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Θέμα: «Αποτελέσματα και συμπεράσματα της σύσκεψης για τις αγροτικές πυρκαγιές 2018-2019 & 

περαιτέρω ενέργειες» 

Πραγματοποιήθηκε στις 18/9/2019 με επιτυχία η σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το 

συντονισμό του τρόπου αντιμετώπισης των αγροτικών πυρκαγιών στην αίθουσα «Νικόλαος Μάρτης» της 

Π.Ε. Καβάλας, την οποία και ευχαριστούμε για την παραχώρηση του χώρου. Σε αυτήν διατρανώθηκε και 

φέτος η θέληση όλων των φορέων να συμβάλουν στην εξάλειψη αυτής της λανθασμένης και 

καταστρεπτικής πρακτικής μιας μειοψηφίας ασυνείδητων συμπολιτών μας. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς 

συμφώνησαν ότι η περιοχή εφαρμογής των παρακάτω δράσεων δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα Τενάγη 

Φιλίππων αλλά επεκτείνεται και στην πεδιάδα του Νέστου, στα κανάλια γύρω από το αεροδρόμιο 

Χρυσούπολης, στους ορυζώνες και όπου αλλού παρουσιάζεται πρόβλημα στις υπόλοιπες καλλιεργούμενες 

εκτάσεις της Ανατολικής Μακεδονίας. 

Επιβεβαιώθηκε ακόμα στη σύσκεψη το γεγονός ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν θα πρέπει 

να καταστρατηγείται από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και φημών από στόμα σε στόμα, λέγοντας ότι 

με τις φωτιές στα υπολείμματα των καλλιεργειών θα καταπολεμηθεί το έντομο Diabrotica που προσβάλει 

την καλλιέργεια του καλαμποκιού ή άλλοι εχθροί και ασθένειες. Αυτός ο ισχυρισμός είναι παντελώς 

λανθασμένος. Άλλωστε, όπως ειπώθηκε, οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι η απόδοση στις εν λόγω 

περιοχές μπορεί να πέσει και στο 50% της παραγωγής. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι απεναντίας έχουν 

να καταγραφεί απώλειες.  

Έτσι και φέτος μια επιτυχημένη εκστρατεία αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού θα πρέπει να 

κινηθεί με βάση την εμπειρία που υπάρχει από τα προηγούμενα έτη, αρχής γενομένης το 2012 και 2013 

όπου τότε, με την οργανωμένη εκστρατεία που είχαν κάνει όλοι οι φορείς, είχαμε πετύχει σε μεγάλο 

βαθμό την εξάλειψη του φαινομένου. Συγκεντρώνοντας αυτή την εμπειρία και τις προτάσεις που τέθηκαν 

στη σύσκεψη προτείνουμε να γίνουν οι παρακάτω κινήσεις: 

 Στα Τενάγη Φιλίππων πλέον, και με τροποποίηση της σχετικής Πυροσβεστικής διάταξης 9Α που 

πετύχαμε, η απαγόρευση της καύσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών ισχύει καθ’ όλο 
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το έτος και χωρίς εξαιρέσεις. Λόγω της ιδιαιτερότητας των εκεί οργανικών εδαφών, αυτή η 

απαγόρευση πρέπει να τηρηθεί αυστηρά με τη βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Μπροστά στην αναζωπύρωση του φαινομένου οι έλεγχοι, οι περιπολίες και η επιβολή ποινών θα 

εξαλείψουν ξανά το φαινόμενο. Για να επιτύχουν αυτά τα μέτρα θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός 

των υπηρεσιών, ενίσχυση τους σε προσωπικό κι ανάλογη χρηματοδότηση τους. 

