ καλή συνεργασία 

που υπάρχει με όλους τους φορείς. Ανέφερε ότι ο Δήμος έχει στην κατοχή του 4 

JCB από τα οποία το ένα βρίσκεται στο συνεργείο, 3 εκχιονιστικά σε άριστη 

κατάσταση και μία μπουλντόζα η οποία είναι στο συνεργείο προς επισκευή. 

Συμπλήρωσε ότι στον Δήμο απασχολούνται 6 χειριστές για τον αποχιονισμό αλλά 

δεν παύει όπως είπε να είναι υποστελεχωμένος. Τέλος τόνισε ότι παρότι το 

προσωπικό είναι ελλιπές έχει την εμπειρία και θα μπορεί να ανταποκριθεί στην 

αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων αλλά και των πλημμυρικών φαινομένων. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η υπάλληλος της Δνσης Δασών Ν. Καβάλας κ. 
Στυλιάδου Δέσποινα η οποία τόνισε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα δεν είναι μόνο 

ένα φυσικό φαινόμενο αλλά υπεισέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας με τις 

επεμβάσεις του στα ρέματα. Επισήμανε την σπουδαιότητα του ορθού καθαρισμού 

των ρεμάτων, όχι μόνο στην απομάκρυνση της βλάστησης αλλά και των 

σκουπιδιών, φερτών υλών, μπάζων κ.α. Τέλος συμπλήρωσε ότι η βλάστηση στα 

ρέματα μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα στην ανάπτυξη μεγάλων 

ταχυτήτων ροής και καταστροφών στα κατάντι.  
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Έπειτα πήρε το λόγο ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Καβάλας κ. Κουνάκος Κων/νος ο οποίος αναφέρθηκε στη αύξηση των έντονων 

καταστροφικών φαινομένων που πλήττουν την Περιφέρειά μας τα οποία όπως είπε 

δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ανέφερε επίσης ότι παρά την έλλειψη 

ανθρώπινου δυναμικού στην Π.Ε Καβάλας και μηχανολογικού εξοπλισμού 

προσπαθούν να αξιοποιούν και να διαχειρίζονται τα μέσα που διαθέτουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο για την προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους. 

Επισήμανε ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται με τον συντονισμό, την πρόληψη και τη 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ανέφερε ότι η Π.Ε Καβάλας 

συνεργάζεται για τον αποτελεσματικότερο αποχιονισμό με δυο (2) εργολάβους 

(ιδιώτες), εκ των οποίων ο ένας έχει αναλάβει την Θάσο και ο άλλος το ηπειρωτικό 

κομμάτι του Νομού.  

Επισήμανε ότι ο Δήμος Θάσου λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανημάτων θα 

πρέπει να συνάψει μια παρόμοια εργολαβία για τον αποτελεσματικότερο 

αποχιονισμό. Για το απόθεμα άλατος ανέφερε ότι το νησί της Θάσου θα έχει 200 

τόνους αλατιού, στη περιοχή της Χρυσούπολης 60 τόνους αλατιού, στην περιοχή 

της Λεκάνης άλλους 60 τόνους και μια μεγάλη ποσότητα περίπου 300 τόνων για το 

υπόλοιπο κομμάτι του Νομού. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι υπάρχουν πέντε (5) 

εκχιονιστικά μηχανήματα έτοιμα συντηρημένα συν τα δύο (2) του ιδιώτη που 

προανέφερε.  

Τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων και ο 

συντονισμός να γίνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη και το Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της μεταφοράς της 

πληροφορίας και την συνεισφορά της Αστυνομίας στην άμεση μετάδοσή της αλλά 

και κατά την εκδήλωση των φαινομένων θα πρέπει να διατηρεί, με αστυνόμευση της 

περιοχής, την πρόσβαση των μηχανημάτων για τον αποχιονισμό ή καθαρισμό του 

δρόμου.  

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους καθαρισμούς των τάφρων οι οποίοι έχουν γίνει 

αλλά και στην αντιμετώπιση ενός ανυπέρβλητου γραφειοκρατικού προβλήματος 

ώστε να υπάρξει ανάδοχος (εργολάβος) ο οποίος θα αναλάβει με το ποσό των 

600.000 ευρώ  των καθαρισμό των ρεμάτων. Μετά από 8 μήνες όπως ανέφερε, η 

διαδικασία δημοπράτησης του έργου έχει παγώσει λόγω του προσυμβατικού 

ελέγχου από το γραφείο του επιτρόπου.   

