
  1 
 

                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ      22/4 /2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ              Αρ. Πρωτ:Φ311.4/545 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                       ΠΡΟΣ 
 1.ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση     : Διοικητήριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 
Ταχ. Κώδ. : 65110 ΚΑΒΑΛΑ Δημοκρατίας 1 
Πληροφορίες  : Στ. Κιβράκης- 
Γραμματέας ΣΟΠΠ:  

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Τηλέφωνο      : 2513/503257 2. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
TELEFAX       : 2510/228822 ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ 
e-mail             : cp.kavala@pamth.gov.gr  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

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

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΣΤΙΣ 1/4/2019 ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση 

Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών». 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ:   
1. Το Ν. 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ 102/Α) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και 

Λοιπές Διατάξεις». 
2. το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Η με αριθμ. Πρωτ. 3752/25-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ)  εγκύκλιος της Γεν. 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών». 

4. Η αριθμ. 362/24-3-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΩΕΕΒ7ΛΒ-7ΔΡ) 
«Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Καβάλας» 

5. Η με αριθμ. πρωτ. Φ311.4/590/3-5-2018 σχετική πρόσκλησή μας σχετικά με το 
θέμα. 

            Συγκλήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Π. Ε. Καβάλας στις 
1 Απριλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στην  αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας «Νικόλαος Μάρτης» (Ισόγειο, πρώην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου), υπό την 
προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου με θέμα:  

«Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση 
Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών»  

 
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 
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7. ΧΧ ΤΘ Μεραρχία 
8. Δ/ντης 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 Υ. Π. Α.  (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») 
12. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας 
13. ΤΕΕ 
14. ΟΠΕΚΕΠΕ 
15. ΕΑΣ Καβάλας 
16. ΕΑΣ Παγγαίου 
17. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής                
18. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας 
19. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  
20. Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας 
21. Ο.Τ.Ε. Ν. Καβάλας 
22. EKAB N. Καβάλας 
23. Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης  
24. Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 
25. Οργανισμός Λιμένα Καβάλας 
26. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας 
27. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου 
28. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας 
29. Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας 
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30. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 
31. Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 
32. Γ.Γ.Π.Π. - Αθήνα 
33. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης/ Γρ. Περιφερειάρχη – Κομοτηνή 
34. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ-Πολιτικής Προστασίας. 
 
Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν: 
Α. ΜΕΛΗ 
1. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος μειοψηφίας κ. Γρανάς Αρχέλαος 
2. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας 

Θράκης κ. Αναστασίου Αλέξης 
3. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Χουβαρδάς Κων/νος και ο 

αναπληρωτής του κ. Παπαλεξίου Δημήτρης 
4. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας 
5. Ο εκπρόσωπος της ΧΧ ΤΘ Μεραρχίας Επχος Ευτύχιος Κυριαζίνης 
6. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας Α/Υ κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος 
7. Ο Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας Ανχος Γαλάνης Δημήτριος 
8. Η εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Καβάλας κ. Ξακοπούλου Χρύσα 
9. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Καπετανγιάννης Ιωάννης. 
10. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας κ. Νεστορίδης Ιωάννης 
11. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας και Κοιν Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας κ. Παπαδόπουλος 

Χρήστος 
       Εθελοντικές Ομάδες  

1. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας κ. Κρημνιώτης Σοφιανός. 
2. Ο εκπρόσωπος της Διασωστικής Ομάδας Καβάλας κ. Συρμής Γεώργιος. 
3. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Καταδρομέων-Ειδικών Δυνάμεων Ν.Καβάλας «Ο ΜΕΓΑΣ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» κ. Κουτσογεώργης Σάββας. 
4. Ο εκπρόσωπος του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών & Ναυαγοσωστών Περ.Τμ. 

Καβάλας κ. Μελισσόπουλος Αναστάσιος. 
5.  Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας) κ. Πολίτης 

Σπύρος και Μυλωνίδης Γεώργιος. 
 Β. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ 

1. Από το Δήμο Καβάλας ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουρουκίδης Ανέστης,  ο εντεταλμένος για 
θέματα Πολιτικής Προστασίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζατζάρης Θεόδωρος ο 
Προϊστάμενος γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Μουμτσής Γεώργιος και η υπάλληλος 
κ. Ευθυμιάδου Γιώτα 

2. Από το Δήμο Θάσου ο  Προϊστάμενος γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Σταμούλης 
Αχιλλέας 

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. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ξάνθης κ. Βαφειάδης Στάθης 
5. Η υπάλληλος της  Δνσης Δασών κ. Στυλιάδου Δέσποινα. 
6. Ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου Καβάλας κ. Κόντος Νικόλαος. 
7. Ο Δασάρχης Θάσου κ. Μαρουγκλιάνης Χαράλαμπος. 
8. Ο εκπρόσωπος του Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης Επγός Παναγιωτίδης 

Νικόλαος και ο Σγός κ. Γερογιάννης Δημήτριος. 
9. Ο Δκτής της ΠΕ.ΠΥ.Δ ΑΜΘ Αρχ/χος Αποστολίδης Μάριος. 
10. Ο Δκτής ΠΥ Ελευθ/λης Επγός Παπαδόπουλος Χαράλαμπος. 
11. Ο Δκτής ΠΥ Χρυσ/λης Επγος Παντζαρτζίδης Παναγιώτης. 
12. Ο Δκτής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θάσου κ. Νικολόπουλος Νικόλαος. 
13. Η εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ κ. Αντωνιάδου Δέσποινα. 
14. Ο Προϊστάμενος της ΥΠΑ κ. Γιαρμαντζίδης Ηλίας. 
15. Ο εκπρόσωπος του ΟΛΚ ΑΕ κ. Κιουρτσής Παναγιώτης. 
16. Ο εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου κ. Μπεζάς Βασίλειος 
17. Η εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. κ. Ξανθοπούλου Ελένη. 
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18. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας κ. 
Καστανάς Λεωνίδας. 

19.  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας κ. Τουγγελίδης Γεώργιος. 
20. Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Καβάλας κ. Πανταζής Κων/νος. 

 
 Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. 
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών λέγοντας: 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες καλημέρα σας και καλό μήνα . Πριν απ’ όλα θα 

ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας και να σας 

καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρίαση  του Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ Καβάλας με θέμα προς 

συζήτηση: 

 «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση 
Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών». 
και σκοπό τη λήψη αποφάσεων:  

              Βασικός στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι ο μεταξύ μας 
συντονισμός και η συνεργασία για την εκτέλεση έργων και δράσεων 
πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.  Είναι 
αυτονόητο και άλλωστε αποδεικνύεται και στην πράξη ότι «κάλλιο το 
προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν». Αυτό που καλούμαστε τώρα να 
πράξουμε είναι να αναλάβει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας τα καθήκοντα και 
να προβεί στις ενέργειες που του αναλογούν, ώστε να πραγματοποιήσει ότι 
χρειάζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 
3752/25-05-2018, με ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΩΣΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ, Εγκύκλιο της Γεν. 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και Δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών 
Πυρκαγιών». 

           Δυστυχώς, οι πυρκαγιές αποτελούν μια συνήθη πραγματικότητα 
ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο με τη σημερινή 
συζήτηση οφείλουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις και 
προτάσεις, ώστε ενόψει καλοκαιριού να είμαστε έτοιμοι και οργανωμένοι 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία οποιονδήποτε κίνδυνο.  
            Όπως γνωρίζετε η περσινή αντιπυρική περίοδος χαρακτηρίστηκε 
από τα γεγονότα στο Μάτι-Αττικής με την εκατόμβη των νεκρών. Εδώ, στην 
Περιφερειακή μας Ενότητα δεν είχαμε την εκδήλωση μεγάλων δασικών 
πυρκαγιών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο μεγάλο βαθμό ετοιμότητας 
κυρίως της ΠΥ και γενικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτό 
συντέλεσε η σωστή προετοιμασία με μέτρα πρόληψης όπως συσκέψεις 
αλλά και ασκήσεις ετοιμότητας που πραγματοποίησε ο μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας του Νομού ύστερα από τη σύγκληση έκτακτου 
ΣΟΠΠ και τη λήψη πρόσθετων μέτρων όταν αυτό επέβαλλαν οι δυσμενείς 
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καιρικές συνθήκες με τον υψηλό δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της ΕΜΥ και της ΓΓ Πολιτ. Προστασίας. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να τονίσουμε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών, 
στοιχείο που καθιστά ολοένα και πιο δύσκολο το έργο των εμπλεκόμενων 
με το θέμα Φορέων.   
         Βέβαια συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
όπως: Π.Υ, Δήμοι, Στρατός, Αστυνομία, Δασικές Υπηρεσίες, λοιπές 
Υπηρεσίες και τέλος Εθελοντικές Οργανώσεις οι οποίες ανταποκρίθηκαν 
άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε  περίπτωση που τους ζητήθηκε να 
συνδράμουν. 
          

Η νέα αντιπυρική περίοδος προσδιορίζεται από 1η Μαΐου μέχρι 31η 
Οκτωβρίου 2019. Με δεδομένο ότι η πιθανότητα πρόκλησης δασικών 
πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) είναι σχετικά μικρή στη 
χώρα μας, η προσπάθεια για την  αποτελεσματική αντιμετώπισή τους 
επικεντρώνεται στη λήψη μέτρων για την άρση των αιτίων που οφείλονται 
σε ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που 
εφαρμόζονται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 
προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. 

1. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής 
προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις (βελτίωση - συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου, συντήρηση-εγκατάσταση δεξαμενών νερού 
και πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες, κλπ) προς διευκόλυνση 
του έργου της καταστολής. 

2. Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και 
προστασίας από επερχόμενη πυρκαγιά με απομάκρυνση μέρους ή 
του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές 
ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς 
και στη ζώνη μίξης δασών-πόλεων. 

3. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην 
ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 
αστικών απορριμμάτων. 

4. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την 
εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης 
στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

5. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και 
προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές 
πυρκαγιές. 

6. Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ως 
μέτρο που συμβάλει στην προληπτική οργάνωση και τον κρατικό 
συντονισμό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών, με την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και 
ετοιμότητας, σε περιοχές στις οποίες προβλέπεται υψηλός 
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κίνδυνος, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. 

7. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και 
παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές 
ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης 
πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός. 

8. Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε 
δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 
περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση πυρκαγιών. 

9. Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) από τους 
Δήμους με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών. 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 
απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων. 

Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον Ημερήσιο 
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με κλιμάκωση ετοιμότητας, 
σύμφωνα με τον υπηρεσιακό σχεδιασμό. 
 
 
ΔΗΜΟΙ.  
 
