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ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ     Αλεξ/πολη : 17-05-2019                                                                          

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     ΑΠ: 651 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΒΡΟΥ 

 

Στην αίθουσα  συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου(Καραολή και Δημητρίου -40-) στις 09-04-2019  

ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

(Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου με θέμα την αντιμετώπιση  των δασικών πυρκαγιών για το έτος 

2019, σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ: 441/02-04-2019/ΠΑΜΘ/ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΠΕ  ΕΒΡΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Πρόσκληση) 

1.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Πρόεδρος 

Πέτροβιτς Δημήτριος 

Μέλη:  

1. Αναστασίου Αλέξιος, Δντής Πολ. Προστασίας Αποκ/νση Δκσης  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 

2. Χουβαρδάς  Κων/νος, Προϊστάμενος Δνσης Πολ. Προστασίας  Α.Μ.Θ 

3. Παπαϊωάννου  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 

4. Ναλμπάντης  Αθανάσιος, Πολιτική Προστασίας Α.Μ.Θ 

5. Κούκουρας  Κων/νος , Δκτής Π. Υ Αλεξ/πολης 

6. Χουρτερούδης  Πασχάλης, Π. Υ Αλεξ/πολης 

7. Λαδόπουλος Αναστάσιος, Δκτής Π.Υ Διδ/χου 

8. Βαρλάμης  Νικόλαος, Δκτής Π.Υ  Ορεστιάδας 

9. Ταπεινόπουλος  Κων/νος, προϊστάμενος  Π.Κ  Σουφλίου 

10. Παντίρης  Γεώργιος, Πολ. Προστασία  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

11. Παπαποστόλου  Χρήστος, Πολ. Προστασία  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

12. Πρίγγα  Χρύσα, Πολ. Προστασία  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

13. Λαυκίδης Γεώργιος, Πολ. Προστασία  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 
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14. Ανδρονικίδου Ερμιόνη, Δνση  Δασών Έβρου 

15. Μάκρας  Απόστολος, Δήμος  Αλεξ/πολης 

16. Ρούφος  Ευάγγελος, Δήμος  Αλεξ/πολης 

17. Τσακιρούδη  Τριάδα, Δήμος  Αλεξ/πολης 

18. Τζαλαμάγκας  Παναγιώτης, Δήμος Διδ/χου 

19. Μητρούδης  Δημήτριος, Δασαρχείο   Διδ/χου   

20. Μπακλαγής Ζαχαρίας, Δνση  Δασών Έβρου 

21. Πιστόλας  Γεώργιος, Δασαρχείο Αλεξ/πολης 

22. Χατζάκη  Πασχαλιώ, Δνση Αστυνομίας   Ορεστιάδας 

23. Διαγκάκη Γιαννούλα, Δασαρχείο Σουφλίου 

24. Παπαλαμπίδης  Δημήτριος, Δνση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Ορεσ/δας  

25. Ξανθόπουλος  Απόστολος, Δνση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Αλεξ/πολης 

26. Κεσσάτης  Αθανάσιος,  ΕΚΑΒ ΘΡΑΚΗΣ  

27. Ανχης    Γκαχτίδης  Αθανάσιος,  εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

28. Τχης (ΠΖ) Μπινιάρης  Δημήτριος, εκπρόσωπος ΧVI Μ/Κ ΜΠ 

29. Τχης (ΠΖ)  Μπεμπτής  Νικόλαος, εκπρόσωπος 50 ΜΗΧ. ΤΑΞ. 

30. Παρασκευόπουλος  Βασίλειος, Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ  ΕΒΡΟΥ 

31. Μηναϊδης  Κων/νος, Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ  ΕΒΡΟΥ 

32. Ταμίας  Κων/νος, Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ  ΕΒΡΟΥ 

33. Αθανασόπουλος  Βασίκειος, Κ Λ   Αλεξανδρούπολης 

34. Φούτσα Ελένη , Κ Λ   Αλεξανδρούπολης 

35.         Ζαχαρά Ελένη, ΟΣΕ/ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΥΑΛ  

36.        Ντάσκαρης Σπυρίδων,  Δνση Αστυνομίας   Αλεξ/πολης    

37.         Κωνσταντινίδου Άννα, Φορέας Διαχ/σης Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου                                                                            

     38.         Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρού 

     39.         Βαβίας  Ιωάννης,  προϊστ. Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ  Περ. Αλεξ/πολης 

     40.         Πεπέ  Μαρία, Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης 

     41.          Τερζούδης  Χριστόδουλος, Τμήμα Σαμαρειτών  Διδ/χου 

     42.          Τσαγκούδης  Δημήτριος, Τμήμα Σαμαρειτών  Διδ/χου 

     43.          Αμάρ  Ουακίμ, Τμήμα Σαμαρειτών  Ορεστιάδας 

     44.          Χηνόπουλος  Δημήτριος, κατασκήνωση ‘’Χαρούμενη  Ακρογιάλι’’ 

     

2.  ΣΚΟΠΟΣ: 

     α. Η λήψη προληπτικών  μέτρων για τη θερινή περίοδο 2019 

     β. Η οργάνωση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Νομού 

        αναφορικά  με την  έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 
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3.  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ: 

Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής  

Ενότητας  Έβρου κ. Πέτροβιτς  Δημήτριος αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την παρουσία τους, αναφέρθηκε  στη συμβολή όλων των εμπλεκομένων υ-

πηρεσιών κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο,   κατά την οποία δεν είχαμε μεγάλες επιπτώσεις από τις πυρκα-

γιές που εκδηλώθηκαν στο Νομό μας, καθώς και στη συμβολή των εθελοντικών Οργανώσεων που πάντοτε είναι 

παρόντες όταν και όποτε τους ζητηθεί. Αναφέρθηκε επίσης στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι οποίοι και 

αυτοί με τον τρόπο τους, συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Επίσης αναφέρθηκε στο χρό-

νιο αίτημα, το οποίο ακόμη δεν έχει εισακουσθεί, σχετικά με τη λειτουργία δεξαμενής καυσίμων ανεφοδιασμού 

των πυροσβεστικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Αλεξ/πολης, θεωρώντας,  όπως τόνισε, ότι είναι παράλο-

γο να έρχονται τα αεροσκάφη και να αναχωρούν σε άλλο αεροδρόμιο για ανεφοδιασμό.  Τόνισε ότι κάθε αντι-

πυρική περίοδος είναι μία πρόκληση για όλα τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π, καθώς δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τι έ-

χουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό που οφείλουν όλοι τους να κάνουν,  είναι να έχουν μια σωστή ενημέρωση μέσα 

από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, να έχουν καλή συνεργασία και καλό συντονισμό. Με αυτή  

τη λογική  να ξεκινήσουν την προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων από  δασικές πυρκαγιές, θέλοντας να 

πιστεύει,  όπως και  άλλωστε  και όλοι τους, να έχουν μια ήρεμη αντιπυρική περίοδος,  αλλά πάντοτε πρέπει να 

είναι έτοιμοι  για το χειρότερο σενάριο. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δντή  Πολιτικης Προστασίας της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης κ. Αναστασίου Αλέξιο,  αφού τον ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά για την παρουσία του 

στο σημερινό Σ.Ο.Π.Π. 

