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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.     
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                    Δράμα, 02 Μάιου 2017 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  Αρ. Πρωτ.οικ 536 
ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ                  
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Δράμας  
Ταχ. Κώδικας : 66100 Δράμα                                            ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών 
Πληροφορίες  : Κ. Χατζηκοσμίδης.                                              
Τηλέφωνο : 25213- 51313 & 25210-55000                 ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών  
Φαξ                 : 25210- 55020                               (αποστολή σε όλους μόνο με ηλ. ταχυδρομείο) 
Ηλ. Ταχ.         :cp.drama@pamth.gov.gr 
               
               
 
 
    
ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ       
                  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ   
                       ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”-  ΔΑΣΙΚΕΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. 
 
 
 
 
 1. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα:11.00 πμ  

στην    αίθουσα Αυτοδιοίκησης του Διοικητηρίου   της Περιφερειακής Ενότητας  Δράμας, υπό 
την προεδρία του  Αντιπεριφερειάρχη  κ. Ανάργυρου Πατακάκη    ως προέδρου  του Σ.Ο.Π.Π  
και με συμμετοχή των παρακάτω μελών και προσκεκλημένων φορέων . 

  
 
 
  Συμμετέχοντες: 
 
 
 
* Ανάργυρος Πατακάκης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας  Πρόεδρος Σ.Ο.Π.Π 
* Σταματέλλος Αντώνιος Εκ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.Δ.Μ.Θ. 
* Ρήγας  Ναθαναήλ  Περιφερειακός Διοικητής Π.Ε.Π.ΥΔ 
* Σιδηρόπουλος Θεόδωρος,   Δ/ντής της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε  Δράμας. 
* Δραγουδάκης Αναστάσιος Εκ.   Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας. 
* Δαδούδης Κωνσταντίνος Διοικητής  Π.Υ Δράμας. 
* Αραμπατζής Ιωάννης Π.Υ Δράμας 
* Κουτράς Σπύρος Δ/της 4ης ΕΜΑΚ 
* Χατζηκοσμίδης Κυριάκος Πρ/νος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Δράμας. 
* Φουρούντζης Ευδόκιμος ΠΕΠΥΔ 
* Μωυσίδου Ελένη  Α. Πρ/νη Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας & Κ/ης Μέριμνας Π.Ε Δράμας.                
* Χαρπαντίδου Αικατερίνη  Α. Πρ/νη Δ/νσης Μεταφορών Επικοινωνιών Π.Ε Δράμας . 
* Λιθηρόπουλος Χρήστος Θεματικός Αντιπεριφερειαρχης.  
* Μαμαρίκας Χρήστος Α. Πρ/νος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.Δ.Μ.Θ. 
* Σεγγός Νικόλαος Διευθυντής  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Δράμας. 
* Ξόφης Παντελεήμων Εκ.  Δ/νσης Δασών Δράμας.  
* Κουτσίκιδου Ευδοκία Εκ.  Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου. 
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*Μαρτιάδης Γεώργιος Δ/ντης Δήμου Προσοτσάνης. 
* Θεοδωρίδου Ελισάβετ Αν. Πρ/νη Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Δράμας. 
* Αγάογλου Παναγιώτης Ε.Κ.Α.Β Δράμας. 
* Μελισσινός Στυλιανός Οικολογική Κίνηση Δράμας Εκπρόσωπος. 
* Τσεπίλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δράμας 
* Κωνσταντινίδου Ελισάβετ Δασάρχης Δασαρχείου Δράμας. 
* Σαμαρά  Ιορδάνα  Πρ/νη  Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δράμας. 
* Ιώβης Νικόλαος Αν. Δ/ντης Πρ/νος  Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής Π.Ε Δράμας. 
* Μπέτσιος Δημήτριος ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δοξάτου 
* Σπυριδωνίδης Πολύκαρπος Εκ Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Δράμας.   
* Ανδρούτσος Θεόδωρος Κτηματικό Γραφείο Δράμας. 
* Ζιμπίδης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος   
* Λατσινόγλου Αθανάσιος Δ/ντης Δήμου Δοξάτου. 
* Τσεπνίδης Ανδρέας   Αντιδήμαρχος Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 
* Σακελλαρίου Κωνσταντίνα   Τμήμα Π. Προστασίας Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 
* Μπάλης Παντελής Ο.Τ.Ε. 
* Ιορδανίδης Ηλίας Ε.Δ.Ε.Ο Δράμας 
* Βαμβακίδης Αθανάσιος ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δοξάτου 
* Μπαντής Γεώργιος Δευτεροβάθμια Εκ. ΠΕ Δράμας.  
 
 
 

2.  ΣΚΟΠΟΣ: 
 
 
     α. Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για τη θερινή περίοδο 2017 . 
 
     β. Η οργάνωση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων του    
         Νομού αναφορικά  με την  έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 
 
 
 
3.  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ: 
 
 

 Ο πρόεδρος του  Σ.Ο.Π.Π  της Π.Ε Δράμας  αφού καλωσόρισε στην αίθουσα 
Αυτοδιοίκησης της Π.Ε Δράμας και  ευχαρίστησε όλα τα μέλη και  τους   προσκεκλημένους 
φορείς για την παρουσία τους και ιδιαίτερα τον Διοικητή της ΠΕΠΥΔ κ. Ρήγα Ναθαναήλ τον 
όποιο συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του, αναφέρθηκε στο σκοπό της παρούσας 
σύσκεψης και στην ανάγκη  έγκαιρης  προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ο 
σχεδιασμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των δασικών υπηρεσιών 
για την νέα αντιπυρική περίοδο. 
Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε επιτυχημένες παρεμβάσεις 
κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο, πέρυσι είχαμε δυστυχώς πολλές πυρκαγιές οι οποίες 
οφείλονταν στον ανθρώπινο παράγοντα σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, είχαμε στην ίδια 
περιοχή επτά πυρκαγιές την ιδία χρονική περίοδο, υπάρχουν κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται 
από όλους, είμαστε εδώ για  την καθιερωμένη ετήσια συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. που αφορά την 
πρόληψη των πυρκαγιών. 
Επίσης αναφέρθηκε στον καθαρισμό των τάφρων στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου έτσι ώστε να 
μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα, συνεχίζοντας είπε ότι το δασικό οδικό δίκτυο έχει 
πολλά προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσβατο, υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες θα 
πρέπει  να  καταγραφούν  και  να   αντιμετωπιστούν.  Ανέφερε   ότι η   ΠΕ Δράμας  διάμεσου του  
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια με ομιλίες και έντυπο και  
ηλεκτρονικό υλικό αλλά και με αφίσες αναφορικά με την καύση των αγροτικών υπολειμμάτων. 
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Επίσης αναφέρθηκε ότι πρόσφατα είχαμε μια πυρκαγιά στα Τενάγη των Φιλίππων η οποία 
αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από τις υπηρεσίες  της ΠΕ Δράμας και την Π.Υ Δράμας. 
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η πεποίθηση του  ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση έτσι ώστε να μην έχουμε  ανθρώπινες απώλειες, υλικές ζημιές σε υποδομές και 
περιουσίες αλλά και στο φυσικό περιβάλλον, είπε ότι η Ευρώπη έχει πολλές αστοχίες στην ορθή 
αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον και ότι θα έπρεπε να είναι αρωγός σε μια 
δοκιμαζομένη χώρα. 
  
 
 
Ο λόγος δόθηκε από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη στον Διοικητή της ΠΕΠΥΔ    Α.Μ.Θ.  
 

ΡΗΓΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ..  Ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α.Μ.Θ   
αναφέρθηκε στο ότι ξεκινά αυτή η χρονιά με το πρώτο της Σ.Ο.Π.Π, να δούμε όλοι οι φορείς τι 
πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής 
Προστασίας ο κάθε φορέας έχει κάποιες αρμοδιότητες ο κάθε ένας θα πρέπει να κάνει ότι  μπορεί 
καλύτερα , όλοι έχουμε προβλήματα αλλά πρέπει όλοι να προσπαθούμε να τα επιλύσουμε με τον 
καλύτερο τρόπο , με την συνδρομή της κοινωνίας η οποία είναι δίπλα μας. Το φαινόμενο των 
δασικών πυρκαγιών είναι ένα  πολύ δυναμικό φαινόμενο και μια καταστροφή η οποία θέλει 
ειδική διαχείριση, είναι κάτι που μπορεί να εξελίχθη και να πάρει τεράστιες διαστάσεις 
δημιουργώντας τεράστιες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, είναι κάτι που δεν φαντάζονται 
αυτοί που δημιουργούν μια πυρκαγιά για να κάψουν ένα κομμάτι χορτάρια και οι συνέπειες 
μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες. Η Χώρα  μας λόγο της οικονομικής κρίσης έχει περιορισμένα μέσα 
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, βέβαια ακόμη και χώρες όπως οι Η.Π.Α οι οποίες έχουν 
απεριόριστα μέσα έχουν προβλήματα με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για αυτό 
χρειαζόμαστε  την στήριξη όλων των φορέων και των υπηρεσιών, οι πυρκαγιές είναι ένας 
πόλεμος στον οποίο καλείται να συμβάλει ολόκληρη η κοινωνία αλλά και οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να είναι δίπλα μας και όχι απέναντι μας, οι 
κτηνοτρόφοι είναι φίλοι και όχι εχθροί μας, όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για 
μειώσουμε το κόστος αντιμετώπισης των πυρκαγιών αλλά και να μειώσουμε τις συνέπειες στο 
περιβάλλον, το οικονομικό κόστος των πυρκαγιών σε μια τέτοια περίοδο είναι τεράστιο και θα 
πρέπει να μειωθεί, η Π.Υ καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών πολλές φορές οι Δήμοι και οι Περιφέρεια μας βοηθούν σε μεγάλο βαθμό. Η συχνή 
χρήση του εξοπλισμού μας στις πυρκαγιές του δημιουργεί πολλές φθορές και μειώνει την 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής του, ζητάμε την συνεργασία όλων των υπηρεσιών φορέων αλλά και της 
κοινωνίας ολόκληρης έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές και να τις αντιμετωπίσουμε με 
επιτυχία. Εάν είμαστε όλοι μαζί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών θα έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα φέτος το καλοκαίρι το προσωπικό που θα υπηρετεί στην Π.Υ είναι λιγότερο αλλά 
θα βγάλουμε περισσότερες περιπολίες και θα κάνουμε περισσότερες δράσεις ετοιμότητας και 
επιφυλακές γιατί έτσι προβλέπει το καθήκον μας, βέβαια δεν φτάνει μόνο αυτό και θέλουμε την 
υποστήριξη όλων. 

 
 
 
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι  η Π.Α.Μ.Θ και στις πέντε 

Περιφερειακές Ενότητες έχει εγκρίνει ένα ποσό έξη εκατομμυρίων για βελτίωση των δασικών 
δρόμων και για άλλες υποδομές έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή πρόσβαση από τους κτηνοτρόφους 
αλλά και τους γεωργούς οι όποιοι δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές , επίσης για να 
μπορεί να έχει πρόσβαση η Π. Υπηρεσία  στο δασικό οδικό δίκτυο, απαιτείται η συνεργασία 
όλων, ανέφερε επίσης ότι λόγο της παραχώρησης των αεροδρομίων που θα πρέπει να 
στελεχωθούν από πυροσβέστες θα έχουμε έλλειψη στην στελέχωση φέτος.   
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ΡΗΓΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ.  Συνεχίζοντας  ανέφερε ότι αυτή την στιγμή υλοποιείται μια μεγάλη 

δράση από την πλευρά της Περιφέρειας Α.Μ.Θ και έχει ήδη υπογραφεί από τον κ. 
Περιφερειάρχη και αφορά ένα πόσο πέντε εκατομμυρίων ευρώ που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και θα 
διατεθεί σε εξοπλισμό της Υπηρεσίας στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, ενώ άλλες 
Περιφέρειες  για ίδια θέματα έχουν λάβει λιγότερα. 

 
 
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι  θα πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί 

για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την νέα αντιπυρική περίοδο. 
 
 
ΜΑΜΑΡΙΚΑΣ Χ. Αναφέρθηκε  στο νέο κανονισμό λειτουργίας των Σ.Ο.Π.Π και των Σ.Τ.Ο 

τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας έτσι ώστε να τον εφαρμόσουμε, ο νέος κανονισμός 
προσδιορίζει με ακρίβεια το είδος των εισηγήσεων που θα πρέπει να γίνονται στις συνεδριάσεις, 
και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, τον ρόλο τους αλλά και τα 
καθήκοντα τους, θα πρέπει ο κάθε  φορέας να δηλώσει τον βαθμό ετοιμότητας του αναφορικά με 
τις δασικές πυρκαγιές έτσι ώστε ο Αντιπεριφερειαρχης να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, 
όλοι εμείς υποστηρίζουμε τον Αντιπεριφερειάρχη στην λήψη αποφάσεων τις οποίες μετά 
υλοποιεί, επίσης υποστηρίζουμε και την Π.Υ. Ένα άλλο θέμα που εισάγει ο νέος κανονισμός 
είναι ότι ο Αντιπεριφερειάρχης ακούει τις εισηγήσεις, τις εκτιμά, τις συγκρίνει και λαμβάνει 
αποφάσεις, η ιδιαιτερότητα του νέου κανονισμού είναι ότι δεν λαμβάνονται εδώ αποφάσεις με 
πλειοψηφίες, λειτουργούμε υποστηρικτικά στον Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος παίρνει τελικά τις 
αποφάσεις. Και επιπλέον δρομολογεί την υλοποίηση όλων των μέτρων των οποίων εμείς 
εισηγούμαστε θα πρέπει ολοι οι φορείς να έχουν την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα εμείς μαζί με 
την Π.Υ  την Περιφέρεια και άλλους φορείς συντονίζουμε τις δράσεις που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, επίσης η Αποκεντρωμένη διαθέτει τις δασικές υπηρεσίες  
οι οποίες κάνουν το σχεδιασμό τους  για τα απαραίτητα δασικά έργα που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν βέβαια υπάρχει θέμα με την χρηματοδότηση η οποία είναι περιορισμένη και η 
οποία θα διατεθεί σύμφωνα με τις αξιολογούμενες προτεραιότητες, εμείς ως Πολιτική Προστασία 
της Α.Δ.Μ.Θ συλλέγουμε τον επιμέρους σχεδιασμό  των δασικών υπηρεσιών και δημιουργούμε 
την απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ. η οποία περιλαμβάνει την Κεντρική Μακεδονία και 
την Π.Α.Μ.Θ    οποίος αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Π  η οποία θα πρέπει να μεριμνήσει για την 
υλοποιήσει αυτών που αναφέρονται στην απόφαση βέβαια ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνεται 
η Πολιτεία είναι ένα ζητούμενο. 

Θα κάνω κάποιες προτάσεις έτσι ώστε να λειτουργούμε αποδοτικά: Πρώτα οι φορείς και η 
Περιφέρεια να διαμορφώσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα τους δικούς τους σχεδιασμούς έτσι 
ώστε να έρθουν στην Α.Δ.Μ.Θ προκειμένου να ολοκληρώσει τις δράσεις της , παράλληλα ο κάθε 
φορέας να εντείνει την προσπάθεια του για την μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση από τους 
αρμοδίους φορείς. Και δεύτερο με βάση το πλαίσιο που περιγράψαμε όλοι , αναφέρεται στην 
εγκύκλιο των πυρκαγιών και το νέο κανονισμό λειτουργίας των Σ.Ο.Π.Π, σε διάστημα ενός μήνα 
από σήμερα ο κάθε φορέας να κάνει μια έκθεση την οποία να απευθύνει στο κ. 
Αντιπεριφερειάρχη και να περιγράφει τι έχει σχεδιάσει τι έχει υλοποιήσει και τι απομένει ακόμη 
από τον σχεδιασμό σε σχέση πάντοτε με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του ο κάθε φορέας , 
έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχτεί τι έχει υλοποιηθεί από την πλευρά του κάθε φορέα ώστε να 
είμαστε εξασφαλισμένοι μπροστά στην νέα αντιπυρική περίοδο και να μπορεί να υλοποιήσει τα 
καθήκοντα του ο. κ Αντιπεριφερειάρχης με επιτυχία, επίσης οι ΠΕ θα μπορούσαν στην καρδιά 
της αντιπυρικής περιόδου να επαναλαμβάνουν το παρόν Σ.Ο.Π.Π προκειμένου να ελέγξουν τι 
έχουν υλοποιήσει από τον σχεδιασμό τους έτσι κάνει η ΠΕ Έβρου. Κλείνοντας θα αναφέρω ότι 
θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια εκκένωσης των οικισμών που γειτνιάζουν με δάση  έτσι ώστε να 
υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης θεμάτων από πυρκαγιές.  
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ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι  εγκρίνει την πρόταση  αυτή για να 
μπορούμε να ενεργούμε καλύτερα και άμεσα , έχει μεγάλο ρόλο η συνεργασία των αρμόδιων 
φορέων  

 
 
ΔΑΔΟΥΔΗΣ Κ.  Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας  ανέφερε  ότι η 

συσσωρευμένη εμπειρία μας επιτρέπει να σχηματίζουμε εικόνα για τις πυρκαγιές στην Δράμα, 
φέτος είχαμε πολλές δασικές πυρκαγιές σε περιοχές που κυρίως υπάρχει πουρνάρι και 
γνωρίζουμε ποιοι κυρίως δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, είχαμε επίσης ένα φαινόμενο 
έξαρσης των πυρκαγιών σε αγροτικά υπολείμματα το οποίο ως φαινόμενο ενδεχομένως οφείλεται 
στην προσπάθεια των αγροτών να μειώσουν το κόστος παραγωγής αποφεύγοντας να 
ενσωματώσουν τα υπολείμματα στο έδαφος. 

