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1.Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 18 NOE. 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα:11.00
π.μ  στην    αίθουσα συσκέψεων   της Περιφερειακής Ενότητας  Δράμας ΄΄ Ανδρέας
Παπανδρέου΄΄  ,  υπό την  προεδρία του  Αντιπεριφερειάρχη   κ  .Ι.  Ξανθόπουλου  ως
προέδρου  του Σ.Ο.Π.Π  και με συμμετοχή των παρακάτω μελών του. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
*  Κοκολάκης  Κων/νος, Δντής Πολιτικής Προστασίας Αποκ/σης Δκσης
* Χουβαρδάς  Κων/νος, Δντής Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ
* Λαλλισίδης Νικόλαος,. Δντής Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δράμας
* Κουκαργιώτης Παν, Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δράμας
* Φλώρος Σπυρίδων  Αστ. Υπ/Δντής  Αστυνομικής Διεύθυνσης .
* Αποστολίδης Μάριος  Διοικητής Π.Υ.
* Κωνσταντινίδου Ελισάβετ Δασάρχης Δράμας
* Μπουραζάνη Αλεξάνδρα   Δ/νση Δημ. Υγείας - & Κοιν. Μέριμνας
* Χηκοσμίδης Κυρ.      Δ/νση Δημ. Υγείας - & Κοιν. Μέριμνας                
* Ευσταθιάδης Γρηγόριος  Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
* Χριστοδούλου Σάββας ΕΚΑΒ Δράμας
* Αδρώνη Στυλιανή     ΕΚΑΒ Δράμας
*  Βαμβακίδης Βασίλειος Δήμος Προσοτσάνης
* Παπαμιχαήλ Γεώργιος  Δήμος Προσοτσάνης – Αντιδήμαρχος.
* Λιγομενίδης Αλέξανδρος  Κυν. Σύλλογος Προσοτσάνης
* Χαρπαντίδου Αικατερίνη  Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
* Κουτσικίδου Ευδοκία  Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου
* Γκογκάκης Γεώργιος ΟΤΕ ΔΡΑΜΑΣ
* Μαλκάκης Βαγγέλης ΤΜ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας.
* Λαζαρίδης Λάζαρος   Δήμος Δράμας
  *  Αντωνιάδης Βασίλειος   Δ/νση Δασών Δράμας
*  Σαμαρά  Ιορδάνα  Δήμος Δράμας  (Τμήμα Π.Π)
*  Δούμα Αθανασία   Αποκ, Δ/ση Μακ. Θράκης  
* Κιουλάνης Σπύρος   Δ/ντης  Β/άθμιας  Εκπαίδευσης 
* Κόντογλου Δημήτριος, Δ/ντης  Α/άθμιας  Εκπαίδευσης
* Αποστολίδης Πρόδρομος Δήμος Κ. Νευροκοπίου Γρ. Π.Π 
* Κωνσταντινίδης Φιλοκτήμων  Δήμος Δοξάτου 
* Ζουρνατζής Ευάγγελος  Δήμος Δοξάτου  Αντιδήμαρχος 
* Αραμπαντζής Θεόδωρος  Γραφείο Τύπου.



2. ΣΚΟΠΟΣ:
     Η οργάνωση, η ετοιμότητα και ο συντονισμός των εμπλεκομένων  υπηρεσιών   του

Νομού  και η εν  γένει ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων υπηρεσιών του Νομού
Δράμας  εν  όψει  της νέας  χειμερινής περιόδου   2011-2012  (Λήψη αναγκαίων

προληπτικών  και     κατασταλτικών μέτρων για    την αντιμετώπιση των κινδύνων που
προέρχονται από χιονοπτώσεις – Παγετό  & Πλημμύρες )

3. ΣΥΣΚΕΨΗ:
  Τη  συζήτηση  συντόνισε   ο  Αντιπεριφερειάρχης   Δράμας,   με  την  παρουσία   του

Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Δράμας, ο οποίος  αφού
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους  αναφέρθηκε:

α)  Στην  σημερινή  ανάγκη  συγκέντρωσης  όλων  των  εμπλεκομένων  φορέων  για  την
αντιμετώπιση των 

     χιονοπτώσεων  και των πλημμυρών  εν  όψει  της  νέας χειμερινής περιόδου
β)  Στο σκοπό  της  παρούσης  σύσκεψης 
γ) Στη διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από χιονοπτώσεις

και      συγκεκριμένα:
 Τον Γενικό Συντονισμό στο Ν. Δράμας , για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που

τυχόν      δημιουργηθούν  λόγω των χιονοπτώσεων και  παγετών  στο  ΕΘΝΙΚΟ –
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  και        ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ έχει ο  Αντιπεριφερειάρχης,
σύμφωνα με το   Ν.3013/02  (άρθρο:12), ο οποίος σε κάθε περίπτωση    συντονίζει τη
δράση όλων των τοπικών      εμπλεκομένων υπηρεσιών και για την   υποβοήθηση του
έργου του συγκαλείται  το Συντονιστικό      Όργανο Πολιτικής  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) . 

