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Σαλαμίνα  23 / 06 / 2022 

           

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κος Παναγόπουλος Γεώργιος με την 

ιδιότητα του Προέδρου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για 

θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαλαμίνας, προσκάλεσε  την 

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00  στην  αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαλαμίνας τα Μέλη  του 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαλαμίνας, 

(υπ΄αριθμ.99/2022 απόφαση Δημάρχου περί: “Συγκρότησης 

Συντονιστικού Τοπικού  Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας Δήμου 

Σαλαμίνας”) να καταθέσουν  τις προτάσεις τους σχετικά με την λήψη 

μέτρων ,προγραμματισμό, συντονισμό και ετοιμότητα των φορέων για 

την αντιμετώπιση κινδύνων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022 . 

 

Παρόντα  Μέλη  ήταν:  
 

1.-Παναγόπουλος Γεώργιος, Δήμαρχος Σαλαμίνας 

 

2.-Νάννος Σωτήριος,  Αντιδήμαρχος, αρμόδιος σε θέματα Πολιτικής 

Προστασίας 

 

3.-Δερτούζος Μάνος , Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας 

4.-Χριστίνα Δάκου, Αναπληρώτρια .Προϊσταμένη  Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας Πειραιάς –Νήσων 

5.-Ανδρέας Μιαούλης, Αντιπλοίαρχος (αναπληρωματικό Μέλος) 

6.-Μαρωνίτης Πέτρος, Πλοίαρχος Λ.Σ. 

7.-Κουρκούτης Κωνσταντίνος,  Πυραγός Γ.Κ.εκ.Πυρ(8358) 

8.-Αλεβίζου Μαρία, Δασοπόνος 

9.-Καντάρης Ιωάννης, Ανθυπαστυνόμος (εκπρόσωπος) 

10.-Βασιλάκης Νεκτάριος, Αστυνόμος Β΄ 



11.-Γεωργαντίδης Ευστράτιος, Πρόεδρος Συλλόγου Ε.Σ.Σ.Α.Κ. 

12.-Δημητρόπουλος Νίκος,  Μέλος Ομίλου Φίλων Δάσους 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος  , πήρε τον λόγο και  

ευχαρίστησε  τα Μέλη  για την συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση,  καθώς 

και για την συνεργασία τους με τον Δήμο σε επίλυση προβλημάτων προς 

όφελος των δημοτών. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα Μέλη , ότι ενόψει  της θερινής περιόδου  ο 

Δήμος με τα  μέσα που διαθέτει και το εργατοτεχνικό προσωπικό του, 

βρίσκεται σε ετοιμότητα να  αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά που 

πιθανόν να προκύψουν  και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. 

Στη Συνεδρίαση παρίσταντο οι κ.κ.   

Αράπης Παναναγιώτης ,Διοικητής 4
ου

 Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιά 

Αντιπύραρχος, 

Ραπανάκης Εμμανουήλ , εκπρόσωπος  του Περιβαλλοντικού-

Πολιτιστικού & Τουριστικής Ανάπτυξης Συλλόγου Σεληνίων και  

Αντιμαχίτης Εμμανουήλ ,εκπρόσωπος Κυνηγετικού Συλλόγου Σαλαμίνας  

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους παρευρισκόμενους. 

 

Ο κος Αράπης Παναναγιώτης , Διοικητής 4
ου

 Πυροσβεστικού Σταθμού 

Πειραιά Αντιπύραρχος,  αφού επεσήμανε  την άριστη συνεργασία της 

Πυροσβεστικής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και με την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  , μεταξύ άλλων  πρότεινε  τα εξής:  

- εκπόνηση οργανωμένου σχεδίου  με λήψη μέτρων για την μείωση 

του κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, 

κατασκηνώσεις κ.λ.π.)   

- διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών   και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την  απρόσκοπτη 

ροή πληροφοριών  

- τον συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από 

δασικές πυρκαγιές στα πλαίσια εφαρμογής του γενικού Σχεδίου με 

την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» 

- έλεγχος και συντήρηση του επαρχιακού δικτύου με επιστρώσεις 

τμημάτων δρόμων ώστε να διευκολύνεται η διέλευση 

πυροσβεστικών οχημάτων 

- προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης στο οδικό δίκτυο και 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού  

- πλήρης ανάπτυξη περιπολιών στα βουνά, από την Πυροσβεστική, 

το Πολεμικό Ναυτικό, την Αστυνομία αλλά και τις ειδικές μονάδες 

σε αυξημένο κίνδυνο (4) 

- εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τον καθαρισμό ιδιωτικών 

οικοπέδων  

 



 

 

Ο κος Κουρκούτης Κων/νος,πυραγός Γ.Κ. εκ Πυρ(8358) επεσήμανε 

την αναγκαιότητα τοποθέτησης παρατηρητών  σε καίρια σημεία  

(εθελοντές ή υπάλληλοι Δήμου) για την έγκαιρη ειδοποίηση σε 

περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Επίσης την διαμόρφωση ενός δρόμου σε συγκεκριμένο σημείο που έχουν 

εντοπίσει  στο Σατερλί, προς διευκόλυνση των οχημάτων . 

Η κα Αλεβίζου  Μαρία ,δασοπόνος , πρότεινε για την επίλυση του 

προβλήματος με την σύνταξη τεχνικής έκθεσης από την υπηρεσία του  

Δήμου και υποβολή αυτής στην υπηρεσία της προς έγκριση. 