Ο  Δντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ  κ. Αναστασίου  Αλέξιος  ανα-

φέρθηκε στη σημερινή σύγκληση  του Σ.Ο.Π.Π,  η οποία πραγματοποιείται  παρότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί η ε-

γκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και αναφέρ-

θηκε στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ  σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων, όπου μέχρι 

σήμερα δεν έχει ληφθή μια οριστική απόφαση για την αποφυγή μηνύσεων, δικαστηρίων  κ.λ.π.Τόνισε ότι παρότι 

σε λίγο καιρό αρχίζει η αντιπυρική περίοδος οι ΟΤΑ και οι  δασικές υπηρεσίες δεν έχουν  ακόμη χρηματοδοτηθεί 

για την εκτέλεση έργων αντιπυρικής περιόδου. Πρέπει όταν θα δοθούν οι χρηματοδοτήσεις να υπάρχει συνερ-

γασία μεταξύ Πυροσβεστικών  υπηρεσιών, δασικών υπηρεσιών  και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση 

έργων άμεσης προτεραιότητας. Επίσης όταν γίνονται οι καθαρισμοί δρόμων ή των δικτύων της ΔΕΗ να γίνεται 

άμεσα η απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από όλους μας καθώς στατι-

στικά έχει αποδειχθεί ότι σε προεκλογικές περιόδους έχουμε περισσότερες  περιπτώσεις πυρκαγιών. 

Ο Προϊστάμενος της Δνσης Πολ. Προστασίας ΠΑΜΘ  κ. Χουβαρδάς  Κων/νος τόνισε ότι ο κάθε φορέας στον 

τομέα της πρόληψης γνωρίζει  ποιές είναι οι αρμοδιότητές του, ποιες οι προτεραιότητες.  Η Πυροσβεστική υπη-

ρεσία να ενημερώσει σε ποια μέρη δεν υπάρχει πρόσβαση, πού απαιτούντα νέα υδροστόμια, και ποια υδροστό-

μια είναι ανεπαρκή,  ώστε να επισκευασθούν από την πλευρά των Δήμων. Στην περιοχή του Έβρου υπήρξαν 

πολλές περιπτώσεις κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο που ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς 

ήταν 3 και η Πυροσβεστική υπηρεσία ζητούσε με εισήγησή της την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της 

κυκλοφορίας. Ζήτησε να εξετάσουν εάν είναι εφικτή αυτή η απαγόρευση της κυκλοφορίας, και εάν οι Δυνάμεις 

της Αστυνομίας έχουν τη δυνατότητα επιτήρησης  της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Επίσης τόνισε ότι στις πε-

ριπτώσεις που εφαρμόζεται το μέτρο της εκκένωσης, οι Δήμοι πρέπει από τώρα να έχουν σχεδιάσει την εκκένω-

ση των περιοχών ειδικά αυτών που εφάπτονται σε δασικές περιοχές ή είναι επικίνδυνες.  Στις περιπτώσεις που 

δίδεται εντολή από την Πυροσβεστική υπηρεσία για εκκένωση μιας περιοχής,  θα πρέπει άμεσα να ενημερώνε-

ται και ο Περιφερειάρχης και η Πολιτική Προστασία. Επίσης  αναφέρθηκε στο θέμα των κατασκηνώσεων,  όπου 

θα πρέπει από τους φορείς εποπτείας να γίνει έλεγχος της  πυρασφάλειας και οι  Διοικήσεις των κατασκηνώσε-

ων να καταρτίσουν  σχέδιο εκκένωσης,  το οποίο να κοινοποιηθεί στην Πολιτική Προστασία. 
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Αναφέρθηκε  στο πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια με τη μη καταβολή των αποζημιώσεων για υπερωριακή 

εργασία υπαλλήλων των υπηρεσιών που απασχολούνται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, πρόβλημα το οποίο 

πρέπει να το εξετάσει σοβαρά η Διοίκηση και να δοθεί επιτέλους κάποια λύση.  Η διαλειτουργικότητα των υπη-

ρεσιών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για αυτό η έγκαιρη ενημέρωση από τις Πυροσβεστικές υπηρεσίες για 

τα συμβάντα  να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερη, ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της Πολιτικής Προ-

στασίας για να μπορέσει να ανταποκριθεί  όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τέλος ζήτησε από τη Πυροσβεστική Υ-

πηρεσία και από τις δασικές υπηρεσίες  να προτεραιοποιήσουν τις προτάσεις τους, γιατί τα χρήματα που δίδο-

νται δεν επαρκούν για κάλυψη όλων των αναγκών. 

Σε παρένθεσή του ο κ. Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε  πρώτον στο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει κάθε χρό-

νο με την πενιχρή χρηματοδότηση που δίδεται προς τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της πρόληψης και 

δεύτερον στην  μη αποζημίωση των υπαλλήλων  που απασχολούνται υπερωριακά , ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα 

τόσο στον τομέα  της διάθεσης των μέσων όσο και στον τομέα της κάλυψης του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτά τα 

δύο σοβαρά θέματα πρέπει να επιλυθούν σε κεντρικό Πολιτικό  επίπεδο. 

Ο Δκτής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης κ. Κούκουρας  Κων/νος αναφέρθηκε στην περσινή αντιπυ-

ρική περίοδο που ήταν μια καλή περίοδο  οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν  μπορεί να ήταν παρόμοιες  σε αριθμό 

με άλλες χρονιές αλλά σε πολύ μικρότερη καμένη έκταση. Αυτό κυρίως οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που 

επικράτησαν, στην ευαισθητοποίηση των αγροτών που αντιλήφθηκαν ότι δεν πρέπει να  βάζουν φωτιές, καθώς 

επίσης, μεγάλο ρόλο έπαιξε και η ετοιμότητα και  η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία είναι απα-

ραίτητη. Χαρακτηριστικό της περσινής αντιπυρικής περιόδου είναι η εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών σε 

δασικές  εκτάσεις που όμως  με την έγκαιρη αντιμετώπιση δεν επεκτάθηκαν. Αναφορικά με τα πυροσβεστικά 

υδροστόμια,  αυτή την περίοδο γίνεται έλεγχος των πυροσβεστικών υδροστομίων,  τα αποτελέσματα των ο-

ποίων θα κοινοποιηθούν στους αρμόδιους Δήμους, καθώς και προτάσεις για τοποθέτηση νέων υδροστομίων. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε  στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο Σαμοθράκης καθώς ούτε υδροστόμια 

υπάρχουν στα σημεία που είναι απαραίτητα, ούτε υδατοδεξαμενές υπάρχουν.  Τόνισε ακόμη και τη μη συμμε-

τοχή τους στο Σ.Ο.Π.Π. Στο περιαστικό  δάσος του Δήμου Σαμοθράκης δεν υπάρχει  δίκτυο, ούτε  ένα πυροσβε-

στικό υδροστόμιο,  με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περί-

πτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικά   υπάρχει έλλειψη υδροστομίων στο νησί της Σαμοθράκης, θα επισημαν-

θούν τα προβλήματα εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα κοινοποιηθούν στον Δήμο. Στην περιοχή 

του Δήμου Αλεξ/πολης μεταξύ Μάκρης – Δικέλλων,  η ΔΕΥΑ  Αλεξ/πολης με υπόδειξη της Π.Υ  τοποθέτησε δέκα 

υδροστόμια και εκεί όμως υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης και άλλων όπως στην περιοχή του ‘’ΑΙ ΓΙΩΡΓΗ’’ όπου 

υπάρχει μόνο ένα υδροστόμιο. Επίσης στην ευαίσθητη  και επικίνδυνη εκείνη περιοχή, οι δρόμοι είναι στενοί – 

αδιέξοδοι με κλαδιά που εισέρχονται στους  δρόμους και τα παρακείμενα οικόπεδα γεμάτα με ξηρά χόρτα επι-

κίνδυνα για εκδήλωση πυρκαγιάς.Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε τον Δκτή της Π.Υ Αλεξ/πολης τι προτείνει για 

αυτό το θέμα  και απάντησε ότι πρέπει να υποχρεωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων να καθαρίσουν από 

χόρτα τα οικόπεδά τους. 