• Το  Γενικό Σχεδιασμό και την  έγκαιρη κινητοποίηση των  εμπλεκομένων υπηρεσιών
έχει η Δνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
της       Περιφερειακής Ενότητας  Δράμα

 Όλοι  οι  Δήμοι  του  Νομού θα  αποτελούν  τον  σύνδεσμο  συνεργασίας με  τους
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ (υπεύθυνους υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε)     του Νομού της Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας, αναφορικά με τη διάθεση   μηχανημάτων.

 ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:
 • Εθνικό οδικό δίκτυο - Το κυρίως επαρχιακό οδικό δίκτυο - Τα συνδετήρια τμήματα του

Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου - Το Δημοτικό οδικό δίκτυο - Νοσοκομεία –
Κέντρα Υγείας – Σχολεία και κτίρια ζωτικής   σημασίας     για την αποκατάσταση της
ομαλής ζωής των κατοίκων

 Ο αποχιονισμός του Εθνικού Οδικού δικτύου, Επαρχιακού  οδικού δικτύου  και των
συνδετήριων   τμημάτων αυτού   μέχρι τις πλατείες των Δημοτικών Διαμερισμάτων και
οικισμών  του  Νομού    είναι     αρμοδιότητα  της   Δ/σης  Τεχνικών   Έργων   της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

 Ο αποχιονισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου - του εσωτερικού οδικού   δικτύου της
έδρας  των Δήμων – του εσωτερικού  οδικού δικτύου των  Δημοτικών   Διαμερισμάτων
και  οικισμών, των   κτηνοτροφικών   μονάδων της ζώνης ευθύνης   είναι αρμοδιότητα
του   κάθε  Δήμου.

    Στη συνέχεια ο  Δ/τής  Πολιτικής Προστασίας  ΠΑΜΘ, αφού καλωσόρισε  με τη σειρά
του  τους  παρευρισκομένους  τόνισε  τη  σημαντικότητα του ΣΟΠΠ  Δράμας  πριν  την
εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π για τον σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει
ευαισθησία των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αυτών  καταστάσεων. 

      Τόνισε επίσης ότι σε αυτή τη συνάντηση πρέπει να εντοπισθούν τα προβλήματα και να
βρεθούν οι αναγκαίες  λύσεις.  Στη συνέχεια αναφέρθηκε γενικά, στις υποχρεώσεις των
εμπλεκομένων    φορέων  όσον  αφορά  τα   μέτρα  πρόληψης  ,  ετοιμότητας  και



αντιμετώπισης  των  κινδύνων  που  προκαλούνται   από  τα   παραπάνω  αναφερθέντα
φυσικά  φαινόμενα.

   Από    τους  συμμετέχοντες  στην  σύσκεψη   και  επί  των   συζητηθέντων  θεμάτων
αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι των  παρακάτω υπηρεσιών και φορέων:

 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Ο  Δ/ντής   της   Δ/σης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε.  Δράμας αναφέρθηκε στην
ετοιμότητα της υπηρεσίας και  σε προβλήματα  που υπάρχουν και συγκεκριμένα: 

  - Έγινε  επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων έργων της  υπηρεσίας.
 -   Υπάρχει  σχέδιο  αποχιονισμού  και  θα  αποσταλεί  στους  αρμόδιους  εμπλεκόμενους

φορείς .
  - Υπάρχει για άμεση χρήση τόσο στις εγκαταστάσεις  του εργοταξίου της Υπηρεσίας , όσο

και στην περιοχή του Κ. Νευροκοπίου και Παρανεστίου περίπου 350 τόνων αλατιού ενώ
παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες προμήθειας και άλλης ποσότητας ώστε σε κάθε
περίπτωση να     καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες.

- Προχωρά τις επόμενες ημέρες η  διαδικασία μίσθωσης  ιδιωτικών  μηχανημάτων έργου.
-  Επισημάνθηκε  ακόμη   ένα   πρόβλημα  που  υπάρχει  αναφορικά  με  την    έλλειψη
χειριστών 

   για  τα μηχανήματα που διαθέτει η υπηρεσία. 
    Ακόμη αναφέρθηκε  το  πρόβλημα αποπληρωμής των ιδιωτικών μηχανημάτων που

χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη περίοδο και ότι οι ώρες που προβλέπονται  κατά
μήνα  για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, καλύπτονται  συνήθως  σε ένα
συμβάν μικρής  έντασης.

