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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμικών Φαινομένων».
ΣΧΕΤ : α) Ο Ν. 3013/02 ‘’Περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας’’
β) Ο Ν.3852/07-06-2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
γ) Η με αριθμ. 2450/09-04- 2012 (ΑΔΑ:Β4ΩΗΙ-ΤΞ3) εγκύκλιος της Γεν. Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
δ) Το με αριθμ. πρωτ 465/27-2-2014 έγγραφο του ΟΑΣΠ (ΑΔΑ:ΒΙΕΛ46Ψ84Ι-ΡΓΖ)
«Σύγκλιση Συντονιστικών Οργάνων για σεισμό, προσεισμικά και μετασεισμικά»
ε) Το με αριθμ. πρωτ. 2428/27-11-2014 έγγραφο του ΟΑΣΠ (ΑΔΑ:6Δ1Υ46Ψ84Ι-Χ8Π)
στ) Η με αριθμ. 362/24-3-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΩΕΕΒ7ΛΒ-7ΔΡ)
«Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Καβάλας»
ζ) Η με αριθ. Πρωτ. 1393/17-10-2017 Πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για
Σύγκλιση Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Καβάλας με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για
την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμικών Φαινομένων προσεισμικά και
μετασεισμικά».
Συγκλήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Π. Ε. Καβάλας στις
30 Οκτωβρίου 2017, με θέμα: «σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση Κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων», όπου μεταξύ των άλλων
συζητήθηκαν:
1. Προσεισμικός έλεγχος δημοσίων και κοινωφελούς χρήσης κτιρίων (στάδιο
υλοποίησης-ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας).
2. Προσδιορισμός ή επανέλεγχος υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού
μετά από σεισμό (χώροι καταφυγής), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
Ο.Α.Σ.Π., όπου αρμόδιοι είναι οι Δήμοι.
3. Προσδιορισμός ή επανέλεγχος ικανών χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των
πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), επίσης σύμφωνα με τις
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κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., αρμόδιες υπηρεσίες είναι η Δ.Τ.Ε. και η
Δ/νση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σε συνεννόηση με