-  Εκπόνηση ή επικαιροποίηση τοπικών αντιπυρικών Σχεδίων. 

Δραστηριοποίηση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) Δήμων. Η 
σύγκληση των ΣΤΟ θα πρέπει να γίνει το δεύτερο δεκαήμερο του 
Απριλίου. 

- Καταγραφή, συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων (ΔΕΥΑ) καθώς 
και προγραμματισμός επέκτασής τους εάν κρίνεται αναγκαίο από το 
Σχέδιο της Π.Υ. (να σημειωθούν οι νέες θέσεις εγκατάστασης στο 
αντιπυρικό τους Σχέδιο). 

-   Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για 
τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (με 
κτιριακές υποδομές, σε άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ), σε 
περιοχές υψηλού κινδύνου ( σημεία διέλευσης ηλεκτροφόρων 
καλωδίων, πλησίον δεξαμενών καυσίμων, σε χώρους εναπόθεσης 
απορριμμάτων)  και απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της 
βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε 
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. 
Διάταξη 4/2012, Ν. 3852/10 αρθρ.94 παρ.1), εκτέλεση έργων και 
εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους 
καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές 
Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για 
λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους 
συγκροτημάτων. 

ΑΔΑ: 9ΟΧΛ7ΛΒ-ΚΔ2



  7 
 

- Καθαρισμός της βλάστησης σε φυτεμένες νησίδες, πρανή 
δρόμων ή χώρους στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου 
της αρμοδιότητάς της. 

-  Εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων της παρ. 4 του αρθρ. 7 της 
Πυροσβ. Διάταξης 9Α/2005 για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών 
από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών 
απορριμμάτων. Ολοκλήρωση ως 25/4/2017 του ελέγχου των Επιτροπών 
στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και υποβολή 
των εκθέσεων ως 30/4/2019 στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωμένης.  

-   Τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και 
επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση 
μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση 
αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης των υπόχρεων.  

- Καταγραφή μηχανημάτων και βυτίων για ενίσχυση της Π.Υ. σε 
περίπτωση δασικής πυρκαγιάς (ουσιαστική βοήθεια και όχι απλή 
καταγραφή). Ετοιμότητα συνεργείων (προσωπικού και 
μηχανημάτων) για παρέμβαση σε περιόδους κρίσης. 

 
-    Ενημέρωση του κοινού. 
- Συγκρότηση Ομάδων Πολιτών. 
- Γνωστοποίηση τυχόν μελλοντικών αλλαγών υπευθύνων των Γραφείων 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. 
 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
 
- Αριθμός πυροφυλακείων για τη τρέχουσα χρονιά, πόσα υπάρχουν; 

Υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης αυτών σε μέρες υψηλής επικινδυνότητας. 
- Μικτά περίπολα σε συνεννόηση με την ΧΧ Τ.Μ. (20η Τεθωρακισμένη 

Μεραρχία). 
- Ενημέρωση του κοινού όπως κάθε χρόνο με φυλλάδια, ομιλίες 

στα σχολεία και ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
- Έλεγχος κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών 

υδροστομίων, έλεγχος της συντήρησής τους σε συνεργασία με 
τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, εκτίμηση εγκατάστασης νέων με 
δαπάνη των φορέων δικτύων ύδρευσης. 

- Έλεγχος σχεδίων πυρασφάλειας στις βιομηχανίες. 
- Άφιξη και αριθμός PΖL (Πε-Τζε-Τελ) και πυροσβεστικών ελικοπτέρων, 

εναέρια επιτήρηση. 
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- Προγραμματισμός ενημερωτικών συγκεντρώσεων με Συλλόγους για 
συνεργασία και ανάθεση συγκεκριμένων δράσεων στις Εθελοντικές 
Οργανώσεις. 

- Σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες και Δήμους να γίνει 
χρησιμοποίηση των Δασικών Συν/σμών, Δασεργατών όπου 
υπάρχουν άτομα, μιας και η βοήθειά τους θα είναι πολύτιμη σε 
περίπτωση δασικών πυρκαγιών όπως π.χ. υλοτόμοι, χειριστές 
αλυσοπρίονων κ.λ.π. 

- Ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στην υποστήριξη του 
έργου της αντιπυρικής προστασίας. 

- Ενημέρωση και συμμόρφωση και επιβολή κυρώσεων στους 
αγρότες για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1/5 - 31/10 
με τα όσα ρυθμίζονται στις 9/2000 και 9Α/2005 Πυροσβεστικές 
Διατάξεις και τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Έκδοση 
αδειών για καύση κατά την αντιπυρική περίοδο. 

- Καθαρισμός και έλεγχος πλήρωσης υδατοδεξαμενών. 
 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
 
- Συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, με τη συμβολή 

και τη συνεργασία στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, των Δήμων. Να 
υπάρχει  συνεργασία  με τους αρμόδιους  φορείς και με τις Υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας. 

-  Καθαρισμός δασών, δρόμων πρόσβασης και έργα αντιπυρικής 
προστασίας. 

- Πρόβλεψη για δημιουργία νέων υδατοδεξαμενών εάν απαιτούνται και 
ενημέρωση της Π.Υ. για τη θέση τους και παράλληλα, συντήρηση των 
υφιστάμενων . 

- Αποψίλωση των παρόδιων περιοχών. 
- Σε συνεννόηση με τους χειριστές των Μηχανημάτων Έργου  που είναι 

μισθωμένα από τα Δασαρχεία αν μπορούν να διατεθούν στην Π.Υ. σε 
περίπτωση δασικής πυρκαγιάς και ειδικά ημέρες αργιών. 

-   Έγκριση Προγραμμάτων για έργα και εργασίες αντιπυρικής προστασίας 
σε δάση και δασικές εκτάσεις του Νομού. 

-  Ενημέρωση του κοινού. 
 
ΧΧ Τ.Μ. 
 
-    Καθαρισμός βλάστησης εντός και γύρω από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις (αρθρ. 7 της ΚΥΑ 12030/1999). 
- Συνεννόηση με Π.Υ. για μικτά περίπολα. 
- Αν υπάρχουν βυτία και ευχέρεια διάθεσης στην Π.Υ. 
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- Παραχώρηση Μηχανημάτων Έργου για τη διάνοιξη δρόμων και 
αντιπυρικών ζωνών εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και υπάρχουν 
διαθέσιμα. 

 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  . 
 
- Να γίνει ενημέρωση των κτηνοτρόφων, ώστε σε περιόδους επικίνδυνες 

για πυρκαγιές να προσέχουν για σημάδια πυρκαγιάς και να ειδοποιούν 
αμέσως την Π.Υ.  

- Τις επικίνδυνες ημέρες να επεκτείνονται τα περίπολα κυρίως στις 
ορεινές περιοχές σε συνεργασία με την Π.Υ.  

- Να γίνονται ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη δίωξη 
των ατόμων που θα συλλαμβάνονται να ρίχνουν σκουπίδια στις 
χωματερές. 

 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ. 
 
- Ετοιμότητα Φέρυ-μπόουτ σε συνεννόηση με τις Ναυτιλιακές 

Εταιρείες για μεταφορά προσωπικού και Μηχανημάτων Έργου 
στη Θάσο (διανυκτέρευση στην Κεραμωτή έστω 1 φέρυ-μπόουτ) 
και βέβαια σε περίπτωση πυρκαγιάς στη Θάσο να δοθεί άμεση 
προτεραιότητα στα μέσα και το προσωπικό που θα πάρει μέρος 
στην κατάσβεση. 

- Σε περιπτώσεις υδροληψίας από αεροπλάνα και ελικόπτερα με 
σκοπό την πυρόσβεση, να ενημερώνεται το λιμεναρχείο για 
απομάκρυνση σκαφών από τον χώρο για αποφυγή ατυχημάτων.  

 
Υ.Π.Α. 
 
- Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης για την 

προστασία αεροδρομίων και ελικοδρομίων και συνεργασία με 
τους συναρμόδιους φορείς για καθαρισμό του περιβάλλοντος 
χώρου των εγκαταστάσεων. 

 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. 
 
- Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης γύρω από 

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λ.π. και συνεργασία με τους 
συναρμόδιους φορείς για καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου 
των εγκαταστάσεων. 
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- Ετοιμότητα σε περιόδους κρίσης για παροχή υπηρεσιών υγείας 
στους πολίτες. 

 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ. 
 
- Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός και 

πλησίον αρχαιολογικών χώρων και συνεργασία με τους 
συναρμόδιους φορείς για καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου. 

 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ. 
 
- Υπεύθυνη για τη σύνταξη πινάκων των ιδιωτικών Μηχανημάτων 

Έργου. 
- Καθαρισμός της βλάστησης σε φυτεμένες νησίδες, πρανή 

δρόμων ή χώρων στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου 
που έχει αρμοδιότητα (Επαρχιακού και Εθνικού), σε επικίνδυνα 
σημεία. Επίσης γύρω από κτιριακές εγκαταστάσεις και χώρους 
που ανήκουν στην Π.Ε. Καβάλας. 

- Ετοιμότητα συνεργείων (προσωπικού και μηχανημάτων) για 
παρέμβαση σε περιόδους κρίσης. 

 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
 
- Καθαρισμός της βλάστησης σε φυτεμένες νησίδες, πρανή 

δρόμων ή χώρους στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου 
της αρμοδιότητάς της. 

 
ΔΕΔΔΗΕ.Α.Ε 
 
 Προγραμματισμός και ολοκλήρωση έργων που αφορούν 

προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται 
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής, Μεσαίας και 
Υψηλής Τάσης. 

 Αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης 
και απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού.  

 Καθώς και ότι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών σε 
συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και 
Δήμους (αρθρ. 8 της ΚΥΑ 12030/1999, Ν.4001/2011).  

 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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- Ενημέρωση και συμμόρφωση των αγροτών για καύση 
υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1/5 - 31/10 με τα όσα 
ρυθμίζονται στις 9/2000 και 9Α/2005 Πυροσβεστικές Διατάξεις και 
τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. 
 
- Με ευθύνη των Δήμων και της Π.Υ. να ενταχθούν στο σχεδιασμό της 

πρόληψης, ετοιμότητας και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 
-     Συμμετοχή στην ενημέρωση του κοινού. 
- Τις ευχαριστούμε για την προθυμία που έδειξαν καθώς και για την 

συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση έχει ζητηθεί η 
συνδρομή τους. 