 Για την Εγνατία Οδό ανέφερε ότι τα μηχανήματα της Π.Ε Καβάλας την 

χρησιμοποιούν ως εναλλακτική οδό ειδικά την έξοδο στο λιμάνι Φίλιππος Β όπου 
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δυστυχώς  είναι κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος τόνισε ότι όσοι Δήμοι 

έχουν επιπλέον χειριστές στην περίοδο των φαινομένων, μπορούν μέσα από 

συμβάσεις και συνεργασίες να βοηθούν ο ένας τον άλλο.      

 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο υπεύθυνος του γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Καβάλας κ. Μουμτζής Γεώργιος ο οποίος ανέφερε  για 

μια σύμβαση παροχής μηχανήματος έργου τύπου μπουλντόζας από την Περιφέρεια 

προς τον Δήμο Καβάλας που ενώ είχε εγκριθεί όπως είπε από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο και υπογραφεί από την απελθούσα δημοτική αρχή ακόμη εκκρεμεί. 

Τόνισε ότι το μηχάνημα θα εκτελούσε εργασίες διάνοιξης δασικού δικτύου 

περιμετρικά πάνω από την πόλη της Καβάλας. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος της Δνσης  Πολιτικής  
Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Κων/νος Χουβαρδάς ο οποίος ρώτησε τον αν. 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας κ. Κουνάκο Κων/νο 

αν επαρκούν οι εργολαβίες που έχουν συμβασιοποιήσει για τα έκτακτα καιρικά 

φαινόμενα, γιατί όπως ανέφερε αν δεν επαρκεί το ποσό που είχε προϋπολογιστεί 

μπορεί να γίνεται χρήση του Μητρώου Εργοληπτών. 

  Έπειτα πήρε το λόγο ο  κ. Κουνάκος Κων/νος ο οποίος απάντησε ότι από την 

εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια στην αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων δεν θα 

έχουν πρόβλημα και επισήμανε ότι το ποσό τον συμβάσεων επαρκεί. Αλλά 

συμπλήρωσε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τον καθαρισμό των ρεμάτων σε 

περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο  Προϊστάμενος Πολιτικής  Προστασίας της ΠΕ 
Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης ο οποίος τόνισε ότι το μητρώο εργοληπτών είναι 

ένα πολύτιμο και ευέλικτο εργαλείο που ενεργοποιείται με απόφαση του 

Περιφερειάρχη ύστερα από εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας και μπορεί να 

επεμβαίνει απρόσκοπτα με όσα μηχανήματα απαιτούνται.  

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Προϊστάμενος του τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Νεστωρίδης  ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο 

που είχε κοινοποιηθεί στην Δ/νση Τεχνικών Έργων τον Αύγουστο του 2018 από την 

Π.Υ. Ελευθερούπολης για διάνοιξη ρεμάτων στην περιοχή της παραλίας Οφρυνίου. 

Μετά από αυτοψία της Δ/νση Τεχνικών Έργων διαπίστωσαν ότι η ροή του ρέματος 

στο Οφρύνιο, μετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, έχει παρεκτραπεί πλήρως. 

Συμπλήρωσε ότι τα νερά του ρέματος κατευθύνονται εντός αγροτικών εκτάσεων και 

μέσω αγωγών της Εγνατίας Οδού καταλήγουν στη θάλασσα αφού πριν έχουν 

πλημμυρήσει και περιοχές της παραλίας Οφρυνίου. 
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Επισήμανε ότι η περιοχή είχε αποστραγγιστικά κανάλια αλλά έχουν απαλειφθεί 

από τις άπειρες καταπατήσεις, με την δημιουργία οικοπέδων και την κατασκευή 

οικοδομών. Τόνισε ότι τις κοινόχρηστες εκτάσεις της περιοχής τις πούλησε το 

ΤΑΙΠΕΔ και βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών, από τις οποίες όπως είπε θα 

μπορούσε να γίνει μια εκτροπή της ροής για να καταλήξει το νερό στην θάλασσα 

χωρίς προβλήματα, μέσω οχετού. Αυτή την στιγμή συμπλήρωσε οτι το μόνο που θα 

μπορούσε να γίνει στην περιοχή σε μια φάση ευρύτερου σχεδιασμού και σε 

συνεργασία με τον Δήμο Παγγαίου, είναι, να κατασκευαστούν μέσα από τους 

δρόμους πλακοσκεπείς οχετοί ώστε να καταλήξουν στην θάλασσα οι ίδιοι οι δρόμοι.  