Στο σημείο  αυτό με  παρέμβαση  ο   κ.  Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε  το  σώμα ότι  η
αποπληρωμή

των ιδιωτικών μηχανημάτων θα γίνει πολύ σύντομα.
   Επίσης τονίσθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη ότι  πρέπει να υπάρξει συνεργασία με

τους Δήμους 
ώστε να μη υπάρχει τμήμα οδικού  δικτύου για το οποίο δεν έχει  καθορισθεί υπεύθυνος

αποχιονισμού.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Ο Δ/ντής  Δασών Δράμας  τόνισε ότι υπάρχει ετοιμότητα και σχετική εμπειρία  στην

αντιμετώπιση  δυσάρεστων  καταστάσεων που προκαλούνται από έντονες χιονοπτώσεις
, ότι έχουν συντηρηθεί αρκετοί δασικοί δρόμοι για να είναι  προσπελάσιμοι σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης .

 Η Δασάρχης Δράμας   ανέφερε  ότι  το  Δασαρχείο  είναι  έτοιμο να  ανταπεξέλθει  στον
καθαρισμό των δρόμων αρμοδιότητάς του  παρά τα μικροπροβλήματα που υπάρχουν
στην επισκευή ορισμένων μηχανημάτων , την έλλειψη καυσίμων  και την μείωση του
προσωπικού  λόγω  συνταξιοδότησης   .  Ακόμη  ανέφερε  ότι  υπάρχει  πλατφόρμα
μεταφοράς  ελαφρών  μηχανημάτων  έργου  και  ότι  η  δυνατότητα   προμήθειας
μεγαλύτερης  πλατφόρμας  θα  μπορούσε  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  και  άλλων
υπηρεσιών .

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

    - Συνεργάζεται και συντονίζεται με τις εμπλεκόμενες Πολιτικές  υπηρεσίες     (Τομεάρχες
–  Υπεύθυνους  μηχανημάτων  -    Δήμους)  για  την  αντιμετώπιση  της    έκτακτης
κατάστασης.  



-   Ενημερώνει  έγκαιρα  και κυρίως τηλεφωνικά   την Περιφερειακή   Ενότητα Δράμας
(Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) για   την  επικρατούσα κατάσταση    στο οδικό  δίκτυο του
Νομού  (ΕΘΝΙΚΟ –  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ).  

-   Ελέγχει,  σε  επίκαιρα  οδικά  σημεία,  την  κυκλοφορία  των  οχημάτων  στο   Εθνικό,
Επαρχιακό           Οδικό Δίκτυο αναφορικά με την εφαρμογή του ΚΟΚ (  Ύπαρξη
αντιολισθητικών  Αλυσίδων –    απαγόρευση κυκλοφορίας κ.λ.π).

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
   *   Συνεργάζεται   με  τις  εμπλεκόμενες  Πολιτικές  υπηρεσίες  και  φορείς  για    την

αντιμετώπιση   έκτακτων    καταστάσεων  από  χιόνια  ή  πλημμύρες   και  τόνισε  την
αναγκαιότητα  δυνατότητας επικοινωνίας  μ’ αυτούς,  καθ’ όλο το 24άωρο.

   *  Διαθέτει προσωπικό και κατάλληλα  μέσα  για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση
ατόμων  που  χρήζουν    βοήθειας.

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ
OI   εκπρόσωποι  του Δήμου  Δράμας δήλωσαν ότι ο Δήμος έχει  στην διάθεσή του  αλάτι

με ψηφίδες και ότι δεν διαθέτει εκχιονιστικά  μηχανήματα για εργασίες εκχιονισμού , ως
τόσο υπάρχει επικαιροποιημένη  κατάσταση  ιδιωτικών  μηχανημάτων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο σε περιπτώσεις  εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με
τις ομάδες επιφυλακής που συγκροτούνται , από το προσωπικό του δήμου, ύστερα από
απόφαση του Δημάρχου. 

 Ακόμη αναφέρθηκαν  στις διαδικασίες προμήθειας και χρήσης  από τις υπηρεσίες του
Δήμου  ενός εκχιονιστικού  μηχανήματος για τις έκτακτες  ανάγκες.