Από τον εκπρόσωπο του Δήμου κ. Μάκρα Απόστολο διευκρινίσθηκε ότι με την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει τη 

δυνατότητα ο Δήμος να τους υποχρεώσει, γιατί δεν πρόκειται για οικόπεδα αλλά για αγροτεμάχια. Από τον Υπ-

κτή της Π.Υ Αλεξ/πολης κο Χουρτερούδη, τονίσθηκε ότι προέχει η διάνοιξη των δρόμων, προκειμένου να μπο-

ρούν να εισέλθουν πυροσβεστικά οχήματα . 

O Δκτής της Π.Υ  Αλεξ/πολης κος Κούκουρας,  προέβη στις παρακάτω επισημάνσεις: 

• Nα τοποθετηθούν πινακίδες σε δρόμους που οδηγούν σε αδιέξοδο.  

• Να τοποθετηθούν από τη ΔΕΥΑ  Αλεξ/πολης ακόμη δύο  υδροστόμια στην περιοχή του ‘’ΑΙ  ΓΙΩΡΓΗ’’ αρι-

στερά όπου υπάρχουν κατοικίες 
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• Να απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων στον παραλιακό δρόμο Αγίας Παρασκευής – Κυανής Ακτής  κα-

τά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθόσον θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση εκδή-

λωσης πυρκαγιάς και για αυτό το θέμα ενημέρωσε εγγράφως την τροχαία Αλεξ/πολης. 

Σχετικά με την τοποθέτηση των δύο  νέων υδροστομίων  ο κ. Μάκρας Απόστολος ανέφερε ότι θα ενημερώσει 

σχετικά τη ΔΕΥΑ του Δήμου Αλεξ/πολης. 

Αναφορικά με το θέμα: «Πυροφυλάκια», τόνισε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με το πυροφυλάκιο των Α-

σβεστάδων, για τη συντήρηση του οποίου δεν βοηθάει ο Δήμος Διδ/χου. 

Εκπρόσωπος  του Δήμου Διδ/χου ο  κ. Π. Τζιαλαμάγκος, απάντησε λέγοντας ότι η μελέτη για το συγκεκριμένο 

Πυροφυλάκιο έγινε από τους μηχανικούς του Δήμου, προϋπολογισμού 11.000 ευρώ, αλλά το θέμα κολλάει στη 

χρηματοδότηση του έργου. Η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμέ-

νο πυροφυλάκιο δεν ανήκει στο Δήμο και άρα δεν μπορεί να πληρωθεί από τον Δήμο. Επενέβη ο Διοικητής της 

Π.Υ Διδ/χου κ. Α. Λαδόπουλος και πρότεινε ο Δήμος να  χρηματοδοτήσει το έργο μέσω Σ.Α.Τ.Α και ας μην συ-

ντηρήσει κάποιους δασικούς δρόμους. Η επισκευή του συγκεκριμένου πυροφυλακίου είναι αίτημα της Π.Υ εδώ 

και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς χωρίς αντίκρισμα. 

Ο κ. Κ. Κούκουρας συνέχισε με το θέμα: « Μεικτά περίπολα», λέγοντας ότι με δείκτη 3 και πάνω βγαίνουν μει-

κτά περίπολα.  Το προσωπικό της Π.Υ. Αλεξ/πολης επειδή στελεχώνει το πεζοπόρο τμήμα, όπως επίσης επειδή 

και τα περιπολικά για την περιοχή  είναι  πολλά, τέσσερα στον αριθμό, υπάρχει δυσκολία στελέχωσης από την 

Π.Υ  των μεικτών περίπολων. Για το λόγο αυτό παρακάλεσε, αν γίνεται μέσω Μεραρχίας, η περιπολία να γίνεται 

από  αμιγές περίπολα. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα:  « Απαγόρευση καύσης σιτοκαλαμιών και απορριμμάτων»ι τόνισε ότι το 

μέτρο αυτό έγινε συνείδηση σε μεγάλο μέρος των πολιτών. Επισήμανε ότι μεγάλο ρόλο παίζουν οι καιρικές συν-

θήκες και ότι η ξηρασία ευνοεί τις πυρκαγιές άσχετα από την εποχή. Η καύση χόρτων και υπολειμμάτων αυτήν 

την εποχή δεν είναι πάντα ασφαλής και γι΄αυτό πρέπει να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα και ιδιαίτερα πλησί-

ον  δασικών εκτάσεων.  Κατέληξε λέγοντας ότι  στην αντιπυρική περίοδο επιβάλλεται το συγκεκριμένο μέτρο. 

Σχετικά με το θέμα « Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων »  θεωρεί ότι δεν είναι εύκολο να ε-

φαρμοστεί η απαγόρευση κυκλοφορίας. Παρόλο αυτά η Π.Υ το εφαρμόζει. Θεωρεί ότι χωρίς τη βοήθεια άλλων 

φορέων, όπως η ΕΛ.ΑΣ,  η Π.Υ δεν μπορεί να επανδρώσει το μέτρο αυτό. Τα περιπολικά της Π.Υ μπορούν να ε-

δρεύουν  σε κάποια κομβικά σημεία αλλά σε περίπτωση που θα κληθούν να παραβρεθούν σε μια φωτιά, θα με-

τακινηθούν και επομένως δε θα έχουν τον έλεγχο. Η Π.Υ μπορεί να στηρίξει αυτό το μέτρο πιο πολύ ενημερωτι-

κά προς τον κόσμο, ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος ότι εκείνη την ημέρα υπάρχει κίνδυνος και να αποφεύγει να 

κυκλοφορεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Τέλος, πρότεινε, η απαγόρευση κυκλοφορίας να γίνεται με δείκτη τέσ-

σερα ή κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της Π.Υ. Με την πρόταση αυτή συμφώνησε και ο πρόεδρος του 

ΣΟΠΠ και ο Δ/ντη Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Χουβαρδάς. 

Αναφορικά με το θέμα : « Μέσα και Προσωπικό Π.Υ» τόνισε ότι το προσωπικό είναι γερασμένο και δεν ανανεώ-

νεται, πρόκειται στο επόμενο διάστημα να γίνουν πενταετείς οι εποχιακοί πυροσβέστες και  στη θέση τους να 

γίνουν προσλήψεις εποχιακών πανελλαδικά. Ο στόλος τους παραμένει ως έχει. 

Στο επόμενο θέμα: «Αποζημίωση Μέσων και Προσωπικού» ο κ. Κούκουρας επισήμανε ότι υπάρχει μεγάλο 

πρόβλημα με την μετακίνηση τους προς τη Σαμοθράκη. Ένα θέμα που προκύπτει είναι ότι μπορεί να χρειαστούν 

το πλοίο όταν δεν θα έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο και ένα δεύτερο ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν από 

πριν αν ο πλοιοκτήτης διαθέτει όλα τα απαραίτητα παραστατικά προκειμένου να δικαιολογηθούν τα εισιτήρια 

μεταφοράς. Υπήρξαν φορές που ο πλοιοκτήτης δε διέθετε φορολογική ενημερότητα με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρούν να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή της  δαπάνης.    
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Για το θέμα : «Ενημέρωση κοινού» τόνισε ότι είναι πολύ βασικό και πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα και 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Για το θέμα : «Περιμετρικός καθαρισμός και επαρκής φύλαξη όλων των χώρων εναπόθεσης αστικών απορ-

ριμμάτων (χωματερές)» ανέφερε ότι στη Αλεξ/πολη δεν έχει κλείσει ο ΧΥΤΑ , στα χαρτιά υπάρχει ακόμη, δεν 

έχει αλλάξει κάτι και ανά πάσα στιγμή  μπορεί να ανάψει φωτιά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Τόνισε επίσης ότι 

υπάρχουν διάσπαρτοι χώροι εναπόθεσης σκουπιδιών, οι οποίοι είναι επίσης επικίνδυνοι.  