Η πρόληψη –επικοινωνία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών, μετά η συνεργασία με διάφορα γραφεία και τμήματα όπως αυτό της Πολιτικής 
Προστασίας  η οποία με δράσεις και ενημερώσεις με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό  προσπαθεί 
να μειώσει το φαινόμενο της καύσης των αγροτικών υπολειμμάτων η στατιστική έχει δείξει ότι  
το 90-95% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και δραστηριότητα ανεξάρτητα 
εάν είναι από αμέλεια ή από πρόθεση, θα πρέπει να στοχεύσουμε στους αγρότες και τους 
κτηνοτρόφους που έχουν άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον έτσι ώστε να μας βοηθούν στην 
αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου. 

Η Π.Υ κάνει δράσεις ενημέρωσης από τις παιδικές ακόμη ηλικίες έτσι ώστε να τις 
ευαισθητοποιήσει, επίσης βγάζουμε διαφημιστικά μηνύματα, η συνεργασία είναι απαραίτητη και 
άψογη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός για 
να έχουμε υψηλή αποτελεσματικότητα πέρυσι είχαμε ρεκόρ πυρκαγιών και συμβάντων και για να 
έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο  κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και συντηρούμε την 
υλικοτεχνική μας υποδομή και επίσης επικαιροποιησάμε τα σχέδια μας και ότι άλλο προβλέπεται 
η φωτιά αντιμετωπίζετε εύκολα στα πρώτα της στάδια ενώ μετά είναι πολύ δύσκολο, η πρόληψη 
για εμάς είναι πολύ σημαντική όπως και η έγκαιρη αντιμετώπιση, αυτή την στιγμή κάνουμε 
έλεγχο του δασικού οδικού δικτυού  γιατί η έγκαιρη επέμβαση απαιτεί ένα καλό δασικό δίκτυο 
εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. 

 
 
       
 
ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Α.  Ο Εκπρόσωπος της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας ανέφερε 

υλοποιούμε δράσεις με βάση την αρμοδιότητα και τον θεσμικό μας ρόλο, οι οποίες είναι 
προκαταρκτικές και μετά το επελθών γεγονός. Εφαρμόζουμε το μέτρο της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας σε άλση, δασύλλια, δρυμούς κτλ έτσι ώστε να υπάρχει πρόληψη, συμμετέχουμε σε 
μεικτές περιπολίες, υλοποιούμε δράσεις πρόληψης, και συμμετέχουμε στα αρμόδια όργανα κατά 
περίπτωση, κλείνοντας ανέφερε ότι θα μπορούσε να γίνεται ένα απολογιστικό Σ.Ο.Π.Π στο τέλος 
της αντιπυρικής περιόδου.  

 
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Π.  Ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατιωτικού Διοικητή Φρουράς Δράμας  

ανέφερε ότι η φρουρά διαθέτει εξοπλισμό και μέσα και δρα αναλόγως με τις ανάγκες και τα 
θέματα που θα προκύψουν , τα άτομα αυτά κινητοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση και το 
θέμα που θα προκύψει, γίνονται κοινές περιπολίες με τη  Αστυνομία και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Δράμας. Εφόσον διαταχτούμε και υπάρχει αναγκαιότητα συμβάλουμε όπου κλιθούμε. 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ε. Η Δασάρχης  του Δασαρχείου Δράμας  ανέφερε ότι αυτή την στιγμή 

υλοποιούμε πρόγραμμα λαθροϋλοτομιών και μετά θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα 
δασοπροστασίας σύμφωνα με τα οποία η υπηρεσία μας είναι στελεχωμένη μέχρι της 10 το βράδυ 
ολόκληρη την εβδομάδα στην διάρκεια αυτής γίνονται περιπολίες υπάρχουν επιφυλακές, έχουμε 
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υποβάλλει πρόγραμμα έργων και συντηρήσεων και περιμένουμε την χρηματοδότηση του, έχουμε 
κάνει έλεγχο και αυτοψίες και τα προβλήματα είναι αρκετά λιγότερα από πέρυσι επίσης και οι 
Δήμοι οφείλουν να αποκαταστήσουν μέρος του δασικού οδικού δικτύου, έφετος θα έχουμε 
μάλλον νωρίτερα χρηματοδότηση οπότε θα έχουμε δράσεις νωρίτερα. 

 
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε εάν υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες. 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ε. Η Δασάρχης  του Δασαρχείου Δράμας  απάντησε ότι υπάρχουν. 
 
 
 
 
ΞΟΦΗΣ Π.  Ο Αν. Δ/ντης  Δασών Δράμας τόνισε  ότι έχουμε στις αρμοδιότητες μας την 

σύνταξη μελετών πυροπροστασίας τις οποίες κοινοποιούμε αρμοδίως και μπορούμε να πούμε ότι 
τα αίτια των πυρκαγιών είναι πολύ συγκεκριμένα και εντοπίζονται κυρίως με την βελτίωση των 
βοσκότοπων, οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και αλλάζουν συνέχεια 
βλέπουμε να ανεβαίνουν συνεχώς σε υψόμετρο  η υπηρεσία μας έχει κυρίως ρόλο στην πρόληψη, 
στην ΠΕ Δράμας υπάρχει πολύ μεγάλο δασικό δίκτυο και δεν είναι εύκολο πάντοτε να είναι σε 
καλή κατάσταση, εμείς βάζουμε τις προτεραιότητες μας αλλά υλοποιούμε και προτάσεις άλλων 
φορέων όπως της Π. Υπηρεσίας. 

 
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

συνδράμει ενεργά στην αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου. 
 
 
ΞΟΦΗΣ Π.  Ο Αν. Δ/ντης  Δασών Δράμας απάντησε ότι  όντως η Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας  είναι ο βασικός πυλώνας αποκατάστασης του δασικού οδικού δικτύου.  
 
 
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ερώτησε εάν η νομοθεσία με τους δασικούς 

χάρτες δημιουργεί κάποιο πρόβλημα; 
 
ΞΟΦΗΣ Π. : Ο Αν. Δ/ντης  Δασών Δράμας απάντησε ότι  δεν δημιουργείται καθόλου στην 

πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών αλλά μόνο στην αποκατάσταση. 
 
 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  Ο  Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ανέφερε ότι η Δ.Τ.Ε 

λειτουργεί υποβοηθητικά αλλά και προληπτικά όποτε μας ζητηθεί βοήθεια διαθέτουμε τον 
εξοπλισμό που απαιτείται κατά περίπτωση, έχουμε συντάξει από τον Μάρτιο ομάδες επιφυλακής 
των χειριστών  που θα είναι διαθέσιμοι κατά την διάρκεια της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου σε 
24ωρη βάση έτσι ώστε να μπορούμε να δράσουμε κατά περίπτωση, η δική μας αρμοδιότητα είναι 
τα πρανή του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτυού να είναι καθαρά, το σύνολο του δικτυού 
είναι 450 χιλιόμετρα και θα καθαρίσουμε στο βαθμό που μπορούμε τα πρανή των δρόμων. Στο 
ορεινό δίκτυο αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα  γιατί το δίκτυο είναι στενό και τα κλαδιά το 
περιορίζουν ακόμη περισσότερο αλλά επίσης και το μηχάνημα που κόβει τα χόρτα είναι 
κατεστραμμένο ενώ αυτό που κόβει τα κλαδιά έχει σοβαρά προβλήματα, ο υπόλοιπος εξοπλισμός 
είναι συντηρημένος, βέβαια πολλά κλαδιά που κόβονται μένουν επιτόπου γιατί δεν έχουμε 
προσωπικό να καθαρίσει τα κλαδιά., η έλλειψη προσωπικού είναι καθοριστικός παράγοντας για 
τις δράσεις μας  είναι αδύνατον μέχρι το τέλος του χρόνου έστω και μια φορά να καθαριστούν τα 
πρανή των δρόμων , βέβαια στους δρόμους υψηλής κίνησης του καθαρίζουμε περισσότερες από 
μια φορές, προτείνω να γίνονται απολογιστικά Σ.Ο.Π.Π  τα οποία να ενσωματωθούν στα ΣΟΠΠ 
της αμέσως επόμενης περιόδου και να είναι στην ουσία διπλά Σ.Ο.Π.Π. 
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ΣΕΓΓΟΣ Ν. Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Δράμας ανέφερε ότι  κλαδεύουμε και κάνουμε 

δράσεις καθαρισμού των δικτύων μας οι οποίες γίνονται με εργολαβίες όπου και όταν 
προβλέπεται, λειτουργούμε σε 24 ωρη βάση με περιπολίες, εποχούμενα μέσα  κτλ. Όλα γίνονται 
κανονικά και δεν έχουμε προβλήματα από τις πυρκαγιές.  