Ο κος Βασιλάκης Νεκτάριος ,Αστυνόμος Α΄, τόνισε την 

αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των φορέων.  

Ο κος Καντάρης Ιωάννης , Ανθυπαστυνόμος ως αρμόδιος σε θέματα 

πολιτικής προστασίας της υπηρεσίας του  τόνισε : 

-την ανάγκη βελτίωσης & συντήρησης του οδικού δικτύου, 

-την εγκατάσταση και συντήρηση των δεξαμενών νερού με την φροντίδα 

να είναι  πάντα γεμάτες  

-την χρήση των πυροφυλακίων 

-την δημιουργία περαιτέρω αντιπυρικών ζωνών 

-καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο και τα οικόπεδα καθώς και των 

εύφλεκτων υλικών που εναποθέτουν στα δάση 

Ο κος Μαρωνίτης Πέτρος, Πλοίαρχος Λ.Σ., είπε ότι οι  Κ/Χ είναι σε 

ετοιμότητα σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου να συνδράμουν. 

Ο κος Δερτούζος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, 

είπε ότι θα πρέπει ο Δήμος να επιληφθεί και να καθαρίσει τα 

εγκαταλελειμμένα οικόπεδα και τις χωματερές που έχουν δημιουργηθεί 

από  του κατοίκους υποδεικνύοντας την περιοχή της Λιμιώνας, να 

ελέγξουν η ΔΕΔΗΕ  τα καλώδια που περνούν μέσα από τα πεύκα. 

Ο Δήμαρχος, πήρε τον λόγο και είπε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν 

κινητοποιηθεί στην περισυλλογή κλαδεμάτων και απομάκρυνσης 

υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης αλλά και άλλων υλικών που 

εναποτίθενται σε επικίνδυνες για πυρκαγιά  περιοχές . 

Επίσης  στις 27 Ιουνίου 2022, ξεκινάει η νέα  εργολαβία καθαρισμού του 

οδικού δικτύου από τα πρανή.  

Η κα Χριστίνα Δάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας Πειραιάς –Νήσων, είπε ότι η Περιφέρεια  

διαθέτει μητρώο εργολάβων υδροφόρων που δύναται να εγγραφούν όσοι 

επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες και ήδη μία υδροφόρα είναι 

διαθέσιμη και σε περίπτωση κινδύνου (4) διατίθεται και δεύτερη. 

Επίσης με τον κίνδυνο (3) αποστέλλονται email –sms ενημέρωσης στους 

εμπλεκόμενους φορείς, συλλόγους και μελισσοκόμους να είναι σε 

ετοιμότητα. 

 

 



 

 

Ο κος Γεωργαντίδης Ευστράτιος, Πρόεδρος Συλλόγου Ε.Σ.Σ.Α.Κ.,   

είπε ότι οι εθελοντές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια  με τα μέσα 

που διαθέτουν επειδή αγαπούν την φύση  και το νησί , αλλά το όχημα 

δωρεά της Πυροσβεστικής που τους εξυπηρετούσε θέλει επισκευή για να 

χρησιμοποιηθεί. Μέχρι τότε ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα να τους 

διατεθεί το όχημα του Δήμου. 

Ο κος Δημητρόπουλος Νίκος , εκπρόσωπος Ομίλου Φίλων Δάσους . 

ζήτησε από τον Δήμαρχο την κάλυψη των  εξόδων των καυσίμων  

Ο κος Ραπανάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος  του Περιβαλλοντικού-

Πολιτιστικού & Τουριστικής Ανάπτυξης Συλλόγου Σεληνίων, επεσήμανε 

την σοβαρότητα της άμεσης επικοινωνίας του δημότη με την αρμόδια 

υπηρεσία διότι θα πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι και έγκαιρα να 

ειδοποιούμε για περισυλλογή εξωοικιακών  απορριμμάτων  που 

αποτελούν μεγάλο κίνδυνο ανάφλεξης  

Ο κος Νάννος Σωτήριος,  Αντιδήμαρχος, αρμόδιος σε θέματα 

Πολιτικής Προστασίας ,  διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των φορέων 

ότι ο Δήμος Σαλαμίνας έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του για την αποφυγή του κινδύνου 

εκδήλωσης πυρκαγιών στο νησί μας και είναι σε άψογη συνεργασία με 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς . 

Επίσης , διαβεβαίωσε τις εθελοντικές οργανώσεις ότι έχει φροντίσει για 

την επισκευή του αυτοκινήτου  και επίσης ότι θα  μεριμνήσει για την 

διάθεση του αυτοκινήτου του Δήμου για να εξυπηρετηθούν άμεσα.         

Ο Δήμαρχος ,πρόσθεσε ότι θα φροντίσει να καλύψει τα έξοδα των 

καυσίμων. 

 

Ο Δήμαρχος,   κλείνοντας την Συνεδρίαση ευχαρίστησε όλους τους 

παρευρισκόμενους φορείς για την μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία  τους 

εκφράζοντας την πεποίθησή  της ότι και στο μέλλον επίσης θα 

λειτουργήσουν συλλογικά  με την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που 

τους χαρακτηρίζει. 

    

             Ο  Δήμαρχος  Σαλαμίνας 
 
 
            Γεώργιος Παναγόπουλος 

 

 

 