Για τον : «Καθαρισμό αστικών και περιαστικών δασών» αναφέρθηκε συγκεκριμένα  στο άλσος πάνω από τα 

Λουτρά, ανατολικά του οικισμού, για το οποίο έχει υποδείξει στον κ. Κουκουράβα ( Αντιδήμαρχος  Δήμου Α-

λεξ/πολης), να ανοίξει περιμετρικά ένα δρόμο που θα φτάνει πάνω από τα σπίτια του οικισμού, για να μπορεί η 

Πυροσβεστική να επεμβαίνει όταν προκύψει ανάγκη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει εισακουστεί. 

Για τον «Εντοπισμό ιδιοκτητών οικοπέδων και  ενημέρωση για τον καθαρισμό τους » θεωρεί ότι είναι πολύ 

σημαντικό και απορεί που και η περιοχή των Δικέλων είναι χαρακτηρισμένη ως  ελαιώνας και όχι οικισμός . Επε-

νέβη ο κ. Μάκρας  από το Δήμο Αλεξ/πολης, λέγοντας ότι οι αγροτικές περιοχές ελέγχονται από την Πυροσβεστι-

κή Διάταξη 9/2002. 

Αναφορικά με το θέμα : « Λειτουργία πεδίων βολής» είπε ότι στη σύσκεψη που έγινε από το 4ο Σώμα Στρατού, 

αποφασίστηκε ο καθαρισμός των πεδίων βολής και η διένεξη ζωνών περιμετρικά. Διευκολύνοντας έτσι την ε-

πέμβαση της Π.Υ. 

Για την « Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από πληγείσες περιοχές» τόνισε ότι,  πριν καταλήξουν σ΄αυτήν 

την απόφαση, θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά πότε και πώς θα γίνει, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Ανέφερε 

ότι έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι όσοι προσπάθησαν να διαφύγουν από τους οικισμούς σε ώρα πυρκαγιάς, κά-

ηκαν, ενώ όσοι παρέμειναν, παίρνοντας μέτρα αυτοπροστασίας, σώθηκαν.   

Για το θέμα : «Καθαρισμός βλάστησης εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού» απαίτησε αυτή τη φορά ο καθαρισμός 

να μην γίνει ένα (1) μέτρο από την οδό, αλλά να καθαριστεί όλο το πρανές μέχρι τα σύρματα. Το αίτημα αυτό, 

θα γίνει και εγγράφως στην Εγνατία Α.Ε. 

 Επενέβη ο Αντιπεριφερειάρχης αναφερόμενος στο θέμα της εκκένωσης της περιοχής των Δικέλων λέγοντας ότι 

αίτημα του ΣΟΠΠ εδώ και πολύ καιρό είναι το κομμάτι εκείνο της Εγνατίας  να ανοίγει άμεσα σε μια τέτοια πε-

ρίπτωση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρεθεί το κλειδί που ανοίγει τον δρόμο. Ο κ.Κούκουρας απάντησε ότι 

αυτό είναι χρονοβόρο και δεν εξυπηρετεί την ώρα της κρίσης. Η λύση είναι να υπάρχει  ελεύθερο άνοιγμα.   

Για το θέμα : «Συμμετοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων», αναφέρθηκε στην περσινή προσφορά των εθελο-

ντών . Τόνισε ότι η Π.Υ έχει ανάγκη τους εθελοντές όσο  το δυνατό με μεγαλύτερη συμμετοχή, είτε με περίπολα, 

είτε με κάλυψη των πυροφυλακίων κάποιες ώρες. Επενέβη η κ. Πεπέ λέγοντας ότι είναι διατεθειμένοι να βοη-

θήσουν το έργο της Πυροσβεστικής, χωρίς όμως να έχει μεριμνήσει ο Δήμος Αλεξ/πολης μέχρι τώρα να αντικα-

ταστήσει τα φθαρμένα λάστιχα του αυτοκινήτου που τους παραχώρησε πέρυσι για τις περιπολίες. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η  εκπρόσωπος της Δ/νσης Δασών η κ. Ανρονικίδου, η οποία είπε ότι στα πλαίσια 

της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός 

των έργων αντιπυρικής προστασίας και αναμένεται η κατανομή των πιστώσεων για την υλοποίησής  τους. Οι 

σχετικές μελέτες είναι υπό σύνταξη και πρόκειται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η χρηματο-

δότηση  όμως είναι ελάχιστη και δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Για το λόγο αυτό κάθε χρόνο ζητάνε 

τη συνδρομή του στρατού και των Δήμων. Τα Δασαρχεία της περιοχής ευθύνης τους βρίσκονται στη διαδικασία 

επικαιροποίησης των σχεδίων αντιπυρικής προστασίας για το έτος 2019 και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι 

τέλος Απριλίου. Ειδικά για τη Σαμοθράκη υλοποιείται ένα Master Plan με θέμα : « Αειφορική   Διαχείριση, ανά-

δειξη και προστασία δασικών οικοσυστημάτων». Σύμφωνα με το οποίο έχει ήδη γίνει η επικαιροποίηση υπαρχό-
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ντων υποδομών του ορεινού όγκου. Εκκρεμεί η σύνταξη του σχετικού χάρτη με τη αποτύπωση της βλάστησης. 

Μετά την ολοκλήρωσή του θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα και θα προταθούν έργα που θα βοηθήσουν 

την ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας και βελτίωσης του ορεινού όγκου της νήσου.  Πιλοτικά η Δ/νση Δα-

σών έχει ξεκινήσει τη σύνταξη μελέτης για την αντιπυρική προστασία των περιοχών που θεωρούνται πιο επικίν-

δυνες για πυρκαγιές, όπως η περιοχή της Κίρκης και της Συκορράχης. Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη θα κοινοποιη-

θεί στους εμπλεκόμενους φορείς. Έχουν συσταθεί οι τριμελείς επιτροπές που πραγματοποιούν επιτόπιες αυτο-

ψίες στους χώρους ανεξέλικτης εναπόθεσης απορριμμάτων. Απ΄ότι έχει ενημερωθεί έχει βγει και περιμένει να 

κοινοποιηθεί η έκθεση αυτοψίας για το χώρο του Νεοχωρίου Ορεστιάδας , αλλά και του Μαυρότοπου. Ειδικά 

για το χώρο Νεοχωρίου είναι εκτός δασικής περιοχής, αλλά και ο Μαυρότοπος, σε σχέση με πέρυσι, βρίσκεται 

σε καλύτερη κατάσταση. Έχουν εκδοθεί εγκρίσεις για έκτατες καρπώσεις όσον αφορά τα δίκτυα μεταφοράς ηλε-

κτρικής ενέργειας για τη ΔΕΔΗΕ και την ΑΔΜΗΕ, για την απομάκρυνση δηλαδή της καύσιμης ύλης, όπου γειτνιά-

ζουν με δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν επικοινωνήσει με τον ΟΣΕ, ο οποίος υλοποιεί καθαρι-

σμός στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συνήθως με χημική καταστολή, είναι στα πλαίσια δημοπράτησης ενός ολοκλη-

ρωμένου έργου. Σχετικά με τον εξοπλισμό μηχανημάτων, όπως έχει ειπωθεί κατά καιρούς, υπάρχει έλλειψη σε 

χειριστές μηχανημάτων, για αυτό έχουν παραχωρηθεί τέσσερις προωθητήρες από τη Δ/νση Δασών σε τέσσερις 

Δήμους του Νομού. Κάθε χρόνο επικαιροποιείται από τα Δασαρχεία τηλεφωνικός κατάλογος για την άμεση επι-

κοινωνία σε περίπτωση συμβάντων δασικών πυρκαγιών που περιλαμβάνει τηλέφωνα επικοινωνίας με την Π.Υ. 