 
 
ΙΩΒΗΣ Ν  Ο Αν. Διευθυντής της Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

ανέφερε ότι η υπηρεσία του  είναι σε καθημερινή επαφή με ομάδες γεωργών και κτηνοτρόφων 
και τους ενημερώνουμε με έντυπα, ημερίδες, συνέδρια, κτλ έτσι ώστε να περιοριστεί το 
φαινόμενο των πυρκαγιών στα υπολείμματα των αγροτικών καλλιεργειών, η πρακτική αυτή δεν 
είναι καλή, και επίσης έχουμε αντίληψη για όλο τον Νόμο διότι έχουμε και αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες. Επίσης πυρκαγιές έχουμε σε συγκεκριμένες περιοχές που οι κτηνοτρόφοι 
ενδεχομένως βάζουν για να ανανεώσουν τα λιβάδια, κάνουμε πολλές δράσεις ενημέρωσης σε 
συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας, οι πυρκαγιές αυτές χωροταξικά 
εντοπίζονται σε μια περιοχή. 

 
ΜΩΥΣΙΔΟΥ Ε. Η υπάλληλος  της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κ. Μέριμνας  είπε ότι ο ρόλος 

της υπηρεσίας είναι επικουρικός και θα συνδράμει όπου ζητηθεί, επίσης αναφέρω ότι έχουμε 
στην περιοχή μας μια παιδική εξοχή σε λειτουργία την Βασιλειάδα στην Εξοχή για την οποία 
υπάρχει σχέδιο εκκένωσης όπως προβλέπεται. 

 
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ Α.  Η Αν. Διευθυντής της Διεύθυνσης   Μεταφορών ανέφερε ότι ο ρόλος της 

υπηρεσίας είναι επικουρικός θα βοηθήσει σε εκκένωση περιοχών εάν και όποτε προκύψει. 
Επίσης ενημερώνουμε τα ΚΤΕΛ να έχουν σύστημα πυρόσβεσης και να διανέμουν  ενημερωτικά 
έντυπα. 

 
ΤΣΕΠΙΛΗΣ Γ.  Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δράμας  ανέφερε ότι θα 

βοηθήσουμε με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, ακούω εδώ ότι υπολείπονται πολλές ενέργειες από 
του αρμοδίους για δράσεις στους χώρους ευθύνης τους όπως είναι οι δασικοί δρόμοι, το εθνικό 
και επαρχιακό δίκτυο κτλ, θα πρότεινα να είναι παρών και η ΔΕΥΑΔ Δράμας για να μας πει εάν 
οι υποδομές τις συμβατές και προστασίες από την Π. Υπηρεσία. 

 
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι τα στόμια και οι υποδομές είναι 

συμβατά και προσβάσιμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και όποτε ζητήθηκε η συνδρομή της 
Π.Υ στον ορεινό όγκο αυτή παρασχέθηκε. 

 
ΤΣΕΠΝΙΔΗΣ  Α.  Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

ανέφερε ότι εμείς έχουμε παλιό εξοπλισμό αλλά κάνουμε παρεμβάσεις, καθαρισμούς και δράσεις 
βελτίωσης της κατάστασης έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα κατά την αντιπυρική περίοδο, 
θα πρέπει να απλοποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με όλες τις δράσεις που έχουν σχέση 
με έκτακτες ανάγκες, οι πολίτες πρέπει να έχουν κίνητρα για να δραστηριοποιηθούν με τον 
εθελοντισμό. 

 
 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Α. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι 

ευαισθητοποιημένοι για δράσεις που ωφελούν το κοινό καλό και τον εθελοντισμό ο όποιος είναι 
μέγιστη πράξη αλτρουισμού, αναφορικά με το τελωνείο Εξοχής είναι πλήρως στελεχωμένο έτσι 
ώστε να γίνονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. 

 
 
ΚΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ Ε  Η  υπάλληλος του Δασαρχείου Νευροκοπίου ανέφερε ότι το προσωπικό 

μας είναι διαθέσιμο μέχρι της 10 το βράδυ, κάνουμε δράσεις , περιπολίες, και επιφυλακές όπως 
επίσης και τα Σαββατοκύριακα, αυτή την στιγμή υλοποιούνται δράσεις υλοτομίας και 
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σημάνσεων ολοι είναι στο πεδίο, αναμένουμε τις χρηματοδοτήσεις για να υλοποιήσουμε της 
δράσεις μας.  

 
 
ΣΕΡΕΤΗΣ Ε  Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δοξάτου ανέφερε ότι πέρυσι είχαμε δυο 

πυρκαγιές η μια στο άλσος Κυργιών  και άλλη στον χείμαρρο Δοξάτου ο οποίος έχει καταντήσει 
σε χώρο ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης σκουπιδιών, θα ήθελα να συγχαρώ την ΠΡΟΤΕΚΤΑ 
Δοξάτου η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα  βέβαια οι εθελοντές θα πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι  και θα επιθυμούσαμε να υπάρχει ενίσχυση της ΠΡΟΤΕΚΤΑ. 

 
ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ  Γ  Ο  υπάλληλος του Δήμου Προσοτσάνης ανέφερε ότι είμαστε σε πλήρη 

ετοιμότητα και με καλό εξοπλισμό κάνουμε πολλές δράσεις και βοηθούμε όποτε και όταν 
ζητηθεί αρμοδίως. 

 
ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ Α  Ο  υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου ανέφερε ότι έχουμε κάνει πρόγραμμα  

για το καθαρισμό του χειμάρρου Δοξάτου και σύντομα θα γίνει η εργολαβία 
 
ΣΑΜΑΡΑ Ι  Ο  υπάλληλος του Δήμου Δράμας ανέφερε ότι κάνουμε αυτά που μας αναλογούν 

σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα συγκαλέσουμε Σ.Τ.Ο την επόμενη εβδομάδα, έχουμε κάνει 
επικαιροποιήσεις που προβλέπεται, μηχανήματα έργου δεν διαθέτουμε αλλά μισθώνουμε και η 
διαδικασία μίσθωσης για φέτος είναι  εξέλιξη, τα πλυντήρια κάδους που διαθέτουμε τα 
χρησιμοποίει η Π.Υ εάν τα χρειαστεί όπως και τον άλλο εξοπλισμό, όσο αναφορά την πρόληψη 
έχουμε κάνει μελέτες που είναι στο Δασαρχείο και αφορούν την περιοχή του Νοσοκομείου, τον 
Κορυλόφο κτλ, ακόμη δεν έχουμε πάρει την χρηματοδότηση της ΣΑΝΑ.    

 
 
ΜΕΛΛΙΣΙΝΟΣ Σ   Το μέλος της οικολογικής κίνησης ανέφερε ότι, εκφράζουμε την θλίψη μας 

αναφορικά με το ατύχημα  του στρατιωτικού ελικοπτέρου, διαθέτουμε προσωπικό για την 
φύλαξη του Κορυλόφου συνεχίζοντας ανέφερε ότι ολοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 
εισηγήσεις, έθεσε επίσης το θέμα με τις δαπάνες των καύσιμων που χρειάζονται οι εθελοντές στις 
περιπολίες τους, αλλά και επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν  και κρατικά οχήματα για τους 
εθελοντές, και τέλος ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των παρανομών χωματερών. 

 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Η   Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Ο ανέφερε ότι διαθέτουν σαράντα μελή  και 

εδρεύουν στο πρώην Καπνολογικό Ινστιτούτο, κάνουμε εκπαιδεύσεις για το καλοκαίρι   στην 
Π.Υ, θα πρέπει όλες οι εθελοντικές ομάδες να συνδράμουμε στην φύλαξη των περιαστικών 
αλσύλλιων, και να γίνουν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών που οι οικίες τους γειτνιάζουν με 
Δάση ή αλσύλλια. 

 
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Α   Ο Πρόεδρος της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δοξάτου ανέφερε ότι είμαστε νέος 

σύλλογος  έχουμε μεράκι  και αγάπη για αυτό που κάνουμε, ζητάμε την στήριξη από όλους σας, 
έχουμε πείρα στην πυρασφάλεια, αυτή την στιγμή κάνουμε εκπαίδευση και πιστοποιούμαστε για 
τις πυρκαγιές, έχουμε εξοπλισμό αλλά αναμένουμε να πάρουμε και άλλο από το Δήμο Δοξάτου, 
ενεργούμε περισσότερο σε άλση και δάση του Δήμου Δοξάτου, κάνουμε πολλές δράσεις όπου 
ζητηθεί, θα θέλαμε  να μας καλύψετε την δαπάνη των καυσίμων για τις περιπολίες που κάνουμε.     

