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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ. Ωραιοκάστρου: Συνεδρίασε το τοπικό όργανο Πολιτικής

Προστασίας για τα μέτρα ετοιμότητας ενόψει του χειμώνα

Οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού όσον αφορά στα μέτρα πρόληψης και

ετοιμότητας  στον  τομέα  της  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου

Ωραιοκάστρου  τέθηκαν  επί  τάπητος  στη  διάρκεια  συνεδρίασης  του

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Η

συνεδρίαση  πραγματοποιήθηκε  το  πρωί  της  Παρασκευής,  27

Νοεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους προστασίας από τον

Covid-19, υπό την προεδρία του Δημήτρη Καρασαββίδη, αντιδημάρχου

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στη  συνεδρίαση  συζητήθηκαν  αναλυτικά  οι  ενέργειες  που  είναι  σε

εξέλιξη σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες για τη θωράκιση του Δήμου

Ωραιοκάστρου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ καταγράφηκαν

ελλείψεις και προβλήματα, ώστε να επιλυθούν άμεσα από τις αρμόδιες

υπηρεσίες.

Διαπιστώθηκε πως το επίπεδο ετοιμότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου

είναι  σε  ικανοποιητικό  επίπεδο,  καθώς  έχουν  γίνει  οι  απαραίτητες

ενέργειες  για  την  προστασία  και  την  αντιμετώπιση  κινδύνων  που

προκαλούνται  από  φαινόμενα  έντονων  βροχοπτώσεων  και

χιονοπτώσεων. 

Επίσης, διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας

μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, των υπηρεσιών της

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Μακεδονίας - Θράκης, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Στρατού και της



Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  όσον  αφορά  στα  ζητήματα  Πολιτικής

Προστασίας.

Τέλος,  αναφέρθηκε  πως  το  επόμενο  διάστημα  οι  συνεδριάσεις  του

Συντονιστικού  Οργάνου  του  Τοπικού  Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας

του Δήμου Ωραιοκάστρου θα είναι τακτικές.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο δημοτικός  σύμβουλος Ωραιοκάστρου,

Θεόδωρος  Ματσουκατίδης,  η  αναπληρώτρια  προϊσταμένη  Πολιτικής

Προστασίας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  Κυριακή  Τσουκαλά,  η

προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προστασίας  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης,  Κρυστάλλω

Γεωργιάδου, ο υπαστυνόμος Θεοφάνης Παντούσης από το Αστυνομικό

Τμήμα  Ωραιοκάστρου,  ο  διοικητής  του  2ου  Πυροσβεστικού  Σταθμού

Θεσσαλονίκης,  Κυριάκος  Κυριακίδης,  η  Φιλοθέη  Μελά  από  το

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, ο Νικόλαος Καλογεράκος από την Ο.Μ.Α.Κ.

Ωραιοκάστρου,  ο  αν/χης  Φιλόθεος  Γκιουρτζίδης  από  την  Β΄  ΣΤ  903

Μεραρχία  Υποστήριξης  (Στρατόπεδο  Νταλίπη)  και  η  Μαρία

Αραμπατζίδου, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου.