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
Ο  υπεύθυνος Αντιδήμαρχος  ανέφερε την ετοιμότητα που υπάρχει στον δήμο όσο αφορά

στην διάθεση Προσωπικού και μηχανημάτων  και ότι ο δήμος βρίσκεται στην διαδικασία
προμήθειας αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς του .
Όσον αφορά  στην λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των πλημμυρών,
καθαρίσθηκαν   φρεάτια  εντός των Τοπικών  και Δημοτικών Κοινοτήτων και ότι υπάρχει
συνεργασία με ιδιωτικά μηχανήματα που μπορούν να τεθούν  άμεσα  στις υπηρεσίες του
δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών .  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ.
Στα  ίδια   πλαίσια   με  τους  παραπάνω δήμους  ανέφεραν,  οι  εκπρόσωποι  του  δήμου

Δοξάτου, ότι κινούνται και οι προσπάθειες των υπηρεσιών τους  δήμου  και ότι υπάρχει
ετοιμότητα από προσωπικό και μέσα ( μηχανήματα) του δήμου για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν είτε από πλημμύρες είτε από χιονοπτώσεις και
παγετό . 

  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ –Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Ύστερα από σχετικές ερωτήσεις, αναφέρθηκε στους  εκπροσώπους  των Δ/σεων Α'/θμιας

και Β'/θμιας Εκπ/σης  ότι:
 α) ο αποχιονισμός εντός του χώρου των σχολείων είναι ευθύνη του κάθε διευθυντή, ο

οποίος  από  τώρα  θα   πρέπει  να  συνεργασθεί  με  τη  Δ/νσή  του  και  τον  Δήμο,  για
προμήθεια των απαραιτήτων ποσοτήτων  αλατιού.   

β) Οι Δ/σεις  σε συνεργασία  με τους  εμπλεκόμενους φορείς     ( Δήμους, Αστυνομική
Αρχή  το τοπικό  ΚΤΕΛ) αναφορικά με την  επικρατούσα κατάσταση  εισηγούνται στον
οικείο Δήμαρχο  για την     έκδοση  απόφασης   σχετικά   με τη   λειτουργία ή μη  των
σχολικών μονάδων.

 γ) Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και εφόσον οι σχολικές μονάδες είναι σε
λειτουργία,  οι Δ/ντές κατά την κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους ,να φροντίζουν



ώστε οι μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν εντός των σχολικών κτηρίων και να
ενημερώνουν τις τοπικές αρχές (Π.Υ , ΕΛ.ΑΣ , Γραφείο Πολιτικής Προστασίας οικείου
Δήμου) για άμεση συνδρομή στο έργο της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών από το
σχολικό συγκρότημα και την εν συνεχεία παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια από τους
γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Τονίσθηκε  επίσης  η  αναγκαιότητα  έγκαιρης  απόφασης  για  τη  λειτουργία  ή  μη  των
σχολείων,  με παράλληλη ενημέρωση του τμήματος  Π.Π,   λαμβάνοντας  υπόψη την
επικρατούσα κατάσταση .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
Ο εκπρόσωπος της  Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  του Νομού ανέφερε ότι

αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν  έγκαιρα τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της ζώνης
ευθύνης  τους σχετικά με την λήψη προληπτικών μέτρων αναφορικά με  την ύπαρξη
αποθεμάτων   ζωοτροφών τουλάχιστον για 8-10 ημέρες    και  στην προμήθεια μερικών
ποσοτήτων αλατιού (από τους δήμους) για χρήση μέσα στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

 Η διάνοιξη των δρόμων πρόσβασης στις κτηνοτροφικές μονάδες είναι ευθύνη των δήμων.
Ε.Κ.Α.Β
Η εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ δήλωσε  ότι  υπάρχει πλήρης ετοιμότητα καθόλο το 24άωρο, ότι

η υπηρεσία διαθέτει όχημα 4Χ4 εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες  που μπορεί
να  μεταφέρει  άτομα  με  προβλήματα  υγείας  από περιοχές  όπου υπάρχει  δυνατότητα
πρόσβασης .

