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Σκόπελος,  27-9-2022 

                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Επίςκεψη  

Υπουργοφ Κλιματικήσ Κρίςησ και Πολιτικήσ Προςταςίασ κ. Χρήςτου Στυλιανίδη   

& 

 του Υφυπουργοφ ςτον Πρωθυπουργό κ.  Χρήςτου Τριαντόπουλου» 

 

Τθν Κυριακι, 25 Σεπτεμβρίου 2022, επιςκζφτθκαν το νθςί μασ ο Υπουργόσ 

Κλιματικισ Κρίςθσ και Πολιτικισ Προςταςίασ κοσ Χριςτοσ Στυλιανίδθσ 

ςυνοδευόμενοσ από τον Υφυπουργό ςτον Πρωκυπουργό για τθν Κρατικι Αρωγι και 

τθν Αποκατάςταςθ από Φυςικζσ Καταςτροφζσ κ. Χριςτο Τριαντόπουλο  και  τον 

Γενικό Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ κ.  Βαςίλειο Παπαγεωργίου. 

 
Εικόνα 1. Ο Υπουργόσ ςυνοδεία Αυτοδιοικθτικϊν & Υπθρεςιακϊν Παραγόντων 
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Το Κυβερνθτικό Κλιμάκιο  ςυνοδευόμενο από τουσ, Διμαρχο Σκοπζλου κ. 

Σταμάτθ Περίςςθ, εντεταλμζνο Περιφερειακό Σφμβουλο Βορείων Σποράδων κ. 

Ακανάςιο Ζλατοφδθ,  Διοικθτι τθσ Πυροςβεςτικισ κ. Ευάγγελο Καραμιτηα και 

Λιμενάρχθ κ. Γεϊργιο Γκάρα, πραγματοποίθςε αυτοψία περίπου τριϊν (3) ωρϊν ςτα 

βουνά τθσ Σκοπζλου και ςε ςθμεία που χριηουν παρεμβάςεων . 

Κατόπιν, ακολοφκθςε επίςκεψθ ςτο Πυροςβεςτικό Κλιμάκιο όπου 

ςυηθτικθκαν  κζματα με αντικείμενο τθν αποτίμθςθ τθσ φετινισ αντιπυρικισ 

περιόδου και των αναγκϊν που ανεδείχκθςαν διαχρονικά, κακϊσ και τθ κωράκιςθ 

του νθςιοφ ζναντι πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Επιπλζον, αναφζρκθκαν ςε κεςμικά 

κζματα του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ όπωσ για τθν αρτιότερθ ςτζγαςθ του 

Πυροςβεςτικοφ Κλιμακίου. 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2. Σφςκεψθ ςτο Πυροςβεςτικό Κλιμάκιο 
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Στισ 19:30  πραγματοποιικθκε Διευρυμζνθ Σφςκεψθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

ςτθν οποία ο  Υπουργόσ παρουςίαςε τθν  χάραξθ ενόσ ολιςτικοφ πιλοτικοφ 

προγράμματοσ για τθν αντιπυρικι και αντιπλθμμυρικι προςταςία του νθςιοφ. Το 

αντίςτοιχο πρόγραμμα ζχει ιδθ δρομολογθκεί για τθν Ικάκθ και ςτο πρότυπο αυτοφ 

επελζγθ θ Σκόπελοσ, κακϊσ πρόκειται για ζνα νθςί με αντίςτοιχα ςτοιχεία 

ευαλωτότθτασ ςε δαςικζσ πυρκαγιζσ και πλθμμυρικά φαινόμενα.  

 
 Εικόνα 3. Διευρυμζνθ Σφςκεψθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

Συγκεκριμζνα, κα πραγματοποιθκεί μια ολικι μελζτθ πυροπροςταςίασ και 

αντιπλθμμυρικι προςταςία του νθςιοφ τθν οποία κα αναλάβει το Υπουργείο 

Κλιματικισ Κρίςθσ και Πολιτικισ Προςταςίασ και κα προχωριςει ςτθν εξεφρεςθ 

Ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για τθν δθμοπράτθςθ των ζργων που κα προκφψουν. Ο 

Διμαρχοσ ανζφερε ότι οι μελζτεσ ςτον τομζα τθσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ είτε 

υπάρχουνε ιδθ είτε είναι ςτο ςτάδιο ανάκεςθσ  και ςφντομα παραδίδονται από τουσ 

αναδόχουσ γεγονόσ που ο Υπουργόσ ανάφερε ότι διευκολφνει τθν όλθ διαδικαςία.  

Επιπλζον, ο Διμαρχοσ ζκεςε το κζμα τθσ αντιςειςμικισ ετοιμότθτασ, με τον Υπουργό 

να υπόςχεται ότι κα προςπακιςει να  υπάρχει επιτόπια προμικεια και φφλαξθ 

υλικοφ  για ζκτακτεσ ανάγκεσ, όπωσ και ότι κα διερευνιςει τθ δυνατότθτα 

αντιςειςμικϊν ελζγχων ςτα ςχολεία του νθςιοφ. 
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Στθ εν λόγω ςφςκεψθ παραβρζκθκαν επίςθσ ο Διοικθτισ τθσ Αςτυνομίασ,  ο 

Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Άγγελοσ Ξθντάρθσ, Δθμοτικοί και Τοπικοί 

Σφμβουλοι, τοπικοί φορείσ και πολίτεσ του νθςιοφ.  

Καταλιγοντασ, όλοι παραβριςκόμενοι επιςιμαναν τθν ςπουδαιότθτα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πρωτοβουλίασ. 

   

     Ο Διμαρχοσ  

Σταμάτθσ Περίςςθσ 

 

 


