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ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ –ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ –ΠΑΓΕΤΟΙ- ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ''

1. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 7 NOE. 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα:13.00 π.μ στην
αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, υπό
την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ .Ι. Ξανθόπουλου ως προέδρου του Σ.Ο.Π.Π και με
συμμετοχή των παρακάτω μελών του.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
- ΚΟKΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκ/νης Δ/κσης Μ.Θ.
- ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ.
- ΣΟΥΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας.
- ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας.
- ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝ/ΣΙΟΣ εκπρόσωπος Αστυνομικής Διεύθυνσης .
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ εκπρόσωπος της Π.Υ.
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Δασαρχείο Δράμας.
- ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ/νση Δημ. Υγείας - & Κοιν. Μέριμνας .
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ.Τ.Ε Δράμας.
- ΚΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου.
- ΒΑΞΕΒΑΝΗ – ΙΩΒΗ ΜΑΡΙΑ Δ/νση Δασών Δράμας.
-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΥ/ΤΙΟΣ Δήμος Δράμας (Τμήμα Π.Π).
-ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΚΤΑ.
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕ/ΝΟΣ Β/άθμια Εκπαίδευση .
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δήμος Κ. Νευροκοπίου Γρ. Π.Π .
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ/Σ και Φίλων Δράμας .
- ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ Κυνηγητικός Σύλλογος Δράμας.
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.Ε.Δ.Η.Ε Δράμας.
- ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
- ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος Δήμου Δράμας.
- ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Δήμου Δοξάτου.
- ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπρόσωπος Α.Δ.Φ Δράμας.
- ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
- ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/νση Α/Βαθ/μιας Εκπαίδευσης.
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Δ/νση Α/Βαθ/μιας Εκπαίδευσης.
σελ 1 από 12

2. ΣΚΟΠΟΣ:
Η οργάνωση, η ετοιμότητα και ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων
του Νομού Δράμας εν όψει της νέας χειμερινής περιόδου 2013-2014 (Λήψη αναγκαίων
προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων για
την αντιμετώπιση των κινδύνων που
προέρχονται από Χιονοπτώσεις – Παγετό και Πλημμύρες ) .
3. ΣΥΣΚΕΨΗ:
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Δράμας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ ο οποίος αφού καλωσόρισε
τους παρευρισκομένους αναφέρθηκε στη σημερινή συνάντηση λέγοντας ότι πρόκειται για την
καθιερωμένη συνεδρίαση του Σ.Ο.Ο.Π της ΠΕ Δράμας η οποία γίνεται πριν από τον χειμώνα
και ασχολείται με τα καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετοί. Εδώ συζητάμε,
παίρνουμε, και δίνουμε κατευθύνσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα πιθανά φαινόμενα για
την προστασία των πολιτών, είναι εδώ μαζί μας οι προϊστάμενοι των αντιστοιχών Διευθύνσεων
στην περιφέρεια Α.Μ.Θ και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήμαρχο Δήμου Δοξάτου κ Φυρινίδη Ευστάθιο ο
οποίος είπε ότι εδώ είναι ευκαιρία να αναφέρει εκτός θέματος το θέμα του αγωγού ΤΑΠ και ότι
η διέλευση από τα Τενάγη των Φιλίππων αφορά και την Πολιτική Προστασία, επειδή εμείς εδώ
σε σχέση με την Καβάλα δεν κάναμε κάτι; μήπως θα πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση γιατί
είμαστε σε κρίσιμο σημείο την στιγμή αυτή και γινονται διαβουλεύσεις των ανθρώπων του
αγωγού για την αλλαγή όδευσης, έτσι ώστε να μην περάσει μέσα από τα Τενάγη είναι στο τέλος.
Μήπως πρέπει να πάρουμε μία απόφαση εμείς εδώ ; γιατί το περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα
δημιουργηθεί στο μέλλον σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα και αρπάξει φωτιά το χώμα των Τεναγών
Φιλίππων, και δημιουργήσει τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο τόπο μας ; μήπως μπορούμε
να πάρουμε και εμείς μια απόφαση να συνδράμουμε και να είμαστε μαζί με τους υπόλοιπους ;
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης απάντησε: κοιτάξτε το θέμα νομίζω έχει συζητηθεί και σε ποιό
υψηλό επίπεδο το οποίο είναι και το Περιφερειακό Συμβούλιο το όποιο έχει γνωμοδοτήσει και η
απόφαση είναι να αλλάξει όδευση και να μην δεχτεί να περάσει ο αγωγός αυτός μέσα από τα
Τενάγη ή εν πάση περίπτωση όπως έχει σχεδιαστεί, δεν νομίζω ειδικά ότι το όργανο αυτό
μπορεί να συνεισφέρει , με μια απόφαση την οποία δεν μπορεί να πάρει, ή λέγοντας σαν
παρατήρηση δεν μπορεί να πάρει θέση και να συνεισφέρει. Εδώ είμαστε προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, αυτό δεν εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, σε
ότι έχει να κάνει με την Πολιτική Προστασία με την ευρεία έννοια είναι ένα θέμα αλλά ειδικά
σήμερα είναι για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων και επειδή όλα τα συλλογικά όργανα
τα οποία έπρεπε να τοποθετηθούν έχουν πάρει θέση θα έλεγα να μην το συζητήσουμε στην
σημερινή συνεδρίαση.