 Ο  Δν/τής  Πολιτικής  Προστασίας  της  Αποκεντρωμένης  Δκ/σης   αφού   χαιρέτησε  τη
σημερινή  συνάντηση  και  μετέφερε  τους  χαιρετισμούς  του  Γεν.  Γραμ.  της
Αποκεντρωμένης  Δκ/σης, αναφέρθηκε σε γενικές οδηγίες προστασίας και ετοιμότητας
και  τόνισε  ότι  Θα  υπάρχει  έγκαιρη  ενημέρωση  από  την  Αποκεντρωμένη   Δκ/ση
αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού  καθ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ώστε
να υπάρχει άμεση ετοιμότητα και συντονισμός  των εμπλεκομένων υπηρεσιών, ακόμη
αναφέρθηκε  στην  αναγκαιότητα άμεσης επικαιροποίησης των τοπικών σχεδίων των
‘’Καλλικρατικών’’  Δήμων,   στην  προμήθεια  έγκαιρων  ποσοτήτων  αλατιού,  και  στη
δυνατότητα παροχής βοήθειας εκ μέρους των εθελοντικών οργανώσεων στο έργο της
Πολιτικής  Προστασίας. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των συμμετεχόντων φορέων
επεσήμανε ότι κάθε όχημα ή μηχάνημα θα πρέπει να το χειρίζεται αυτός που έχει το
σχετικό δίπλωμα και  ότι  προκειμένου να επικυρωθεί  η νομοθεσία,  που αντιμετωπίζει
προβλήματα σε κάποια κρίση, απαιτείται η έκδοση και αποστολή εκ μέρους της Γ.Γ.Π.Π
εγκυκλίων και διατάξεων σχετικών με πλημμύρες χιονοπτώσεις και παγετό. 

    Στη  συνέχεια  και  ύστερα  από  συζητήσεις  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  και  τις  σχετικές
εγκυκλίους της ΓΓΠΠ συμφωνήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα εξής:

   1.   Να ληφθούν  αυξημένα προληπτικά  κυρίως  μέτρα  αλλά και  ενέργειες  για την
αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων,  των πλημμυρικών φαινομένων και  του παγετού στο
Νομό, αλλά και των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από αυτά, στην τρέχουσα
χειμερινή περίοδο. 

 2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι να συντάξουν Μνημόνιο Ενεργειών σύμφωνα με τις απορρέουσες
αποστολές  και  υποχρεώσεις  τους  .  Οι  ΟΤΑ  να  κοινοποιήσουν  τα  μνημόνια  στα
Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής τους και στην Π.Υ Δράμας και ακόμη :

- Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
1. Να τηρεί σε ετοιμότητα τα αποχιονιστικά κλπ μηχανήματά της.
2. Να ορίσει ομάδες επιφυλακής. 
3.   Να  είναι  προετοιμασμένη  να  απομακρύνει  τα  ακινητοποιημένα  οχήματα  εξ  αιτίας

χιονόπτωσης ή παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
4.   Να  επεμβαίνει  κατά  προτεραιότητα  σε  περίπτωση  συνολικής  αντιμετώπισης

προβλημάτων   λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού.



 5. Να ενημερώνει το Αντιπεριφερειάρχη και το Τμήμα  ΠΠ για την πορεία του έργου του
αποχιονισμού.

 
-  Η Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής  Μέριμνας
 1.  Σε  περίπτωση  πλημμυρικού  φαινόμενου  να  προβεί  άμεσα  σε  Υγειονομικό  έλεγχο

λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της
ποιότητας του πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με την υπ` αρίθμ. 109259/28-08-09 εγκύκλιο
Υ.Υ.Κ.Α.

 2.   Να εισηγηθεί  την  οργανωμένη  απομάκρυνση των πολιτών στις  περιπτώσεις  που
προκύπτουν   ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

3. Να εξασφαλίσει το αναγκαίο φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για τους πληγέντες.
 4. Να διαθέσει στον τόπο της συμφοράς επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και

να εισηγηθεί, αν απαιτηθεί, την ενίσχυσή του.

5.  Να  προωθήσει  και  να  διαθέσει  υλικά  και  εφόδια  (σκηνές,  κλινοσκεπάσματα,
τρόφιμα κλπ) στους πληγέντες, με ανάλογα συνεργεία που οργανώνει.

 6. Να κινητοποιεί και να συντονίζει τις Υγειονομικές  Υπηρεσίες & Μονάδες  του  Νομού και
εφόσον απαιτηθεί Μονάδες Υγείας και επιστημονικό προσωπικό του ιδιωτικού τομέα.

7. Να συνεργάζεται με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και να συμμετέχει στην επιτροπή
εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε κατοικίες-οικοσκευές.

 8.  Να  λαμβάνει  πρόνοια  για  την  κάλυψη  στοιχειωδών  αναγκών  των  αποκλεισμένων
πολιτών (διαμονή-διατροφή).

- Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
   Να  ενημερώνει  το  κοινό  για  τη  λήψη  μέτρων πρόληψης και  αυτοπροστασίας  από

κινδύνους  που  προέρχονται  από έντονες  βροχοπτώσεις,  πλημμύρες,  χιονοπτώσεις  και
παγετό.

- Η  Διεύθυνση Δασών και Δασαρχεία Δράμας & Κ. Νευροκοπίου      
     1.  Να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και προληπτικό  καθαρισμό των  ρεμάτων που

εμπίπτουν  στην  αρμοδιότητά  τους,  εκεί  όπου  αυτό  επιβάλλεται,  με  σκοπό  την
αποκατάσταση της φυσικής τους ροής.

