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         Αναρτητέα  στο  διαδίκτυο  

   

 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ           Αλεξ/πολη 15-01-2015        

AYTOΤΕΛΗΣ  ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           ΑΠ: 47 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΕΒΡΟΥ 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΒΡΟΥ 

 

 

 

Στο Νομαρχείο Έβρου  στις 04 Νοεμβρίου 2014  ημέρα: Τρίτη  και ώρα 11.00 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της 

Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου με θέμα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και 

αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων , σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ: 

1639/27-10-2014 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε  Έβρου (Πρόσκληση) 

 

1.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Πρόεδρος 

Πέτροβιτς  Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

Μέλη:  

1. Βενετίδης  Κων/νος , Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μαμαρίκας  Χρήστος, Δντής Πολ. Προστασίας Αποκ/νση Δκσης  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 

3. Χουβαρδάς  Κων/νος, Δντής Πολ. Προστασίας ΠΑΜΘ 

4. Καρακώτσογλου  Μιχάλης, Δνση Πολ. Προστασίας Αποκ/νση Δκσης  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 

5. Παπαλεξίου  Δημήτριος, Αναπλ. Δντή Πολ. Προστασίας ΠΑΜΘ 

6. Παπαποστόλου Χρήστος, Πολ. Προστασία Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

7. Παντίρης  Γεώργιος, Πολ. Προστασία Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

8. Τρομπούκης  Χρήστος, Δντης  Δασών Έβρου 

9. Τσεσμελής  Γεώργιος, ΥΠΟΜΕΔΙ- ΕΥΔΕ 

10. Χρυσοχοϊδης  Χαράλαμπος, Δνση Υδάτων ΑΜΘ 

11. Βασιλειάδξς Αθανάσιος, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 

12. Μητρούδης  Δημήτριος, Δασαρχείο Διδ/χου 

13. Ψαράς  Απόστολος, Δντής  Δνσης Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 
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14. Μαυράκη  Χριστίνα, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

15. Παρασκευόπουλος  Βασίλειος, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

16. Ταμίας  Κων/νος, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

17. Δεληγιάννη  Περμανθούλα, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

18. Λυμπερίδου Ελένη, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

19. Καραβά  Αργυρώ, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

20. Μενεξόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

21. Δαδούσης  Κων/νος, Δνση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Ορεστιάδας 

22. Ξανθόπουλος  Απόστολος, Αναπ. Δντής Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Αλεξ/πολης 

23. Πλευράκη  Ευαγγελία, Δνση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Αλεξ/πολης 

24. Τερζούδης  Σωτήριος, ΠΕΠΥΔ   ΑΜΘ 

25. Κούκουρας  Κων/νος , Δκτής Π. Υ Αλεξ/πολης 

26. Γαλαζούλας  Απόστολος,  Π.Υ Διδ/χου 

27. Βαρλάμης  Νικόλαος, Δκτής Π.Υ  Ορεστιάδας 

28. Μενεξίδης  Νικόλαος,  Αστυν. Δντής  Αλεξ/πολης 

29. Ελευθεριάδης  Χαράλαμπος, Αστυν.  Δνση   Ορεστιάδας 

30. Τχης (ΤΖ)   Φίντζος  Σπυρίδων,  εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

31. Επχος  Τσαλαβούτης  Νικόλαος, εκπρόσωπος  ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ 

32. Αρχιλ. Χαριζάνης  Πασχάλης, εκπρόσωπος 50 ΤΑΞ. ΠΕΖ 

33. Ανθστής Κασερίδου Άννα , εκπρόσωπος Κ.Λ  Αλεξ/πολης 

34. Γερακόπουλος  Χρήστος, Αντιδήμαρχος  Αλεξ/πολης 

35. Ρούφος  Ευάγγελος, Γραφείο Πολ. Προστασίας Δήμου Αλεξ/πολης 

36. Κεσόγλου  Δημήτριος, Αντιδήμαρχος   Διδ/χου 

37. Σίμογλου  Αθανάσιος, Δήμος  Διδυμοτείχου 

38. Παπαϊωάννου  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος  Ορεστιάδας 

39. Λυμπερίδης  Κων/νος, Γραφ. Πολ. Προστασίας Ορεστιάδας 

40. Κεσσάτης  Αθανάσιος,  ΕΚΑΒ  ΘΡΑΚΗΣ 

41. Βαβίας  Ιωάννης, εκπρόσωπος ΔΕΔΔΗΕ – ΑΕ (ΔΕΗ) 