 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και  φέτος καλούμαστε να εγκρίνουμε την 
απόφαση για άρση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε ευπαθείς 
περιοχές όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές είναι υψηλός και 
κατόπιν εντολής του Αντιπεριφερειάρχη. 
  Σας την διαβάζω για τη διατύπωση τυχόν διαφωνιών  σας ως προς το 
περιεχόμενό της και για την έγκρισή της ………  
 

«Έχοντας υπόψη του σχετικούς νόμους (θα αναφερθεί η σχετική 
νομοθεσία) καθώς επίσης και τις προτάσεις του τελευταίου ΣΟΠΠ της Π. Ε. 
Καβάλας της περσινής χρονιάς 

 
Αποφασίζουμε 

1. Επιβάλουμε κατά περίπτωση, το μέτρο της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων από ώρα….(ανάλογα με την 
εισήγηση της Π.Υ.) έως την απόφαση ανάκλησής της, κατά τους 
θερινούς μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο στις παρακάτω δασικές 
εκτάσεις και ευπαθείς περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας.  
Α) Δάσος Ζυγού 
Β) Δάσος Εξοχής 
Γ) Περιαστικό Δάσος Καβάλας 
Δ) Σε όλες τις ευπαθείς περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Καβάλας-Θάσου που κατά την κρίση των Δημάρχων εμπεριέχουν 
αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. 

2. Το μέτρο της απαγόρευσης θα ισχύει κάθε φορά που ο χάρτης 
πρόβλεψης επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
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Προστασίας  θα προβλέπει για τις Περιφερειακές  Ενότητες Καβάλας-
Θάσου κατηγορία κινδύνου 4 και 5. 

3. Η εφαρμογή της παρούσας (έναρξη, διάρκεια μέτρου, έλεγχος πεζών 
- οχημάτων κλπ) ανατίθεται, σύμφωνα με πρόταση του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) Π.Ε. Καβάλας, στις 
Πυροσβεστικές και  Αστυνομικές  αρχές της Περιφερειακής Ενότητας. 
Παράλληλα οι Δήμαρχοι στις περιοχές των οποίων ανήκουν οι 

παραπάνω αναφερόμενες δασικές εκτάσεις και ευπαθείς περιοχές, να 
συνδράμουν με τις ομάδες πυρασφάλειας που έχουν οργανώσει, στο έργο 
των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών αρχών. 
 

Θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις του Προϊστάμενου της Δ/νσης Πολ. 
Προστασίας της ΠΑΜΘ του Προϊστάμενου του τμήματος Πολ. Προστασίας 
της ΠΕ Καβάλας και του Προϊστάμενου της Δ/νσης Πολ. Προστασίας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.   Στη συνέχεια το λόγο 
θα έχουν  οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στη σύσκεψη και 
θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος.    
  

    

 Στο σημείο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας κ. 
Θεόδωρος Μαρκόπουλος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Δνσης 
Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Κων/νο Χουβαρδά ο οποίος αφού χαιρέτησε τους 
παρευρισκόμενους και δήλωσε ότι συμφωνεί με το πλαίσιο της συζήτησης που προδιάγραψε 
στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης, αναφέρθηκε στο θέμα της δυσκολίας στην εφαρμογή 
της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός των δασών όταν ο βαθμός επικινδυνότητας 
είναι στο τρία (3) και σημείωσε ότι την περσινή αντιπυρική περίοδο η Θάσος ήταν δέκα εννέα 
(19) φορές στο βαθμό τρία (3) στοιχείο που δημιούργησε προβλήματα στους εμπλεκόμενους 
και ζήτησε οι αποφάσεις σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται με μεγαλύτερη 
περίσκεψη. 
 Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διανομή υλικού σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, στην 
ιεράρχηση των αναγκών και την περαιτέρω αξιοποίηση  των Εθελοντικών Ομάδων  ο ρόλος 
των οποίων είναι καθοριστικός και μπορούν στη συγκυρία που ζούμε να συμβάλλουν στο θέμα 
της αντιμετώπισης της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. 
 Τέλος, αναφέρθηκε στο θέμα που αντιμετωπίζουν τα στελεχη της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Προστασίας της ΠΑΜΘ εδώ και δύο χρόνια, με τη μη καταβολή της  αποζημίωσης της 
Υπερωριακής εργασίας που προσφέρουν και ζήτησε να υπάρξει παρέμβαση. 
 Έπειτα ο λόγος δόθηκε από τον Πρόεδρο στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 
τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας κ. Σταύρο Κιβράκη ο οποίος αφού 
ευχαρίστησε με τη σειρά του τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους  δήλωσε ότι η 
σημερινή συνεδρίαση του ΣΟΠΠ και η συζήτηση που θα ακολουθήσει αποτελεί μία σημαντική 
διαδικασία η οποία τυπικά και όχι μόνο σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της προσπάθειας για 
την ολοκλήρωση του βαθμού ετοιμότητας των εμπλεκόμενων Φορέων και της λήψης των 
αναγκαίων μέτρων για την επιτυχή αντιμετώπιση της αντιπυρικής περιόδου. Για όσους 
αιφνιδιάστηκαν από την ημερομηνία σύγκλισης του ΣΟΠΠ, απάντησε  ότι η προσεχής 
αντιπυρική περίοδος που ξεκινάει όπως κάθε χρόνο την 1η Μαΐου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, 
θα είναι εν μέσω εκλογικών διαδικασιών και συνακόλουθα του ενδεχόμενου αλλαγής 
υπευθύνων μεσούσης της Αντιπυρικής περιόδου. Το γεγονός αυτό, επιβάλει, τη σύγκλιση των 
ΣΤΟ των Δήμων τα οποία έχουν προγραμματιστεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και 
την    ολοκλήρωση των σχεδίων και μνημονίων ενεργειών, τα οποία πρέπει να υποβληθούν 
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εγκαίρως ούτως ώστε να είναι έτοιμος ο Περιφερειακός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των 
δασικών πυρκαγιών πριν την έναρξη της Αντιπυρικής περιόδου. 
 Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ανέφερε ότι η παρουσία μας εδώ προϋποθέτει την 
ύπαρξη και κατάθεση ενός σχεδίου το οποίο προκειμένου να υλοποιηθεί χρειάζεται μέσα και 
στελεχικό δυναμικό, στοιχεία που όπως ανέφερε προϋποθέτουν ένα οικονομικό υπόβαθρο το 
οποίο όμως δεν υφίσταται τουλάχιστον στο βαθμό που απαιτείται και θα θέλαμε. Έτσι, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε τα  πενιχρά μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να 
ανταπεξέλθουμε στην αποστολή μας. Πιο συγκεκριμένα αυτά τα κονδύλια αφορούν: α) την 
δασοπροστασία για τα οποία θα μας μιλήσουν οι εκπρόσωποι της Δασικής Υπηρεσίας και β) η 
ΣΑΤΑ των Δήμων που αφορά μικρά ποσά για ένα μεγάλο εύρος δράσεων που αφορούν την 
αντιπυρική προσπάθεια και για τα οποία θα μας μιλήσουν οι εκπρόσωποι των Δήμων. 
 Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ανέφερε ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και το 
επόμενο διάστημα με την πραγματοποίηση ενημερωτικών συσκέψεων, τη διοργάνωση 
ασκήσεων, τη διανομή και διάδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και την αξιοποίηση της 
νέας εγκυκλίου εφόσον βέβαια κομίζει νέα στοιχεία. 
 Ο νομός Καβάλας, και ιδίως η Θάσος, ανέφερε στη συνέχεια, ανήκει στις περιοχές 
υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς. Άλλωστε στο παρελθόν είχαμε 
την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών με πιο πρόσφατη αυτή του 2016 που ήταν η 
μεγαλύτερη σε επίπεδο επικράτειας εκείνη την αντιπυρική περίοδο και είχε ως συνέπεια την 
καταστροφή  εβδομήντα και πλέον χιλιάδων στρεμμάτων κυρίως δασικής έκτασης. Βέβαια, 
μεγάλης σημασίας είναι και τα δασικά συμπλέγματα των περιαστικών δασών Καβάλας και 
Ζυγού, του δάσους του Συμβόλου, του Παγγαίου όρους αλλά και του  ορεινού όγκου  Λεκάνης, 
περιοχές όπου επίσης έχουν καταγραφεί πλήθος δασικών πυρκαγιών στο παρελθόν.   
 Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί σε επιχειρήσεις και κατοικίες που βρίσκονται εντός 
του δάσους ή περιαστικά με μέτρα αντιπυρικής προστασίας  που θα πρέπει να ληφθούν με 
ευθύνη των ιδιοκτητών και την καθοδήγηση των Δήμων. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται από τους 
υπευθύνους της λειτουργίας κατασκηνώσεων σε δασικές περιοχές όπως είναι οι κατασκηνώσεις 
της Θάσου όπου ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς είναι μεγάλος και θα πρέπει να ληφθούν 
ιδιαίτερα μέτρα από τους υπευθύνους με μέριμνα της αδειοδοτούσας αρχής όπως σχέδια 
εκκένωσης, ομάδες πυρασφάλειας, ασκήσεις, ενημερώσεις κλπ. 
 Τέλος στα πλαίσια του απολογισμού ανέφερε ότι η προηγούμενη αντιπυρική περίοδος 
ήταν από τις καλλίτερες των τελευταίων χρόνων και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το σημαντικό 
ρόλο της ΠΥ στην άμεση και επιτυχή αντιμετώπιση των εστιών που εκδηλώθηκαν κατά την 
περσυνή αντιπυρική περίοδο με την σημαντική βοήθεια βέβαια των υπολοίπων εμπλεκόμενων 
με το θέμα Φορέων που συνέδραμαν στο έργο της συμβάλλοντας  αποτελεσματικά σε μέσα και 
στελεχικό δυναμικό, καθώς επίσης και την ύψιστη ετοιμότητα που επέδειξαν όταν υπήρχε 
υψηλός δείκτης επικινδυνότητας και χρειάστηκε να ληφθούν έκτακτα μέτρα.  Το γεγονός αυτό 
μας καθιστά  αισιόδοξους για την επιτυχή έκβαση και της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.  
 Κλείνοντας τόνισε ότι τα πρακτικά της Συνεδρίασης αποτελούν σημαντικό ντοκουμέντο 
και δεσμεύει όσους τοποθετηθούν στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα πρέπει να γνωρίζουν 
όλοι  ότι στο επόμενο διάστημα το υλικό αυτό θα αξιοποιηθεί αν χρειαστεί θα επανέλθουμε έτσι 
ώστε να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Στη συνέχεια αφού ευχαρίστησε τους παριστάμενους 
ευχήθηκε καλή επιτυχία. 
  