Στη συνεχεία δόθηκε ο λόγος στο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ κ Χουβαρδά Κωνσταντίνο ο οποίος αφού καλημέρισε και καλωσόρισε τους
παριστάμενους ,είπε ότι το Σ.Ο.Ο.Π αυτό είναι διπλό αφορά τις πλημμύρες αλλά και τις
χιονοπτώσεις και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι ποιό έντονα εδώ, στην ΠΕ
Δράμας. Για τα καιρικά φαινόμενα θα σας μιλήσει ο κ Κοκκολάκης , ο οποίος θα σας κάνει μια
ανάλυση για το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, να σας πούμε για τα καινούργια πράγματα που
αναφέρουν οι εγκύκλιοι της Γ.Γ.Π.Π, καταρχήν διασαφηνίζετε ρητά ότι η ενημέρωση γίνεται από
τις αστυνομικές αρχές και είναι 24ωρης βάσης άρα για το οδικό δίκτυο η Αστυνομία πρέπει να
ενημερώνει τους φορείς που έχουν την συντήρηση των δρόμων για να γίνεται ο κατάλληλος
αποχιονισμός, όλοι πρέπει να δράσουμε και να λειτουργούμε σαν μια ομάδα, μια ομάδα είμαστε
που σκοπό έχουμε να εξυπηρετήσουμε το πολίτη για να κάνουμε την ζωή του, πολύ πιο εύκολη,
άρα εάν ξέρουμε όλοι μας τους ρόλους μας, και μπορούμε έτσι ο ένας να συνδράμει στον άλλο
νομίζω, ότι θα γίνονται κάποια πράγματα πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα η Αστυνομία
ενημερώνει εμάς, μας βάζουν ουσιαστικά στην πρίζα τα δελτία της Ε.Μ.Υ που έρχονται από την
Γ.Γ.Π.Π και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά και από εμάς, ενημερώνουμε όλο τον
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κόσμο εάν προβλέπεται κάτι έκτακτο , από εκεί και πέρα οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και
των Περιφερειακών Ενοτήτων, με βάση και τις εγκύκλιους θα πρέπει να βάλουν υπεύθυνους
ανά τομέα , μιλάει η εγκύκλιος για κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού ανά εργοστάσιο
αποχιονισμού, την έκδοση προγράμματος επιφυλακής βαρδιών και υπαλλήλων, αυτά τα αναφέρει
η εγκύκλιος η οποία είναι καινούρια ,και για πρώτη φορά είναι τόσο αναλυτική για το τι πρέπει
να κάνει ο καθένας , επίσης αναφέρει για ορισμό υπεύθυνων ανά οδικό άξονα και περιοχή
ευθύνης καθώς και υπεύθυνο οργάνωσης και λειτουργίας των απαραιτήτων εγκαταστάσεων,
μιλάει για προγραμματισμό και μίσθωση μηχανημάτων, έτσι ώστε να μην τα αφήνουμε τελευταία
στιγμή να έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες σε περίπτωση που δεν έχουμε χειριστές και έχουμε
μηχανήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά όταν τα χρειαζόμαστε. Εάν είναι για
μας το Ευαγγέλιο αυτές οι εγκύκλιοι που έχουν βγει από την Γ.Γ.Π.Π νομίζω ότι όλοι έχετε
αυτές τις εγκυκλίους και βέβαια σημαντικό είναι η αλληλοενημέρωση που τυχόν έχουμε μεταξύ
μας. Εάν κάποιοι από εσάς στο κατάλογο που θα κυκλοφορήσει για υπόγραφες με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και τηλέφωνα εάν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του και δεν παίρνει ενημέρωση από
εμένα και τον κύριο Κοκκολάκη να μας το πει ,να πάρουμε τα στοιχεία του, και να τα
επικαιροποιήσουμε .Σε όλες τις εγκυκλίους θα δείτε ότι μιλάει για μνημόνια ενεργειών, και
επικαιροποιήση στοιχείων , εάν έχουμε όλοι καταλόγους επικαιροποιημένους ξέρουμε τι κάνει ο
καθένας κάποια στιγμή, τότε μπορούμε να αποτελέσουμε μια δυνατή ομάδα . Από εκεί και πέρα
από εσάς τους φορείς περιμένουμε να μας πείτε ποιά είναι τα επικίνδυνα σημεία , ποιά είναι
θεωρείται επικίνδυνα σημεία; Η Πυροσβεστική να μας κάνει μια εισήγηση για το τι θεωρεί
επικίνδυνο σε διάφορα σημεία , μπορώ να σας πω ότι στο Σ.Ο.Ο.Π της Ροδόπης πήραμε μια
απόφαση με πρωτοβουλία –εισήγηση της Πυροσβεστικής όπου υπάρχουν ιρλανδικές διαβάσεις
να μπουν κολονάκια και η Αστυνομία να έχει αλυσίδα που θα δοθεί από την Π.Ε ή το Δήμο. Η
αλυσίδα όποτε κρίνει η Αστυνομία ότι πρέπει να κλείνει η Ιρλανδική διάβαση θα πηγαίνει και
θα βάζει την αλυσίδα αυτή, και με ένα πινακάκι ότι απαγορεύεται η διέλευση, διότι έχουμε
θρηνήσει θύματα για αυτό , εγώ το θεωρώ μια πολύ καλή ιδέα , το θέτω εδώ στο τραπέζι εάν
τυχόν υπάρχουν εδώ ιρλανδικές διαβάσεις και το κρίνει το σώμα ως ένα καλό μετρό .Ως Ροδόπη
έγινε πάρθηκε απόφαση του Σ.Ο.Π.Π να γίνει, γιατί οι περισσότεροι οδηγοί γράφουνε στα
παλιότερα των υποδημάτων τους κώνους και περνούν , με αυτό το τρόπο ταλαιπωρείται και η
ΕΜΑΚ γιατί τρέχει να πάει να τους βγάλει, και υπάρχει πολλές φορές και θέμα της ζωής αυτών
που πάνε να περάσουν.
Αυτά από την μεριά μου να δώσουμε τον λόγο στον κ Κοκκολάκη.