42. Ζαφειριάδου   Μαρία, ΟΣΕ  Αλεξ/πολης/Δ’Τμήμα  Γραμμής 

43. Ζαχαρά  Ελένη, ΟΣΕ  Αλεξ/πολης/Δ’Τμήμα  Γραμμής 

44. Σερετούδη Σταυρούλα,Γ.Π.Ν Αλεξ/πολης 

45. Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος, Τμήμα Αυτοδυτών – Ναυαγοσωστών  ΝΟΑ 

46. Μαρινίδης Μαρίνος, Τμήμα Αυτοδυτών – Ναυαγοσωστών  ΝΟΑ 



3 

 

 

47. Γκουντέλας  Χρήστος, Τμήμα Αυτοδυτών – Ναυαγοσωστών  ΝΟΑ 

48. Κοντακίδης  Αναστάσιος, Τμήμα Αυτοδυτών – Ναυαγοσωστών  ΝΟΑ 

49. Πεπέ  Μαρία, Ε.Ε.Ε.Δ  Ν. ΕΒΡΟΥ 

50. Καραντώνης  Νικόλαος, Ε.Ε.Ε.Δ  Ν. ΕΒΡΟΥ 

51. Κασπαρίδης  Δημάκος, Κυνηγητικός  Σύλλογος  Αλεξ/πολης  

 

 

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   Έβρου,  εν όψει της 

νέας    χειμερινής περιόδου   2014-2015(Λήψη αναγκαίων προληπτικών και  κατασταλτικών μέτρων 

για    την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από  Πλημμύρες) 

 

3. ΣΥΣΚΕΨΗ: 

  Τη συζήτηση συντόνισε  ο Αντιπεριφερειάρχης  Έβρου με την παρουσία  του Δντή Πολιτικής 

Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δκσης  και του Δντή  Πολιτικής Προστασίας  ΠΑΜΘ  o  οποίo ς αφού  

καλωσόρισε τους παρευρισκομένους  αναφέρθηκε: 

Στο σκοπό  της  παρούσης  σύσκεψης  η οποία συμπίπτει χρονικά  με την κατάσταση που 

αντιμετωπίζουμε στο Νομό  λόγω των  αυξημένων ποσοτήτων νερού στον ποταμό Έβρο οι οποίες 

εφέτος  έπληξαν το Νομό  και στις 6 Σεπτεμβρίου και 26 Οκτωβρίου  και όπως τόνισε πρέπει να 

ληφθούν  από τώρα μέτρα πρόληψης   τα οποία είναι  κυριότερα και σημαντικότερα από την 

αντιμετώπιση.  

Πρέπει  να είμαστε έτοιμοι για πάν ενδεχόμενο για να αντιμετωπίσουμε  με αποτελεσματικότητα και 

αποφασιστικότητα την πραγματικότητα που δημιουργείται μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Έτσι 

λοιπόν σήμερα για πολλοστή φορά στον Έβρο βιώνουμε το φαινόμενο της αύξησης της στάθμης του 

ποταμού Έβρου και όλα αυτά σε συνάρτηση με τους παραποτάμους του, τον Τούντζα , τον Άρδα και 

τον Εργίνη που στην ουσία επιτείνουν το φαινόμενο. Γνωρίζουμε τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της 

περιοχής, έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν  ανάλογες  καταστάσεις, αλλά   συνεχιζόμενες 

πλημμυρικές καταστάσεις  όπως αυτές στις στις 6 Σεπτεμβρίου  και 26 Οκτωβρίου  στατιστικά στην 

τελευταία δεκαετία δεν έχουν ξανασυμβεί. Οι κλιματολογικές συνθήκες μεταβάλλονται και μαζί με 

αυτή τη μεταβολή έχουμε καταστάσεις τις οποίες ενδεχομένως θα αντιμετωπίζουμε σε χρόνους που 

δεν είχαν εμφανισθεί στο παρελθόν. 
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Τόνισε την ειλημμένη απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ  για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Ν. 