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό σύμβουλος 
της μειοψηφίας κ. Γρανά Αρχέλαο ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους τόνισε 
την ιδιαίτερη σημασία της καλής συνεργασίας και του συντονισμού των εμπλεκόμενων με το 
θέμα Φορέων που αποδεικνύονται σε καταστάσεις κρίσεων σωτήρια όπως είπε. Αναφέρθηκε 
στη μεγάλη σημασία και το ρόλο της δασικής Υπηρεσίας και των Δήμων που είναι 
επιφορτισμένοι με την  εκτέλεση έργων και δράσεων δασοπροστασίας. Εκθείασε το ρόλο των 
Εθελοντικών Ομάδων στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και τόνισε τη μεγάλη σημασία της 
ενημέρωσης του κοινού και την ταχύτητα της  μετάδοσης της πληροφορίας. Συνέστησε τον 
έλεγχο των υδροστομίων και του δασικού οδικού δικτύου. Αναφέρθηκε στην πολύ καλή περσινή 
αντιπυρική περίοδο γεγονός που οφείλεται όπως ισχυρίστηκε στην πολύ καλή συνεργασία των 
εμπλεκόμενων Φορέων με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Τέλος αναφέρθηκε στο 
πρόβλημα της εκδήλωσης πυρκαγιών στους καλαμιώνες της πεδιάδας του Νέστου και την 
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ανάγκη αντιμετώπισης του πριν δημιουργηθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των 
πτήσεων. 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δνσης 
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Αλέξη 
Αναστασίου ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους δήλωσε ότι συμφωνεί με το 
πλαίσιο της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη και των άλλων εισηγητών και εξέφρασε το 
παράπονό του προς τους εκπροσώπους του Δήμου Καβάλας οι οποίοι όπως ισχυρίστηκε δεν 
καλούν την Υπηρεσία του στα ΣΤΟ. Τόνισε την ανάγκη  ενίσχυσης των κονδυλίων για έργα 
δασοπροστασίας και αντιπυρικής προστασίας και εξέφρασε την ανάγκη της συνεργασίας όλων 
των Φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα θρυμματισμού και απομάκρυνσης των υπολειμμάτων 
καθαρισμού και αποκλάδωσης από τη ΔΕΔΔΗΕ καθώς επίσης και όλων των υπολειμμάτων 
από τον καθαρισμό και αποψίλωσης του οδικού δικτύου. Τέλος τόνισε την αναγκη εφαρμογής 
μέτρων πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις όπως καθαρισμοί- αποψιλώσεις περιβάλλοντος 
χώρου εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης και πραγματοποίηση ασκήσεων.   
 Έπειτα  ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στο Δκτή της ΠΕ.ΠΥ.Δ ΑΜΘ κ. Μάριο 
Αποστολίδη ο οποίος αφού χαιρέτησε με τη σειρά του τους παρευρισκόμενους, δήλωσε ότι ο 
σκοπός του ΣΟΠΠ είναι να αναζητήσει τρόπους για αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από την ενίσχυση του επιπέδου συνεργασίας και πρόληψης, 
στοιχεία που αποτελούν όπως δήλωσε, σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα.  
 Στη συνέχεια έδωσε τον ορισμό της έννοιας της πρόληψης που όπως ανέφερε είναι όλα 
τα   προπαρασκευαστικά μέτρα πριν την αντιπυρική περίοδο όπως: αντιπυρικές ζώνες, 
υδροστόμια, δεξαμενές, ευαισθητοποίηση των πολιτών, μείωση της εύφλεκτης βιομάζα.  
 Ζήτησε από τους προέδρους των Κοινοτικών και Δημοτικών διαμερισμάτων να 
καταγράψουν τους οικισμούς και τις κατοικίες που γειτνιάζουν με δάση ή βρίσκονται εντός 
δασικών εκτάσεων ούτως ώστε σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία να γίνουν κάποιες 
παρεμβάσεις. 
 Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στα δελτία της ΓΓΠΠ αναφορικά με το 
δείκτη επικινδυνότητας και αφού διευκρίνισε ότι οι δείκτης 2 και 3 υποδηλώνουν την ίδια 
επικινδυνότητα,   ζήτησε από τους εμπλεκόμενους Φορείς να εξετάσουν τη δυνατότητα λήψης 
αυξημένων μέτρων ετοιμότητας.  
  Στο σημείο αυτό παρενέβη   ο κ Αντιπεριφερειάρχης και ζήτησε από τον εκπρόσωπο 
της ΠΥ  να καταθέσει την πρόταση της Υπηρεσίας του για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
στην ΠΕ Καβάλας σε περίπτωση που ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο 3. Απαντώντας ο 
κ. Αποστολίδης διευκρίνησε ότι δεν εννοούσε την απαγόρευση κυκλοφορίας εντός των δασών 
αλλά τη λήψη μέτρων αυξημένης ετοιμότητας.   
 Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Κιβράκης ο οποίος διευκρίνησε ότι  η 
πρόταση προς το σώμα για απόφαση απαγόρευσης ισχύει παγίως για τους δείκτες 4 και 5. 
όσον αφορά την απόφαση όταν ο δείκτης είναι στο 3 θα πρέπει να συνεκτιμηθούν σε αυτή την 
περίπτωση και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την επικινδυνότητα όπως είναι οι 
άνεμοι, οι συνθήκες ξηρασίας κ.α. και να λαμβάνεται η κατάλληλη απόφαση. 
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δκτής της ΠΥ Καβάλας κ. Γαλάνης Δημήτριος ο οποίος 
αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται 
από την Υπηρεσία του ανάλογα με το δείκτη επικινδυνότητας αλλά και αυτά που χρειάζεται να 
πράξουν οι υπόλοιποι  εμπλεκόμενοι Φορείς (Στρατός, αστυνομία, Δήμοι, Εθελοντές κλπ.)  
ιδιαίτερα όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός. Αναφέρθηκε στον έλεγχο του δασικού 
οδικού δικτύου ο οποίος είπε ότι θα ολοκληρωθεί έως το Πάσχα, επίσης στην κατάσταση των 
υδροστομίων από τα οποία όπως δήλωσε 118 είναι προβληματικά και στο θέμα των 
ανεξέλεγκτων χωματερών από τις οποίες εκδηλώνονται πολλές εστίες δασικών πυρκαγιών. Στη 
συνέχεια, αναφέρθηκε στο ευαίσθητο θέμα των κατασκηνώσεων και στην ανάγκη καθαρισμού 
και αποψίλωσης του περιβάλλοντος χώρου και γενικά των περιαστικών περιοχών από τους 
Δήμους προτρέποντας τη δασική Υπηρεσία να συνδράμει στο έργο αυτό.  Τέλος πρότεινε τη 
σύσταση διυπηρεσιακής επιτροπής η οποία θα προβεί στην ενημέρωση των πολιτών που 
διαθέτουν κατοικίες σε δασικές περιοχές όπως το «Βασιλάκη», το Παληό και αλλού σχετικά με 
τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λάβουν αλλά και την αντιμετώπιση του κινδύνου από 
ενδεχόμενη δασική πυρκαγιά. 
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 Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο από τον Πρόεδρο του ΣΟΠΠ, ο εκπρόσωπος της 
Εθελοντικής Ομάδας  των Σαμαρειτών κ. Μελισσόπουλος Αναστάσιος ο οποίος δήλωσε 
ότι ο Φορέας που εκπροσωπεί θα συνδράμει στο έργο της πρόληψης στελεχώνοντας κάποια 
πυροφυλάκια   
 Επόμενος ομιλητής που πήρε το λόγο από τον Πρόεδρο του ΣΟΠΠ ήταν ο 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης κ. Σπύρος Πολίτης ο οποίος δήλωσε την 
ετοιμότητα της ΕΟΔ ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και τη δυνατότητα που έχει για τη διάθεση 
είκοσι τουλάχιστον ατόμων στην προσπάθεια αυτή. Ζήτησε την ενίσχυση της Ομάδας από τα 
κονδύλια της δασοπροστασίας που διαθέτουν οι Δήμοι μέσω της ΣΑΤΑ προκειμένου να τα 
αξιοποιήσουν για τον εξοπλισμό τους. Τέλος αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ενός σχεδίου 
εκκένωσης για το Λύκειο που βρίσκεται στο «Βασιλάκη»  και γενικά για τις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Καβάλας. 
 Από τη Διασωστική Ομάδα Καβάλας ο κ. Συρμής Γεώργιος,  ήταν ο επόμενος 
ομιλητής ο οποίος δήλωσε την ετοιμότητα του Συλλόγου για όλο το 24ωρο καθημερινά και καθ’ 
όλη  τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η ΔΟΚ έχει από χρόνια 
την ευθύνη για το πυροφυλάκειο στο ύψωμα Βασιλάκη και στη θέση «πυρομαχικά» όπου κάθε 
Κυριακή 12:00-20:00 γίνεται πυρασφάλεια και εκπαίδευση, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει και 
κατά την προσεχή αντιπυρική περίοδο. Επίσης πραγματοποιεί δύο περιπολίες κάθε εβδομάδα 
και κάθε Κυριακή. Τέλος, έθεσε και αυτός το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου για 
την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού και καυσίμων. 
  Τελευταίος ομιλητής από τις Εθελοντικές Ομάδες ήταν ο εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Καταδρομέων Ν. Καβάλας κ. Κουτσογεωργος Σάββας    ο οποίος αφού κατέθεσε γραπτά τον 
απολογισμό δράσης του συλλόγου για τα έτη 2017-2018, στη συνέχεια ανέλυσε τον τρόπο 
λειτουργίας του Συλλόγου κατά τη διάρκεια των δράσεων που ασκούν τα μέλη του και έθεσε 
επίσης το θέμα της ενίσχυσης του Συλλόγου προκειμένου να υποστηρίξει το πρόγραμμα 
δράσης του. 
 Στο σημείο αυτό ο κ. Κιβράκης ζήτησε και πήρε το λόγο   για να ευχαριστήσει το 
σύνολο των Εθελοντικών Ομάδων για την προσφορά τους στον αγώνα για την αντιμετώπιση 
των δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστροφικών φαινομένων  και δήλωσε την αμέριστη 
συμπαράστασή του στα λειτουργικά τους  προβλήματα. Επίσης ζήτησε από όλους να 
προετοιμαστούν ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου καταθέτοντας το επόμενο διάστημα τον 
αριθμό των μελών και το χρονικό διάστημα που μπορούν να αφιερώσουν για δράσεις 
πυροπροστασίας. 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους των Δήμων 
της ΠΕ Καβάλας ξεκινώντας από τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας ζωής του Δήμου Καβάλας κ. 
Τσουρουκίδη Ανέστη ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε σε 
θέματα πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Δήμου σημειώνοντας ότι ο Δήμος έχει στη διάθεση 
της ΠΥ δύο (2) JCP και  δύο (2) υδροφόρες. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του καθαρισμού των 
ιδιωτικών οικοπέδων και ζήτησε τη λήψη μέτρων και τον καταλογισμό προστίμων σε όσους δεν 
ανταποκρίνονται στον καθαρισμό τους. Στη συνέχεια έθεσε τα θέματα των υπολειμμάτων 
καθαρισμού και αποκλάδωσης  στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ, το 
θέμα των παράνομων χωματερών και της επισκευής ή αντικατάστασης των υδροστομίων. 
Κλείνοντας τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης του πολίτη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πιο 
πάνω θέματα.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο Σύμβουλο για 
θέματα Πολιτικής Προστασίας του  Δήμου Καβάλας κ.  Τζατζάρη Θεόδωρο ο οποίος 
πρόσθεσε σε όσα είπε ο κ. Τσουρουκίδης ότι ο Δήμος θα προβεί σε εργασίες καθαρισμού και 
αποψίλωσης σε σημεία που επιβάλλεται για λόγους πυροπροστασίας. Στο θέμα της 
ενημέρωσης των πολιτών θα αξιοποιηθούν οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΚ για την αποστολή 
σχετικών με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών ενημερωτικών φυλλαδίων. Τέλος δήλωσε 
ότι έχει αποφασισθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του ΣΤΟ Δ Καβάλας για τις δασικές πυρκαγιές 
καθώς επίσης και μια σύσκεψη σχετική με το θέμα με τη συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων 
και των Προέδρων των Κοινοτήτων. 
 Επόμενος ομιλητής που πήρε το λόγο ήταν ο   Αντιδήμαρχος του Δήμου Παγγαίου κ. 
Τσάκαλος Κων/νος ο οποίος δήλωσε ότι σε θέματα καθαρισμού και αποψίλωσης των 
ιδιωτικών οικοπέδων αλλα και αντικατάστασης η επισκευής των υδροστομίων χάρις και στη 
συνεργασία με την ΠΥ τα έχουν αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό και επικεντρώθηκε στη 
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συνέχεια στην κακή κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου για την αντιμετώπιση του οποίου 
ζήτησε τη συνεργασία και της Δασικής Υπηρεσίας. 
 Έπειτα ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου κ. Σταμούλη Αχιλλέα ο οποίος αναφέρθηκε στο 
θέμα της κοπής ξερών πεύκων και απομάκρυνσης των προϊόντων μέσω του έργου που 
προγραμμάτισε ο Δήμος από το 2018 και αυτή η διαδικασία όπως τόνισε θα συνεχισθεί και το 
επόμενο διάστημα. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της ΔΕΔΔΗΕ με το έργο που ανέθεσε σε 
εργολάβο για τον καθαρισμό της ζώνης κατάκλισης της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος και ζήτησε από το Φορέα να φροντίσει για την απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαρισμού. Επίσης αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της υπαλλήλου του Δήμου Θάσου που έχει 
εκπονήσει εργασία στα πλαίσια μεταπτυχιακής της διατριβής σε θέματα πρόληψης δασικών 
πυρκαγιών και στο θέμα της κατάστασης του δασικού οδικού δικτύου. Τέλος δήλωσε ότι όλα 
αυτά τα θέματα θα εξειδικευθούν στο ΣΤΟ του Δήμου Θάσου όπου και θα αναζητηθούν οι 
καλύτερες δυνατές λύσεις.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στον εκπρόσωπο της Αστυνομίας 
κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο ο οποίος δήλωσε πλήρη ετοιμότητα της Υπηρεσίας και  όποτε 
χρειαστεί είναι στο πλευρό της ΠΥ με περίπολα και του Οργάνου (ΣΟΠΠ) με τη συμμετοχή της 
στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. 
 Επόμενος ομιλητής ήταν ο εκπρόσωπος της ΧΧης Τ.Θ. Μεραρχίας Επχος Ευτύχιος 
Κυριαζίνης ο οποίος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός και  η αποψίλωση των 
στρατοπέδων και επίσης ο στρατός είναι σε  πλήρη ετοιμότητα για τη συμμετοχή του σε μικτά 
περίπολα αν και όποτε χρειαστεί σε συνεννόηση με την ΠΥ. Επίσης δήλωσε  ότι όποια άλλη 
βοήθεια σε έμψυχο υλικό και μηχανήματα θα γίνει πάντα σε συνεννόηση με το Αρχηγείο. 
 Έπειτα ο λόγος δόθηκε στην εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος κ. Ξακοπούλου 
Χρύσα η οποία δήλωσε ότι το Λιμεναρχείο είναι βάσει οδηγιών του Υπουργείου σε πλήρη 
ετοιμότητα να εφαρμόσει το σχεδιασμό του σε συνεργασία με την ΠΥ όποτε κριθεί ανάγκη. Για 
το σκοπό αυτό δήλωσε ότι θα ενεργοποιηθούν τα  34 σκάφη  αλλά μπορεί να γίνει και επίταξη 
ιδιωτικών σκαφών.  
 Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) κ. Γιαρματζίδης Ηλίας ο οποίος ανέφερε ότι με ευθύνη της εταιρείας που διαχειρίζεται 
το χώρο του αεροδρομίου έχουν ξεκινήσει τα έργα αποψίλωσης, το δε τμήμα περιμετρικά του 
Αεροδρομίου θα γίνει με τη βοήθεια του Δήμου Νέστου.   
 Επόμενος ομιλητής ήταν ο εκπρόσωπος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Μπεζάς 
Βασίλειος  ο οποίος δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι το προσωπικό είναι ελάχιστο, εν τούτοις 
έχουν προγραμματιστεί να γίνουν  εργασίες αποψίλωσης των αρχαιολογικών χώρων κατά το 
μέτρο του δυνατού διότι πέραν της αντιπυρικής προστασίας η παραπάνω εργασία εξυπηρετεί 
και τις ανάγκες της επισκεψιμότητας των χώρων.  
 Στην εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ κ. Αντωνιάδου Δέσποινα, δόθηκε στη συνέχεια ο λόγος η 
οποία ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους τη διευκόλυνση στα οχήματα του ΕΚΑΒ να 
κινούνται ανεμπόδιστα στο οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα στην  πρόσβαση προς το Νοσοκομείο, στο 
δρόμο της Υπηρεσίας τους (είσοδο-έξοδο) αλλά και στις αποβάθρες των πλοίων. 
 Στη  συνέχεια πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του Αεροπορικού Αποσπάσματος κ. 
Παναγιωτίδης Νικόλαος ο οποίος δήλωσε ότι η Υπηρεσία του θα συμμετάσχει αν χρειαστεί σε 
μικτές περιπολίες και επίσης διαθέτει μία δύναμη ετοιμότητας δέκα τριών (13) ατόμων και ένα 
υδροφόρο όχημα. Τέλος ανέφερε ότι τα δύο τύπου PZL  πυροσβεστικά αεροσκάφη αναμένονται 
αρχές Ιουνίου. 
 Η εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ κ Ελένη Ξανθοπούλου που πήρε το λόγο 
ανέφερε ότι η Υπηρεσία της έχει την ευύνη του καθαρισμού και αποψίλωσης στα ερείσματα, 
στις νησίδες και στους κόμβους κατά μήκος του οδικού άξονα και όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. 
 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στο Δκτή του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Θάσου κ. Νικολόπουλο Νικόλαο ο οποίος αφού συστήθηκε δήλωσε ότι δέκα 
εννέα χρόνια στην Υπηρεσία μπορεί να διαβεβαιώσει το Σώμα ότι όλες οι εστίες δασικής 
πυρκαγιάς στο Νησί εκδηλώθηκαν είτε από φυσικά αίτια είτε από αμέλεια και συνέστησε τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της αμέλειας όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το σκοπό 
αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε όπως είπε στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα 
κάποιων επαγγελματικών ομάδων όπως είναι οι Μελισσοκόμοι, οι Κτηνοτρόφοι οι Ξενοδόχοι 
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κ.α. και αναρωτήθηκε για την αιτία απουσίας των επαγγελματιών του τουρισμού από τις 
συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων του Δήμου.   Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο θέμα 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις οργανωμένες παραλίες και ιδιαίτερα αυτές που 
βρίσκονται στην Β.Α. πλευρά του Νησιού με τα ιδιαίτερα προβλήματα προσβασιμότητας, 
προτείνοντας αν είναι εφικτό τη σήμανση του οδικού δικτύου και τη λήψη προληπτικών μέτρων . 
 Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Κιβράκης ο οποίος συνέστησε τη 
διοργάνωση σύσκεψη με τους άμεσα εμπλεκόμενους Φορείς και τους ιδιοκτήτες οι οποίοι 
εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον και πρόθεση να συμβάλλουν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων 
ούτως ώστε να επιτευχθεί πριν απ’ όλα η πρόληψη και βεβαίως η ασφαλής πρόσβαση των 
επίγειων μέσων καταστολής   στο ενδεχόμενο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. 
 Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δκτής της ΠΥ Ελευθερούπολης Επγός Παπαδόπουλος 
Χαράλαμπος ο οποίος αναφέρθηκε στη βελτίωση του  επιπέδου  ετοιμότητας στην περιοχή 
ευθύνης του χάρις στη καλή συνεργασία της δασικής Υπηρεσίας και του Δήμου πρωτίστως 
μέσα από την οποία αξιοποιήθηκε το προσωπικό που διαθέτει το Δασαρχείο συμβάλλοντας 
στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που είναι ο καθαρισμός του περιαστικού δάσους 
Ελευθερούπολης αλλά και άλλων περιοχών. Κλείνοντας συνέστησε στους Φορείς που έχουν τη 
δυνατότητα όπως είναι  οι Δήμοι, να στηρίξουν τη δασική Υπηρεσία προκειμένου να 
προχωρήσει σε αναγκαίες  δράσεις δασοπροστασίας και να κάνει όπως είπε χαρακτηριστικά 
ευκολότερο το έργο όλων των υπολοίπων. 
 Έπειτα πήρε το λόγο ο Δκτής της ΠΥ Χρυσούπολης Επγός  Παντζαρτζίδης 
Παναγιώτης ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία εκπροσώπων του Δήμου Νέστου 
προκειμένου να καταγραφεί το επίπεδο ετοιμότητας του Δήμου. 
 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ έδωσε το λόγο στον Προιστάμενο της Δνσης 
Δασών κ. Γιάννη Καπετανγιάννη ο οποίος επικαλούμενος το ιστορικό αρχείο ανέφερε ότι 
όταν διανύουμε προεκλογική περίοδο, όπως φέτος, στατιστικά έχουμε μεγαλύτερο αριθμό 
δασικών πυρκαγιών και θα πρέπει να το λάβουμε υπ’ όψη κατά την προσεχή αντιπυρική 
περίοδο και να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Αναφέρθηκε στις πιστώσεις που διαθέτει η Δ.Υ.  
για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου  οι οποίες είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και δυστυχώς φθάνουν πολύ αργά και με τις διαδικασίες που 
απαιτούνται για την αξιοποίησή τους μπορούμε να ξεκινήσουμε τα έργα μετά δύο περίπου 
μήνες. Για το θέμα του καθαρισμού της βλάστησης στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ τόνισε ότι η δασική Υπηρεσία εκδίδει μια απόφαση βάσει της οποίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα υπολείμματα καθαρισμού. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στο θέμα των ωφελουμένων ο αριθμός των οποίων είναι περίπου τριάντα (30) για 
κάθε Δασαρχείο και αξιοποιούνται σε εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης της καύσιμης 
ύλης κυρίως στα περιαστικά δάση. Πρότεινε να δοθεί βάρος στην ενημέρωση των πολιτών 
μέσω των Συλλογικών τους Οργάνων διότι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πρόληψη θεωρείται η 
αποτροπή έναρξης εστίας πυρκαγιάς.  Κλείνοντας ευχαρίστησε τους Δήμους κυρίως στη 
μεταφορά των εργαζομένων αλλα και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. 
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δασάρχης Θάσου κ. Μαρουγκλιάνης Χαράλαμπος ο 
οποίος αφού συμφώνησε με τα θέματα που έθεσε ο Δντής Δασών αναφέρθηκε στη συνέχεια 
στα προβλήματα μεταφοράς των εργατών του προγράμματος ωφελουμένων και ζήτησε από την 
ΠΥ  να υποδείξει βάσει προτεραιοτήτων τα σημεία επέμβασης το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας 
αναφέρθηκε στη συνεργασία με την ΠΥ για το θέμα της κατασκευής φραγμάτων στις περιοχές  
Καλλιράχης και Σωτήρος. 
 Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο του Δασαρχείου Καβάλας κ. Κόντο 
Νικόλαο ο οποίος ανέφερε ότι το σύνολο του δασικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
Υπηρεσίας του ανέρχεται στα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) χιλιόμετρα η δε συντήρησή του 
απαιτεί βάσει μελετών οχτακόσιες χιλιάδες (800.000) Ευρώ περίπου, όμως ένα ποσό της τάξης, 
έστω, των σαράντα (40) χιλιάδων Ευρώ περίπου  θα μπορούσε να καλύψει τις στοιχειώδεις 
ανάγκες του δικτύου. Συνεχίζοντας ζήτησε από την ΠΥ να προβεί σε ιεράρχηση των αναγκών 
προκειμένου να γίνει η καλλίτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της δασοπροστασίας για το σκοπό 
αυτό. 
 Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο ολοκλήρωσης των υδατοδεξαμενών για τις οποίες 
είπε ότι είναι έτοιμες για παράδοση και για το έργο των εργαζομένων στη δασοπροστασία από 
το πρόγραμμα των ωφελουμένων του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται σε έργα 
καθαρισμού και αποψίλωσης των περιαστικών δασών και της παρόδιας βλάστησης του δασικού 
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οδικού δικτύου. Τέλος δήλωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης όποτε χρειαστεί των 
έμπειρων υλοτόμων που δραστηριοποιούνται στο δάσος της Λεκάνης και στο παραποτάμιο 
δάσος του Νέστου. 
 Επόμενος ομιλητής ήταν ο Προϊστάμενος της Δνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ππαδόπουλος Χρήστος ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα του 
καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων για τα οποία οι πολίτες προσφεύγουν στην Υπηρεσία του 
διότι σε πολλές περιπτώσεις  (εγκαταλελειμμένα) μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης. 
Αναφέρθηκε στη συνέχεια στον κίνδυνο ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε περίπτωση δασικής 
πυρκαγιάς εξ αιτίας του καπνού και των μικροσωματιδίων οπότε χρειάζεται να γίνει έγκαιρα ο 
εργαστηριακός έλεγχος και η εκτίμηση του κινδύνου προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες 
οδηγίες προς τους πολίτες για λήψη προστατευτικών μέτρων ή ακόμη, εκκενώσεις οικισμών. 
Κλείνοντας αναφέρθηκε στο θέμα των κατασκηνώσεων ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοπούνται 
στη Θάσο των οποίων την ευθύνη της αδειοδότησης λειτουργίας έχει η Δνση Υγείας και τόνισε 
ότι θα εξαντλήσει όλα τα νομικά περιθώρια ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία 
τους και ιδιαίτερα η κατάθεση αξιόπιστων σχεδίων εκκένωσης τα οποία θα πρέπει να 
δοκιμαστούν μέσα από ασκήσεις στις οποίες θα πρέπει να λάβουν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι 
Φορείς και ιδιαίτερα η ΠΥ.    
 Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Προϊστάμενος της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας κ. 
Καστανάς Λεωνίδας ο οποίος δήλωσε ότι θα συμβάλλει μέσα από την ενημέρωση των 
αγροτών και κτηνοτρόφων στην αποφυγή της καύσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, 
που άλλωστε απαγορεύεται, ώστε να συνεχιστεί η επιτυχής αντιπυρική περίοδος του 2018 και 
την τρέχουσα περίοδο. Τέλος, ζήτησε τη συνδρομή των Δήμων για τον καθαρισμό των 
οικοπέδων ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας του. 
 Ο Προϊστάμενος της Δνσης Ανάπτυξης κ. Τουγγελίδης Γεώργιος ήταν ο επόμενος 
ομιλητής ο οποίος ανέφερε ότι στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας του ανήκουν οι πέντε (5) 
Βιομηχανίες που εμπίπτουν στην οδηγία «SEVEZO» και δήλωσε ότι θα προβεί σε αυστηρές 
συστάσεις προκειμένου να προβούν στα απαραίτητα  έργα αντιπυρικής προστασίας  
 Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Προϊστάμενος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της 
Δνσης Τεχνικών Έργων κ. Νεστορίδης Ιωάννης ο οποίος δήλωσε ότι η Υπηρεσία του 
εμπλέκεται κυρίως στον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης του Εθνικού και Επαρχιακού 
οδικού δικτύου που ανήκει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας του.    
 Παρεμβαίνοντας στο σημείο αυτό ο κ. Κιβράκης ανέφερε ότι είναι επιβεβλημένο να 
απομακρύνονται σε κατάλληλο χώρο ή να θρυμματίζονται τα προιόντα καθαρισμού και πρότεινε 
τη συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους 
 Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών και  ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ 
και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος αφού τόνισε ότι η 
οικονομική ανέχεια και η γραφειοκρατία σίγουρα δυσχεραίνει τις προσπάθειές μας δήλωσε ότι 
παρόλα αυτά θα εργαστούμε συντονισμένα όλος ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για την 
επιτυχή έκβαση της προσεχούς αντιπυρικής περιόδου 2019.  
 Στη συνέχεια συνόψισε σε σχέση με το θέμα τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν οι 
φορείς όπως και τις προτάσεις τους ως εξής: 
 