 Ταυτόχρονα δε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με επιτόπιους ελέγχους, κατόπιν καταγγελιών ή αυτεπάγγελτα, να 

επιβάλει για τα καμένα αγροτεμάχια τις προβλεπόμενες ποινές στους χρήστες τους (ιδιοκτήτες, 

ενοικιαστές) σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία αυτής της συνολικής προσπάθειας είναι οι εκλεγμένοι σε 

κάθε χωριό δημοτικοί σύμβουλοι ή τοπικοί πρόεδροι που μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια 

αποτροπής αυτής της λανθασμένης πρακτικής. Αυτοί είναι άλλωστε που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε περιοχής και τους ανθρώπους της. Αυτοί μπορούν να κινητοποιήσουν τους 

συνειδητοποιημένους αγρότες για να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα ακόμα και στην 

κατάσβεση των εστιών που θα δημιουργηθούν. Έτσι, με αυτή τη δραστηριοποίηση τους, 

διαφυλάττουν τόσο την υγεία των συμπολιτών τους όσο και την αγροτική παραγωγή της περιοχής 

τους στο διηνεκές. 

 Άμεσης αναγκαιότητας είναι η εναρμόνιση της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α με τους Κώδικες 

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Πολλαπλή Συμμόρφωση). Κι αυτό διότι μετά τη λήξη της 

αντιπυρικής περιόδου η πυροσβεστική διάταξη δεν απαγορεύει την καύση των υπολειμμάτων των 

καλλιεργειών όπως προβλέπει η Πολλαπλή Συμμόρφωση. 

 Ιδιαίτερη προσοχή και μέτρα πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση των πυρκαγιών σε αυτοφυείς 

καλαμιώνες αλλά και στους ορυζώνες γύρω από το αεροδρόμιο Χρυσούπολης (στρατιωτικό και 

πολιτικό) για την αποφυγή του κινδύνου ατυχήματος σε αυτές τις εγκαταστάσεις. 

 Ενεργοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία των ομάδων εθελοντών με τις οποίες 

συνεργάζεται για την πυροπροστασία και για τις αγροτικές πυρκαγιές. Όπως ειπώθηκε στη σύσκεψη 

η Πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας κάνει χρήση των λεγόμενων drones, εθελοντικών ομάδων με 

πολύ καλά αποτελέσματα προληπτικά και κατασταλτικά στα Τενάγη Φιλίππων. Είναι μια 

πρωτοβουλία που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές. 

 Στο νησί της Θάσου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της καύσης των κλαδιών των ελαιόδενδρων. 

 Όλα τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να συνδυαστούν με δράσεις των τοπικών φορέων για 

ενημέρωση και επιμόρφωση των αγροτών, των φορέων οργάνωσής τους και των πολιτών με 

διάφορα μέσα (ενημερωτικές ημερίδες, διαφημιστικά σποτ, κοινωνικά μηνύματα, φυλλάδια, δελτία 

τύπου κ.α.). Οι άξονες της ενημέρωσης θα πρέπει να αφορούν την ευαισθητοποίησή τους πάνω στο 

πρόβλημα, την ανάπτυξη του αισθήματος της υπευθυνότητας όλων για την αποτροπή της καύσης 

των υπολειμμάτων των καλλιεργειών και τέλος την ενημέρωση τους για την ενεργοποίηση όλων 

αυτών των αποτρεπτικών μέτρων. 
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 Στη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι ο δήμος Δοξάτου έχει προμηθευτεί μηχάνημα τεμαχισμού αποβλήτων 

κήπων κ.λπ. με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων. Η ιδέα 

επικροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους. 

 Τονίστηκε η ανάγκη καθαρισμού των τάφρων και καναλιών στραγγιστικών, αρδευτικών κ.λπ.  

 Ανάμεσα στις προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην πρόληψη των 

πυρκαγιών και στη διάχυση της εμπειρίας και της ενημέρωσης σε όλη την περιφέρεια. 

 Προτάθηκε, η διανομή του φυλλαδίου στα σημεία όπου οι αγρότες κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ καθώς 

επίσης και διανομή με τους λογαριασμούς του νερού. 