τα

τμήματα Πολιτικής Προστασίας και τους Δήμους.
4. Προσδιορισμός κτιρίου ή άλλου χώρου των Δήμων και της Περιφερειακής
Ενότητας όπου σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού, οι
Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης αντίστοιχα, θα συντονίζουν τη διάθεση του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμούς,
αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Δήμοι, και η Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας.
5. Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό
αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Δήμοι, και η Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας.
6. Επικαιροποίηση σχεδίων και μνημονίων ενεργειών από τους εμπλεκόμενους με
το θέμα φορείς για την αποτελεσματική απόκριση στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
7. Κατάρτιση σχεδίων μαζικής απομάκρυνσης πληθυσμού ιδιαίτερα για το Δήμο
Καβάλας
Στο ΣΟΠΠ προσκλήθηκαν οι παρακάτω:
1) Μέλη ΣΟ.Π.Π.
1. Περιφερειακός Σύμβουλος πλειοψηφίας κ. Τσολάκης Σταύρος
2. Περιφερειακός Σύμβουλος μειοψηφίας κ. Γρανάς Αρχέλαος
3. Πρόεδρος ή εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.
4. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης
5. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ.Α.Μ.Θ.
6. Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας
7. ΧΧ ΤΘ Μεραρχία
8. Προιστάμενος Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας
9. Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας
10. Λιμενάρχης Καβάλας
11. Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
12. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας
13. Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης Π.Ε. Καβάλας
14. Εκπρόσωπος Περιφερειακού συστήματος Υγείας
Εθελοντικές Ομάδες
1) Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καβάλας
2) Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ζυγού
3) Κυνηγετικός Σύλλογος Καβάλας
4)
‘’
‘’
Ελευθ/λης
5)
‘’
‘’
Χρυσ/λης
6) Ελλ. Ορειβ. Φιλοδασικός Αθλ. Συλ. Παγγαίου
7) Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας
8) Διασωστική Ομάδα Καβάλας
9) Σύλλογος
Καταδρομέων-Ειδικών
Δυνάμεων
Ν.
Καβάλας
«Ο
ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
10) Σύλλογος Πυροπροστασίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος Ραχωνίου
Θάσου Ν. Καβάλας
11) Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών & Ναυαγοσωστών Περ.Τμ. Καβάλας
12) Σύλλογος Χιονοδρομίας και Ορειβασίας Καβάλας
2
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13) Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας)
14) Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Καβάλας.
15) Σύλλογος ΑΝΑΕΘ Ραχωνίου
2) Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους
1. Δήμος Καβάλας
2. Δήμος Θάσου
3. Δήμος Παγγαίου
4. Δήμος Νέστου
5. Δντής Δασών
6. Δασάρχης Καβάλας
7. Δασάρχης Θάσου
8. Διοικητής Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης
9. ΠΥ Ελευθ/λης
10. ΠΥ Χρυσ/λης
11. Προϊστάμενος Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»)
12. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
13. ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας
16. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
17. Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
18. Ο.Τ.Ε. Ν. Καβάλας
19. EKAB N. Καβάλας
20. Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης
21. Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης
22. Οργανισμός Λιμένα Καβάλας
23. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας
24. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου
25. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας
26. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας
27.
‘’
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ενότητας Καβάλας
28.
‘’
Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφ. Ενότητας Καβάλας
29.
‘ ‘’
τμήματος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Καβάλας
30. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας
31. Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας
Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν:
1. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακ-Θράκης
2. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ.Α.Μ.Θ.
3. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας
4. Ο εκπρόσωπος της ΧΧ ΤΘ Μεραρχία
5. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας
6. Ο Υδκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας
7. Ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Καβάλας
8. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας
9. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας Π.Ε. Καβάλας
10. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Καταδρομέων-Ειδικών Δυνάμεων Ν.Καβάλας «Ο ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
11. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας)
12. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Δράμας
13. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ξάνθης
14. Ο Δήμος Καβάλας
15. Ο Δήμος Θάσου
16. Ο Δήμος Παγγαίου
17. Ο Δήμος Νέστου
18. Η εκπρόσωπος της Δνσης Δασών
19. Ο εκπρόσωπος του Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης
3
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20. Ο Δκτης της ΠΥ Ελευθ/λης
21. Ο Δκτης της ΠΥ Χρυσ/λης
22. Ο Προϊστάμενος της Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»)
23. Ο εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
24. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
25. Ο εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής
26. Η εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας
27. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης
28. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας
29. Ο εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Καβάλας
30. Η εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου
31. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ κ.
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για την
παρουσία τους ανέφερε:
«Οι σεισμοί εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών που μπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές
στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.
Με στόχο τον συντονισμό των φορέων για άμεση απόκριση, στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών καθώς και στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, εντάσσεται και η
σημερινή σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π.
Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, μεταξύ των άλλων είναι:
1. Προσεισμικός έλεγχος δημοσίων και κοινωφελούς χρήσης κτιρίων (στάδιο υλοποίησηςενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας).