2. Να καταγράψουν τα μηχανήματα εργοληπτών δασικών έργων και να ενημερώσουν του
ιδιοκτήτες, για τυχόν χρησιμοποίησής τους.

-   ΟΙ  ΟΤΑ   ΤΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ
 1. Να προβούν σε άμεσο έλεγχο και προληπτικό καθαρισμό των ρεμάτων που εμπίπτουν

στην αρμοδιότητά τους, εκεί  που αυτό επιβάλλεται,  με σκοπό την αποκατάσταση της
φυσικής ροής των υδάτων.

   2.  Να συντηρήσουν  το  δίκτυο  των  όμβριων υδάτων  τους (καθαρισμός,  συντήρηση,
λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής  και των συνδετήριων αγωγών με τους αποδέκτες,
συντήρηση των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης κ.λ.π ) και να αποκαθιστούν τις τυχόν
καταστροφές σε περιπτώσεις  πλημμυρών.

3.   Να  επισημαίνουν,  από  τώρα  τους χώρους  υποδοχής  και  προσωρινής  διανομής
(καταυλισμούς σε ασφαλή οργανωμένα σημεία) των άστεγων,  μετά από μία ενδεχόμενη
καταστροφή  και  την  εκτέλεση  των  απαραίτητων  έργων  υποδομής  σ'  αυτούς  (δίκτυα
ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΈ κλπ) ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα
σαν καταυλισμοί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 4.  Να  προβούν  σε  απογραφή  του  υπάρχοντος  δυναμικού  στο  Δήμο  (εξειδικευμένο
προσωπικό, μηχανήματα, υλικά, εφόδια κλπ) και να το κοινοποιήσουν στο Τμήμα Π.Π 

5. Στα Μνημόνια Ενεργειών τους να αναφέρονται με λεπτομέρειες για το πώς θα εκκενωθούν
(οχήματα,    οδηγούς,    χώρους    υποδοχής    στέγασης)    οι    χώροι    υψηλής
επικινδυνότητας (Νοσοκομεία, Ιδρύματα, Άσυλα, ΚΑΠΗ κλπ), που στεγάζουν ασθενείς,



παιδιά, γέροντες κλπ καθώς επίσης να γίνει επισήμανση των δρομολογίων προς τους
χώρους υποδοχής.

6. Μετά την εκδήλωση έκτακτων φαινομένων να προβαίνουν σε έλεγχο των υποδομών
τους, να διασφαλίζουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών τους, να συλλέγουν πληροφορίες
εκτιμώντας  τις  επιπτώσεις,  να  συγκροτήσουν  συνεργεία  άμεσης  επέμβασης,  να
υποστηρίζουν το έργο των εμπλεκομένων φορέων και να ενημερώνουν το Νομάρχη και
το Γραφείο της Π.Π.

7. Να προβούν στη σύγκληση του ΣΤΟ και να δώσουν αρμοδιότητες στα όργανά τους.
8. Να συγκροτήσουν εθελοντικές ομάδες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
9.  Να  εκπονήσουν  Σχέδιο  αντιπλημμυρικής  προστασίας  και  αποχιονισμού  και  να

συντάξουν Μνημόνια Ενεργειών για τους υπευθύνους.
10.  Να προμηθευτούν αλάτι για το δημοτικό οδικό δίκτυο και για τις σχολικές Μονάδες.
11.  Να συντηρήσουν τα οχήματα-μηχανήματα τους και σε περίπτωση μη επάρκειας να

μισθώνουν ιδιωτικά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
12.  Να  καθορίζουν  την  προτεραιότητα  αποχιονισμού  και  αντιμετώπισης  παγετού  στο

δημοτικό οδικό δίκτυο.  Τα δρομολόγια προς το ΓΝΔ και τα Κ.Υ να είναι μονίμως
ανοιχτά.

- Η  ΔΕΗ Δράμας 
1.  Να  κινητοποιήσει  το  προσωπικό  για  άμεση  επέμβαση  σε  περίπτωση  διακοπής  της

ηλεκτροδότησης από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό. 
2.  Να τηρεί  επαφή με το Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας  Π.Ε , για να ανταποκριθεί για

οτιδήποτε της ζητηθεί, πλέον των καθ' ύλη υποχρεώσεών της.
3. Να συγκροτήσει από τώρα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών.
4. Να προβαίνει σε αποχιονισμό των εγκαταστάσεων της κλπ.
5. Να πραγματοποιήσει έλεγχο των Σχεδίων και Μνημονίων της.
6. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη

λειτουργία της.
 
