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     Η Π.Υ. Λιμένα Καβάλας λειτούργησε την 25-07-1991 με το Π.Δ. 139/1979,ως Π.Υ.  Γ ' Τάξης. 
Από τότε έως την 29-09-2011 στεγαζόταν σε χώρο κτιρίου του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας το 
οποίο μίσθωνε το Α.Π.Σ. Από την 29-09-2011 μεταφέρθηκε και συστεγάζεται μέχρι σήμερα στην 
Π.Υ. Καβάλας, εκτός λιμενικής ζώνης, με αφορμή την οικονομική κρίση. Αργότερα όμως, με δύο 
έγγραφα του ο Ο.Λ.Κ. (01-10-2012 & 23-04-2013) προτείνει στέγαση της Υπηρεσίας στο Α.Π.Σ. 
άνευ μισθώματος εντός λιμενικής ζώνης. 
     Στην Π.Υ. Λιμένα Καβάλας ανήκε το Π/Π 5" Χρ.Μαρκόπουλος" το μοναδικό πλωτό 
πυροσβεστικό μέσο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το οποίο παροπλίστηκε* 
την 02-11-2012 και παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό την 10-04-2013. (* όπως αποφάνθηκε 
τεχνική επιτροπή του Α.Π.Σ. λόγω ασύμφορης επισκευής και παράλληλα προτάθηκε το Π/Π 
"Πετράκης" προς αντικατάσταση του). 
     Ο παροπλισμός, η παράδοση  του Π/Π "Μαρκόπουλος" και η αποδυνάμωση από προσωπικό 
της Π.Υ. Λιμένος Καβάλας ήταν αποτέλεσμα μεθοδευμένων ενεργειών της Φυσικής Ηγεσίας που 
μαζί με πόρισμα επιτροπής του Α.Π.Σ. την 13-01-2012 για την αναδιάρθρωση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών περιλάμβανε και την κατάργηση της Π.Υ. Λιμένος Καβάλας. Εκείνη την περίοδο, αλλά 
και μετέπειτα,  αλλεπάλληλες ήταν οι διαμαρτυρίες των τοπικών φορέων (Περιφέρειας, Δήμου 
Καβάλας, Ο.Λ.Κ., Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, Καβάλα όιλ, Εμπορικού Συλλόγου κ.α.) 
προς το Υπουργείο Προ.Πο για την διατήρηση της Υπηρεσίας, τη χρησιμότητα της για την 
πυρασφάλεια Λιμένα και για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
     Πολλές ήταν οι επερωτήσεις στη Βουλή για την διατήρηση της Υπηρεσίας προς τον εκάστοτε 
Υπουργό Προ.Πο και για την αντικατάσταση του Π/Π μετά το παροπλισμό του. Σε μία από τις 
απαντήσεις του Υπουργού, την 08-12-2012, αναφέρεται ότι την περιοχή της Καβάλας καλύπτει το 
Π/Π "Πετράκης" που εκείνη τη στιγμή εκτελούσε υπηρεσία στο 2ο Π.Σ. λιμένος Πατρών. Τους 
επόμενους μήνες το Π/Π "Πετράκης" μεταφέρθηκε στον 5ο Π.Σ. Λιμένα Πειραιά για να καλύψει τις 
υπηρεσιακές ανάγκες του όπως αναφέρεται σε μια άλλη απάντηση του Υπουργού. Την 30-03-2013 
γίνεται μνεία από το Υπουργείο ότι οι Οργανισμοί Λιμένος είναι υπεύθυνοι για την πυροπροστασία 
στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας τους άρα και πρέπει να έχουν πλωτά πυροσβεστικά 
μέσα ιδιοκτησίας τους. Αν παρά ταύτα χρειάζονται εκπαιδευμένο προσωπικό δύνανται να αιτούνται 
μόνιμο προσωπικό πυροσβεστικών υπαλλήλων στο λιμένα δικαιοδοσίας τους, έχοντας ως βάση 
σύμφωνο/σύμβαση ανταποδοτικότητας του Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος. Στο ίδιο μήκος κύματος και η 
απάντηση της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων την 07-06-2013 στο "Μνημόνιο Λειτουργίας Π.Υ. 
Λιμένος Καβάλας" που πίσω απ' αυτό, κρύβεται η πραγματική πρόθεση της για κατάργηση της 
υπηρεσίας. Εκεί τονίζεται με λεπτομέρεια το δούναι και λαβείν μεταξύ Α.Π.Σ. και Ο.Λ. Καβάλας για 
την περαιτέρω συνεργασία τους όπως την αντιλαμβάνεται η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία. Στην 
περίπτωση που θα κατέληγε σε αίσιο τέλος η συμφωνία το Α.Π.Σ. θα διαθέσει μόνο Πυροσβεστικό 
Πλοιάριο και Προσωπικό!!. (Συντήρηση –Δεξαμενισμοί-Καύσιμα-Λιπαντικά του Π/Π, λειτουργικά 
έξοδα κτιρίου ακόμη και οι πληρωμές των ΔΕΚΟ τηλ. Ιντερνετ κ.λ.π. εξόδων της Υπηρεσίας θα 
επιβάρυναν τον Ο.Λ.Κ. 
     Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε 
μία μεταβατική διοίκηση του Ο.Λ.Κ. προοίμιο των ιδιωτικοποιήσεων των Λιμένων  σε όλη τη χώρα. 
Ουσιαστικά, η Π.Υ. Λιμένος Καβάλας τελεί υπό κατάργηση πριν ακόμα συζητηθεί στη Βουλή, το 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προ.Πο. για τις αναδιαρθρώσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. 
     Τα κριτήρια της αγοράς και της ανταποδοτικότητας είναι αυτά που καθορίζουν τις τύχες 
ολόκληρου του Ελληνικού Λαού. Ενορχηστρωμένη η επίθεση σε Υγεία, Παιδεία, Πυρασφάλεια, 
Δημόσια Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Συγκοινωνίες, ακόμα και σ' αυτό το επίδομα ανεργίας που 
θυσιάζονται στο βωμό της ανταποδοτικότητας-ανταγωνιστικότητας-κερδοφορίας των μονοπωλίων 
και στα κελεύσματα Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.-Τρόικας με ταυτόχρονη απουσία της κρατικής μέριμνας. 
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