2. Προσδιορισμός ή επανέλεγχος υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά
από σεισμό (χώροι καταφυγής), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π.,
όπου αρμόδιοι είναι οι Δήμοι.
3. Προσδιορισμός ή επανέλεγχος ικανών χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των
πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), επίσης σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., αρμόδιες υπηρεσίες είναι η Δ.Τ.Ε. και η Δ/νση
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σε συνεννόηση με τα τμήματα Πολιτικής
Προστασίας και τους Δήμους.
4. Προσδιορισμός κτιρίου ή άλλου χώρου των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας
όπου σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού, οι Δήμαρχοι και ο
Αντιπεριφερειάρχης αντίστοιχα, θα συντονίζουν τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
που μπορεί να προκύψουν από σεισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Δήμοι, και η
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας.
5. Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό αρμόδιες
υπηρεσίες είναι οι Δήμοι, και η Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας.
6. Επικαιροποίηση σχεδίων και μνημονίων ενεργειών από τους εμπλεκόμενους με το θέμα
φορείς για την αποτελεσματική απόκριση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την
εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
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7. Κατάρτιση σχεδίων μαζικής απομάκρυνσης πληθυσμού ιδιαίτερα για το Δήμο Καβάλας
Παρακαλούνται οι παραπάνω εμπλεκόμενοι με το θέμα Φορείς και Υπηρεσίες να
υποβάλλουν τις προτάσεις – εισηγήσεις τους, αφού προηγηθούν εισηγήσεις από τους
Προϊσταμένους Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας
ΑΜΘ αντίστοιχα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αναπλ. Προϊστάμενο Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜθ κ. Δημήτρη Παπαλεξίου ο οποίος αφού χαιρέτησε τους
παρευρισκόμενους εξήγησε τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων, και αφού ζήτησε να
τοποθετηθούν σχετικά με τα θέματα που ανέπτυξε στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού ακούσει τους ομιλητές.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του τμ. Πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ Καβάλας κ. Σταύρο Κιβράκη ο οποίος αφού χαιρέτησε με τη σειρά του
τους παριστάμενους ανέφερε κάποια διαδικαστικού τύπου θέματα για την καλλίτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της συνεδρίασης. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η σύγκληση του
ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας που γίνεται στα πλαίσια της εγκυκλίου της ΓΓΠΠ για σεισμούς και με
πρωτοβουλία του Προέδρου έχει σκοπό να αναδείξει το βαθμό ετοιμότητας των εμπλεκόμενων
με το θέμα Φορέων και να λάβει τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να συμβάλει στην βελτίωση του
επιπέδου ετοιμότητας προκειμένου ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας να αντιμετωπίσει
εφόσον παραστεί ανάγκη με επιτυχία τις επιπτώσεις από την εκδήλωση ενός σεισμικού
φαινομένου στις ΠΕ Καβάλας και Θάσου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δνσης Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Χρήστο Μαμαρίκα ο οποίος αφού
χαιρέτησε τους παριστάμενους, χαρακτήρισε καταρχήν θετικό το γεγονός της σύγκλισης του
ΣΟΠΠ για τους σεισμούς για να προσθέσει ότι χρειάζονται επιπλέον βήματα στο θέμα της
ενημέρωσης του κοινού με τη διοργάνωση ημερίδων συσκέψεων και ασκήσεων σχετικά με τα
θέματα των σεισμών.
Έκανε μια σύντομη αναφορά για τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και ζήτησε
από τους εμπλεκόμενους να συμμετέχουν στη ΄διαδικασία με την κατάθεση προτάσεων.
Στη συνέχεια επανήλθε στο θέμα της Η.Δ. και αναφέρθηκε στο θέμα των ζωνών
κινδύνου το οποίο όπως ανέφερε έχει δύο παραμέτρους η μία αφορά την επικινδυνότητα της
περιοχής και η άλλη αφορά την τρωτότητα των κτιρίων και ζήτησε ο προσεισμικός έλεγχος να
επεκταθεί σε όλα τα κτίρια για να υπάρξει πλήρης εικόνα της τρωτότητας του συνόλου των
κτιρίων ιδιαίτερα της πόλης της Καβάλας.
Τέλος αναφέρθηκε στη μικρή ανταπόκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων και ιδιαίτερα
των Δήμων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατ. Μακεδονίας Θράκης απέναντι
στην προσπάθεια της Υπηρεσίας του με την αποστολή εγγράφων για την λήψη μέτρων σχετικά
με τις ενέργειες και τα μέτρα που επιβάλλεται να λάβουν για την αντιμετώπιση του σεισμικού
κινδύνου όπως άλλωστε προβλέπεται από την εγκύκλιο της ΓΓΠΠ
5
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Στη συνέχεια παίρνοντας το λόγο ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Καβάλας κ. Θεόδωρος Τζατζάρης ο οποίος ανέφερε τις μέχρι τώρα
ενέργειες του Δήμου για τα θέματα των σεισμών και συγκεκριμένα:
- Ο προσεισμικός έλεγχος έχει γίνει για το 75% των κτιρίων ευθύνης του Δήμου.
-Οι χώροι καταφυγής έχουν καθοριστεί και το επόμενο διάστημα θα γίνει η σήμανσή τους όπως
είπε.
-Για το θέμα του προσδιορισμού εναλλακτικού κτιρίου διοίκησης του Δήμου είναι σε αναζήτηση
-Οι χώροι εναπόθεσης μπαζών θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τη ΔΤΕ της ΠΕ Καβάλας
και τη ΔΤΥ του Δήμου
-Τέλος η επικαιροποίηση του παραρτήματος «Ι» είναι σε φάση ολοκλήρωσης όπως ανέφερε.
Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Προϊστάμενος του τμήματος ΠΠ ΠΕ Καβάλας κ.
Κιβράκης ο οποίος έθεσε το θέμα του χώρου καταυλισμού και ζήτησε από το Δήμο να
συνεργαστεί για το θέμα με τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και το τμήμα
Πολιτικής Προστασίας. Πρότεινε δε, απευθυνόμενος και στον εκπρόσωπο του στρατού, να
διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των στρατοπέδων για το σκοπό αυτό.
Επόμενος ομιλητής που έλαβε το λόγο ήταν ο αρμόδιος για θέματα Πολιτικής
Προστασίας υπάλληλος του Δ. Παγγαίου κ. Θεόδωρος Τσαβδαρίδης ο οποίος εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την συνεδρίαση του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας με θέμα τους σεισμούς και
δήλωσε ότι ο Δ. Παγγαίου είναι ευαισθητοποιημένος στα θέματα σεισμών έχει μνημόνια
ενεργειών για το θέμα τα οποία επικαιροποιεί κάθε χρόνο, έχει ορίσει τους χώρους καταφυγής΄καταυλισμού και είναι έτοιμος να τα υποβάλει άμεσα στο όργανο. Όσον αφορά τον προσεισμικό
έλεγχο είναι στις προτεραιότητες του Δήμου όπως είπε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα.
Σε ερώτηση του Αντιπεριφερειάρχη για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της
διαδικασίας (προσεισμικού