ΔΗΜΟΙ.  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
-  Εκπόνηση ή επικαιροποίηση τοπικών αντιπυρικών Σχεδίων. Δραστηριοποίηση 
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) Δήμων. Η σύγκληση των ΣΤΟ θα πρέπει να γίνει μέχρι 
το τέλος  Απριλίου. 
 -Καταγραφή, συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων (ΔΕΥΑ) καθώς και 
προγραμματισμός επέκτασής τους εάν κρίνεται αναγκαίο από το Σχέδιο της Π.Υ. (να 
σημειωθούν οι νέες θέσεις εγκατάστασης στο αντιπυρικό τους Σχέδιο). 
 - Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του 
κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (με κτιριακές υποδομές, σε άλση, πάρκα, 
κατασκηνώσεις, κλπ), σε περιοχές υψηλού κινδύνου ( σημεία διέλευσης ηλεκτροφόρων 
καλωδίων, πλησίον δεξαμενών καυσίμων, σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων)  και 
απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους 
λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. 
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Διάταξη 4/2012, Ν. 3852/10 αρθρ.94 παρ.1), εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού 
καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους 
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους 
αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων. 
 - Καθαρισμός της βλάστησης σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους 
στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου της αρμοδιότητάς της. 
 - Εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων της παρ. 4 του αρθρ. 7 της Πυροσβ. 
Διάταξης 9Α/2005 για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων. Ολοκλήρωση ως 25/4/2019 του ελέγχου 
από τις Επιτροπές στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και υποβολή των 
εκθέσεων ως 30/4/2019 στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης.  
-   Τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των 
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και 
οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση 
αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.  
Καταγραφή μηχανημάτων και ΒΥΤΙΩΝ για ενίσχυση της Π.Υ. σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς 
(ουσιαστική βοήθεια και όχι απλή καταγραφή). Ετοιμότητα συνεργείων (προσωπικού και 
μηχανημάτων) για παρέμβαση σε περιόδους κρίσης. 
-    Ενημέρωση του κοινού. 
- Συγκρότηση Ομάδων Πολιτών. 
- Ενημέρωση για τυχόν (μελλοντικών) αλλαγές υπευθύνων των Γραφείων Πολιτικής 
Προστασίας και των υπευθύνων Αντιδημαρχών των Δήμων. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Αξιοποίηση Προέδρων Δημοτικών Διαμερισμάτων. 
Αξιοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων. 
Συντήρηση υφιστάμενων υδροστομίων και δεξαμενών, δημιουργία νέων. 
Παρατήρηση του χάρτη επικινδυνότητας και του δελτίου πρόγνωσης καιρού. 
Θα γίνονται επιλεκτικοί καθαρισμοί μόνον, λόγω έλλειψης κονδυλίων. 
Διάθεση υδροφόρων από Δήμο Καβάλας και Θάσου στην Π.Υ. 
Έλεγχος χωματερών και χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων. 
Αδυναμία πληρωμής καυσίμων εθελοντών, νερών και μικρογευμάτων όταν απασχολούνται στην 
πυροπροστασία. 
Συμμόρφωση πολιτών στον καθαρισμό οικοπέδων. 
Καθαρισμοί κυρίως με εθελοντές λόγω έλλειψης προσωπικού. 
Μη επαρκή τα χρήματα για την πυροπροστασία. 
Παντελής έλλειψη προσωπικού. 
Πραγματοποίηση σύσκεψης για το περιαστικά δάση και ιδιαίτερα της Καβάλας. 
Καταγραφή κατοικιών και επιχειρήσεων εντός των Δασών ή περιαστικά και ενημέρωση για την 
αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς.  
Επικαιροποίση των πινάκων με τα στοιχεία και τα μνημόνια για τις κατασκηνώσεις  
 Υποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους, προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών  
 Ενημερωτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ΕΑΣ Καβάλας και τους άλλους 
συνεταιρισμούς για την μείωση και εξάλειψη του φαινόμενου της καύσης των καλαμιών και των 
υπολειμμάτων των φυτών αλλά και για το κάψιμο των καλαμιών στην περιοχή της 
Χρυσούπολης  
 Να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα πολιτικής προστασίας της Π.Ε. 
Καβάλας και αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει 
αλληλοενημέρωση και καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο .    
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
- Αριθμός πυροφυλακείων για την τρέχουσα χρονιά, πόσα υπάρχουν; Υπάρχει 
ενδεχόμενο αύξησης αυτών σε μέρες υψηλής επικινδυνότητας. 
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- Μικτά περίπολα σε συνεννόηση με την ΧΧ Τ.Μ. (20η Τεθωρακισμένη Μεραρχία). 
Ενημέρωση του κοινού όπως κάθε χρόνο με φυλλάδια, ομιλίες στα σχολεία και ανακοινώσεις 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
 Έλεγχος κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων, έλεγχος 
της συντήρησής τους σε συνεργασία με τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, εκτίμηση εγκατάστασης 
νέων με δαπάνη των φορέων δικτύων ύδρευσης. 
- Έλεγχος σχεδίων πυρασφάλειας στις βιομηχανίες. 
- Άφιξη και αριθμός PΖL (Πε-Τζε-Τελ) και πυροσβεστικών ελικοπτέρων, εναέρια 
επιτήρηση. 
- Προγραμματισμός ενημερωτικών συγκεντρώσεων με Συλλόγους για συνεργασία και 
ανάθεση συγκεκριμένων δράσεων στις Εθελοντικές Οργανώσεις. 
 Σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες και Δήμους να γίνει χρησιμοποίηση των 
δασικών Συν/σμών, δασεργατών όπου υπάρχουν άτομα, μιας και η βοήθειά τους θα είναι 
πολύτιμη σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών όπως π.χ. υλοτόμοι, χειριστές αλυσοπρίονων 
κ.λ.π. 
 Ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στην υποστήριξη του έργου της αντιπυρικής 
προστασίας. 
 Ενημέρωση για συμμόρφωση και επιβολή κυρώσεων στους αγρότες για καύση 
υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1/5 - 31/10 με τα όσα ρυθμίζονται στις 9/2000 και 9Α/2005 
Πυροσβεστικές Διατάξεις και τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Έκδοση αδειών για 
καύση κατά την αντιπυρική περίοδο. 
Καθαρισμός και έλεγχος πλήρωσης υδατοδεξαμενών. 
Πραγματοποίηση σύσκεψης για το περιαστικό δάσος Καβάλας . 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Προστασία Αεροδρομίου λήψη ιδιαίτερων μέτρων 
Ενημέρωση κοινού ιδιαίτερα, Αγροτών και Κτηνοτρόφων 
Κακό οδικό δίκτυο  
Προβλήματα χωματερών και πολλών μικρών ανεξέλεγκτων χώρων. 
Εκπαίδευση εθελοντών και αξιοποίησή τους. 
Κίνδυνος από καύση καλαμιών. 
Δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού και μέσων στη Θάσο όταν απαιτηθεί.  
Σχέδια εκκένωσης Κατασκηνώσεων 
 Υποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους, προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών  
 Ενημερωτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ΕΑΣ Καβάλας και τους άλλους 
συνεταιρισμούς για την μείωση και εξάλειψη του φαινόμενου της καύσης των καλαμιών και των 
υπολειμμάτων των φυτών αλλά και για το κάψιμο των καλαμιών στην περιοχή της 
Χρυσούπολης  
 Επιστολή της περιφέρειας Α-Μ-Θ για άφιξη του ελικοπτέρου στην Αλεξανδρούπολη και 
των PZL στην Καβάλα με την έναρξη της Αντιπυρικής περιόδου  
 Προτροπή στην Π.Υ. για δρομολόγηση της δημιουργίας μιας πυροσβεστικής υπηρεσίας 
στην Θάσο η οποία να λειτουργεί σε 2 σημεία, ένα στο βόρειο και ένα στο νότιο τμήμα του 
νησιού . 
 Να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα πολιτικής προστασίας της Π.Ε. 
Καβάλας και αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει 
αλληλοενημέρωση και καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο .    
 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
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-  Συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, με τη συμβολή και τη συνεργασία 
στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, των Δήμων. Να υπάρχει  συνεργασία  με τους αρμόδιους  
φορείς και με τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας. 
-  Καθαρισμός δασών, δρόμων πρόσβασης και έργα αντιπυρικής προστασίας. 
- Πρόβλεψη για δημιουργία νέων υδατοδεξαμενών εάν απαιτούνται και ενημέρωση της 
Π.Υ. για τη θέση τους. 
- Αποψίλωση της παρόδιας βλάστησης. 
- Σε συνεννόηση με τους χειριστές των Μηχανημάτων Έργου  που είναι μισθωμένα από 
τα Δασαρχεία αν μπορούν να διατεθούν στην Π.Υ. σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς και ειδικά 
ημέρες αργιών. 
-   Έγκριση Προγραμμάτων για έργα και εργασίες αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές 
εκτάσεις του Νομού. 
-  Ενημέρωση του κοινού. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για μελέτες, έργα, μηχανήματα, προσωπικό. 
Ενημερώσεις σε σχολεία. 
 Έγκυρα και έγκαιρα αιτήματα από Π.Υ. για βοήθεια από Δασικούς Συνεταιρισμούς. 
 Λήψη  μέτρων για την αντιμετώπιση παράνομων ψαράδων- κυνηγών ιδιαίτερα  στις      
Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής  
 Επικαιροποίση των πινάκων με τα στοιχεία και τα μνημόνια για τις κατασκηνώσεις  
υποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους  , προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών  
 Ενημερωτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ΕΑΣ Καβάλας και τους άλλους 
συνεταιρισμούς για την μείωση και εξάλειψη του φαινόμενου της καύσης των καλαμιών και των 
υπολειμμάτων των καλλιεργειών αλλά και για το κάψιμο των καλαμιώνων στην περιοχή της 
Χρυσούπολης.  
 Να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Καβάλας και αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει 
αλληλοενημέρωση και καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο .    
 