Έβρου, με παρεμβάσεις στα σημεία  που υπάρχει πρόβλημα και στην δημιουργία υπερχειλιστών  σε 

σημεία που θα συναποφασισθούν με τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες 

Ευχαρίστησε όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Πολιτική Προστασία – Τεχνικές υπηρεσίες-

Πυροσβεστικές υπηρεσίες- Αστυνομία – στρατό – Δήμους) και όλους όσους   συμβάλουν  στην 

αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης που είναι ακόμη σε εξέλιξη. 

Τέλος ζήτησε από τη σημερινή συζήτηση να προκύψουν  συμπεράσματα που θα μας κάνουν 

σοφότερους και αποτελεσματικότερους εφόσον κριθεί ανάγκη να παρέμβουμε ως Συντονιστικό 

Όργανο Πολιτικής  Προστασίας. 

 

Ο Δντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ  αφού ευχαρίστησε  τους παρευρισκομένους 

για την  παρουσία τους, έδωσε μεγάλη έμφαση στην  πληροφόρηση που πρέπει να υπάρχει από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (τεχνικές υπηρεσίες – Δήμους – Πυροσβ. υπηρεσίες- Αστυν. 

υπηρεσίες) οι οποίοι και αποτελούν τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.  Όλες  

αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στον Περιφερειάρχη , στον Αντιπεριφερειάρχη και σωστή 

πληροφόρηση σημαίνει και σωστές αποφάσεις  που αφορούν  την διαχείριση των συνεπειών ενός 

πλημμυρικού φαινομένου  στο ποτάμι (Έβρος, Άρδας, Ερυθροπόταμος) και  κατά συνέπεια τις 

περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές. Όλοι οι φορείς έχουν πάρει τη σχετική εγκύκλιο  της Γεν. Γραμ. 

Πολ. Προστασίας και  πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. ΟΙ Δήμοι να κάνουν τα  Συντονιστικά 

Τοπικά Όργανα  , να συντάξουν σχέδια απομάκρυνσης πολιτών από πληττόμενη περιοχή τα οποία να 

κοινοποιηθούν και στη Δνση Πολιτικής Προστασίας ώστε να συμβάλλουμε όλοι όταν και όποτε 

χρειασθεί. 

Όπως  τόνισε υπάρχουν   στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής  κάθε διαμερίσματος της Θράκης 

(ΦΕΚ 2290/13-09-2013) στα οποία αναφέρονται και τα επικίνδυνα σημεία για τυχόν ενδεχόμενη 

πλημμύρα 

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αναπλ. Προϊστάμενος  Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 

Δκσης, χαιρέτησε τη σημερινή συνάντηση και τόνισε  ότι η βάση για τη συζήτηση τέθηκε τόσο από τον 

Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε  Έβρου όσο και από τον Δντή Πολ. Προστασίας της ΠΑΜΘ και τονίσθηκαν 

ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για την αντιπλημμυρική προστασία. Οι φορείς που 

συμμετέχουν έχουν να κάνουν  και με την επιχειρησιακή δράση αυτή καθ’αυτή όπως  είναι η 

Αστυνομία , η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία της ΠΑΜΘ  και της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου, οι Πολιτικές Προστασίες των Δήμων με τις τεχνικές υπηρεσίες  τους αλλά πέρα από το κομμάτι 
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της Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει παράλληλα να αναφερθούμε και στις υπηρεσίες εκείνες οι 

οποίες αναφέρονται στις υποδομές που σημαίνει ότι σχεδιάζουν υποδομές- λειτουργούν τις 

υποδομές – συντηρούν τις υποδομές- αντιπλημμυρικά έργα άλλου είδους κατασκευές οι οποίες είναι 

χρήσιμες για την περίπτωση της προστασίας όσον αφορά τη φυσική καταστροφή που λέγεται 

πλημμύρες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη προκειμένου να ιεραρχήσουμε 

ανάλογα και τους σχεδιασμούς. Το παρόν  όργανο είναι όργανο Πολιτικής Προστασίας και επομένως 

έχει να κάνει με το σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας- την ετοιμότητα – την πρόληψη και προ παντός 

την αντιμετώπιση, όμως πρέπει να προηγούνται κάποιοι  άλλοι σχεδιασμοί από αυτών της Πολιτικής  

Προστασίας είτε το υπονόησε  ή το ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, αναφερόμαστε στις 

κατασκευαστικές δομές δηλαδή μιλούμε  για τον σχεδιασμό των τεχνικών έργων. Οι τεχνικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου, της Περιφέρειας  , της Περιφερειακής Ενότητας δραστηριοποιούνται- 