Δασική Υπηρεσία, την ΕΛ.ΑΣ, τους Δήμους. Ο κατάλογος αυτός διανέμεται κάθε φορά σε όσους δραστηριοποι-

ούνται στο ύπαιθρο. Καταγράφονται  όλες οι επιτρεπτές επεμβάσεις που γίνονται σε δάση και δασικές εκτάσεις 

σε ένα ενιαίο σύστημα, όπου περιλαμβάνονται όλα τα ποιμνιοστάσια, μελισσοκομεία, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας. Υλοποιούνται αυτή τη στιγμή απογευματινές βάρδιες μέχρι τις 10:00 μ.μ, στα Δασαρχεία της περιοχής ευ-

θύνης τους. Έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιες διαταγές για την υλοποίηση του προγραμματισμού υπερω-

ριακής απασχόλησης σε 24ωρη βάση με συνεργεία επιφυλακής και περιπόλων όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Το λόγο ζήτησε ο Δ/ντης της Δ/νσης Δασών, κ. Μπακλαγής Ζαχαρίας για να δηλώσει ότι συμφωνεί με την πρό-

ταση του κ. Κούκουρα του Διοικητή της Π.Υ, η απαγόρευση κυκλοφορίας  να γίνεται με δείκτη επικινδυνότητας 4 

και κατά περίπτωση με 3, σε σχέση με  πέρσι που έπρεπε να σταματούν τις εργασίες τους οι  δασεργάτες με δεί-

κτη 3 και να χάνουν  το μεροκάματό τους. Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  παραχωρήθηκαν αρκετά  

άτομα για τη δασοπροστασία στα Δασαρχεία, τα οποία θα αξιοποιηθούν στο έπακρο. Επίσης αναφέρθηκε στη 

χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι Δήμοι (ΣΑΤΑ) 268.000 ευρώ ενώ οι Δασικές Υπηρεσίες για έργα πρόληψης 

κλπ. λαμβάνουν πολύ λιγότερα. Τόνισε ότι οι Δήμοι δεν ενημερώνουν πού αξιοποιούν τα χρήματα αυτά σε αντί-

θεση με τη Δασική Υπηρεσία που κάθε χρόνο κάνει απολογισμό, τακτική που πρέπει επιτέλους  να σταματήσει. 

Παρενέβη ο κ. Χουβαρδάς, Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ και πρότεινε να γίνεται κάθε χρόνο μια σύ-

σκεψη με τους Δήμους, την Πυροσβεστική και τα Δασαρχεία προκειμένου να δρομολογούνται έργα προτεραιό-

τητας. Ο κ. Μπακλαγής συμφώνησε με την πρόταση του κ. Χουβαρδά, να υπάρξει μεταξύ τους συνεννόηση. 

Ακολούθησε από το Δασαρχείο Σουφλίου η κ. Δαγκάκη, αναφέροντας ότι στα πλαίσια σχεδιασμού πρόληψης 

δασικών πυρκαγιών αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και κυρίως λόγω της πενιχρής  χρηματοδότησης σε σχέ-

ση με το πλήθος των έργων που πρέπει να υλοποιήσουν. Πέρυσι με 50.000 ευρώ κατάφεραν να συντηρήσουν 

ένα οδικό δίκτυο Β΄και Γ΄ κατηγορίας 200 χλμ και αντιπυρικές ζώνες  45 χλμ. Φέτος, θέλει να πιστεύει, ότι η χρη-

ματοδότηση θα είναι στα ίδια επίπεδα και θα δοθεί προτεραιότητα στις αντιπυρικές ζώνες και στο οδικό δίκτυο 

κοντά σε οικισμούς, όπως είναι της Λευκίμμης, της Δαδιάς και του Γιαννούλι. Ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος Σου-

φλίου συντήρησε δρόμους γύρω στα 75χλμ. Επισήμανε το θετικό της διάθεσης προσωπικού κοινωφελούς εργα-

σίας  30 ατόμων, τονίζοντας όμως ότι δεν διέθετε μεταφορικό μέσο προκειμένου να τους μετακινήσει στο βουνό 

για εργασίες. Για το λόγο αυτό , στα πλαίσια καλής συνεργασίας,  ο  Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς – Λευ-

κίμμης – Σουφλίου,  διαθέτει ένα λεωφοριάκι για τη μεταφορά τους. Το προσωπικό αυτό έχει αναλάβει την α-

πομάκρυνση- καθάρισμα των υπολειμμάτων των υλοτομιών που έγινε πέρσι από τους δασικούς συνεταιρισμούς 
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στο Εθνικό πάρκο για αισθητικούς λίγους αλλά και για λόγους πρόληψης. Χωρίς όμως να υπάρχει χώρος εναπό-

θεσης αυτών των υλικών.    

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Πιστόλας από το Δασαρχείο  Αλεξ/πολης, ο οποίος ανέφερε αυτά που έχει  κά-

νει η υπηρεσία του μέχρι σήμερα. Είπε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος των δεξαμενών, ο οποίος θα ολοκλη-

ρωθεί ως τα τέλη Απριλίου για να έχουν εικόνα για το τι πρέπει να διορθώσουν. Σε ότι αφορά τη συντήρηση του 

οδικού δικτύου έχουν αναφερθεί τα περισσότερα. Το Δασαρχείο Αλεξ/πολης έχει στη διάθεση του μία πίστωση 

των 10.000 ευρώ. Αρχές Μαΐου, σε συνεργασία με την Π.Υ, θα δουν ποια είναι τα κυριότερα δίκτυα που πρέπει 

να συντηρήσουν, για να ξεκινήσουν από εκεί. Από τα κοινωφελή προγράμματα εργασίας στο Δασαρχείο Α-

λεξ/πολης διατέθηκαν 50 άτομα. Στόχος τους είναι να καθαρίσουν περιαστικά  αλλά και την ευαίσθητη περιοχή 

που είναι από την περιοχή του Αϊ – Γιώργη έως  την Μεσημβρία. Εάν το Δασαρχείο καθαρίσει τα δασομένα ρέ-

ματα, εάν οι κάτοχοι ελαιώνων  ενημερωθούν για δική τους ασφάλεια, ότι πρέπει να κλαδέψουν τα δέντρα  για 

να μπορεί η Πυροσβεστική να περάσει, θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή θα 

είναι, αν συμβεί κάτι, όλα τα αυτοκίνητα θα βγουν στο δρόμο και θα μπλοκάρει ο δρόμος. Αναρωτήθηκε πώς θα 

μπορέσουν αυτό  να το διαχειριστούν σαν ΣΟΠΠ, γενικότερα στην παραλιακή ζώνη. Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό 

της περιοχής Ντεμίραλη, πρόκειται για ελαιώνες των  κατοίκων της Μάκρης 1.600 στρεμμάτων, δεν υπάρχει κα-

νένα καταγεγραμμένο οδικό δίκτυο. Θεωρεί ότι η Πολεοδομία έχει χαρακτηρίσει κάποιους χώρους κοινόχρη-

στους. 