ΧΧ ΤΘ.Μ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
-    Καθαρισμός βλάστησης εντός και γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις (αρθρ. 7 της ΚΥΑ 
12030/1999). 
- Συνεννόηση με Π.Υ. για μικτά περίπολα. 
- Αν υπάρχουν βυτία και ευχέρεια διάθεσης στην Π.Υ. 
- Παραχώρηση Μηχανημάτων Έργου για τη διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικών ζωνών εάν 
και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και υπάρχουν διαθέσιμα. 
-     Έγκαιρη υποβολή αιτήματος για βοήθεια   
 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
- Να γίνει ενημέρωση των κτηνοτρόφων, ώστε σε περιόδους επικίνδυνες για πυρκαγιές να 
προσέχουν για σημάδια πυρκαγιάς και να ειδοποιούν αμέσως την Π.Υ.  
- Τις επικίνδυνες ημέρες να επεκτείνονται τα περίπολα κυρίως στις ορεινές περιοχές σε 
συνεργασία με την Π.Υ.  
- Να γίνονται ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη δίωξη των ατόμων που 
θα συλλαμβάνονται να ρίχνουν σκουπίδια στις χωματερές. 
-  Ενημέρωση σύσταση Αγροτών Κτηνοτρόφων. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 Ενημέρωση πολιτών να μην προκαλούν προβλήματα συνωστισμού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, απομάκρυνση ατόμων που περιφέρονται άσκοπα. 
 Ενημέρωση κατασκηνωτών για αποφυγή πυρκαγιών. 
 Έλεγχος ανεξέλεγκτων καύσεων σε ανοικτούς χώρους. 
 Λήψη  μέτρων για την αντιμετώπιση παράνομων ψαράδων- κυνηγών ιδιαίτερα  στις      
Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής 
 Ενημέρωση σύσταση Αγροτών Κτηνοτρόφων. 
 Ενημερωτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ΕΑΣ Καβάλας και τους άλλους 
συνεταιρισμούς για την μείωση και εξάλειψη του φαινόμενου της καύσης των καλαμιών και των 
υπολειμμάτων των φυτών αλλά και για το κάψιμο των καλαμιών στην περιοχή της 
Χρυσούπολης  
 Να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Καβάλας και αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει 
αλληλοενημέρωση και καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο .    
 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
Ετοιμότητα Φέρυ-μποτ σε συνεννόηση με τις Ναυτιλιακές Εταιρείες για μεταφορά προσωπικού 
και Μηχανημάτων Έργου στη Θάσο (διανυκτέρευση στην Κεραμωτή έστω 1 φέρυ-μπόουτ) και 
βέβαια σε περίπτωση πυρκαγιάς στη Θάσο να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα μέσα και το 
προσωπικό που θα πάρει μέρος στην κατάσβεση. 
Σε περιπτώσεις υδροληψίας από αεροπλάνα και ελικόπτερα με σκοπό την πυρόσβεση, να 
ενημερώνεται το λιμεναρχείο για απομάκρυνση σκαφών από τον χώρο για αποφυγή 
ατυχημάτων. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Αδυναμία ελλιμενισμού πλοίου στην Κεραμωτή λόγω κόστους. 
Έγκαιρη ενημέρωση για δέσμευση χώρων υδροληψίας πυροσβεστικών αεροπλάνων. 
Λήψη  μέτρων για την αντιμετώπιση παράνομων ψαράδων- κυνηγών ιδιαίτερα  στις      
Λιμνοθάλασσες  
 
