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Προς:

Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο

Κοιν.:

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο

Θέμα: «πλδξνκή θαη ζπληνληζκόο καο γηα ηηο δξάζεηο απνηξνπήο ηεο παξάλνκεο θαύζεο
ησλ θαιακηώλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ»
ε ζπλέρεηα ηεο ζύζθεςεο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο ιαλζαζκέλεο θαη παξάλνκεο πξαθηηθήο ηεο θαύζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ
θαιιηεξγεηώλ ζηα Σελάγε Φίιηππσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπκε θαη θέηνο ζηηο
ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απνηξνπήο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ ζα ζέιακε λα καο
ελεκεξώζεηε θαη λα ζπκβάιεηε ζηελ πξνζπάζεηα καο γηα ηα παξαθάησ:
1) Παξά ηα θεηηλά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ πνπ
αληηκεησπίδνπλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή καο
πξνζπάζεηα, πνπ ππήξρε δηαζέζηκν ην πξνζσπηθό ηεο θνηλσθεινύο εξγαζίαο θαη
πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπκε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα, ζα ζέιακε θαηαξρήλ λα
ελεξγνπνηήζεηε θαη λα δεηήζεηε ηε ζπλδξνκή κε θάζε ηξόπν από όιεο ηηο
εζεινληηθέο νκάδεο θαη νξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή επζύλεο
ζαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνύο καο (π.ρ. νκάδα Παγγαίνπ), ώζηε λα
ζπλεηζθέξνπλ κε όπνην ηξόπν κπνξνύλ ζε απηό ην ζθνπό καο. Παξάιιεια όκσο
ζα ζαο παξαθαινύζακε λα καο θνηλνπνηήζεηε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο.
2) Σαπηόρξνλα όκσο ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνύλ θαη νη εθιεγκέλνη ζε θάζε ρσξηό
δεκνηηθνί ζύκβνπινη ή πξόεδξνη γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απνηξνπήο
απηήο ηεο ιαλζαζκέλεο πξαθηηθήο. Απηνί είλαη άιισζηε πνπ γλσξίδνπλ ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο. Απηνί κπνξνύλ λα
θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο αγξόηεο γηα λα ζπλδξάκνπλ κε ηα
γεσξγηθά ηνπο κεραλήκαηα αθόκα θαη ζηελ θαηάζβεζε ησλ εζηηώλ πνπ ζα
δεκηνπξγεζνύλ. Έηζη κε απηή ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο δηαθπιάηηνπλ ηόζν ηελ
πγεία ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπο όζν θαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο ηνπο ζην
δηελεθέο.

3) Πέξα όκσο από ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηε ζεσξνύκε θαη ηε δηθή ζαο
ζπλεηζθνξά ζην κέηξνπ ηνπ δπλαηνύ, ζε πξνζσπηθό, νρήκαηα θαη νηθνλνκηθνύο
πόξνπο θ.α.. Έηζη νη θεηηλέο καο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό αλαιόγσο ησλ δξάζεσλ
καο θαίλνληαη θαιύηεξα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Πίνακασ αναγκών για την καταπολζμηςη τησ καφςησ των καλαμιών ςτα Τενάγη Φιλίππων
Χρήματα ή
Δράςη που θα
Αριθμόσ
μζςα που
Χρόνοσ
α/α
Συχνότητα Παρατηρήςεισ
γίνει
προςωπικοφ
απαιτεί η
υλοποίηςησ
δράςη
1

Διαφθμιςτικό
ςποτ Ραδιόφωνο
Σθλεόραςθ

2

Διανομι
ενθμερωτικϊν
φυλλαδίων,
Αφιςϊν και
ενθμζρωςθ
αγροτϊν

3

Περιπολίεσ ςτα
Σενάγθ (κυρίωσ
από
Πυροςβεςτικι
Διμουσ και
Δαςαρχείο)

4

5

υνεργείο
Καταγραφισ
καμμζνων
αγροτεμαχίων

Ψθφιοποιθμζνοσ
Χάρτθσ ΟΔΕ

Ζτοιμο από
πζρςι

6 άτομα (2
ανά Διμο)

1 όχθμα με 2
άτομα

Κάλυψθ από
Διμο
Καβάλασ

Οδθγόσ
αυτοκινιτου
και όχθμα

Οδθγόσ
αυτοκινιτου
και όχθμα

1 όχθμα με 2
άτομα και
εφοδιαςμζνοι
με GPS

Οδθγόσ
αυτοκινιτου
όχθμα και
GPS

Ζνασ
Χειριςτισ GIS

Πρζπει να
μασ δοκεί
από
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τπάρχει
διακζςιμοσ
Η/Τ

επτζμβριοΚακθμερινά
Νοζμβριο

Απαραίτθτθ
αυτι θ δράςθ

επτζμβριοΟκτϊβριο

2 φορζσ τθν
εβδομάδα

Τπάρχει
διακζςιμο
ζντυπο υλικό.
Χρειάηονται
οχιματα Πρωινζσ ϊρεσ

Κακθμερινά
διακζςιμο
για παν
ενδεχόμενο

Σισ πρωινζσ
ϊρεσ μασ
καλφπτουν οι
παραπάνω,
για τισ
υπόλοιπεσ
ϊρεσ
χρειάηεται

Οκτϊβριο Δεκζμβριο

Κακθμερινά
διακζςιμο
για παν
ενδεχόμενο

Ενδεχομζνωσ
και κατά
περίπτωςθ να
καλυπτόμαςτε
από τα
ανωτζρω
ςυνεργεία των
2,3 δράςεων

Οκτϊβριο Δεκζμβριο

Ζχει γίνει
Κακθμερινά
αίτθμα ςτον
διακζςιμο
ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα
για παν
ενεργοποιείται
ενδεχόμενο όταν υπάρχει
αντικείμενο

Οκτϊβριο Δεκζμβριο

6

Ενθμερωτικζσ
θμερίδεσ

Χϊροι
2-3
εκδθλϊςεων,
Γεωτεχνικοφσ, οδοιπορικά
1 ιατρόσ, 1
ζξοδα
Πυροςβζςτθσ,
ομιλθτϊν,
1 ΟΠΕΚΕΠΕ
προςκλιςεισ
κ.λ.π.

7

Ενθμερωτικά
Δελτία Σφπου

Δωρεάν από
εφθμερίδεσ
αλλιϊσ

Αρχζσ
Νοεμβρίου

1 ανά Διμο

Απόγευμα κα
γίνουν με
κινθτοποίθςθ
όλων ςτα
περςινά
πρότυπα

ΑφγουςτοΔεκζμβριο

Όποτε
χρειάηονται

Θα τα
αναλάβουν
Διμοι και
ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηα αλσηέξσ θαη λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο ώζηε ζηελ επόκελε ζύζθεςε, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηα ηέιε Απγνύζηνπ, λα
έρνπλ ηαθηνπνηεζεί όια ηα δεηήκαηα θαη λα έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη αλάγθεο πνπ ζαο
ζέηνπκε, πξνθεηκέλνπ θαη θέηνο λα παξνπζηάζνπκε κηα απνηειεζκαηηθή θαη
ζπληνληζκέλε δξάζε θαηά ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ.

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε.
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αναηολικής Μακεδονίας

Ζαθείρης Μσζηακίδης
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-Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Διεπζεξνύπνιεο
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-Γήκνο Καβάιαο
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-ΓΑΟΚ Καβάιαο
-ΓΑΟΚ Γξάκαο
-Γαζαξρείν Καβάιαο
-Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Καβάιαο