ενεργούν και σχεδιάζουν  σε ότι αφορά τα τεχνικά έργα στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία 

αναφερόμαστε. Άρα λοιπόν κατά πρώτο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το σχεδιασμό που 

υπάρχει για τα τεχνικά έργα. Σε αυτό το συγκεκριμένο δεν πρέπει να έχουμε καμία παράληψη καμία 

έλλειψη  γιατί διαφορετικά τα αποτελέσματα επενεργούν σε ένα μεγάλο βαθμό στο κομμάτι της 

Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή όσο καλή Πολιτική Προστασία και εάν έχουμε , εάν δεν προηγηθεί ο 

σωστός σχεδιασμός, η σωστή κατασκευή των τεχνικών έργων πάντα θα έχουμε ρήξη όσον αφορά το 

κομμάτι αντιμετώπισης μέσω της Πολιτικής  Προστασίας. Με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη 

χρησιμότητα η αναφορά του Δντή Π.Π  της ΑΜΘ στο ζήτημα του Σχεδιασμού που υπάρχει για την 

αντιπλημμυρική προστασία  του Ν. ΈΒΡΟΥ  και της ΘΡΑΚΗΣ γενικότερα. Το ΥΠΕΚΑ σχεδιάζει την 

αντιπλημμυρική προστασία. Τα τελευταία χρόνια με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία υπάρχει σχεδιασμός 

για την διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στις λεκάνες απορροής. Άρα όλη η θράκη με τους ποταμούς 

που την διατρέχουν έχει το δικό της σχέδιο για την αντιμετώπιση – διαχείριση των κινδύνων από 

πλημμύρα. Δεν έχει  ολοκληρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων από 

πλημμύρα για τη λεκάνη του Έβρου, έχουν γίνει όπως τα πρώτα στάδια. 

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Έβρου  έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των 

πλημμυρών. Το  ζήτημα του Έβρου είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να το 

αντιμετωπίσουμε άρα λοιπόν όλες οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και όσοι εμπλέκονται με 

ζητήματα Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και την υποχρέωση να τηρούν 

στο έπακρο  τις  αρμοδιότητές  τους. Αυτές διέπονται με ένα ρητό και κατηγορηματικό τρόπο μέσα 

από τη σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π  που κοινοποιήθηκε για το έτος 2014-2015 και έχει λάβει υπόψη 

σχετικά και τις καινούργιες δομές οι οποίες δημιουργούνται μέσα από τον καινούργιο οργανισμό του 

Υπουργείου Υποδομών, κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δεδομένου ότι δραστηριοποιούνται 
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οι Τεχνικές υπηρεσίες, η Δνση Υδάτων της Αποκ/νης Διοίκησης, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, 

οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας. Όλα αυτά τα πράγματα δεν 

πρέπει να οδηγούν σε διάλυση – σύγχυση και αποσυντονισμό, αντίθετα πρέπει να οδηγούν στον 

απαραίτητο συντονισμό. Υπάρχει λοιπόν το απαραίτητο θεσμικό  πλαίσιο, θέλει βελτιώσεις και 

συμπληρώσεις αλλά με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο οφείλουμε όλες οι υπηρεσίες να εκτελούμε τις 

αρμοδιότητες μας και να προχωρούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπορούμε να 

ανταποκριθούμε στο έργο μας. Κλείνοντας τόνισε ότι οφείλουμε  στο παρόν ΣΟΠΠ να δηλώσουμε και 

να δείξουμε το βαθμό της ετοιμότητάς μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με την αντιπλημμυρική προστασία του Έβρου. 

 

O  εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ    αναφέρθηκε στο νέο οργανισμό του Υπουργείου που ισχύει από 29-10-

2014 σύμφωνα με τον οποίο καταργείται η Δνση Δ7 , δεν υπάρχει ΕΥΔΕ.  Έχει  σχεδόν ολοκληρωθεί 

μία προγραμματική σύμβαση  με τη Δ7  απομένει ακόμη η εκτέλεση ενός έργου  που γίνεται από την 

Δνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ. Η δεύτερη σύμβαση δεν θα ανανεωθεί και θα δοθεί με ειδική 

διάταξη το ποσό του 1.000.000,00 €  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις πλημμύρες. 