 
 
ΡΗΓΑΣ Ν.  Ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η 

απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση,  αλσύλλια και όπου αλλού κριθεί θα 
πρέπει να ενεργοποιείτε «όποτε και όταν κριθεί και όχι μόνο όταν ο δείκτης είναι πάνω από 
τρία»  
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Ο Αντιπεριφερειάρχης  και Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π  της Π.Ε Δράμας  ευχαριστεί τους παρόντες 
για την συνάντηση ελπίζοντας να μην υπάρχουν φέτος αρκετές σοβαρές πυρκαγιές. 
  
 

Στο σημείο αυτό αφού έκλεισαν οι τοποθετήσεις των  συμμετασχόντων, οι  προτάσεις τους 
καταγράφηκαν   από τους συμμετέχοντες προκειμένου αυτές να υποβληθούν στην Περιφέρεια να   
αξιολογηθούν για  να προχωρήσει η υλοποίησή τους στο μέτρο του δυνατού , επιγραμματικά 
είναι οι εξής : 

 
 
1. Η χρηματοδότηση των Δήμων να γίνεται σύμφωνα με την έκταση των δασικών περιοχών και 

όχι με πληθυσμιακά κριτήρια . 
2. Να δοθεί άμεσα η αναγκαία χρηματοδότηση στις δασικές υπηρεσίες για την υλοποίηση  των  

προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας (περιπολίες , κατασκευή και συντήρηση δασικών 
δρόμων , λαθροϋλοτομία κ.λ.π. ) 

3. Να γίνει καταγραφή και συντήρηση  των υδατοδεξαμενών που βρίσκονται σε δασικές περιοχές 
και να καθορισθεί ο φορέας διαχείρισής τους. ( δήμος , δασική υπηρεσία κ.λ.π). 

4.  Να κατασκευασθούν υδατοδεξαμενές για την συλλογή νερού και την χρήση τους από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

5. Να δοθεί λύση στο πρόβλημα ασφάλειας των εθελοντικών συλλόγων και επίσης επαρκούς 
χρηματοδότησής τους, και  κυρίως τα καύσιμα τους, σε περιπτώσεις που αυτοί ενεργούν σε 
δράσεις Πολιτικής Προστασίας αλλά και την χορήγηση υλικοτεχνικής υποδομής. 

6. Να τοποθετηθούν κεραίες σε ένα ή  δύο σημεία στον ορεινό όγκο , προκειμένου να είναι 
δυνατή η επικοινωνία σε όλο τον Νομό Δράμας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης  .  

7. Να γίνεται φύλαξη των καμένων εκτάσεων που κρίνονται αναδασωτέες.  
8. Να γίνουν ενημερώσεις, ημερίδες και ενέργειες πληροφόρησης προς τους γεωργούς 

κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, υλοτόμους  και πολίτες για τις πυρκαγιές. 
9. Να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι επί εικοσιτετραώρου βάσεως σε ετοιμότητα με το τηλέφωνο 

πάντα ανοιχτό ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. 
10. Να καθαριστούν τα αστικά και τα περιαστικά δάση και τα εγκαταλειμμένα οικόπεδα.   

 
Στη συνέχεια  και ύστερα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των υπηρεσιών και φορέων σχετικά 

με την ετοιμότητά τους και  τα προβλήματα  (κυρίως οικονομικά και μη ύπαρξης χειριστών ) που 
αντιμετωπίζουν για την λήψη  των προληπτικών μέτρων  στην  αντιμετώπιση των δασικών  πυρκαγιών,  
τονίσθηκε από τον  Πρόεδρο του Σ.Ο.Ο.Π. Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Πατακάκη η υποχρέωση των 
υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα και με την σχετική εγκύκλιο,  να ενεργοποιηθούν στις  παρακάτω  
δράσεις :  

 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: (για όλους τους εμπλεκόμενους) 
 
1. Να ληφθούν  αυξημένα προληπτικά κυρίως μέτρα αλλά και ενέργειες για την αντιμετώπιση των   
    πυρκαγιών. 
2.Όλοι οι εμπλεκόμενοι    που έχουν προτάσεις  επί  αυτών  που  συζητήθηκαν  ή  άλλων   θεμάτων  
    Παρακαλούνται  να τα υποβάλλουν    αρμοδίως και να τα γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Πολιτικής  
    Προστασίας Π.Ε Δράμας. 
3.Όλοι οι  εμπλεκόμενοι   να  συντάξουν  μνημόνια-σχέδια    ενεργειών  και  να   επικαιροποιήσουν τα  
   υπάρχοντα. Να εφαρμόζουν και να  ενεργούν   σύμφωνα  με  τις  απορρέουσες  αποστολές  τους και 
    τις υποχρεώσεις  τους όπως    προκύπτει από   την  κείμενη  νομοθεσία,  οδηγίες ,   εγκύκλιους  κ.τ.λ. 
4.Ολοι οι εμπλεκόμενοι  φορείς  να  συντάσσουν   κάθε  μήνα   έως  το  τέλος  της φετινής Αντιπυρικής    
    Περιόδου   απολογισμό    (ο     οποίος   θα   υποβάλλεται    το   αργότερο    έως    την  δεκάτη   ημέρα   
    του επόμενου μηνά που αφορά) με    τις εργασίες που υλοποιηθήκαν με βάση τον προγραμματισμό   
    τους,  τον  οποίο θα αποστέλλουν στον Πρόεδρο  του   Σ.Ο.Π.Π    Αντιπεριφερειάρχη    κ.Α. Πατακάκη    
    και  επίσης   στον απολογισμό θα αναφέρεται και ο   προγραμματισμός του τρέχοντα  μήνα αλλά και  
    αιτιολόγηση των αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισθέντων και υλοποιημένων δράσεων. 
5.Απο  το  επόμενο  Σ.Ο.Π.Π  εισάγετε  ο   απολογισμός     πεπραγμένων     της  αμέσως προηγούμενης  
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   περιόδου,   είτε  αφορά  την   καλοκαιρινή   περίοδο   είτε  την χειμερινή περίοδο και θα υλοποιείτε  
  χρονικά   στο αμέσως επόμενο Σ.Ο.Π.Π.(άσχετα με το αντικείμενο του εκάστου Σ.Ο.Π.Π). 
 
 
    ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 
 

(α) Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας συμπεριλαμβανομένων και των κλιμακίων Κ. Νευροκοπίου και 
Παρανεστίου. 

 
 1.  Να ελέγξει τα πυροφυλάκεια και τα υδροστόμια των ΟΤΑ. 
 2.  Να συμμετάσχει στην επιτροπή αυτοψίας των χωματερών του Νομού. 
 3. Να εισηγείται στο Σ.Ο.Π.Π και να προτείνει σε περίοδο κινδύνου για την εφαρμογή απαγόρευσης 

κυκλοφορίας οχημάτων σε ευπαθείς Δασικές Εκτάσεις. 
 4.  Να συμμετάσχει στις περιπολίες επιτήρησης ευπαθών δασικών εκτάσεων. 
 5.  Να προβεί σε διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν, όταν παρουσιασθεί ανάγκη. 
 6. Να συνεργασθεί με τις Δασικές Υπηρεσίες και τους Ο.Τ.Α του Νομού και να υποβάλλει στους Ο.Τ.Α 

ανάλογες προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών,  με κοινοποίηση  στο 
Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας. 

 7.  Να ενημερώνει άμεσα και συνεχώς τον Αντιπεριφερειάρχη , τους υπεύθυνους Περιφερειακούς 
Συμβούλους και το Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, όπως επίσης 
και για  την εξέλιξή της. 

 8. Να προτείνει στον Αντιπεριφερειάρχη  ανά Ο.Τ.Α. δράσεις για συμπληρωματική επιτήρηση των 
δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

 9. Να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.  

10. Να εισηγείται την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, με τον υπεύθυνο επικεφαλής αξιωματικό, 
που δρα σαν συντονιστής στην κατάσβεση πυρκαγιάς.  

11. Να καθορίσει με μηνιαίο πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, τομείς 
ευθύνης και θέσεις φύλαξης των περιαστικών δασών και λοιπών ευπαθών σημείων του Νομού από 
τις εθελοντικές οργανώσεις του Νομού.  

12. Να ελέγξει και να ενημερώσει ιδιώτες που διαθέτουν σπίτια μέσα ή κοντά στο δάσος για λήψη 
μέτρων αυτοπροστασίας κ.τ.λ. 

13. Σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες να διοργανώσει ομιλίες και ημερίδες με θέματα πυρκαγιών, 
στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και άλλους ενδιαφερόμενους πολίτες. 

14.  Να ελέγχει τα πεδία βολής του στρατού. 

 

 (β). Το Ανώτατο Διοικητή Φρουράς Δράμας  ( δια των υφιστάμενων μονάδων )   
 
 
 1. Να συμμετάσχει στις περιπολίες επιτήρησης ευπαθών δασικών εκτάσεων. 
 2. Να καθαρίσει τη βλάστηση εντός και γύρω από τις στρατιωτικές   εγκαταστάσεις.  
 3. Να παρατηρεί και να προειδοποιεί με τους σκοπούς των στρατοπέδων την Π.Υ για επισημαινόμενες 

πυρκαγιές. 
  4. Να λαμβάνει αντιπυρικά μέτρα και να ελέγχει τα πεδία βολής και ασκήσεων. 
  5. Να διαθέσει μηχανήματα, όπου αυτό είναι εφικτό, για τη δημιουργία αντίστασης σε πυρκαγιά. 

 

(γ)  Διεύθυνση Αστυνομίας  Δράμας 
 
 
  1. Να παρακολουθεί σε συνεργασία με την Π.Υ Δράμας τα μέτρα πυρασφαλείας των χωματερών των 

Ο.Τ.Α σύμφωνα με τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν.  
  2. Να συμμετάσχει στις περιπολίες επιτήρησης ευπαθών δασικών εγκαταστάσεων. 
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 3.  Να διευκολύνει την κυκλοφορία των οχημάτων που συμμετέχουν στην καταστολή πυρκαγιών. 
 4.  Να υποστηρίξει τυχόν οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών και να τηρεί την τάξη και φρούρηση των 

περιουσιών των πολιτών και να ελέγχει τα πεδία βολής του στρατού. 
 5. Να εκδώσει σχετικές διαταγές προς τις υφιστάμενες Μονάδες της, σε ότι αφορά την πρόληψη και την 

καταστολή των πυρκαγιών και τη συνδρομή που πρέπει να παρέχουν στις κατά τόπους αντιπυρικές 
ομάδες, εθελοντές και Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

 6. Να συνδράμει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανακάλυψη και την δίωξη των δραστών καθώς 
και των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. 

 

 (δ)  Διεύθυνση Δασών και Δασαρχεία Δράμας & Κ. Νευροκοπίου 
 
 
 1. Να ελέγξουν την κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου και να προβούν στην διάνοιξη και 

συντήρηση του όπου είναι απαραίτητο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα και σαν αντιπυρική 
ζώνη. 

 2. Να παρέχουν οδηγίες αποψίλωσης, κλαδέματος κλπ δέντρων που θα γίνουν από τους Ο.Τ.Α. 
δημόσιες Υπηρεσίες και φυσικά πρόσωπα σε περιαστικά δάση , αλσύλλια κτλ. 

 3.   Να συμμετάσχουν στις περιπολίες επιτήρησης ευπαθών δασικών εκτάσεων. 
 4.   Να εκδώσουν οδηγίες στους δασικούς συνεταιρισμούς για την πρόληψη και αντιμετώπιση   
       πυρκαγιών. 
 5.   Να συντηρήσουν τις αντιπυρικές ζώνες και να προβούν σε διάνοιξη νέων όπου διαπιστωθεί ανάγκη. 
 6.  Να φροντίσουν έτσι ώστε να γίνουν συσκέψεις –συναντήσεις με συναρμόδιους φορείς υπο την 

Δ/νση Δασών Δράμας έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κακή κατάσταση του δασικού οδικού δικτυού η 
οποία δεν επιτρέπει την πρόσβαση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

7.   Να εξετάσουν και να υλοποιήσουν προγραμματικές συμβάσεις με άλλους  φορείς  έτσι ώστε να 
επιλύσουν θέματα πουν έχουν σχέση με τα δάση όπως π.χ κατάσταση  δασικού  οδικού δικτύου. 

8.     Να φροντίσουν έτσι ώστε μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες να καθαριστεί ο χείμαρρος Δοξάτου. 
 
 
(ε)  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
 
 
 1. Να προβεί σε καθαρισμό και απομάκρυνση  της βλάστησης στα πρανή των οδών, στις νησίδες και 

στους χώρους στάθμευσης του Εθνικού και  Επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού. 
 2.Να καταγράψει τα μηχανήματα των εργοταξίων και των εργοληπτών δημοσίων έργων και να 

ενημερώσει του ιδιοκτήτες, για τυχόν χρησιμοποίησή τους. 
3. Να έχει σε ετοιμότητα, καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, τα μηχανήματα και το προσωπικό της,    για την    

άμεση και ενεργό συμμετοχή της, στο έργο της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών κ.λ.π 

4. Να φροντίσουν έτσι ώστε μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες να καθαριστεί ο χείμαρρος Δοξάτου. 

 

(στ)  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας 

 

1. Να έχει επικαιροποιημένες  καταστάσεις ξενοδοχείων, καταλυμάτων, Νοσηλευτικών και 
Προνομιακών  ιδρυμάτων της Π.Ε. Δράμας. 

2.   Να προβεί σε ποιοτικό – ποσοτικό έλεγχο  και συντήρηση  των αποθηκευμένων υλικών προστασίας, 
( μάσκες, γυαλιά) και υγειονομικού υλικού.  

 

(ζ )   Εθελοντικοί Σύλλογοι 

 

1.  Να προετοιμάσουν από τώρα τον εξοπλισμό που διαθέτουν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. 
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2. Να συμμετάσχουν σε δράσεις προληπτικών μέτρων στις περιοχές τους, για  αντιμετώπιση πυρκαγιών. 
3. Να οργανώνουν, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και την Π.Υ. περιπολίες και να αναλάβουν τομείς 

φύλαξης και επιτήρησης από πυρκαγιές. 
4. Να συμμετέχουν στην ενημέρωση των πολιτών με διανομές ενημερωτικού υλικού και αφισών και ο 

κυνηγητικός σύλλογος Δράμας σε συνεργασία με τους υπολοίπους του Νομού, να τοποθετήσουν σε 
εμφανή σημεία καλαίσθητες πινακίδες πρόληψης δασικών πυρκαγιών, αποφυγή ανάμματος φωτιάς 
κλπ. 

 
 
 (η)  Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  
 
 
 1. Να συγκροτήσει μικτές επιτροπές, για την ενημέρωση των αγροτών και των καλλιεργητών, για τον 

τρόπο επέμβασης και προφύλαξης από τη χρήση θεριζοαλωνιστικών μηχανημάτων και λοιπών 
μηχανημάτων. 

 2. Να ενημερώσει τους αγρότες ότι απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών 
κατά την αντιπυρική περίοδο και να τονίζει τις ποινικές ευθύνες στους παραβάτες. 

 3. Να εκδώσει οδηγίες στους μελισσοκόμους για την πρόληψη πυρκαγιάς. 

 4 . Να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους σε θέματα πρόληψης πυρκαγιών, καθόσον  στην κατηγορία αυτή 
αποδίδονται πολλά περιστατικά δασικών πυρκαγιών. 

 5. Να διοργανώσει ημερίδες και ομιλίες με γεωργούς και κτηνοτρόφους για ενημέρωση σε θέματα 
πυρκαγιών, καψίματος αγροτικών υπολειμμάτων κ.τ.λ. 

 
 
(θ)  Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών  
 
 
1. Να φροντίσει να αναρτηθούν πινακίδες αντιπυρικής διαφώτισης σε σταθμούς, στάσεις, στα μέσα 

μεταφοράς κλπ.  
2. Να ενημερώσει για τον εφοδιασμό με εργαλεία πυρόσβεσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.  
3. Να διαθέσει μεταφορικά μέσα σε περίπτωση εκκένωσης περιοχής. 
 
 
 (ι)  Διεύθυνση Ανάπτυξης 
 
 
1.  Να επιβλέψει την εφαρμογή των μέτρων πυρασφαλείας των βιομηχανιών κλπ. 
2. Να καταγράψει τις δεξαμενές και τα οχήματα μεταφοράς νερού των λατομικών επιχειρήσεων του 

Νομού και να τις γνωρίσει στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Δράμας και στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Δράμας. 

 
 
(ια)  Γραφείο Αντιπεριφειάρχη. 
 
 
 1. Να ενημερώνει το κοινό, μέσω των ΜΜΕ, για την πλήρη απαγόρευση της καύσης των υπολειμμάτων 

των καλλιεργειών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθώς επίσης και  σε θέματα που 
συνδέονται με την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατόπιν συνεργασίας με το 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας,  καύσωνες κ.λ.π. 