Ο κ Κοκκολάκης παίρνοντας το λόγο καλημέρισε τους παρευρισκόμενους : πραγματικά
είναι η Ε.Μ.Υ που μας βάζει στην μπρίζα εν αντίθεση με το καλοκαίρι ξέρουμε δυο τρεις ήμερες
νωρίτερα πότε θα χιονίσει ,αν θα βρέξει , εάν θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ, από εκεί
και πέρα εμείς ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε συνεργασία με το περιφερειακό μετεωρολογικό
κέντρο μας εξειδικεύουν το καιρό και παίρνονται κάποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ότι κάτι φαίνεται με κάποια εξειδίκευση για να μην μπαίνουν σε καραντίνα και σε επιφυλακή
χιλιάδες στην κυριολεξία άνθρωποι χωρίς λόγο και αιτία, από εκεί και πέρα το θέμα είναι της
σωστής συνεργασίας που είπε και ο κ Χουβαρδάς συνεργασία μεταξύ φορέων .
Θα πρέπει κάθε δρόμος για τον οποίο υπάρχει ΦΕΚ, και που καθορίζεται βέβαια με την απόφαση
3884/2007 που είχε βγάλει ο τότε Περιφερειάρχης, ποιός είναι αρμόδιος και υπεύθυνος. Αλλά
από εκεί, και πέρα εάν υπάρχουν κάποια γκρίζα σημεία αυτά όλα να ξεκαθαριστούν, είτε εδώ
μέσα, είτε στα Σ.Τ.Ο που κάνει ο κάθε Δήμος να ξεκαθαρίσουμε σε ποιον ανήκει τι ; για να μην
έχουμε προβλήματα ,διότι κακά τα ψέματα σήμερα ήρθαμε μόλις από την δίκη που γίνεται εδώ
στο δικαστήριο γιατί είναι κατηγορούμενη η Πολιτική Προστασία της ΠΕ Δράμας και η
Πολιτική Προστασία του Δήμου Δράμας, διότι έπεσε κάποια κυρία εδώ μπροστά επειδή είχε λέει
παγετό . Και είναι κατηγορουμένη η Πολιτική Προστασία, όσο και εάν ακούγεται τρελό δεν
είναι ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας , αυτός που έχει την συντήρηση του δρόμου η Τεχνική
υπηρεσία είναι υπεύθυνη και για να ρίξει αλάτι κτλ, από εκεί και πέρα εμείς ενημερώνουμε,
μπορούμε να πούμε ότι συντονίζουμε , άλλα προς θεού δεν είναι υπεύθυνη η Πολιτική
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Προστασία. Από εκεί και πέρα κάνουμε ζάπινγκ όταν λέει το καιρό, να σας ενημερώσω ότι ο
Δεκέμβριος σύμφωνα με ξένα προγνωστικά μοντέλα δείχνει να είναι ήπιος , χωρίς βροχές, χωρίς
χιόνια δηλαδή ελάχιστα, και από εκεί και πέρα ο Ιανουάριος που θεωρείται γενικά ξερός μήνας
που έχει αλκυονίδες ήμερες δείχνει να είναι πιο παγωμένος με χαμηλότερες από τις κανονικές
θερμοκρασίες, ο δε Φεβρουάριος είναι ήπιος χωρίς βροχές και καταιγίδες δηλαδή μπορούμε να
πούμε ότι θα έχουμε ένα χειμώνα σύμφωνα με τους ξένους χωρίς νερό, χωρίς χιόνια, που δεν
είναι καλό για τον υδροφόρο ορίζοντα, άλλα έτσι τουλάχιστον δείχνει σε μια πρώτη φάση.
Από εκεί και πέρα στα πλαίσια της νομοθεσίας της καινούριας που έχει βγει, να διευκρινίσουμε
ότι στις 31-10-2013 έκλεισε η Υ.Α.Σ.Β.Ε καταργήθηκε η Υπηρεσία Αποκατάστασης
Σεισμόπληκτων Βορείου Ελλάδος ,δεν ασχολιόταν μόνο με σεισμούς αλλά και με πυρκαγιές, με
πλημμύρες, με κατολισθήσεις κτλ, όταν ένας Δήμος πλήττεται από κάποια σοβαρή ζημία στα
κτίρια κτλ φρόντιζε η ΥΑΣΒΕ έτσι ώστε να βγει Κ.Υ.Α για να αποζημιωθούν οι πληγέντες.
Η Υ.Α.Σ.Β.Ε καταργήθηκε, τώρα όμως συστήνεται αντίστοιχη υπηρεσία στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης μέχρι όμως να λειτουργήσει
τα πιθανά αιτήματα θα
υποβάλλονται στην Υ.Α.Σ στην Αθήνα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων .
Κάθε δρόμος να έχει ονοματεπώνυμο δηλαδή ποιός μηχανικός , πιο μηχάνημα θα πάει, ποιός
κάνει τι κτλ. Από την άλλη μεριά μας έπιασε η κρίση εάν λοιπόν έχουμε πέντε μηχανήματα,
έχουμε και πέντε δρόμους πάμε καλά, εάν για τον άλφα η βήτα λόγο χάλασε το ένα μηχάνημα ή
χάλασε κάτι ή λείπει ο χειριστής κτλ θα πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο πλάνο το οποίο να
ιεραρχεί τους πέντε αυτούς δρόμους ,δηλαδή κατά σπουδαιότητα, πρέπει σίγουρα το Εθνικό
οδικό δίκτυο να είναι ανοικτό μετά το Επαρχιακό ,μετά μέσα στους Δήμους κτλ και τελευταία θα
είναι η στάνη κτλ, αυτό που λέω τώρα για τις στάνες κτλ είναι αυτό που λέει ο λαός των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν , που σημαίνει και την προμήθεια αλατιού εκ
μέρους των Δήμων, αλλά και να ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι να έχουν κάποιες ποσότητες
ζωοτροφών όπου χρειάζεται , γιατί δεν μπορεί σίγουρα την ίδια ημέρα που πιθανόν να έχεις μια
έντονη χιονόπτωση εκείνη την ημέρα να θέλεις και εσύ να σου ανοίξουν το δρόμο, ο Δήμος ή
όποιος φορέας, για να πας στην στάνη .