ελέγχου) ζήτησε και πήρε το λόγο για να απαντήσει ο

Προϊστάμενος της ΔΤΥ του Δήμου κ.Μαρμίδης Στέργιος ο οποίος δήλωσε ότι έχει γίνει ο
έλεγχος των κτιρίων ευθύνης του Δήμου αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει ο προσεισμικός
έλεγχος κυρίως λόγω υποστελέχωσης της Υπηρεσίας του αλλά και της αδυναμίας εξασφάλισης
οικονομικών πόρων και αναρωτήθηκε τι θα γίνει σε περίπτωση που από τον προσεισμικό
έλεγχο προκύψει θέμα αποκατάστασης κάποιων κτιρίων αφού ο Δήμος δεν έχει αυτή τη
δυνατότητα και πρόσθεσε ότι η διαδικασία του προσεισμικού ελέγχου είναι πολύ σοβαρή
υπόθεση.
Απαντώντας ο

Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ κ.

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

συνέστησε στους εκπροσώπους των Δήμων να προχωρήσουν

στον προσεισμικό έλεγχο σε όποιο στάδιο μπορούν και να ενημερώσουν τον ΟΑΣΠ και το
αρμόδιο Υπουργείο για τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν προκειμένου να πράξουν αυτό
για το οποίο προορίζονται (η προστασία των πολιτών) αλλά και να αντιμετωπίσουν πιθανά
προβλήματα με τη δικαιοσύνη σε περίπτωση εκδήλωσης ενός σεισμικού φαινομένου.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αχιλλέα Σταμούλη Προϊστάμενο του
τμήματος για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου ο οποίος ανέφερε ότι
ύστερα από συνεργασία που είχε με την ΔΤΥ του Δήμου του δήλωσαν ότι αδυνατούν να
προχωρήσουν σε προσεισμικούς ελέγχους λόγω υποστελέχωσης και το επόμενο διάστημα θα
συνεργαστούν με το ΤΕΕ προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Όσον αφορά τους χώρους
καταφυγής αυτοί έχουν προσδιοριστεί ο δε χώρος καταυλισμού του Λιμένα χρειάζεται
επαναπροσδιορισμό επειδή παρουσιάζει κάποια προβλήματα όπως είπε. Στο θέμα

του

εναλλακτικού χώρου διοίκησης του Δήμου ανέφερε ότι αυτός έχει προσδιοριστεί, δήλωσε ότι
υπάρχει σχέδιο εκκένωσης και αντιμετώπισης σεισμών επικαιροποιημένο και κλείνοντας είπε
ότι για το θέμα της διάθεσης μπαζών υπάρχει πληθώρα μη ενεργών λατομείων που μπορούν
να αποτελέσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα εφόσον προκύψει ανάγκη.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτικής
Προστασίας κ. Χαράλαμπο Καϊταντζόπουλο αφού προηγουμένως τόνισε την ανάγκη
στατικού ελέγχου της δυτικής προσαγωγού στο αρδευτικό δίκτυο της πεδιάδας του Νέστου, της
οποίας η συμβολή στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων είναι σημαντική και έχει
κατασκευαστεί πριν από πενήντα και πλέον χρόνια.
Ο κ. Καϊτατζόπουλος είπε ότι για το θέμα που έθεσε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης θα
συνεργαστεί με τους ΤΟΕΒ και αφού τόνισε ότι και ο Δήμος Νέστου αντιμετωπίζει προβλήματα
υποστελέχωσης έδωσε το λόγο στην Προισταμένη της ΔΤΥ κ. Λόβουλου προκειμένου να
παρουσιάσει το βαθμό ετοιμότητας

του Δήμου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η κ. Λόβουλου Κυριακή ανέφερε ότι στο θέμα του προσεισμικού ελέγχου υπάρχει
υστέρηση λόγω υποστελέχωσης, όσον αφορά τους χώρους καταφυγής-καταυλισμού αυτοί
έχουν προσδιοριστεί όπως επίσης και ο χώρος εναπόθεσης μπαζών, το σχέδιο αντιμετώπισης
σεισμών και η επικαιροποίηση του παραρτήματος «Ι» είναι έτοιμα και τέλος για το θέμα
εναλλακτικού χώρου διοίκησης τόνισε παρόλο που ο Δήμος στεγάζεται σε καινούργιο κτίριο
υπάρχει το ισόγειο του κτιρίου «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» ως λύση.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Προϊστάμενο της Δνσης Υγείας και Κοινωνικής
Αληλλεγγύης κ. Χρήστο Παπαδόπουλο ο οποίος ανέφερε ότι η Υπηρεσία του εμπλέκεται
στο θέμα της επιλογής των χώρων καταφυγής-καταυλισμού, αναρωτήθηκε για τα κριτήρια
επιλογής τους όσον αφορά τους υγειονομικούς κανόνες από τους Δήμους και ανέφερε τις
προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτουν όπως πρόσβαση σε καθαρό και χλωριωμένο νερό και
μέριμνα σε περίπτωση καταστροφής του δικτύου ύδρευσης, καθώς επίσης και η πρόσβαση σε
δίκτυο αποχέτευση με εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση βλάβης του. Για το θέμα του σχεδίου
μαζικής εκκένωσης πληθυσμού ζήτησε να ενημερωθεί αν και με πιο τρόπο εμπλέκεται η
Υπηρεσία του και τέλος πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των καταφυγίων ως
χώρους καταυλισμού.
Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Κιβράκης ο οποίος απαντώντας δήλωσε ότι τα
καταφύγια είναι χώροι που εξυπηρετούν άλλο σκοπό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει
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ο ΟΑΣΠ και άλλωστε οι χώροι καταφυγής-καταυλισμού πρέπει να είναι υπαίθριοι χώροι και
τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση η Δνση Υγείας θα συμμετάσχει μαζί με το τμήμα Πολιτικής
Προστασίας, τη ΔΤΕ της ΠΕ Καβάλας και της Υπηρεσίες των Δήμων στον προσδιορισμό των
χώρων αυτών.
Επόμενος ομιλητής που πήρε το λόγο ήταν ο εκπρόσωπος της ΔΤΕ της ΠΕ Καβάλας
κ. Βασιλειάδης Νικόλαος ο οποίος δήλωσε ότι η Υπηρεσία του έχει προβεί σε προσεισμικούς
ελέγχους των κτιρίων αρμοδιότητάς της και έχει ενημερώσει τη Δνση σχεδιασμού του ΟΑΣΠ για
τα όποια προβλήματα.
Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο

Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης κ. Χρήστος Μαμαρίκας ο οποίος αφού
επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η ΔΤΕ της ΠΕ Καβάλας έχει προβεί σε προσεισμικούς ελέγχους και
έχει ενημερώσει τον ΟΑΣΠ, ζήτησε την αποσαφήνιση της εικόνας των κτιρίων αρμοδιότητας της
ΔΤΕ και συγκεκριμένα ποια κτίρια ανήκουν στην ΠΕ Καβάλας και ποια σε άλλες Υπηρεσίες και
τόνισε επίσης την ανάγκη να προχωρήσει η Υπηρεσία στη διαδικασία για την πραγματοποίηση
των δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας κ. Δημήτρης
Κυριαζίδης ο οποίος αναφέρθηκε στο πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πραγματοποίησης των
πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων τους λόγους που αυτή η διαδικασία επιβάλλεται να γίνει
από το 2001 και την εμπειρία από τη συνεργασία του ΤΕΕ με το Δήμο Καβάλας το 2014 η οποία
συνέβαλλε στον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο 114 κτιρίων αρμοδιότητα του Δήμου
Καβάλας και πρόσθεσε ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για
πραγματοποίηση προσεισμικών ελέγχων και στους άλλους Δήμους του Νομού μας. Όσον
αφορά την αποκατάσταση των κτιρίων που παρουσιάζουν προβλήματα τόνισε ότι είναι μια
δύσκολη διαδικασία γιατί έχει πολλές παραμέτρους όπως είπε. Στη συνέχεια δήλωσε την
διάθεση του ΤΕΕ να συμβάλει σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία στην ενημέρωση των
εμπλεκόμενων με το θέμα Φορέων και Υπηρεσιών αλλά και του κοινού στα θέματα της
αντιμετώπισης των σεισμών.
Τέλος τόνισε ότι με τον καινούργιο Νόμο προβλέπεται η ταυτότητα όλου του κτιριακού
δυναμικού της χώρας και η διαδικασία επανελέγχου ανά πενταετία και απαντώντας σε ερώτηση
του Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με τα αποτελέσματα των προσεισμικών ελέγχων δήλωσε ότι δεν
προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα κυρίως σε σχολικές μονάδες.
Επόμενος ομιλητής που πήρε το λόγο ήταν ο εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ
παραρτήματος ΑΜΘ κ. Θεόδωρος Αμπελίδης ο οποίος αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο για
αυτή την πρωτοβουλία αλλά και την πρόσκληση, δήλωσε ότι ο Φορέας που εκπροσωπεί έχει
στις τάξεις του τον κλάδο των Γεωλόγων και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει στο θέμα της
ενημέρωσης των εμπλεκόμενων με το θέμα Φορέων και Υπηρεσιών αλλά και του κοινού, στα
θέματα της αντιμετώπισης των σεισμών και ανέφερε συγκεκριμένα την εκδήλωση που
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πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΠΕ Καβάλας και προσκεκλημένο τον καθηγητή
Γεωλογίας κ. Κων/νο Παπαζάχο.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Δημήτρης Παπαλεξίου ο οποίος τόνισε ότι η διαδικασία
του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου είναι μια απλή διαδικασία που στηρίζεται στη
συμπλήρωση ενός απλού εγγράφου που έχει εκδώσει ο ΟΑΣΠ και αφορά την ταυτότητα των
κτιρίων και απευθυνόμενος προς τους Προισταμένους των ΔΤΥ των Δήμων τους κάλεσε να το
αντιμετωπίσουν άμεσα.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Καφούτης Γεώργιος Προϊστάμενος του τμ. Πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ Ξάνθης ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει από το 2013 Σχέδιο Αντιμετώπισης
Σεισμών της ΠΑΜΘ του οποίου συντάκτης είναι ο ίδιος και βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης
για την οποία ζήτησε από τους εμπλεκόμενους να συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία
προκειμένου να ολοκληρωθεί και στη συνέχεια να σταλεί στους αποδέκτες του. Το σχέδιο αυτό
ομαδοποιεί όπως είπε και κατηγοριοποιεί τις ενέργειες των εμπλεκόμενων Φορέων και
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις ενέργειες που προβλέπονται για την Δνση Υγείας.
Επίσης περιλαμβάνει εκτός από τα κτίρια και τις υποδομές όπως γέφυρες, μεγάλα
τεχνικά έργα κλπ. και τις προϋποθέσεις προσδιορισμού των χώρων καταφυγής-καταυλισμού οι
οποίοι δεν αποκλείεται να συμπίπτουν και όπως τόνισε θα πρέπει να επικυρωθούν από τη
ΓΓΠΠ.
Τέλος έθεσε το θέμα της ανάγκης πραγματοποίησης μιας διαπεριφερειακής σύσκεψης
για το φράγμα του Νέστου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με το θέμα Φορέων.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης κ.
Σπύρο Πολίτη ο οποίος δήλωσε ότι ο σύλλογος που εκπροσωπεί θα είναι όπως πάντα στη
διάθεση

της Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση κρίσεων και ανέφερε το θέμα της

εξασφάλισης χώρου καταυλισμού για τους Φορείς που θα κληθούν να συμβάλουν στην
προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων ενός ενδεχόμενου καταστροφικού σεισμικού
φαινόμενου.
Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» κ. Γεώργιο Ταλιώτη ο
οποίος ανέφερε ότι η εισήγηση δεν αφορά την Υπηρεσία του και δήλωσε ότι υπάρχει σχέδιο
διαχείρισης κινδύνου όλων των κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα και πρόβλεψη για
επιπτώσεις στις υποδομές (γέφυρες, μεγάλα τεχνικά έργα κλπ) σε σεισμικά φαινόμενα με
περίοδο επαναφοράς 100-1000 ετών και υπάρχει έλεγχος της τρωτότητας των τεχνικών έργων
από ειδική ομάδα επιστημόνων της εταιρείας με την οποία μπορείτε να έρθετε σε επαφή για
παροχή περισσότερων στοιχείων.
Επόμενος ομιλητής ήταν ο Υδκτής της ΠΥ Καβάλας κ. Κυριάκος Μανδρανής ο
οποίος ανέφερε ότι η Υπηρεσία του δεν εμπλέκεται σε κανένα από τα επτά σημεία της
εισήγησης του Προέδρου αλλά θεώρησε πολύ χρήσιμο να ανταποκριθούν οι εμπλεκόμενοι
Φορείς προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενός πιθανού
σεισμικού φαινομένου.
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Τόνισε ότι η ΠΥ είναι έτοιμη να εμπλακεί κατασταλτικά εφόσον προκύψει ανάγκη και
δήλωσε τη μεγάλη σημασία που έχει η ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των σχολικών
μονάδων και η πραγματοποίηση ασκήσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τα θέματα
σεισμών.
Ανέφερε τον κίνδυνο εφησυχασμού και έλλειψης εμπειρικών δεδομένων εξ αιτίας του
γεγονότος ότι η περιοχή μας δεν θεωρείται υψηλής σεισμικότητας και τόνισε τη σημασία που
έχει το περιβάλλον μέσα στο οποίο αν χρειαστεί θα πραγματοποιηθούν οι επιχειρήσεις
διάσωσης που θα πρέπει να εξασφαλίζει ησυχία και ηρεμία όπως είπε με τη συνδρομή κυρίως
της Αστυνομίας.
Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Δκτής της ΠΥ Χρυσούπολης κ. Παναγιώτης
Παντζαρτζίδης ο οποίος ζήτησε από τους εκπροσώπους του Δήμου Νέστου να προσκομίσουν
μελέτες πυροπροστασίας για τα παλαιά σχολεία.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Δνσης Αστυνομίας κ Καρακολίδης
Μιλτιάδης ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα της σύσκεψης διότι δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης
των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι εμπλεκόμενοι και στη συνέχεια την αντιμετώπισή
τους.
Ανέφερε ότι η Υπηρεσία του εμπλέκεται στη φάση της αντιμετώπισης ενός σεισμικού
φαινομένου και για αυτό το σκοπό είναι έτοιμη να ανταποκριθεί αν προκύψει ανάγκη και τόνισε
και αυτός τη σημασία που έχει η ενημέρωση του κοινού.
Ο εκπρόσωπος της ΧΧης ΤΘ Μεραρχίας Τχης Νίκος Γκιρμπάτσης που πήρε στη
συνέχεια το λόγο έθεσε το πλαίσιο μέσα από το οποίο εμπλέκεται ο στρατός σε περίπτωση
εκδήλωσης σεισμικού φαινομένου που όπως είπε αυτό καθορίζεται από το εθνικό σχέδιο
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

και εξασφαλίζει τμήματα με

ετοιμότητα 2-6 ωρών και πέρα από αυτό

υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εμπλοκής με μηχανήματα και ευρύτερες δυνάμεις ύστερα από
εντολή του σώματος.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Καβάλας κ.
Ξακοπούλου Χρύσα η οποία ανέφερε ότι η Υπηρεσία της εμπλέκεται στο σχέδιο εκκένωσης
και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τους χώρους καταφυγήςκαταυλισμού και γενικότερα με τον τρόπο εμπλοκής του Λιμενικού σώματος και πρόσθεσε ότι
θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση καταστροφής της προβλήτας.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Κιβράκης και δήλωσε ότι μόλις οριστικοποιηθούν οι
χώροι καταφυγής-καταυλισμού θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όσον αφορά το μέτρο
της μαζικής εκκένωσης του πληθυσμού αυτό είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπιστεί από το
Συντονιστικό Όργανο τη δεδομένη στιγμή.
Έπειτα πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του ΟΛΚ κ. Πάχτας Φίλιππος ο οποίος πρότεινε
την αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης ως χώρου καταφυγής-καταυλισμού αφού είναι ο
μεγαλύτερος ελεύθερος χώρος της πόλης για να προκαλέσει την αντίδραση του κ. Κιβράκη ο
οποίος τόνισε ότι ο χώρος αυτός αποκλείεται για ευνόητους λόγους.