 Επίσης να γίνει επαφή με τη Α’ βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση για ενημέρωση στα σχολεία και 

διανομή του φυλλαδίου στους μαθητές.  

 Να γίνει προσπάθεια ενημέρωσης στα καφενεία, όπου συνήθως συχνάζουν οι παραβάτες, γιατί στις 

ομιλίες κ,λπ, δεν προσέρχονται.  

 Να αιτηθούμε ενημερωτικά φυλλάδια από τη Γεν. Γραμματεία Πολ. Προστασίας. 

 Αναμένουμε λοιπόν μετά την προφορική δέσμευση και την πραγματική εκδήλωση 

ενδιαφέροντος κυρίως από τους δήμους, ξεκινώντας με την εκτύπωση του φυλλαδίου 

και τον ορισμό από αυτούς του χώρου και του χρόνου που θα γίνουν οι ενημερωτικές 

εκδηλώσεις κατά της καύσης των καλαμιών, τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να 

συνδιοργανώσουμε με τους δήμους εφόσον υπάρξει η σχετική ανταπόκριση.   

Πέραν των ανωτέρω και για την αποτελεσματικότητα της όλης προσπάθειας περιμένουμε και τυχόν 

άλλες προτάσεις σας για δράσεις και μέτρα που μπορούν να ληφθούν από εσάς ή από κοινού με άλλους 

φορείς, για την καλύτερη αντιμετώπιση του επερχόμενου προβλήματος. Θεωρούμε αναγκαίο να μας 

απαντήσετε σε χρονικό διάστημα 15 ημερών ώστε στη συνέχεια να προβούμε στην 

οργάνωση των σχετικών δράσεων. Τη σοβαρότητα της υπάρχουσας κατάστασης καταδεικνύει και το 

περσινό δυστύχημα που συνέβη στις Σέρρες με το θάνατο πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος κατά την 

κατάσβεση πυρκαγιάς σε χορτολιβαδική έκταση.  

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και σας αποστέλλουμε 

συνημμένα με ηλεκτρονικό τρόπο και το σχετικό υλικό που μνημονεύεται παραπάνω. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. Αν. Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 
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Πίνακας αποδεκτών 

 

1. Βουλευτές Ν. Καβάλας 

2. Αντιπεριφερειάρχες Καβάλας, Δράμας και Σερρών  

3. Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ, κ. Γ. Ζιμπίδη 

4. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, κ. Κ. Σιμιτσή 

5. Εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Πρωτογενή Τομέα, κ. Ανδρέα Καραγιώργη 

6. Αντιδημάρχους Πρωτογενή τομέα – Αγροτικών των Δήμων Καβάλας,  

Δοξάτου,  

Δράμας,  

Προσοτσάνης,  

Νέστου,  

Παγγαίου,  

7. Δασαρχείο Καβάλας, Δράμας, Σερρών  

8. Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικής Α.Μ.Θ.,  

9. Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας, Δράμας, Παγγαίου, Νέστου,  

10. Αστυνομική Δ/νση Καβάλας,  

11. ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή Μονάδα Α.Μ.Θ.   

12. ΟΠΕΚΕΠΕ Καβάλας,  

13. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας, Δράμας και Σερρών 

14. ΔΑΟΚ Καβάλας, Δράμας, Σερρών  

15. Δ/νση Υγείας Π.Ε. Καβάλας,  

16. Δ/νση Περιβάλλοντος Π.Ε. Καβάλας,  

17. ΓΟΕΒ Σερρών  

18. ΤΟΕΒ Ρέμβης (Δράμα),  

19. ΤΟΕΒ Φιλίππων  

20. ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου  

21. ΤΟΕΒ Χρυσουπόλεως 

22. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου 

23. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων 

24. Σύλλογοι Αγροτών και Κτηνοτρόφων 

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 

Fraport 

Αερολιμένας Χρυσούπολης 

Στρατιωτικό αεροδρόμιο Χρυσούπολης 

Εταιρεία του αγωγού ΤΑΡ 
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