Από εκεί και πέρα αυτοί οι δυο εγκύκλιοι , για τις χιονοπτώσεις έχουν έγχρωμους χάρτες με
τους δρόμους σε ποιόν ανήκει τι, θα βγουν επιχειρησιακά σχέδια, θα σταλούν και αυτά
προκειμένου να ξέρει ο καθένας μας σε εκείνο το κόμβο σε εκείνο το δρόμο, τι μηχανήματα
έχουμε, εάν έχουμε γερανούς, εάν έχουμε αλατιέρες κτλ. Και να μην ξεχνάμε τις προγραμματικές
συμβάσεις με το άρθρο 100 του Καλλικράτη ,όπου μπορείτε π.χ εγώ έχω χειριστές , εσύ έχεις
μηχανήματα υπογραφούμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μια προγραμματική σύμβαση τι βάζω
εγώ , τι βάζεις εσύ, ποιός καλύπτει τα έξοδα , κτλ.
Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές οι όποιοι το καλοκαίρι προσέφεραν μεγάλη
βοήθεια κατά την διάρκεια τις αντιπυρικής περιόδου, αλλά βέβαια έχουμε ακόμη το φαινόμενο
της λαθροϋλοτομίας και δεν ξέρουμε για πόσο οι φωτιές θα συνεχίσουν, εδώ θέλω να σας
ευχαριστήσω για όλη την συνεργασία διότι σε ένα μήνα βγαίνω στην σύνταξη.
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης αφού ευχήθηκε καλή σύνταξη στο κ Κοκκολάκη έδωσε το λόγο
στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας κ Αποστολίδη Μάριο.
Ο Διοικητής της Π.Υ ανάφερε ότι τα τελευταία χρόνια η Δράμα δεν παρουσιάζει
επιχειρησιακά προβλήματα όσο στις πλημμύρες όσο και στις χιονοπτώσεις αυτό που είναι βασικό
είναι ότι όντως παίρνουμε την πληροφορία από την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία ,είτε
από την Αποκεντρωμένη , το θέμα είναι πως διαχέεται αυτή η πληροφορία προς τους πολίτες
που είναι το βασικό, ώστε ο κυνηγός μην βγει στο κυνήγι όταν θα περιμένουμε ακραία καιρικά
φαινόμενα , αυτός που θέλει να πάει στο Φαλακρό δεν θα ξεκινήσει ,και αυτός που θέλει να πάει
εκδρομή δεν θα εκδράμει , το βασικό είναι πως διαχέεται η πληροφορία στους πολίτες , ώστε
όταν υπάρχει επιδείνωση να μην ξεκινήσουν για τα μέρη αυτά , γιατί σε αυτά τα σημεία είχαμε τα
προβλήματα που έχασαν το προσανατολισμό τους μέσα σε χιονοθύελλες στο Φαλακρό, το
πρόβλημα εστιάζεται στην διασπορά της πληροφορίας, και να βάζουν τις αλυσίδες στο πορτμπάγκαζ , για τις ιρλανδικές διαβάσεις που είπατε υπάρχουν εδώ στη Δράμα δυο που συνήθως
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πλημμυρίζουν είναι η μια εδώ πίσω από το LIDL που λειτουργεί σαν περιφερειακός , και η άλλη
είναι από Αδριανή προς Αγορά και έχουν γίνει εκεί ορισμένα ατυχήματα , και αυτό που λέω είναι
τις δύσκολες ήμερες αργίες κτλ να βρίσκονται οι υπεύθυνοι σας ευχαριστώ.
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Διοικητής της Π.Υ, ως
αναφορά την διάχυση της πληροφορίας, θα έλεγα η Πολιτική Προστασία να ενημερώνει το
γραφείο Τύπου έτσι ώστε να στέλνουμε δελτία τύπου στις εφημερίδες Μ.Μ.Ε, τηλεόραση,
ραδιόφωνο κτλ. Ένα θέμα που θέλω να βάλω είναι για τις αρμοδιότητες πάνω στους δρόμους,
είναι ξεκάθαρο ποιός έχει την αρμοδιότητα σε ποιόν δρόμο ως αναφορά το Εθνικό, Επαρχιακό
οδικό δίκτυο που το κομμάτι του είναι μέσα σε πόλεις ;
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων απάντησε ότι είναι ξεκάθαρο και ότι υπάρχει
απόφαση της περιφέρειας που λέει ότι το κομμάτι από τον Αίμο έως την Διασταύρωση
Ξηροπόταμου είναι του Δήμου Δράμας , για τους υπόλοιπους δρόμους είναι αρμοδιότητα της ΠΕ
Δράμας, εκτός αυτών που είναι αρμοδιότητα των Δήμων, και δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός
του αναφερθέντος που να διέρχεται μέσα από Δημοτικό ιστό.
Παίρνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας είπε ότι τέτοιες
συσκέψεις χρειάζονται έτσι ώστε να οργανώνονται οι αρμόδιοι φορείς στα πλαίσια τις
αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων ,ως Α.Δ έχουμε στείλει επικαιροποιημένες καταστάσεις
με τους εκπροσώπους μας και στο Σ.Ο.Ο.Π και στα Σ.Τ.Ο και έχουμε επικαιροποίηση το σχέδιο
Ξενοκράτης , είναι σπουδαίο να αξιολογήσουμε την εμπειρία από τον παρελθόν έτσι στο
παρελθόν στην πόλη της Δράμας μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα διαπιστώθηκε ότι
είχαμε προβλήματα σε κάποια επικίνδυνα σημεία όπως η στροφή στο Ινστιτούτο, ένα άλλο
σημείο που είχαμε πρόβλημα ήταν η κατηφόρα στον περιφερειακό στο LIDL, εκεί η υπηρεσία
μας έλαβε μετρά τροχαίας.