Τόνισε επίσης ότι  η σημερινή κατάσταση από πλευράς πληρότητας των φραγμάτων θυμίζει εκείνη 

του 2007 που είχαμε τις χειρότερες πλημμύρες της δεκαετίας, καθόσον το φράγμα του Ivaylovgrad 

έχει μηδενική ανοχή όπως επίσης και το φράγμα του Kartzali   και το μόνο που έχει κάποια ανοχή 

είναι το ενδιάμεσο φράγμα του  Studenkladenets.  Επομένως κατά  τη διάρκεια του χειμώνα ίσως να 

αντιμετωπίζουμε  πάρα πολύ δύσκολες  καταστάσεις  

 

ΔΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

Από τους εκπροσώπους της Δνσης Τεχνικών Έργων τονίσθηκε η παλαιότητα των  αναχωμάτων  τα 

οποία σε πολλές περιπτώσεις χρίζουν συντήρησης , επισκευής και υπερύψωσης  

Στην πρόσφατη κρίση δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα  παρά μόνο σε  ένα σημείο  στη  

περιοχή του Ορμενίου. 

Αναφέρθηκαν στα έργα που εκτελέσθηκαν μέχρι σήμερα  μέσω προγραμματικών συμβάσεων με την 

Δ7  εννέα στον αριθμό τα οποία έχουν τελειώσει εκτός από ένα. Επίσης έχουν εκτελεσθεί άλλα  

τέσσερα  έργα από την Περιφέρεια και προγραμματίζονται και άλλα νέα έργα τα οποία θα 

συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση του Νομού. 

Αναφορικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων αρμοδιότητα της  Περιφέρειας έχουν καθαρισθεί αρκετά 

και συνεχίζεται  ο καθαρισμός  και  συγχρόνως  τα μηχανήματα  της  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ συμβάλλουν  και στον 

καθαρισμό ρεμάτων των Δήμων  και τους κατατόπους ΤΟΕΒ όταν υπάρχει δυνατότητα. 
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ΔΗΜΟΣ   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ορεστιάδας αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που γίνονται επί σειρά ετών  

σχετικά με την ετοιμότητα που πρέπει να έχουν  όλοι οι φορείς (Δήμοι – Περιφέρεια) και  κατέθεσε 

τον προβληματισμό  τόσο του Δήμου όσο και της τοπικής κοινωνίας   υπάρχει αυτή τη στιγμή 

ετοιμότητα τέτοια   για να αντιμετωπισθεί μια ενδεχόμενη πλημμύρα από τα νερά του ποταμού 

Έβρου. 

Υπάρχει σχεδιασμός εκ μέρους του Δήμου σύμφωνα με την τελευταία   εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π   στο 

μέτρο των δυνατοτήτων του Δήμου. 

Αναφορικά με το δίκτυο ομβρίων υδάτων γενικά είναι σε καλή κατάσταση και έχει αποκατασταθεί το 

πρόβλημα που υπήρχε από τον οικισμό της Σαγήνης  προς τα παλαιά σφαγεία. 

 

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΔ/ΧΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου  Διδ/χου  αναφέρθηκε στον κίνδυνο που 

αντιμετωπίζει η πόλη του Διδ/χου  σε μήκος δύο περίπου χιλιομέτρων από τον Ερυθροπόταμο  όπου 

σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων λειτουργούν τέσσερις  αντλίες  προκειμένου να αποφευχθεί  

να πλημμυρίσουν κατοικίες πλησίον του ποταμού. Σε ακραία καιρικά όμως φαινόμενα δεν επαρκούν  

και ζήτησε εάν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας  του  Δήμου με τρείς τροχήλατες αντλίες  και τρία Η/Ζ  

προκειμένου να αντιμετωπισθεί ριζικά  το πρόβλημα της πλημμύρας των οικιών κατά μήκος του 

Ερυθροποτάμου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  τόνισε ότι θα ερευνήσει το εν λόγω   αίτημα σε συνεργασία με την Πολιτική 

Προστασίας και εάν γίνει προμήθεια   θα   αφορά όλους τους Δήμους όπου υπάρχει πρόβλημα 

άντλησης  νερών, τόνισε όμως  και την υπευθυνότητα του  Δήμου σε αυτή την περίπτωση , καθώς 