Στο σημείο αυτό ο  Πρόεδρος του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας και 
Αντιπεριφερειάρχης   κ. Κων/νος Αντωνιάδης ζήτησε και πήρε την έγκριση του 

σώματος για: 

 Την κατανομή των αρμοδιοτήτων όπως αυτές προτείνονται από την 

εισήγηση. 

 Την ‘’Συμφωνία’’ των εμπλεκόμενων φορέων για το 2019-2020 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 

αποφύγουν έτσι, περιπτώσεις του παρελθόντος όπου υπήρξαν 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 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
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                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πολίτης Αλέξιος 
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. Δκτής ΧΧης ΤΘ Μεραρχίας 
8. Προϊστάμενος Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας 
9. Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας 
10. Λιμενάρχης Καβάλας 
11. Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
12. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας 
13. Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας Π.Ε. Καβάλας 
14.  Εκπρόσωπος Περιφερειακού συστήματος Υγείας  
15. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καβάλας  
16. Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ζυγού 
17. Κυνηγετικός Σύλλογος Καβάλας 
18.      ‘’                 ‘’          Ελευθ/λης 
19.      ‘’                 ‘’          Χρυσ/λης 
20. Ελλ. Ορειβ. Φιλοδασικός Αθλ. Συλ. Παγγαίου 
21. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας 
22. Διασωστική Ομάδα Καβάλας 
23. Σύλλογος Καταδρομέων-Ειδικών Δυνάμεων Ν.Καβάλας «Ο ΜΕΓΑΣ                  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
24. Σύλλογος Πυροπροστασίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος Ραχωνίου 

       Θάσου Ν. Καβάλας 
25. Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών & Ναυαγοσωστών Περ.Τμ. Καβάλας 
26. Σύλλογος Χιονοδρομίας και Ορειβασίας Καβάλας 
27. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας) 
28. Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Καβάλας. 
29. Σύλλογος ΑΝΑΕΘ Ραχωνίου 
30. Δήμος Καβάλας 
31. Δήμος Θάσου 
32. Δήμος Παγγαίου 
33. Δήμος Νέστου 
34. Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Ν. Καβάλας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

– Θράκης 
35. Δντής Δασών 
36. Δασάρχης Καβάλας 
37. Δασάρχης Θάσου 
38. Διοικητής Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης 
39. ΠΥ Ελευθ/λης 
40. ΠΥ Χρυσ/λης 
41. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ενότητας Καβάλας 
42.          ‘’             Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφ. Ενότητας Καβάλας 
43.          ‘’             Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Καβάλας 
44. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας 
45.           “             τμήματος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Καβάλας 
46. Ο Εντεταλμένος σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα ΠΑΜΘ 
47. Προϊστάμενος Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») 
48. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας 
49. ΤΕΕ 
50. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής 
51. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9οχλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας 
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52. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
53. ΔΕΗ / ΔΕΗ Νέστου (Τομέας Λειτουργίας & Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων) 
54. Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας 
55. Ο.Τ.Ε. Ν. Καβάλας 
56. EKAB N. Καβάλας 
57. Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης 
58. Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 
59. Οργανισμός Λιμένα Καβάλας 
60. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας 
61. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου 
62. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 
63. Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 
64. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσούπολης 
65. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου 
66. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας 
67. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Φιλίππων 
68. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας- Ισμαρίδας 

 

Για κοινοποίηση: 

1) Υπουργείο Εσωτερικών/ΓΓΠΠ  
2) ΠΑΜΘ/Γραφείο Περιφερειάρχη  

 
Εσωτ. Διανομή 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας 
2) Τμήμα Πολιτ. Προστασίας Π.Ε. Καβάλας  
3) Γραφείο τύπου. 
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