Υ.Π.Α. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης για την προστασία αεροδρομίων και 
ελικοδρομίων και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για καθαρισμό του περιβάλλοντος 
χώρου των εγκαταστάσεων. 
Yποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους  , προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών  
ενημερωτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ΕΑΣ Καβάλας και τους άλλους συνεταιρισμούς 
για την μείωση και εξάλειψη του φαινόμενου της καύσης των καλαμιών και των υπολειμμάτων 
των φυτών αλλά και για το κάψιμο των καλαμιών στην περιοχή της Χρυσούπολης  
να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καβάλας και 
αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει αλληλοενημέρωση και 
καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο .    
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΚΑΒ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
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Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης γύρω από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λ.π. 
και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των 
εγκαταστάσεων. 
Ετοιμότητα σε περιόδους κρίσης για παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Προβληματική πρόσβαση ασθενοφόρων και διασωστών ΕΚΑΒ λόγω κατάστασης δρόμων. 
Έλλειψη προσωπικού ΕΚΑΒ κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
 Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός και πλησίον αρχαιολογικών 
χώρων και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 Έλλειψη μόνιμου και εποχικού προσωπικού 
 Βοήθεια από Δήμους, Περιφέρεια, Εθελοντικές ομάδες για καθαρισμό διάσπαρτων 
μικρών αρχαιολογικών χώρων και καθαρισμό εκτάσεων που περικλείουν αρχαιολογικούς 
χώρους. 
 Υποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους  , προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών  
 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
 Υπεύθυνη για τη σύνταξη πινάκων των ιδιωτικών Μηχανημάτων Έργου. 
 Καθαρισμός της βλάστησης σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρων στάθμευσης 
κατά μήκος του οδικού δικτύου που έχει αρμοδιότητα (Επαρχιακού και Εθνικού), σε επικίνδυνα 
σημεία. Επίσης γύρω από κτιριακές εγκαταστάσεις και χώρους που ανήκουν στην Π.Ε. 
Καβάλας. 
 Ετοιμότητα συνεργείων (προσωπικού και μηχανημάτων) για παρέμβαση σε περιόδους 
κρίσης. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 Έλλειψη προσωπικού. 
 Ενίσχυση Προγραμματικών Συμβάσεων για κοινή δράση. 
 Αντιμετώπιση προβλήματος κάλυψης δαπανών   
 Υποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους  , προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών  
 Να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Καβάλας και αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει 
αλληλοενημέρωση και καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο.    
 