 Ο Δασάρχης Διδ/χου  κ. Μητρούδης  Δημήτριος αναφέρθηκε στα έργα που εκτελέσθηκαν το 2018 με τη μικρή 

χρηματοδότηση των 28.000 € από το πράσινο ταμείο και των 10.000€ από Δημόσιες επενδύσεις, όπου έγιναν  

350 χιλ. συντήρησης δασικού οδικού δικτύου σε σύνολο 1.100 χιλ. Αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπί-

ζουν εφέτος με τις μελέτες και εξέφρασε την αγωνία του σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των έργων καθόσον  

κατά τη φετινή περίοδο προβλέπονται  οι μελέτες  συντήρησης δασικών  οδικών δρόμων  και οι δημοπρασίες θα 

γίνονται με την ώρα και όχι με το m
2
. Όπως κάθε χρόνο,  έτσι και φέτος, θα συνεργασθούν με τους Δήμους,  οι 

οποίοι χρηματοδοτούνται για έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και θα  ταξινομήσουν τα έργα άμεσης προτε-

ραιότητας που μπορούν και πρέπει να εκτελέσουν. Όσον αφορά το  πυροφυλάκιο στο Διδ/χο,  πρότεινε τη λύση, 

εφόσον υπάρχει μελέτη από το Δήμο Διδ/χου,  να γίνει αίτηση επέμβασης στη Δ/νση Δασών και να αναθέσουν 

το έργο συντήρησης. Επίσης, τόνισε ότι οι 30 εργάτες κοινωφελούς εργασίας που έχει το Δασαρχείο Διδ/χου, δεν 

μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για εργασίες στο βουνό αλλά μόνο για μικρές παρεμβάσεις, όπως στο περιαστι-

κό δάσος της Τσίχλας,  όπου απαιτείται  η συνεργασία  με το Δήμο Διδ/χου για τη μεταφορά της καύσιμης ύλης. 

 

Από τους  Δντές  Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Αλεξ/πολης και  Ορεσ/δας  κ. Ξανθόπουλο Απόστολο 

και Παπαλαμπίδη Δημήτριο, τονίσθηκε ότι ενημερώνουν τους αγρότες για την ρητή απαγόρευση καύσης σιτο-

καλαμιών ακόμη και για επίσπορες καλλιέργειες. Επικεντρώνονται περισσότερο στην ενημέρωση  μελισσοκόμων 

και κτηνοτρόφων να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες του στα μελισσοκομεία και στις κτηνοτροφικές 

τους μονάδες. 

 

Ο εκπρόσωπος της XII M/K MΠ  Ανχης Γκαχτίδης  Αθανάσιος, ενημέρωσε το ΣΟΠΠ ότι έχουν προγραμματίσει 

και εκτελούνται αποψιλώσεις – κλαδέματα δέντρων- δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των στρατο-

πέδων και των φυλακίων. Η εκτίμηση είναι ότι μέχρι τέλους Απριλίου θα έχουν τελειώσει και  κατόπιν καθ’ όλη 

τη διάρκεια της θερινής περιόδου θα  προβαίνουν σε συντηρήσεις. Έχουν ξεκινήσει και οι αποψιλώσεις στα υφι-

στάμενα πεδία βολής, και οι προγραμματισμένες βολές θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την Πυροσβε-

στική υπηρεσία και ανάλογα  με τον δείκτη επικινδυνότητας. Υπάρχει πάντοτε η ετοιμότητα διάθεσης μηχανη-

μάτων κατόπιν  αιτήματος  των αρμοδίων υπηρεσιών, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Πρόθεση 

της Μεραρχίας, όπως και πέρυσι,  είναι να βγάζει αμιγές περίπολο με δείκτη επικινδυνότητας τρία. Επίσης ανα-

φέρθηκε στο πρόβλημα που παρατηρείται τώρα τελευταία με μικρές φωτιάς από καύσης χόρτων από αγρότες 

πλησίον των στρατοπέδων και φυλακίων. Για το εν λόγω θέμα έχει γίνει σχετική αλληλογραφία από το Δ’ΣΣ με 
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την Περιφέρεια, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Ο Δκτής της Π.Υ Αλεξ/πολης ζήτησε τη συνδρομή της ΧΙΙ 

Μ/Κ ΜΠ  για την αποκατάσταση του δρόμου προς το Πυροφυλάκιο της Λευκίμης. 

 

Ο εκπρόσωπος 50 ΜΗΧ. ΤΑΞ Τχης (ΠΖ)  Μπεμπτής  Νικόλαος, τόνισε ότι με δείκτη επικινδυνότητας τρία (3) δεν 

θα γίνονται βολές και με  δείκτη επικινδυνότητας δύο  (2)  κατόπιν συνεργασίας με την Πυροσβεστική υπηρεσία.  

Βγάζουν όπως και πέρυσι αμιγές περίπολο. 

   

Και από τον εκπρόσωπο της ΧVI Μ/Κ ΜΠ Τχη (ΠΖ) Μπινιάρη  Δημήτριο αναφέρθηκε ότι γίνεται η αποψίλωση  

πέριξ των στρατοπέδων και των πεδίων βολής και τα περίπολα θα λειτουργήσουν όπως και πέρυσι.   

 

 Ο Δκτής  της Π.Υ  Ορεστιάδας  Βαρλάμης  Νικόλαος, ανέφερε  ότι αυτή την περίοδο γίνονται αυτοψίες στα υ-

δροστόμια και οι τυχόν επισημάνσεις  για ζημιές  θα αποσταλούν αρμοδίως στο Δήμο Ορεστιάδας για την  απο-

κατάστασή τους. Πρότασή του είναι σε κάθε χωριό του Δήμου να υπάρχουν ένα  έως δύο υδροστόμια. Όσον α-

φορά  το ορεινό δασικό δίκτυο στα χωριά Πεντάλοφος και Πετρωτά αυτές τις ημέρες έγιναν αυτοψίες από την 

υπηρεσία και οι δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι. Θα πρέπει να γίνει συντήρηση από το Δασαρχείο και ίσως από 

το Δήμο εάν έχει την αρμοδιότητα σε κάποιους δρόμους. Ζήτησε από το Δήμο Ορεστιάδας τη τοποθέτηση πε-

ρισσοτέρων κάδων στα χωριά και ακόμη όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι τρία (3) να υπάρχουν μηχανήματα 

έργου του Δήμου στην περιοχή του Τριγώνου – Κυπρίνου,  για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση εκδήλωσης 

πυρκαγιάς. Τέλος ευχαρίστησε το Δήμο Ορεστιάδας και το Δασαρχείο Διδ/χου  για την κατασκευή του Πυροφυ-

λακίου στην Ορεστιάδα. 