10

ΑΔΑ: 98357ΛΒ-ΝΛ7

Συνεχίζοντας τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός σχεδίου σε επίπεδο νομού για να
δούμε όπως είπε χαρακτηριστικά πού και με πιο τρόπο εμπλέκεται ο ΟΛΚ. Για τους
προσεισμικούς ελέγχους ανέφερε ότι εκτός των τεσσάρων κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες
του

ΟΛΚ υπάρχουν πολλαπλάσιας αξίας έργα υποδομών στην παραλιακή ζώνη που

κινδυνεύουν

να

καταστραφούν

σε

περίπτωση

μεγάλου

σεισμού

και

συνακόλουθης

ρευστοποίησής τους. Τέλος δήλωσε ότι η Υπηρεσία του δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε
προσεισμικούς ελέγχους και για αυτό το λόγο θα απευθυνθεί στο ΤΕΕ.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο του Αεροπ. Αποσπάσματος Επγό Μ.
Νικολάου ο οποίος δήλωσε ότι η Υπηρεσία του είναι σε ετοιμότητα και βάσει του σχεδίου
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» να διαθέσει το προσωπικό και τα μηχανήματα που εμπλέκονται.
Έπειτα το λόγο πήρε η εκπρόσωπος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Σκιπετάρη
Ανυσία η οποία δήλωσε ότι η Υπηρεσία της που εμπλέκεται στο θέμα του προσεισμικού
ελέγχου κτιρίων δεν έχει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει από μόνη της.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Κιβράκης ο οποίος αφού έλαβε υπόψη και την άποψη
του κ Πάχτα ο οποίος με την ιδιότητα του Εργολάβου Μηχανικού διαβεβαίωσε την ύπαρξη
προβλήματος στο κτίριο της αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ζήτησε από την εκπρόσωπο της εν
λόγω Υπηρεσίας να στείλει έγγραφο προκειμένου να δοθεί λύση.
Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το λόγο ο Υδκτής της ΠΥ κ. Κυριάκος Μανδρανής
για να θέσει το θέμα των κτιρίων της παραλιακής ζώνης που όπως δήλωσε παρουσιάζει μια
αστάθεια εξ αιτίας του γεγονότος ότι είναι μια μπαζωμένη περιοχή.
Επόμενος ομιλητής που έλαβε το λόγο ήταν ο Προιστάμενος της Δνσης Αγροτικής
Οικονομίας κ. Λεωνίδας Καστανάς ο οποίος δήλωσε ότι η Υπηρεσία του δεν διαθέτει χώρους
κατάλληλους για δημιουργία χώρων καταφυγής-καταυλισμού και ως εκ τούτου δεν εμπλέκεται
με τα θέματα της εισήγησης.
Έπειτα το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ κ. Γιαρματζίδης Ηλίας ο οποίος είπε
ότι ενδιαφέρει την Υπηρεσία του ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων και του
πύργου ελέγχου του Αεροδρομίου και θα συνεργαστεί με τη FRAPORT με σκοπό αυτός να
πραγματοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα και προκειμένου να
διατηρηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Αερολιμένα.
Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το λόγο ο Δκτής της ΠΥ Ελευθερούπολης κ.
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ο οποίος σημείωσε ότι στη σημερινή σύσκεψη συζητήθηκαν
βασικά θέματα προσεισμικού ελέγχου κτιρίων και μέτρα πρόληψης χωρίς να αναφερθούμε
ιδιαίτερα στο ζήτημα της αντιμετώπισης του σεισμικού φαινομένου. Κάλεσε τους αρμόδιους να
προχωρήσουν στη σήμανση των χώρων καταφυγής-καταυλισμού και απευθυνόμενος στους
εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε να φροντίσουν για
την ενημέρωση των μαθητών και την πραγματοποίηση ασκήσεων και να καταρτίσουν σχέδια με
τις κατόψεις των αιθουσών και τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών την ώρα του
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μαθήματος. Τέλος όσον αφορά τους προσεισμικούς ελέγχους κάλεσε τους εμπλεκόμενους να
μη στηρίζονται στον ΟΑΣΠ και να φροντίσουν από μόνοι τους για τον προσεισμικό έλεγχο.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μαμαρίκας ο οποίος συνοψίζοντας ανέφερε ότι:
Στο θέμα της επιλογής χώρων καταυλισμού οι Δήμοι γνωρίζουν και διαθέτουν τέτοιους
χώρους αλλά η αρμοδιότητα ανήκει στην Περιφ Ενότητα.
Στο θέμα του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων όπου έχει γίνει έλεγχος θα πρέπει να
επισημανθούν τα προβλήματα και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα θα πρέπει να ζητηθεί η
συνδρομή του ΤΕΕ.
Στο θέμα της πληροφόρησης του κοινού μπορούν να συμβάλλουν εκτός από τους
άμεσα εμπλεκόμενους (Δήμοι, Περιφέρειες, Α.Δ., ΓΓΠΠ κλπ.) και οι Εθελ Οργανώσεις.
Οι ασκήσεις με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων Φορέων είναι πολύ σημαντικές και
συμβάλουν επίσης στη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας τους και
Τέλος ζήτησε η προσπάθεια αυτή να έχει και συνέχεια και εκτίμησε ότι οι 2-3 μήνες είναι
εφικτόες χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης των αναγκαίων μέτρων.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δ. Παπαλεξίου ο οποίος επανέλαβε την ανάγκη
ολοκλήρωσης του Αβάθμιου προσεισμικού ελέγχου από τους εμπλεκόμενους με το θέμα Φορείς
και κυρίως τους Δήμους και δήλωσε ότι Δνση Πολιτικής Προστασίας είναι στη διάθεση του
κάθε Φορέα όλο το 24ωρο για να παράσχει κάθε βοήθεια.
Επόμενος ομιλητής που πήρε το λόγο ήταν ο κ. Στ. Κιβράκης ο οποίος αφού
ευχαρίστησε τους παριστάμενους για την ανταπόκρισή τους, δήλωσε ότι από την πλευρά του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας θα υπάρχει η διάθεση αλλά και η πίεση προς την κατεύθυνση
της επίλυσης των προβλημάτων που αναδείχθηκαν προκειμένου ο μηχανισμός Πολιτικής
Προστασίας να φθάσει στο επιθυμητό για την αντιμετώπιση του σεισμικού φαινομένου επίπεδο.
Πρόσθεσε δε ότι ο ΟΑΣΠ που είναι μία από τις πιο οργανωμένες υπηρεσίες σε Εθνικό επίπεδο
μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά του σε όποια Υπηρεσία το ζητήσει.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ

αφού ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν

ανέφερε ότι θα σταλούν μια σειρά εγγράφων που αφορούν τα ανοιχτά θέματα της συνεδρίασης
και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι επειδή δεν ξέρουμε τι μας περιμένει για αυτό θα πρέπει να
είμαστε έτοιμοι κυρίως για να ανταποκριθούμε στο καθήκον απέναντι στο κοινωνικό σύνολο
αλλά και για τη νομική μας ευθύνη και ζήτησε από τους Δήμους που δεν μπορούν να
ανταπεξέλθουν να το δηλώσουν προκειμένου να απευθυνθούμε στην Περιφέρεια, την Α.Δ. ή τον
ΟΑΣΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΠ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειακός Σύμβουλος πλειοψηφίας κ. Τσολάκης Σταύρος
2. Περιφερειακός Σύμβουλος μειοψηφίας κ. Γρανάς Αρχέλαος
3. Πρόεδρος ή εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.
4. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης
5. Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφ.Α.Μ.Θ.
6. Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας
7. ΧΧ ΤΘ Μεραρχία
8. Προιστάμενος Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας
9. Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας
10. Λιμενάρχης Καβάλας
11. Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
12. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας
13. Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης Π.Ε. Καβάλας
14. Εκπρόσωπος Περιφερειακού συστήματος Υγείας
15. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καβάλας
16. Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ζυγού
17. Κυνηγετικός Σύλλογος Καβάλας
18.
‘’
‘’
Ελευθ/λης
19.
‘’
‘’
Χρυσ/λης
20. Ελλ. Ορειβ. Φιλοδασικός Αθλ. Συλ. Παγγαίου
21. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας
22. Διασωστική Ομάδα Καβάλας
23. Σύλλογος
Καταδρομέων-Ειδικών
Δυνάμεων
Ν.
Καβάλας
«Ο
ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
24. Σύλλογος Πυροπροστασίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος Ραχωνίου
Θάσου Ν. Καβάλας
25. Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών & Ναυαγοσωστών Περ.Τμ. Καβάλας
26. Σύλλογος Χιονοδρομίας και Ορειβασίας Καβάλας
27. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Καβάλας)
28. Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Καβάλας.
29. Σύλλογος ΑΝΑΕΘ Ραχωνίου
30. Δήμος Καβάλας
31. Δήμος Θάσου
32. Δήμος Παγγαίου
33. Δήμος Νέστου
34. Δντής Δασών
35. Δασάρχης Καβάλας
36. Δασάρχης Θάσου
37. Διοικητής Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης
38. ΠΥ Ελευθ/λης
39. ΠΥ Χρυσ/λης
40. Προϊστάμενος Υ. Π. Α. (Αεροδρόμιο Χρυσούπολης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»)
41. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
42. ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
43. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Περιφ. Υπηρεσία Κομοτηνής
44. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – 9ο χλμ Θεσ/νίκης-Καβάλας
45. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
46. Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
47. Ο.Τ.Ε. Ν. Καβάλας
48. EKAB N. Καβάλας
49. Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης
50. Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης
51. Οργανισμός Λιμένα Καβάλας
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52. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας
53. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου
54. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας
55. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας
56.
‘’
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ενότητας Καβάλας
57.
‘’
Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφ. Ενότητας Καβάλας
58.
‘ ‘’
τμήματος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Καβάλας
59. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας
60. Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας
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