 Ο  ΟΤΕ Δράμας  
1. Να κινητοποιήσει το προσωπικό για άμεση επέμβαση σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας

των τηλεπικοινωνιών από πλημμύρες και χιονοπτώσεις. 
2. Να τηρεί επαφή με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε, για να ανταποκριθεί για

οτιδήποτε του ζητηθεί, πλέον των καθ' ύλη υποχρεώσεών του.
3. Να συγκροτήσει από τώρα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών.
4. Να προβαίνει σε αποχιονισμό των εγκαταστάσεων του κλπ.
5. Να πραγματοποιήσει έλεγχο των Σχεδίων και Μνημονίων του.
6. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη

λειτουργία του.
- Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας  
     1. Να τηρεί σε ετοιμότητα τους διαθεσίμους πόρους σε  προσωπικό και μέσα.
     2. Να είναι σε διαρκή ετοιμότητα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.
     3. Να εφοδιάσει με αντιολισθητικές αλυσίδες τα ασθενοφόρα οχήματα.
     4. Να αποχιονίζει τις κτιριακές εγκαταστάσεις του.
-  Η ΔΕΗ -     Συγκρότημα Νέστου      
     Να παρακολουθεί τη στάθμη του ποταμού Νέστου και να ελέγχει τα φράγματα ρυθμίζοντας

ανάλογα τη ροή τους.
-  Το ΚΤΕΛ Δράμας  
 1.  Να εκδώσει ειδική εντολή προς τους οδηγούς, όπως φέρουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές

αλυσίδες.
 2. Να αιτείται την επέμβαση των εκχιονιστικών μηχανημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο του

Νομού, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες.



-  Το  1  ο   ΣΠΒ (  MLRS  )  
     1.  Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων

και κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό θεωρείται δεδομένη, στα πλαίσια
των διατάξεων του Ν. 3013/2002. 

2.   Να  εφαρμόσει  το  δικό  του  Σχέδιο  «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,  σχετικά  με  την παρεχομένη
συνδρομή με τις Μονάδες του στο Νομό.

3.   Να  θέσει  σε  επιφυλακή  τις  τοπικές  Μονάδες  του,  για  παροχή  βοήθειας  με
προσωπικό, εφόδια και μέσα για επέμβαση όταν διαταχθεί.

-  ΟΙ   Εθελοντικές Οργανώσεις
1. Οι εθελοντικές οργανώσεις του Νομού που είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΠΠ,

αναλαμβάνουν  δράσεις  πολιτικής  προστασίας  προς  υποβοήθηση  του
έργου της Π.Ε και  των ΟΤΑ.  Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος  των επιχειρησιακών
αναγκών, καθορίζονται από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΟΠ) και
ο συντονισμός γίνεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

2.  Να  συμμετέχουν,  όταν  χρειαστεί  στην  ενημέρωση  του  κοινού,  με  τη  διανομή
ενημερωτικού υλικού για τις έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις
και παγετό.

3.   Να  προετοιμάσουν  από  τώρα  τον  εξοπλισμό  που  διαθέτουν  για  την  αντιμετώπιση
προβλημάτων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό.

4.  Να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε δράσεις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων στις
περιοχές τους    ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους.

4.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για όλους τους εμπλεκόμενους.
 α. Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων  κυκλοφορίας

στο οδικό δίκτυο εξ   αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού
      Αποτελεί  αρμοδιότητα  της  Αστυνομικής  Δ/νσης   του  Νομού,   σύμφωνα  με  την

ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.2696/99, ΠΔ1/ 2005). Η γνωμοδότηση των Υπηρεσιών αυτών
για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι   βαρύνουσας σημασίας.

 β. Ενημέρωση Φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό    δίκτυο
      Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων Φορέων σε επιχειρησιακό επίπεδο για  την

επικρατούσα κατάσταση στο  οδικό δίκτυο από πλευράς χιονοπτώσεων και  παγετού,
αποτελεί  αρμοδιότητα  των  κατά   τόπους  υπευθύνων  Τμημάτων  Τροχαίας     της
Αστυνομικής Δ/νσης  του  Νομού.(5301/4/16-λδ/20-06-2006  έγγραφο   του Αρχηγείου
ΕΛ.ΑΣ.)