Η ενημέρωση σε εμάς γίνεται από την Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης η οποία εκδίδει άμεσα
διαταγές προς όλες τις Υπηρεσίες και γνωρίζουμε πριν μια δυο ήμερες για τα δυσμενή καιρικά
φαινόμενα ,και κινούμε το μέγιστο αριθμό περιπολικών στο οδικό δίκτυο, εκεί εμείς στα σημεία
που παρουσιάζουν ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση ανά σημείο,
ενημερώνουμε τους πολίτες εάν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αλυσίδες κτλ και σε ποια σημεία πχ
Φαλακρό, και επίσης σας γνωρίζω ότι υπάρχει ένα στρατηγείο που συντονίζει όλους τους φορείς.
Σε ερώτηση που υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να εγκλωβιστούν οχήματα ο
εκπρόσωπος της Α.Δ είπε ότι ως υπηρεσία διαθέτουμε περιορισμένο αριθμό περιπολικών και η
τροχαία και τα Α.Τ κάνουν ότι είναι εφικτό και δυνατό σε περίπτωση εντόνων καιρικών
φαινομένων, διότι έχουμε πολλές εκτροπές και αυτοκίνητα που βγαίνουν από το δρόμο , και η
κάλυψη ολόκληρου του οδικού δικτύου δεν είναι εφικτή βεβαία γίνεται προσπάθεια αλλά οι
ανάγκες είναι τόσο πολλές που είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε έτσι κάνουμε μια αξιολόγηση
στα περιστατικά και ενεργούμε ανάλογα.
Ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ ανέφερε ότι ρωτά για εγκλωβισμούς γιατί η
εγκύκλιος για πρώτη φορά λέει ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη της συντήρησης των δρόμων θα
πρέπει σε περίπτωση εγκλωβισμού να προσφέρουν κουβέρτες και πρόχειρο γεύμα σε αυτούς που
έχουν εγκλωβιστεί , όποτε εάν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων απάντησε ότι υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο εάν πχ
διπλώσει μια νταλίκα και να κλείσει ο δρόμος διότι υπάρχει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και από
εκεί και περά να γίνει δύσκολα ο απεγκλωβισμός .Το ερώτημα είναι με ποια διαδικασία θα γίνει
δυνατή η προμήθεια κουβερτών και πρόχειρου φαγητού.
Ο Διευθυντής Π Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανέφερε ότι πριν από χρόνια
η Γ.Γ.Π.Π είχε στείλει κουβέρτες στις Περιφέρειες που θα προωθούνταν στα εγκλωβισμένα
αυτοκίνητα ,για το πρόχειρο γεύμα θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία στην περίπτωση που
χρειαστεί ,συνήθως δίνεται τσάι ,σταφίδες, παστέλι κτλ, την δαπάνη πληρώνει αυτός που έχει την
συντήρηση του δρόμου, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει η σχετική
διαδικασία προμηθείας των αναφερθέντων αναγκαίων υλικών , ο Διευθυντής Π.Π Α.Μ.Θ
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ανέφερε ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν από τώρα ώστε να τα έχουμε αποθηκευμένα κάπου.
Το λόγο πήρε ο κ Αντιδήμαρχος του Δήμου Δοξάτου ανέφερε: θέλω να έχω την ευχέρεια
κινήσεων έτσι ώστε να μπορώ να κόψω τα επικίνδυνα δένδρα, διότι θα πρέπει να παίρνω άδεια
από το Δασαρχείο για να κόβω τα επικίνδυνα δένδρα, τα δένδρα αυτά είναι επικίνδυνα και
μπορούν να πέσουν στο δρόμο σε κάθε δυνατό άνεμο, κάθε χρόνο βγάζουμε εργολαβία για τα
επικίνδυνα δένδρα , πρόσφατα η ΔΕΗ έκοψε κάποια επικίνδυνα δένδρα , βέβαια έχουμε
πρόβλημα με τα δένδρα που φυτρώνουν μέσα στα κανάλια τα οποία δημιουργούν φράγματα και
προκαλούνται πλημμύρες ,πρέπει να τα κόψουμε και δεν μπορώ να ψάχνω ποιος είναι ο
ιδιοκτήτης για να κόψω τα δένδρα, τα δένδρα αυτά είναι μέσα στον κάμπο και όχι σε δασική
έκταση.
Η Δασάρχης Δράμας ανέφερε ότι: κάντε αίτηση στο Δασαρχείο και θα σας απαντήσουμε
αφού κάνουμε αυτοψία και δούμε σε ποιον ανήκουν όλα αυτά τα διάσπαρτα δένδρα θα έρθει
ένας υπάλληλος και θα λυθεί το θέμα , όπως κάνουν οι Τ.Ο.Ε.Β.
Ο Αντιδήμαρχος Δοξάτου απάντησε ότι οι Τ.Ο.Ε.Β. το κάνουν για να πουλάνε τα ξύλα,
αλλά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα με τα κλαδιά που απομένουν και φράζουν τα
κανάλια, ο Διευθυντής Π.Π Α.Μ.Θ είπε ότι οι κοπές των δένδρων μπορεί να γίνονται παρουσία
δασικών υπάλληλων η οποία είναι μια καλή πρακτική .
Η Δασάρχης Δράμας είπε ότι έχουν γίνει δεκτά και ικανοποίηση πολλά αιτήματα από
Δήμους, Τ.Ο.Ε.Β κτλ κατόπιν αιτήσεων και τα έχουν ικανοποίηση όλα κατόπιν αυτοψίας .
Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας ανέφερε ότι : και εφέτος κάναμε το σχέδιο
εκτάκτων αναγκών σε σχέση με τους αποχιονισμούς κυρίως , είναι όπως και τα προηγούμενα
χρόνια με τον ίδιο τρόπο θα ανταποκριθούμε ,εμείς είμαστε μια υπηρεσία σε ένα μη τεράστιο
Νομό, και με τεράστιες ανάγκες, έχουμε συγκεκριμένο προσωπικό και δεν μπορούμε να το
κατανείμουμε κατά δρόμο και περιοχή διότι θέλουμε ευελιξία , ευελιξία σημαίνει ότι όταν σε
κάποιο δρόμο υπάρχει ανάγκη θα πάνε όλοι, σε κάποιο δρόμο που δεν υπάρχει ανάγκη, δεν θα
κρατάμε προσωπικό, γιατί αν καλέσεις ένα υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για ένα δρόμο τάδε
να πάει σε ένα άλλο δρόμο θα σου πει ότι είναι υποχρεωμένος να είναι εδώ. Χρησιμοποιούμε
προσωπικό από έμπειρους ανθρώπους που χρόνια κάνουν αυτή την δουλεία ,και θα εφαρμόσουν
την ευελιξία αυτή και θα πηγαίνουν όπου υπάρχει ανάγκη, προέχει πχ η Εθνική αλλά μπορεί να
συμβεί η μεγάλη κακοκαιρία στο Επαρχιακό τότε το προσωπικό και τα μηχανήματα θα κινηθούν
αναλόγως στις ανάγκες οργανωνόμαστε με αυτό το τρόπο για να μην έχουμε σπάταλη
προσωπικού και να το χρησιμοποιούμε εκεί που θέλουμε με ένταση, ο Διευθυντης Π.Π Α.Μ.Θ
ανέφερε ότι η ΠΕ είναι υπεύθυνη για το σχέδιο αποχιονισμού και να προσαρμοστούμε όσο
μπορούμε στις εγκύκλιους, αναφέρθηκε επίσης ότι τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας είναι
υποστελεχόμενα και ενώ προβλέπεται τρία άτομα υπηρετούν μόνο ένα άτομο σε κάθε τμήμα.
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι κυρίως πυροσβεστικά θα λειτουργούμε παρά
προγραμματισμένα διότι δεν υπάρχει προσωπικό, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων ανέφερε ότι
προγραμματισμός είναι, ότι το προσωπικό είναι σε ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση, επίσης
αναφέρθηκε ότι η Π.Ε είναι έτοιμη από αλάτι , αλλά θα πρέπει να ενημερωθούν οι Δήμοι να
προμηθεύονται αυτοί το αλάτι που χρειάζονται διότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από εμάς ,
και δεν μπορούμε να δίνουμε στους Δήμους, ο Διευθυντής Π.Π Α.Μ.Θ ανέφερε ότι κάνεις δεν
μπορεί να πει ότι δεν είναι ενημερωμένος διότι τις εγκυκλίους τις έχουν πάρει όλοι .
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι : είναι ξεκάθαρο ότι κάθε φορέας είναι αρμόδιος από
μόνος του να προμηθεύεται το αλάτι, αλλά παλαιοτέρα μπορεί να υπήρχε η άποψη ότι η
Νομαρχία καλύπτει όλες τις ανάγκες σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ,όταν υπήρχε η
κρατική Νομαρχία και οι Κοινότητες τότε υπήρχε η υποχρέωση γιατί ήταν μικρές κοινότητες και
την δουλεία την έκανε η Νομαρχία .
Ο κ Αντιδήμαρχος Δράμας ανέφερε ότι :ο Δήμος Δράμας διαθέτει αλάτι και αλατιέρα και
συντάσσουμε το σχέδιο αποχιονισμού σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο , έχουμε κάνει και
διενέργεια διαγωνισμού είμαστε στη φάση διενεργείας του διαγωνισμού και την ανάθεση σε τρίτο
της εργασίας αποχιονισμού και είμαστε έτοιμη και έχουμε συνεργεία έτοιμα, επίσης ανέφερε ότι
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ο Δήμος αναθέτει σε τρίτο την εργασία αποχιονισμού και αποπαγετοποίησης στην περιοχή
αρμοδιότητας του, ο διαγωνισμός δεν έχει γίνει ακόμη αλλά έχει περάσει από το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά Οικονομική Επιτροπή, και πέρυσι ο Δήμος το ανέθεσε σε τρίτο με διαγωνισμό.
Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων ανέφερε ότι για το θέμα του φαγητού σε περίπτωση
εγκλωβισμού θα μπορούσαμε να κάνουμε προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Στρατό .
Η εκπρόσωπος του Δασαρχείου ανέφερε ότι υπάρχει ένα θέμα με το δρόμο από Σκαλωτή και
επάνω, ο κ Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε :να συζητήσουμε ένα γενικό θέμα τους δασικούς
δρόμους ποιός τους καθαρίζει; η εκπρόσωπος του Δασαρχείου απάντησε δεν έχουμε την
δυνατότητα να καθαρίζουμε τους δρόμους αυτούς οι όποιοι χρησιμοποιούνται για την μεταφορά
των δασικών προϊόντων και δεν χρειάζεται να καθαρίζονται, κανονικά όταν οι δρόμοι αυτοί είναι
λασπωμένοι δεν τους αφήνουμε να μπουν για να μην προξενήσουν ζημιές , θα πρέπει να ζυγίζουν
τις δυνάμεις τους πριν μπουν διότι μπορούν να ντελαπάρουν και να έχουμε πρόβλημα.