Δ/ΝΣΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Προγράμματα ενημέρωσης μαθητών. 
 Καθαρισμός από Δήμους των πέριξ των σχολικών μονάδων περιοχών. 
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Ενημέρωση το καλοκαίρι από εκπαιδευτικούς μαθητών και γονέων για θέματα πυρκαγιών. 
 
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ετοιμότητα σε περιόδους κρίσης για παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. 
Σχέδια εκκένωσης Κατασκηνώσεων 
Επικαιροποίηση των πινάκων με τα στοιχεία και τα μνημόνια για τις κατασκηνώσεις 
 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
 Καθαρισμός της βλάστησης σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους 
στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου της αρμοδιότητάς της. 
 Υποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους  , προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών. 
 Να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα πολιτικής προστασίας της Π.Ε. 
Καβάλας και αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει 
αλληλοενημέρωση και καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο .    
 
ΔΕΔΔΗΕ.Α.Ε 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
 Υποχρεούται να εκτελέσει προγράμματα που αφορούν προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε 
περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής, Μεσαίας και 
Υψηλής Τάσης. 
 Αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης.  
Καθώς και ότι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών σε συνεργασία με τις Δασικές 
Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και Δήμους (αρθρ. 8 της ΚΥΑ 12030/1999, Ν.4001/2011).  
Απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού. 
 Υποβολή απολογιστικών σημειωμάτων από όλους τους φορείς και τις πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες για τα μέτρα και τα έργα που είναι επιφορτισμένος ο κάθε ένας να πραγματοποιήσει 
και ο βαθμός υλοποίησης τους  , προκειμένου να υπάρχει μία τράπεζα πληροφοριών  
καλύτερη μεταχείριση των υπολοίπων κλαδέματος . 
 Να ενημερώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι  το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Καβάλας και αυτό την  ανάλογη Δ/νση στην περιφέρεια προκειμένου να υπάρχει 
αλληλοενημέρωση και καλύτερη διαχείριση κρίσεων κατά την θερινή περίοδο .    
 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
Ενημέρωση και συμμόρφωση των αγροτών για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1/5 - 
31/10 με τα όσα ρυθμίζονται στις 9/2000 και 9Α/2005 Πυροσβεστικές Διατάξεις και τους Κώδικες 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
 Με ευθύνη των Δήμων και της Π.Υ. να ενταχθούν στο σχεδιασμό της πρόληψης, 
ετοιμότητας και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 
 Συμμετοχή στην ενημέρωση του κοινού. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Προβλήματα βατότητας δρόμων. 
Πολίτες με καλή διάθεση αλλά χωρίς ενημέρωση. 
Φύλαξη του περιαστικού δάσους από συγκεκριμένα σημεία με υπόδειξη της Π.Υ. 
Καλοκαιρινή επιτήρηση βάσει σχεδίου. 
Προβλήματα καυσίμων εθελοντών. 
Εκπαίδευση εθελοντών. 
 
  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 Για το θέμα της Απόφασης Απαγόρευσης Κυκλοφορίας ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας 
και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος ανέφερε ότι θεωρεί δεδομένη τη 
συμφωνία του σώματος, καθότι δεν εκφράστηκε διαφωνία στο σχέδιο απόφασης απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, το οποίο και θα είναι το παρακάτω, χωρίς να απαιτηθεί νέα σύγκληση του 
Οργάνου και αφού δοθεί η εξουσιοδότηση από τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ στον 
Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για υπογραφή της απόφασης: 
 
«Έχοντας υπόψη του σχετικούς νόμους (θα αναφερθεί η σχετική νομοθεσία) καθώς επίσης και 
τις προτάσεις του τελευταίου ΣΟΠΠ της Π. Ε. Καβάλας της περσινής χρονιάς 
 
Αποφασίζουμε 
 Επιβάλουμε κατά περίπτωση, το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων από ώρα….(ανάλογα με την εισήγηση της Π.Υ.) έως την απόφαση ανάκλησής της, 
κατά τους θερινούς μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο στις παρακάτω δασικές εκτάσεις και 
ευπαθείς περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.  
Α) Δάσος Ζυγού 
Β) Δάσος Εξοχής 
Γ) Περιαστικό Δάσος Καβάλας 
Δ) Σε όλες τις ευπαθείς περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας-Θάσου που κατά την 
κρίση των Δημάρχων εμπεριέχουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. 
 Το μέτρο της απαγόρευσης θα ισχύει κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης 
επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  θα προβλέπει για τις 
Περιφερειακές  Ενότητες Καβάλας-Θάσου κατηγορία κινδύνου 4 και 5. 
 Η εφαρμογή της παρούσας (έναρξη, διάρκεια μέτρου, έλεγχος πεζών - οχημάτων κλπ) 
ανατίθεται, σύμφωνα με πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) 
Π.Ε. Καβάλας, στις Πυροσβεστικές και  Αστυνομικές  αρχές της Περιφερειακής Ενότητας. 
 Παράλληλα οι Δήμαρχοι στις περιοχές των οποίων ανήκουν οι παραπάνω 
αναφερόμενες δασικές εκτάσεις και ευπαθείς περιοχές, να συνδράμουν με τις ομάδες 
πυρασφάλειας που έχουν οργανώσει, στο έργο των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών αρχών. 

  Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. 
Θεόδωρος Μαρκόπουλος αφού ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους παριστάμενους για τη 
συμμετοχή τους ευχήθηκε σε όλους μια αντιπυρική περίοδο χωρίς φωτιές και καταστροφές.  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
και 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΠ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Τσολάκης Σταύρος, Περιφερ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας 
2. Γρανάς Αρχέλαος, Περιφερ. Σύμβουλος της μειοψηφίας 
3. Δημάρχους, Εκπρόσωπο ΠΕΔ και Προϊσταμένους Τμ. Πολιτικής Προστασίας των 

Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
4. Προϊστάμενο Δ/νσης Πολ. Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
5. Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Α.Μ.Θ. 
6. Διοικητή ή εκπρόσωπο ΧΧ ΤΘ.Μ. 
7. Δ/ντή της Α. Δ. Καβάλας. 
8. Λιμενάρχη Καβάλας. 
9. Δ/τές Π.Υ. Νομού. 
10. Διοικητή Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης. 
11. Προϊστάμενο Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
12. Δ/ντή Δασών Ν. Καβάλας και Δασάρχες Καβάλας και Θάσου. 
13. Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε.  Περιφ.Ενότητας Καβάλας. 
14. Προϊστάμενο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφ. Ενότητας 

Καβάλας. 
15. Προϊστάμενο Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ενότητας Καβάλας. 
16. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφ. Ενότητας Καβάλας. 
17. Προϊστάμενο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Καβάλας. 
18. Προϊστάμενο Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Καβάλας. 
19. Διοικητή Νοσοκομείου Καβάλας. 
20. ΕΚΑΒ Καβάλας. 
21. Δ/ντές Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας. 
22. Προϊστάμενος  Εφορίας Αρχαιοτήτων Καβάλας και Θάσου. 
23. Προϊστάμενο Υ. Π. Α.  (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»). 
24. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 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-ΑΜ  
31. ΟΠΕΚΕΠΕ Καβάλας  
32. Πρόεδρος ΚΤΕΛ Καβάλας 
33. Πρόεδρος Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας.. 
34. Εκπρόσωπο  του Ε.Ο.Σ. Καβάλας. 
35. Εκπρόσωπο  του Φυσιολατρικού Πολιτ. Συλλόγου Ζυγού. 
36. Εκπρόσωπο  του Κυνηγετικού Συλλόγου Καβάλας. 
37. Εκπρόσωπο  του Κυνηγετικού Συλλόγου Ελευθερούπολης 
38. Εκπρόσωπο  του Κυνηγετικού Συλλόγου Χρυσούπολης. 
39. Εκπρόσωπο  του Ελλ.Ορειβ.Φιλοδασικού Αθλ.Συλ.Παγγαίου. 
40. Εκπρόσωπο  του Συλλ.Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας. 
41. Εκπρόσωπο  της Διασωστικής Ομάδας Καβάλας. 
42. Εκπρόσωπο  της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας) 
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43. Εκπρόσωπο  του Συλλόγου Καταδρομέων-Ειδικών Δυνάμεων Ν.Καβάλας «Ο ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 

44. Εκπρόσωπο  του Συλλόγου Πυροπροστασίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος 
Ραχωνίου Θάσου Ν. Καβάλας. 

45. Εκπρόσωπο  Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών & Ναυαγοσωστών Περ.Τμ. Καβάλας. 
46. Εκπρόσωπο  Συλλόγου Χιονοδρομίας και Ορειβασίας Καβάλας. 
47. Εκπρόσωπο  της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Καβάλας. 
48. Πρόεδρο ΤΟΕΒ Χρυσούπολης. 
49. Πρόεδρο ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου. 
50. Πρόεδρο ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας. 
51. Πρόεδρο ΤΟΕΒ Φιλίππων. 
52. Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής  
53. Ε.Α.Σ. Καβάλας 
54. Ε.Α.Σ. Παγγαίου 
55. Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας 
56. Σύλλογος Κτηνοτρόφων Καβάλας 
57. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ-Πολιτικής Προστασίας. 
 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

1) ΓΓΠΠ –Αθήνα 
2) ΠΑΜΘ/Γραφείο Περιφερειάρχη  
3) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ-Πολιτικής Προστασίας. 
 

Εσωτ. Διανομή 

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