 γ. Απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού
     Αρμόδιος    Φορέας είναι αυτός που έχει την αρμοδιότητα  συντήρησης του οδικού

δικτύου    
     σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.).
     Κατά  συνέπεια  η  αρμοδιότητα  διάθεσης  ή  μίσθωσης  γερανοφόρων  ρυμουλκών

οχημάτων με  
     στόχο  την  άμεση  απομάκρυνση  τυχόν  ακινητοποιημένων  οχημάτων,    εξ  αιτίας

χιονόπτωσης ή 
  παγετού, υπάγεται στις υποχρεώσεις του φορέα  που   έχει την αρμοδιότητα συντήρησής

του.
δ.  Απεγκλωβισμός και  διάσωση οδηγών και επιβατών εξ  αιτίας χιονόπτωσης  ή

παγετού
Ο απεγκλωβισμός  και  διάσωση  οδηγών και  επιβατών που η  ζωή τους  έχει  τεθεί   σε

κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή  παγετού
είναι αρμοδιότητα  των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού  (Π.Δ.210/1992- ΦΕΚ 99/
Α΄/1992, ΠΔ 397/98-ΦΕΚ 276/Α’/98)

     Η  μεταφορά τους σε Υγειονομικές Μονάδες είναι αρμοδιότητα του  Ε.Κ.Α.Β. 
     (Ν1579/1985 - ΦΕΚ176/Α΄1985, Ν.2071/92 – ΦΕΚ 123/Α’/92, Ν.2194/94 –   ΦΕΚ

34/Α’/94) 



     Ο  Συντονισμός  των  Υγειονομικών Μονάδων  που  αφορούν  την  παροχή  ιατρικής
βοήθειας είναι 

     αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου   Επιχειρήσεων  Υγείας   (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) του Υπουργεία
Υγείας και  

     Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (Ν.3370/2005-   ΦΕΚ176/Α΄/2005,  Ν.3527/2007  -ΦΕΚ
25/Α΄/2007).

    Ειδικότερα  σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού δικτύου,  για τα
οποία δεν 

    συντρέχει λόγος απομάκρυνσης των επιβαινόντων, θα πρέπει να  ληφθεί πρόνοια, εκ
μέρους των 

    σωστικών συνεργείων των Πυροσβεστικών  υπηρεσιών, για τη διανομή, όταν  αυτό
επιβάλλεται 

    (πολύωρη αναμονή, ψύχος κ.λ.π) κουβερτών και πρόχειρου γεύματος, για την κάλυψη
στοιχειωδών     αναγκών   των επιβατών.

ε.  Ενημέρωση κοινού για τον κίνδυνο των πλημμυρών- χιονοπτώσεων – παγετού 
     Η ενημέρωση του  κοινού  για  λήψη μέτρων αυτοπροστασίας  από κινδύνους  που

προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα,,  γίνεται  σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής     Προστασίας (Ν.3013/02 – ΦΕΚ 102/Α’/2002)

   Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, μα βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γ.Γ.Π.Π
αποτελεί   υποχρέωση  των  Δ/σεων  Πολιτικής  Προστασίας  των  Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων  και  των       Περιφερειών  (  συμπεριλαμβανομένων  και  των  τμημάτων
Πολιτικής Προστασίας των οικείων 

   Περιφερειακών Ενοτήτων) καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. 
   Στη διανομή του έντυπου  ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές 
   οργανώσεις   που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π
   Στην ενημέρωση να δοθεί έμφαση ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης μπορούν να επικοινωνούν, εκτός από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
(100,  199,166)  και       στον   ενιαίο  Ευρωπαϊκό  Αριθμός  Κλήσης  112,  ο  οποίος
εξυπηρετεί και   Ευρωπαίους  Πολίτες που      επισκέπτονται την Χώρα μας, σε μια από
τις κύριες ευρωπαϊκές  γλώσσες(Αγγλικά – και Γαλλικά).

  Με την ανωτέρω οργάνωση,  το  συντονισμό και  με την ενεργό συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών,  των ΟΤΑ,  των Οργανισμών Κοινής  Ωφελείας  και  λοιπών
Φορέων,  την  μεταξύ  αυτών  αρμονική  συνεργασία,  την  αναμφισβήτητα  πολύτιμη
συμπαράστασή  τους,  την  άμεση  συνδρομή  και  την  συμμετοχή  του  συνόλου  των
κατοίκων του Νομού, στο έργο της πρόληψης, κινδύνων από χιονοπτώσεις, πλημμυρικά
φαινόμενα και παγετό, εκτιμάται ότι θα περιοριστούν τα προβλήματα των πολιτών του
Νομού από τις παραπάνω φυσικές καταστροφές.

 
Ακριβές Αντίγραφο                                     Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π  Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

       Αντιπεριφερειάρχης

Ελευθ.  Μυστρίδης                                                           ΙΩΑΝ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  
                           Προϊστάμενος Π.Π