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε τι γίνεται στην περίπτωση που μπει κάποιος και
αποκλειστεί και ο εκπρόσωπος της Π.Υ απάντησε ότι θα τον απεγκλωβίσουμε αλλά θα
αφήσουμε το φορτίο εκεί, ο κ Αντιπεριφερειάρχης είπε :άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε
ανοικτούς τους δρόμους, η εκπρόσωπος του Δασαρχείου είπε καταρχάς απαγορεύεται να μπουν
όταν οι δρόμοι είναι λασπωμένοι και χιονισμένοι πράγμα το όποιο ξέρουν και υπάρχει
απαγορευτική ρυθμιστική διάταξη που το αναφέρει, βεβαία όταν οι δρόμοι είναι παγωμένοι
πολλοί ξυλέμποροι προτιμούν να μπαίνουν και να παίρνουν τα προϊόντα τους. Το γνωρίζουν όλοι
ότι πρέπει εγκαίρως να βγάλουν τα ξύλα και όχι στο καταχείμωνο , θα πρέπει να βγάζουν τα
ξύλα σε μέρη που δεν είναι εύκολο να αποκλειστούν.
Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων ανέφερε ότι : για το δρόμο ΔΡΑΜΑ-ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΒ.ΣΥΝΟΡΑ τυπικά είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας στην πραγματικότητα είναι παρά
πολύ δύσκολο να κινηθούμε προς και από την ΣΚΑΛΩΤΗ. Το εργοτάξιο της ΕΛΑΤΙΑΣ δεν θα
δουλέψει το χειμώνα αν χρειαστεί για κάποιο λόγο θα γίνει ιδιαίτερη επιχείρηση, πρέπει να
μεταφερθεί μπουλντόζα, φορτωτής, κτλ διότι χρειάζεται ένας συνδυασμός μηχανημάτων για να
ανοίξει αυτός ο δρόμος εάν είναι παγωμένος.
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε εάν λειτουργεί το ξενοδοχείο που υπάρχει στην ΕΛΑΤΙΑ
και η απάντηση από τον Διευθυντή Τ.Ε ήταν ότι δεν λειτουργεί, επίσης ρώτησε ο κ
Αντιπεριφερειάρχης ποιος είναι αρμόδιος για τις στάνες και απάντησε ο Διευθυντής Τ.Ε είπε ότι
είναι οι Δήμοι.
Στη συνέχεια και ύστερα από συζητήσεις λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές εγκυκλίους και
την κείμενη νομοθεσία της ΓΓΠΠ 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 που έχουν προτάσεις επί αυτών που συζητήθηκαν ή άλλων θεμάτων
παρακαλούνται να τα υποβάλλουν αρμοδίως και να τα γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ Δράμας.
3) Όλοι οι εμπλεκόμενοι να συντάξουν Μνημόνια ενεργειών ή να επικαιροποιήσουν τα
υπάρχοντα σύμφωνα με τις απορρέουσες αποστολές τους και υποχρεώσεις τους όπως
προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία ,οδηγίες , εγκυκλίους, κτλ και να τα κοινοποιήσουν
στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και ακόμη :
- Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
1. Να τηρεί σε ετοιμότητα τα αποχιονιστικά κλπ μηχανήματά της.
2. Να είναι προετοιμασμένη να απομακρύνει τα ακινητοποιημένα οχήματα εξ αιτίας χιονόπτωσης ή
παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
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3.Να ενημερώνει το Αντιπεριφερειάρχη και το Τμήμα ΠΠ για την πορεία του έργου του
αποχιονισμού.
4.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ,οδηγίες, εγκυκλίους, κτλ.
- Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
1.Σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να
προβεί άμεσα σε Υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες
περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τη
αριθμ.109259/28-08-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
2.Να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών στις περιπτώσεις που προκύπτουν
ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
3.Να συνδράμει στο έργο του ΕΚΕΠΥ ,ΕΚΚΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων,
Πυροσβεστικού Σώματος, ΕΛΑΣ όταν ζητηθεί : εξασφαλίζοντας αναγκαίο φαρμακευτικό και
υγειονομικό υλικό για τους πληγέντες, διαθέτοντας στο τόπο συμφοράς επιστημονικό και
νοσηλευτικό προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας και διαθέτοντας υλικά και εφόδια
(σκηνές, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα κτλ) για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των πληγέντων,
με ανάλογα συνεργεία που οργανώνει.
4.Τηρεί επικαιροποιημένες καταστάσεις των Μονάδων Υγείας , Ξενοδοχείων , Καταλυμάτων,
Φαρμακείων, Ιατρών που ιδιωτεύουν στην ΠΕ Δράμας.
Η Διεύθυνση να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ.
- 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 , παγετό κτλ.
- 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 ενεργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους, κτλ.
- ΟΙ ΟΤΑ ΤΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ
1.Να προβούν σε άμεσο έλεγχο και προληπτικό καθαρισμό των ρεμάτων και φρεατίων των
όμβριων υδάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, με σκοπό την αποκατάσταση της
φυσικής ροής των υδάτων.
2. 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.
3.Στα Μνημόνια Ενεργειών τους να αναφέρονται, εκτός από τηλέφωνα υπευθύνων και χειριστών
μηχανημάτων, με λεπτομέρειες για το πώς θα εκκενωθούν (οχήματα,
οδηγούς, χώρους
υποδοχής στέγασης 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.
4.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 τον Αντιπεριφερειάρχη και το Τμήμα της Π.Π.
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5.Να προβούν στη σύγκληση των ΣΤΟ και να δώσουν αρμοδιότητες στα όργανά τους.
6.Να συγκροτήσουν εθελοντικές ομάδες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
7.Να εκπονήσουν Σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχιονισμού.
8.Να προμηθευτούν αλάτι για το δημοτικό οδικό δίκτυο και για τις σχολικές Μονάδες, και όπου
αλλού χρειάζεται.