 2. Να συνεργασθεί με τα ΜΜΕ του Νομού προκειμένου ανακοινώνουν και προβάλλουν σε συχνά 
διαστήματα διαφημιστικά «σποτς», με οδηγίες, ανακοινώσεις και μηνύματα που αφορούν τη 
σπουδαιότητα του δάσους, τόσο για την Εθνική Οικονομία, όσο και για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών της ανθρώπινης ζωής και να τονίζουν την ανάγκη της 
διαφύλαξης και προστασίας του από τις πυρκαγιές. 
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 (ιβ)   Ο.Τ.Α Νομού 

 1.   Να προβούν σε σύγκληση των Σ.Τ.Ο και να δώσουν αρμοδιότητες στα όργανά τους. 
 2.   Να συντηρήσουν τα υδροστόμια και τις δεξαμενές νερού. 
 3. Να προβούν σε καθαρισμό των περιαστικών δασών, των εγκαταλειμμένων  οικοπέδων, των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  σε συνεργασία με τις διοικήσεις των, κλπ. και να απομακρύνουν τα 
υπολείμματα της βλάστησης. 

 4.   Να ενημερώνουν συνεχώς τους πολίτες για τα μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.   
 5.   Να πραγματοποιούν ασκήσεις αντιπυρικής προστασίας. 
 6.   Να διαθέσουν προσωπικό και μέσα για την επιτήρηση σβησθείσας πυρκαγιάς. 
 7.   Να συμμετάσχουν σε περίπολα πυρασφαλείας. 
 8.   Να είναι προετοιμασμένοι για την υποδοχή πολιτών από άλλες πληγείσες περιοχές. 
 9.   Να συμμετάσχουν σε κατάσβεση πυρκαγιάς με προσωπικό, σύμφωνα με οδηγίες της Π. Υ.  Δράμας,  
10.  Να συνδράμουν στην έρευνα για την αντιμετώπιση αιτίων και δραστών. 
11. Να αναπτύξουν δίκτυο πληροφοριών ,να υπάρχουν χάρτες των ορίων των δήμων  προκειμένου  να 

δίνεται άμεσα το στίγμα  κινδύνου (κυρίως για βοήθειες από άλλους νομούς) και γενικά να υπάρχει  
στρατηγική επιτόπου (υποδοχή καλεσμένων για βοήθεια σε κομβικά σημεία και ενημέρωση  ). 

12. Να οργανώσουν την απομάκρυνση πολιτών, μετά από εισήγηση του επικεφαλής Αξιωματικού της 
Π.Υ, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. 

13. Να καταγράψουν όλα τα οχήματα-μηχανήματα της δικαιοδοσίας τους που  είναι δυνατό να  
       χρησιμοποιηθούν και να τα διαθέτουν . 
14. Να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό και πριν την έναρξη της  αντιπυρικής περιόδου, μνημόνιο  
       αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς . 
15. Να συντάξουν σχέδια-μνημόνια για την αντιμετώπιση  πυρκαγιών και σχέδια εκκένωσης όπως  
       προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία. 
16. Ο Δήμος Δοξάτου να φροντίσει έτσι ώστε μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες να καθαριστεί ο  
      χείμαρρος Δοξάτου στον όποιο πέρυσι προέκυψαν πολλές πυρκαγιές. 
 
 (ιγ)  Δ.Ε.Η  Δράμας 
 
1. Να πραγματοποιήσει έλεγχο και επικαιροποίηση των σχεδίων και μνημονίων της. 
2. Να πραγματοποιεί συνεχώς αποψίλωση κατά την συντήρηση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας. 
3. Να δίδει συνεχώς εντολές στα συνεργεία των υπηρεσιών της, τα οποία κυκλοφορούν κυρίως στην 

ύπαιθρο, για άμεση προειδοποίηση των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση  πυρκαγιάς.  
4. Να επιτηρεί τις δασικές περιοχές, μέσω  των οποίων διέρχονται τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικού ρεύματος και να αναγγέλλει αμέσως την οποιαδήποτε μορφή και έκταση πυρκαγιάς, στη 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

5.   Να προχωρήσει σε κλαδέματα των δένδρων που έρχονται σε επαφή με καλώδια και τα προϊόντα 
κλάδευσης να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των Δασαρχείων και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Δράμας. 

 
(ιδ)  Ο.Τ.Ε  Δράμας 
 
 
1. Να πραγματοποιήσει έλεγχο και επικαιροποίηση των Σχεδίων και μνημονίων του.  
2. Να πραγματοποιεί συνεχώς αποψίλωση κατά τη συντήρηση των δικτύων τηλεπικοινωνιών.  
3. Να δίδει συνεχώς εντολές στα συνεργεία των υπηρεσιών του, τα οποία κυκλοφορούν κυρίως στην 

ύπαιθρο, για άμεση προειδοποίηση των αρμοδίων Αρχών σε περίπτωση  πυρκαγιάς.  
 
(ιε)  Ο.Σ.Ε  Δράμας 
 
 
1.  Να πραγματοποιήσει έλεγχο των Σχεδίων και μνημονίων του. 
2. Να δίδει συνεχώς εντολές στο προσωπικό του για αύξηση μέτρων ασφαλείας κατά την θερινή 

περίοδο κυρίως στο τμήμα της Σιδηροδρομικής γραμμής δικαιοδοσίας της. 
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3.  Να αναρτήσουν στους σταθμούς, πινακίδες με αντιπυρικό περιεχόμενο, όπως πχ «Προστατεύσατε τα 
δάση από τις φωτιές», «Μη πετάτε αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα στην ύπαιθρο, υπάρχει άμεσος 
κίνδυνος πυρκαγιάς» κλπ. 

4. Να προβαίνει σε τακτική συντήρηση του τροχαίου υλικού για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς από τυχόν κακή λειτουργία κάποιου συστήματος του (λ.χ. σύστημα πέδησης ).  

5.  Να προχωρήσει σε προληπτικό καθαρισμό επικινδύνων περιοχών για εκδήλωση πυρκαγιάς. 
 
  
(ιστ)  Εφορεία Αρχαιοτήτων  Δράμας 
 
 
       Να προβαίνει σε συνεχή καθαρισμό της βλάστηση εντός και γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους 

του Νομού.  
 
  
 (ιζ)  Κ.Τ.Ε.Λ Νομού Δράμας 

 

    1. Να αναρτήσουν στα σταθμαρχεία και στα λεωφορεία, πινακίδες με αντιπυρικό περιεχόμενο, όπως 
«Προστατεύσατε τα δάση από τις φωτιές», «Μη πετάτε αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα στην 
ύπαιθρο, υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς» κλπ. 

   2. Να εφοδιασθούν όλα τα λεωφορεία, με τα προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέσα, για την άμεση 
χρησιμοποίησή τους, σε περίπτωση διαπίστωσης πυρκαγιάς, εγγύς του δρόμου κατά τη διάρκεια 
του δρομολογίου τους. 

   3. Να μεταδίδουν οι σταθμάρχες στο κοινό σταδιακά, συνθήματα με αντιπυρικό περιεχόμενο. 

 

(ιη)  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας (Γ.Ν.Δ) και Ε.Κ.Α.Β 
 
 
         Να έχουν  σε ετοιμότητα νοσηλευτικό προσωπικό και  διαθέσιμα μέσα.  
 
 
(ιθ) Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης 
 
 
         Να προβαίνει σε διακριτικό έλεγχο των διερχομένων πεζών και οχημάτων   και να εκτελεί επί πλέον    
         περιπολίες  επιτήρησης της οροσειράς στη ζώνη ευθύνης του όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι  
         μεγάλος , και τέλος να ενημερώνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
 
  (κ). Κατασκηνώσεις  
 
 
  1. Οι διοικήσεις των κατασκηνώσεων σε  συνεργασία με τους δήμους να  συντάξουν  άμεσα  σχέδια               
      εκκένωσης, έχοντας την  ευθύνη  απομάκρυνσης   των   κατασκηνωτών  και  του  προσωπικού, να            
      εκδώσουν οδηγίες πυροπροστασίας,  να λάβουν  μέτρα  καθαρισμού  και  αποψίλωσης  μέσα και            
      γύρω από αυτές   και να ενημερώνουν συνεχώς  το  προσωπικό  και  τους  φιλοξενημένους για  την            
      σημασία και την  σπουδαιότητα του δάσους, τους κινδύνους που διατρέχει από τις πυρκαγιές και            
      τις υποχρεώσεις που έχουν για την πρόληψη και καταστολή αυτών. 
 