 

Ο Δκτής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σουφλίου κ. Ταπεινόπουλος  Κω/νος ανέφερε ότι γίνεται ό έλεγχος σε 

δρόμους – δεξαμενές – υδροστόμια -  πυροφυλάκια και θα κοινοποιηθούν στους αρμόδιους φορείς- Δασαρχείο 

και Δήμο. Στην περιοχή εμβέλειας του,  υπάρχουν πολλά χιλιόμετρα δασικών δρόμων και τα κονδύλια, όσα και 

να δοθούν δε επαρκούν για να συντηρηθούν. Για το λόγω αυτό ζητά, όταν υπάρξει περιστατικό, τα χωματουργι-

κά θα πρέπει να έρθουν γρήγορα.  Σχετικά με τη καύση καλαμιών, είπε ότι υπάρχει διπλή απαγόρευση. Μία από 

τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλο το έτος  και μια από την Π.Υ από 1/5 έως 31/10. Από 01/11 έως 30/4 επιτρέπεται η καύση των 

καλαμιών με συγκεκριμένους όρους. Όταν κάποιος αντιληφθεί φωτιά μέσα σε χωράφι , μπορεί να το καταγγεί-

λει στην Π.Υ, έχει γίνει δηλ. παράβαση της Πυροσβεστικής Διάταξης και επομένως η Π.Υ μπορεί να ασκήσει ποι-

νική δίωξη εναντίον του για πταισματική παράβαση, να παραπεμφθεί στον Πταισματοδίκη και να του επιβληθεί 

πρόστιμο. Αν η φωτιά φύγει από το χωράφι, τότε μιλάμε για εμπρησμό από αμέλεια. Κατέληξε λέγοντας ότι όλα 

εξαρτιούνται από μας, τη διάθεση που έχουμε να καταγγείλουμε μία φωτιά που είδαμε. Απευθύνθηκε στην XVI 

M/K MΠ   με την παράκληση να διαβιβαστεί στην 7
η
 Ταξιαρχία, ότι με δείκτη επικινδυνότητας 3 το Πυροσβεστικό 

κλιμάκιο Σουφλίου δεν θα διαθέτει πυροσβέστη για τα μικτά περίπολα. Όταν ο στρατός βγάζει με δείκτη 3 αμι-

γές περιπολία, η Π.Υ πρέπει να γνωρίζει από την προηγούμενη μέρα την ώρα, τον χρόνο, την  τοποθεσία και ποι-

οι επιβαίνουν στο τζιπάκι του στρατού. Ο κος Ταπεινόπουλος εξέφρασε την άποψή για την απαγόρευση κυκλο-

φορίας, λέγοντας ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνεται,  γιατί δυσκολεύει το έργο της Πυροσβεστικής και της Αστυνο-

μίας, λόγω έλλειψης προσωπικού  και δεν μπορεί κανείς να τη διαφυλάξει.  Τέλος, ρώτησε ποιος είναι αρμόδιος 

για να απαντήσει στην ερώτηση αν ο κεντρικός δρόμος προς Κοτρωνιά, ένας δρόμος μείζονος σημασίας που δι-

ασχίζει στη μέση το δάσος, είναι ανοιχτός, βατός για τα πυροσβεστικά οχήματα. 

 

Ο κος Παπαϊωάννου Αντιδήμαρχος του Δήμου Ορεστιάδας, είπε ότι ο δήμος του διαθέτει  πολύ μικρό ορεινό 

όγκο, περιοχή Πεντάλοφος -  Πετρωτά , όπου ο κεντρικός δρόμος είναι ανοιχτός κα το πυροφυλάκιο λειτουργεί. 

Η συνεργασία του Δήμου με την Π.Υ και την ΕΛ.ΑΣ είναι πολύ καλή. Ο Δήμος έχει συντάξει μνημόνιο πυρόσβε-

σης, το οποίο θα κοινοποιήσει στην Π.Υ για να γνωρίζει η Π.Υ τις αρμοδιότητες του Δήμου. Πρότεινε να υπάρξει 

ένα ανάλογο μνημόνιο για όλο το νομό, με τη συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Π.Ε Έβρου, 

ώστε ο κάθε φορέας του νομού να ορίζει τις αρμοδιότητές του για να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Σχετικά 
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με τα μηχανήματα έργου ανέφερε ότι σε περίπτωση πυρόσβεσης τα πιο χρήσιμα μηχανήματα είναι οι φορτωτές 

και τα φορτηγά και όταν δεν φτάνουν αυτά που έχει ο Δήμος μισθώνουν ιδιωτικά. Συνέχισε λέγοντας ότι στο 

Δήμο του οι φωτιές είναι ελάχιστες, δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πυρόσβεσης, παρά μόνο από τις φω-

τιές που εκδηλώνονται σε μη νόμιμους χώρους εναπόθεσης σκουπιδιών. 

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του Δήμου Διδ/χου κος Τσιαλαμάγκος  και είπε ότι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος του είναι τα περιφραγμένα ακαθάριστα οικόπεδα εντός της πόλης, στα 

οποία δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα ο Δήμος και να τα καθαρίσει, σύμφωνα με την άποψη της εισαγγελέως 

Ορεστιάδας. Στα οικόπεδα που δεν είναι περιφραγμένα μπαίνει ο Δήμος με τα μηχανήματά του και τα καθαρί-

ζει. Επενέβη ο κος Ταπεινόπουλος λέγοντας ότι αυτό το θέμα το ρυθμίζει ο Καλλικράτης. Σύμφωνα με τον οποίο 

οι κάτοχοι ή οι επικαρπωτές έχουν την αρμοδιότητα να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους , δηλ. και αυτός που κάνει 

χρήση το οικόπεδο είναι αρμόδιος. Παρόλο αυτά όμως συμφώνησε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. 

Ο Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ, κος Χουβαρδάς είπε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του 

Μητρώου Ιδιωτών Εργοληπτών και αναρωτήθηκε πόσο χρήσιμο μπορεί να φανεί. 

Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Έβρου, κος Παρασκευόπουλος είπε ότι το Μητρώο δεν καλύπτει πολλά 

πράγματα. Σχετικά με τη συντήρηση και την αποκατάσταση βατότητας του οδικού δικτύου καλύπτονται, σε πε-

ρίπτωση όμως πυρκαγιάς μόνο με ιδία μέσα, μηχανήματα δηλ. που διαθέτει η υπηρεσία, όπως γκρεήντερ, 

μπουλντόζες, φορτηγά, φορτωτές. Με τον αριθμό των χειριστών υπάρχει  πρόβλημα. Με τους χειριστές  που δι-

αθέτει η υπηρεσία μπορεί να στελεχώσει τα 2/3 του αριθμού των μηχανημάτων.  Αναφορικά με τα έργα πρόλη-

ψης ο κος Παρασκευόπουλος είπε ότι τον Απρίλιο ξεκίνησαν με  τα κλαδέματα και τον Μάιο με το κόψιμο των 

χόρτων. Τέλος, επισήμανε το πρόβλημα που προκύπτει με τους υπαλλήλους που καλούνται να εργαστούν εκτός 

ωραρίου εργασίας σε περίπτωση φωτιάς, οι οποίοι δεν νομιμοποιούνται να εργάζονται εκείνη την ώρα. Επίσης 

τόνισε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο μεγάλο αν προκύψει κάποιο ατύχημα. Πρότεινε, με απόφαση του 

ΣΟΠΠ να οριστούν οι υπάλληλοι που θα απασχολούνται στις φετινές  πυρκαγιές. Επενέβη ο κος Χουβαρδάς και 

είπε ότι το ΣΟΠΠ δεν έχει αποφασιστικό ρόλο αλλά συντονιστικό.  Σχετικά με το δρόμο Κοτρωνιάς που αναφέρ-

θηκε προηγουμένως, ο κος Παρασκευόπουλος είπε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι δρόμος που ανήκει 

στην Περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν είναι δασικός, γιατί ενώνει χωριό και δεν είναι της Περιφέρειας, 

γιατί δεν υπάρχει σε κανένα ΦΕΚ, τα οποία καθορίζουν τους δρόμους που ανήκουν στην Περιφέρεια. Στο δρόμο 

αυτό 2-3 τεχνικά γεφυράκια έχουν πρόβλημα και μετά από εισαγγελική παρέμβαση η ΔΤΕ έκλεισε το δρόμο, για-

τί είναι επικίνδυνος, καθάρισε τον δασικό δρόμο και τον έδωσε σαν παράκαμψη, με την προϋπόθεση το Δασαρ-

χείο να συντηρεί τον δασικό δρόμο και ο Δήμος Σουφλίου να επισκευάσει τα γεφύρια του και να συντηρεί τη 

σήμανση, ώσπου να ολοκληρώσει τις εργασίες του. Επενέβη ο κος Ταπεινόπουλος και ρώτησε πάλι αν ο συγκε-

κριμένος δρόμος είναι βατός. Πήρε αρνητική απάντηση από τον κο Παρασκευόπουλο και την διαπίστωση ότι 

είναι και επικίνδυνος. Ο κος Ταπεινόπουλος συμπέρανε ότι αυτό για την πυροπροστασία σημαίνει καθυστέρηση 

τριών ωρών. Ο κος Παρασκευόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι η  ΔΤΕ πέρυσι, συντήρησε πάλι τη σήμανση, έκλει-

σε το δρόμο και ενημέρωσε εγγράφως το Δασαρχείο και το Δήμο Σουφλίου. 