9.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.
10.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , οδηγίες ,εγκυκλίους κτλ
- Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ Δράμας
1. Να κινητοποιήσουν το προσωπικό για άμεση επέμβαση σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ή της
λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό.
2. Να τηρούν επαφή με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε , για να ανταποκριθεί για οτιδήποτε
τους ζητηθεί, πλέον των καθ' ύλη υποχρεώσεών τους.
3. Να συγκροτήσουν από τώρα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών.
4. Να προβαίνουν σε αποχιονισμό των εγκαταστάσεων τους κλπ.
5. Να πραγματοποιήσουν έλεγχο των Σχεδίων και Μνημονίων τους.
6.Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία
τους.
7. Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , οδηγίες , εγκυκλίους κτλ.
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 αποχιονίζει τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του.
4. Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες , εγκυκλίους κτλ.
Η ΔΕΗ - Συγκρότημα Νέστου
1. Να παρακολουθεί τη στάθμη του ποταμού Νέστου και να ελέγχει τα φράγματα ρυθμίζοντας ανάλογα
τη ροή τους.
2. Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , οδηγίες, εγκυκλίους κτλ.
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.
3. Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , οδηγίες , εγκυκλίους κτλ.
Ο Α.Δ.Φ ΔΡΑΜΑΣ
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 ζητηθεί
4. Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , οδηγίες , εγκυκλίους κτλ.
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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 είναι προετοιμασμένοι για να συμμετέχουν σε δράσεις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων
στις περιοχές τους ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους.
4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για όλους τους εμπλεκόμενους.
α. Ο 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).
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 –
ΦΕΚ 217/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 Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.3370/2005ΦΕΚ176/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,
με 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
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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).
Τον Γενικό Συντονισμό στο Ν. Δράμας , για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν
δημιουργηθούν λόγω των χιονοπτώσεων και παγετών 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) .
 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 (πλην του τμήματος από Αίμο έως
διασταύρωση Ξηροποτάμου), Επαρχιακού οδικού δικτύου και των συνδετήριων τμημάτων
αυτού μέχρι τις πλατείες των Δημοτικών Διαμερισμάτων 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.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος εκτιμώντας ότι με την σωστή 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, θα περιοριστούν τα προβλήματα των πολιτών του Νομού από τις
παραπάνω φυσικές καταστροφές, ευχαρίστησε τα μέλη του ΣΟΠΠ για την δημιουργική τους
παρουσία .
Ο κ Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε εάν έχει κάποιος να προσθέσει κάτι ,διαφορετικά να
λύσουμε την συνεδρίαση ,και έκλεισε με την ευχή να έχουμε φέτος χιόνια στα βουνά όπως και
στο Χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού και κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης του οργάνου.
Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ
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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Αποκεντρωμένη Δ/ση ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ/Δνση Πολιτικής Προστασίας
Καθηγητή Ρωσσίδη 11& Τ. Οικονομίδη τκ 54008 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης/Δ/νση Π Π
Φιλίππου 82 τκ 69100 Κομοτηνή
3. Περιφερειακός Σύμβουλο Συμπολίτευσης κ Παπαδόπουλο Στυλιανό
4 Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης κ Καραβά Κωνσταντίνο
5. Εκπρόσωπο ΠΕΔ κ Ετόγλου Ιωάννη
6. Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής Φρουράς Δράμας
ΣΤΓ 914
7. Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας
Γ. Παπανδρέου 35 Α Δράμα τκ 66100
8. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ε. Αμύνης 79 Δράμα τκ 66100
9. Διευθυντής Δ/νσης Δασών
Α. Κωνσταντίνου 1 Δράμα τκ 66100
10.Διευθυντής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
11.Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων
12.Διοικητής Νοσοκομείου Δράμας
Τέρμα Ιπποκράτους Δράμα τκ 66100
13.Κυνηγητικός Σύλλογος Δράμας
Πάροδος 1 ης Ιούλιου Δράμα τκ 66100
14.Κυνηγητικός Σύλλογος Προσοτσάνης
Προσοτσάνη Δράμας τκ 66200
15.Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών & Φίλων Δράμας
Παγγαίου 60 Δράμα τκ 66100
16.Σύλλογος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.
Σκεπαστών 3 Δράμα τκ 66100
17.Λέσχη Καταδρομών Δράμας
Ιθάκης 1 Δράμα τκ 66100
18.Δήμαρχοι ΟΤΑ Ν. Δράμας
α)ΔΡΑΜΑΣ, β) ΔΟΞΑΤΟΥ ,γ) Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, δ)ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ,ε)ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
19.Δασάρχης Δράμας
20.Δασάρχης Κ. Ν. Νευροκοπίου
Κ. Νευροκόπι τκ 66033
21.Διευθυντής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
22.Διευθυντής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
23.Διευθυντής Δ/νσης Ανάπτυξης
24.Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας
25.Διευθυντής Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης
26.Διευθυντής Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης
27.Διευθυντής ΔΕΗ (Περιοχής Δράμας)
1ης Ιουλίου 30 Δράμα τκ 66100
28.Διευθυντής ΟΤΕ (Περιοχής Δράμας)
Κρόνου 6 Δράμα τκ 66100
29.ΚΤΕΛ Ν. Δράμας (Πρόεδρος ή εκπρόσωπος)
30.Γραφείο Τύπου
31.ΔΕΥΑ Δράμας Δράμα τκ 66100
32.ΟΣΕ Δράμας Δράμα τκ 66100
33.ΕΚΑΒ Δράμας Τέρμα Ιπποκράτους τκ 66100 Δράμα

ΠΡΟΣ :Αποδέκτες για Πληροφορία
1.
2.

Γ΄ Σ.Σ./ ΔΠΣΣ βστ 903
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.
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