    2. Να γίνεται έλεγχος λειτουργίας των  επικοινωνιών και να αναρτήσουν , σε εμφανή  
       σημεία τα  τηλέφωνα άμεσης ανάγκης. 
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    3. Να εφαρμόσουν άμεσα, τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 
    4. Να εκτελούν τα στελέχη των κατασκηνώσεων με την μορφή άσκησης, σε  τακτικά χρονικά 

διαστήματα εφαρμογή του σχεδίου εκκένωσης,  έτσι ώστε να γνωρίζουν στην πράξη τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες και τους τρόπους δράσεις τους  σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου 
εκκένωσης σε πραγματικές συνθήκες, τα σχέδια εκκένωσης να επικαιροποιούνται όταν 
προβλέπεται. 

 
(κα)  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δράμας 
 
 

1.  Να λάβουν μέτρα πρόληψης πυρκαγιών στους χώρους ευθύνης τους, στα Σχολεία, Γυμνάσια, 
Λύκεια κ.τ.λ. 

2. Να διοργανωθούν ομιλίες στους μαθητές για ευαισθητοποίηση και πρόληψης σε θέματα 
πυρκαγιών. 

 
 
(κβ)  Ε. Α.Σ. Δράμας 
 
 

      Να ενημερώνει με ομιλίες,έντυπο υλικό κ.τ.λ. τους γεωργούς ,αγρότες,κτηνοτρόφους για θέματα  
       πρόληψης κ.τ.λ. πυρκαγιών. 
 
 

(κγ)  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δράμας 
 
 
          Να ενημερώνει με ομιλίες,έντυπο υλικό κ.τ.λ. τους γεωργούς ,αγρότες,κτηνοτρόφους για θέματα  
          πρόληψης κ.τ.λ. πυρκαγιών. 
 
 
(κδ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δράμας. 
 
1. Να φροντίσει ώστε να καθαριστούν τα δημόσια κτήματα αρμοδιότητας της  τα οποία έχουν βλάστηση  
     και άλλες πιθανές εστίες  φωτιάς . 
2. Να φροντίσει  σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς τον καθαρισμό του πρώην στρατοπέδου  
    Ανδρικάκη. 
 
 
(κε) Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας  
 
 
1.Να  ενημερώνει  τον  Αντιπεριφερειάρχη  για   όποιο   φαινόμενο  ή  καταστροφή  επέλθει  στο    Νομό 
 και ειδοποιεί τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π.  μετά από πρόσκληση του. 
2.Να συνεγείρει όλες, κατά περίπτωση και περιοχή του Νομού, εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες,      
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και λοιπών Φορέων, για 
παροχή βοήθειας στην πληγείσα περιοχή και να κινητοποιεί μετά από πρόσκληση της Π.Υ τις 
απαραίτητες εκάστοτε δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. 

3.Να αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών στον Αντιπεριφερειάρχη και εν συνεχεία με αναφορά, στην 
οικεία Περιφέρεια και στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

4.Να εφαρμόζει, κατά περίπτωση, το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της καταστροφής. 

4.     Με την ανωτέρω οργάνωση και  συντονισμό του αντιπυρικού  αγώνα, με την ενεργό συμμετοχή 
και τις συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των Οργανισμών 
Κοινής   Ωφελείας   και   λοιπών   Φορέων,   την     μεταξύ    αυτών    αρμονική   συνεργασία,   την 
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αναμφισβήτητα πολύτιμη συμπαράστασή τους,   την  άμεση  συνδρομή  και  την  συμμετοχή του 
συνόλου των κατοίκων του Νομού, στο έργο  της   πρόληψης,  καταστολής  και  κατάσβεσης  των 
Δασικών Πυρκαγιών, εκτιμάται ότι θα διαφυλαχτούν τα πολύτιμα  Δάση μας από τις πυρκαγιές. 

 

5. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  
  
      
Εξουσιοδοτείται   ο    πρόεδρος     του     Σ.Ο.Π.Π      της     Περιφερειακής    Ενότητας   Δράμας  για  την 
υπογραφή  του  πρακτικού  και  επίσης  εξουσιοδοτείται  για   την   έκδοση   της   απόφασης    για  την 
απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά αλσύλλια και   δάση γενικά όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος 
εκδηλώσεις πυρκαγιάς ή όποτε κριθεί απαραίτητο  κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 
 
 

6.  Χρήσιμα Τηλέφωνα Εμπλεκομένων Υπηρεσιών  

 

α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  :25213 - 51341 
β. Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας: 25213 – 51313 και 25210-55000 
γ. Πυροσβεστική Υπηρεσία:199 και 252103 - 33199 
δ. Δ/νση Αστυνομίας  Δράμας: 100, 25210  -  22341, 25210 - 23000 
ε. Αστυνομικό Τμήμα Δράμας:100, 25210 - 22242, 25210 - 55271 
στ     »                  »    Δοξάτου: 25210 - 66920, 25210 - 66925 
ζ.  »                  »     Προσοτσάνης:25220 - 22100 25210 - 22208 
η.  »                  »     Κ. Νευροκοπίου 25230 - 22211 
θ.  »                  »     Παρανεστίου: 25240 - 22103 
ι. »                  »      Σιδηρονέρου: 25210 - 91203 
ια. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης. 112 
ιβ. ΕΚΑΒ. 166:   
 
 
 
 
 
 

                                                                        Ο Πρόεδρος  του  Σ.Ο.Π.Π   Π.Ε. Δράμας 

 

                                                                                        Αντιπεριφερειάρχης  

 

                 

                                              ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
 
 
 

  Περιφερειακός  Σύμβουλος  .κ. ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
  Περιφερειακός  Σύμβουλος   .κ. ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  Εκπρόσωπος  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων κ ΚΑΨΗΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής  Φρουράς Δράμας   
  Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας ( και ενημέρωση των υφιστάμενων μονάδων) 
  Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας ( και ενημέρωση των υφιστάμενων μονάδων) 
  Διεύθυνση Δασών Δράμας 
  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Δράμας 
  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Δράμας 
  Νοσοκομείο Δράμας 
  Κυνηγητικ                            ός Σύλλογος Δράμας   
  Κυνηγητικός Σύλλογος Προσοτσάνης 
  Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης 
  Αθλητικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης  
  Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών & Φίλων Δράμας  
  Σύλλογος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους ΠΡΟΤΕΚΤΑ  Δράμας                      
 Λέσχη   Καταδρομών Δράμας  
 Σύλλογος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους ΠΡΟΤΕΚΤΑ  Δοξάτου 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε.Δ.Ε.Ο 
 Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Δράμας 
 Διεύθυνση  Πολιτικής Προστασίας  Υ.Μ.Α.Θ 
 ΟΤΑ  Ν. Δράμας  ( και την ενημέρωση – κοινοποίηση του παρόντος από τους Δήμους στους     
                                 ΤΟΕΒ αρμοδιότητάς τους ) 
 Δασαρχείο Δράμας 
 Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 
 Διεύθυνση  Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Δράμας 
 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Δράμας 
 Διεύθυνση  Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας ( και κοινοποίηση του παρόντος στις μεταλευτικές-   
                                                           βιομηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις Νομού Δράμας ) 
 Διεύθυνση Α/μιας Εκπαίδευσης Δράμας 
 Διεύθυνση Β/μιας Εκπαίδευσης Δράμας 
 Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοϊκονομίας Π.Ε Δράμας 
 Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς της  Ροδόπης 
 Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε (Περιοχής Δράμας με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε υπηρεσίες του ομίλου της ΔΕΗ)  
 ΤΕΙ Δράμας 
 ΟΤΕ (Περιοχής Δράμας) 
 ΟΣΕ (Περιοχής Δράμας) 
 Κατασκηνώσεις Νομού Δράμας (Δήμος Προσοτσάνης και  Άγιος Βασίλειος Εξοχής ) 
 Επιμελητήριο Δράμας 
 ΚΤΕΛ Ν. Δράμας  
 Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας 
  Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας 
 Οικολογική Κίνηση Δράμας 
 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
 Ε.Α.Σ Δράμας 
 ΟΠΕΚΕΠΕ Δράμας 
 Ε.Κ.Α.Β  ( Κλιμάκιο Δράμας) 
 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ( για κοινοποίηση στα Μ.Μ.Ε Δράμας) 
 Ε.Ε.Σ   ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ 
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Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίας Περιουσίας  Δράμας. 
 
 
 

 2.  Αποδέκτες προς κοινοποίηση     
Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη /Γ.Γ.Π.Π - Αθήνα    
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης/Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Π.Α.Μ.Θ. Κομοτηνή 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης/Α. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ. Κομοτηνή 
Γ΄ ΣΣ/ΔΠΣΣ 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλονίκη 
Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α.Μ.Θ. Κομοτηνή 
 

ΑΔΑ: 7ΘΝ37ΛΒ-2ΡΙ