Ο κος Βαβίας από την ΔΕΔΔΗΕ, είπε ότι έχει πολύ καλή συνεργασία με την Π.Υ αλλά και με τη Δ/νση Δασών.  

Εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει τα κλαδέματα και τις αποψιλώσεις γύρω από τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ. Επειδή 

όμως το δίκτυο είναι πάρα πολύ μεγάλο, ζήτησε από όλους τους αρμόδιους φορείς, όταν εντοπίζουν επικίνδυνα 

σημεία γύρω από το δίκτυο, να ενημερώνουν τη ΔΕΔΔΗΕ, για να στέλνει κι αυτή άμεσα συνεργείο για κλάδεμα ή 

αποψίλωση στην συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης ανέφερε ότι διαθέτουν ένα όχημα (υδροφόρα) 2,5 τόνους, το 

οποίο είναι στη διάθεση της Π.Υ. Ζήτησε επίσης να επιστήσουν, οι αρμόδιοι, τις προτεραιότητες που θα πρέπει 

να δώσει η ΔΕΔΔΗΕ στα κλαδέματα. Συνήθως πρώτα έδιναν προτεραιότητα στο Δάσος της Δαδιάς, Κίρκης και 

Συκοράχης. Επίσης διευκρίνισε ότι οι σιδερένιοι πυλώνες ανήκουν στην ιδιωτική κινέζικη εταιρεία ΑΔΜΙΕ Α.Ε, 

όπως και το δίκτυο μέσης τάσης που τροφοδοτεί τις ανεμογεννήτριες  ανήκει σε ιδιώτες (ΤΕΡΝΑ κλπ). 
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Ο κος Αθανασόπουλος Βασίλειος από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης, είπε τα θέματα που τους απασχο-

λούν είναι δύο. Το ένα είναι η μεταφορά μηχανημάτων προς τη Σαμοθράκη, αν υπάρχει συμφωνία με την πλοιο-

κτήτρια εταιρία. Και το δεύτερο, αυτή την περίοδο την ακτοπλοϊκή γραμμή την εκτελεί  το ΣΑΟΝΗΣΟΣ που έχει 

περιορισμένη χωρητικότητα, περίπου 120τόνων. Το ΣΑΟΣ 2, επισκευάζεται και δεν γνωρίζουν πότε θα μπει σε 

λειτουργία. Επίσης, ζήτησε από την Π.Υ, όταν χρησιμοποιεί εναέρια μέσα(ελικόπτερο, αεροπλάνο), έχουν την 

υποχρέωση να καθαρίζουν τον χώρο από όπου γίνεται η υδροληψία,  να ενημερώνουν το Λ.Σ. Επενέβη ο Αντιπε-

ριφερειάρχης, κος Πέτροβιτς, ρώτησε αν το Λ.Σ έχει σχέδιο κινητοποίησης των αλιέων, σε περίπτωση που εκδη-

λωθεί πυρκαγιά για παράδειγμα στην περιοχή του Αϊ – Γιώργη. Ο κος Αθανασόπουλος απάντησε,  λέγοντας ότι 

έχουν σχέδιο - κατάσταση με εθελοντές ιδιώτες που έχουν σκάφη, τους οποίους ενημερώνουν σε περίπτωση 

εκκένωσης από το λιμανάκι της Μάκρης,  

Η εκπρόσωπος του ΟΣΕ, κα Ζαχαρά Ελένη, είπε ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση έργου για τον καθαρισμό των 

πρανών, είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου, η οποία θα ολοκληρωθεί πι-

θανόν στα μέσα του καλοκαιριού. Σε λίγο πρόκειται να ξεκινήσουν οι χημικές εκχορτώσεις, αλλά με δυνατότητες 

περιορισμένες λόγω ελλιπών μέσων και προσωπικού. 

Από την ΕΛ.ΑΣ ο κος Ντάσκαρης, είπε ότι η υπηρεσία 24ώρες έχει παρουσία στους δρόμους και είναι κατάλληλη 

για άμεση ενημέρωση της κατάστασης. Οι περιπολίες καλύπτουν από την ορεινή περιοχή μέχρι τον κάμπο, το 

ποτάμι. Παράλληλα συμμετέχουν και στις μικτές περιπολίες με την Π.Υ με δείκτη επικινδυνότητας 3 και πάνω. 

Τόνισε ότι το έργο της ΕΛ.ΑΣ γίνεται ακόμα πιο δύσκολο λόγω έλλειψης προσωπικού και χρηματοδότησης. Επι-

σήμανε ότι θα πρέπει να συνταχθεί  κυκλοφοριακή μελέτη με την Π.Υ σε περίπτωση εκκένωσης των παραθερι-

στικών περιοχών (Αϊ – Γιώργη μέχρι Μεσημβρία). Επισήμανε όμως  για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν υ-

ποδομές, να γίνουν δηλ.  έργα υποδομών όπως διαπλάτυνση δρόμων.  

Από το τμήμα Σαμαρειτών Ορεστιάδας ΕΕΣ, ο κος Αμάρ Ουακίμ, είπε ότι βασικό έργο τους είναι η παροχή πρώ-

των βοηθειών αλλά μπορούν να βοηθήσουν και σε ότι άλλο χρειαστεί, δεν διαθέτουν οχήματα μετακίνησης στο 

συμβάν, ούτε και εξοπλισμό. Το λόγο πήρε και ο εκπρόσωπος από το τμήμα Σαμαρειτών Διδ/χου ΕΕΣ, κος Τερ-

ζούδης, είπε και αυτός ότι κύριο έργο τους είναι η παροχή πρώτων βοηθειών αλλά μπορούν να βοηθήσουν και 

σε άλλους τομείς. Δεν έχουν εκπαιδευτεί στην πυροπροστασία αλλά πρόκειται να το κάνουν σύντομα. Διαθέτουν 

αστικό εξοπλισμό, κράνη, μάσκες, σκηνές, όχημα επιβατικό, ασυρμάτους. Επενέβη ο κος Χουβαρδάς διευκρινί-

ζοντας ότι η Πολιτική Προστασία μπορεί να καλέσει τους εθελοντές να συμμετέχουν,  μόνο όταν τους το ζητήσει 

η Π.Υ ή η ΕΛ.ΑΣ.  

Τέλος ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου ευχαρίστησε όλους 

τους παρευρισκομένους  για τη συμμετοχή τους  και ευχήθηκε μία καλή αντιπυρική περίοδο χωρίς πυρκαγιές. 

 

 

       Ο  Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π     

                                                                                                                                          

Αντιπεριφεριάρχης της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

 

         Πέτροβιτς  Δημήτριος 

 