επίσης αναφέρθηκε σε σχέδιο εκκένωσης  που πρέπει να υπάρχει από τον Δήμο της εν λόγω περιοχής 

για πάν ενδεχόμενο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Αναφορικά με την  πλημμύρα που δημιουργήθηκε στην περιοχή του Ερυθροποτάμου στην τελευταία 

κρίση  όπως τονίσθηκε από την εκπρόσωπο του Τμήματος Τεχνικών Έργων  Ορεστιάδας  σε δύο 

ελέγχους που έγιναν δεν διαπιστώθηκε σπάσιμο του αναχώματος του Ερυθροποτάμου  και η εν λόγω 

πλημμύρα οφείλεται  στα μεγάλα φρεάτια που καταλήγουν στο συγκεκριμένο σημείο  με όμβρια νερά 

του Δήμου και λύμματα χωρίς να  αποκλείεται και διήθηση από τον Ερυθροπόταμο.  

Το δίκτυο ομβρίων υδάτων όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος έχει καθαρισθεί πριν από είκοσι  ημέρες και 

καθαρίζεται τώρα και πάλι 
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ΔΗΜΟΣ   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Ο  Αντιδήμαρχος του Δήμου  Αλεξ/πολης αναφέρθηκε στη  ετοιμότητα του Δήμου και όπως τόνισε 

υπάρχει σε εξέλιξη μία μεγάλη εργολαβία από την αρχή του έτους για τον καθαρισμό των ρεμάτων 

καθώς επίσης γίνονται  παρεμβάσεις και με μηχανήματα του Δήμου  στο ρέμα Μαΐστρου και 

Λουτρού. Υπάρχει σχεδιασμός για τον καθαρισμό και των υπολοίπων ρεμάτων αρμοδιότητας του 

Δήμου ο οποίος και θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Σχετικά μα τα όμβρια ύδατα  υπάρχει ετοιμότητα από την ΔΕΥΑ 

Τα μηχανήματα του Δήμου είναι σε καλή κατάσταση για να επέμβουν όταν και όποτε  χρειασθεί. 

Επίσης έχουν προβλεφθεί  κονδύλια για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων, εάν απαιτηθεί ανάγκη  

 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Ο Δντής Δασών  τόνισε ότι  πραγματοποιήθηκε  ο έλεγχος όλων των φραγμάτων που έχουν 

δημιουργηθεί από τις δασικές υπηρεσίες   στον ορεινό όγκο καθώς  και των ρεμάτων. Σε διαδικασία 

ελέγχου είναι  τα δασαρχεία  για τυχόν προβλήματα από κατολισθήσεις στους δασικούς δρόμους και 

για τον καθαρισμό των τεχνικών έργων  κατά μήκος του δασικού δικτύου. 

Υπάρχει ετοιμότητα διάθεσης μηχανημάτων και προσωπικού για αντιμετώπιση τυχόν έκτακτης 

κατάστασης. 

Σε ερώτηση του Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα  για τη συγκράτηση εδαφών 

εξ αιτία πυρκαγιών , ο Δντής Δασών  τόνισε ότι από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2009 και 2011 άρχισε 

να αποκαθίσταται ξανά το δάσος στις περιοχές αυτές και ένα άλλο πλεονέκτημα ήταν ότι υπήρχαν 

μεγάλες εκτάσεις με   βαθμίδες οπότε μειώνεται και συγκρατείται η πορεία των νερών και δεν 

χρειάσθηκε  να γίνουν μεγάλες επεμβάσεις   αντιδιαβρωτικής προστασίας με κορμοφράγματα και 

κορμοδέματα, και γενικά  η κλήση των εδαφών είναι ομαλές και δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα 

συγκράτησης εδαφών. Σε περιπτώσεις μεγάλης  παροχής νερού  δημιουργούνται  φράγματα στα 

χαμηλότερα για τη συγκράτηση  των νερών με μεγάλη αποτελεσματικότητα. 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥ 

Ο Δκτής  της Π.Υ Αλεξ/πολης   εκπροσωπώντας  όλες τις Πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νομού   

αναφέρθηκε στη ετοιμότητα  όλων των υπηρεσιών όλο το 24ωρο  για τον απεγκλωβισμό και τη 

διάσωση ατόμων  που  χρήζουν    βοήθειας, και ζήτησε την άμεση  ενημέρωση από φορείς για τυχόν 

προβλήματα. 
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  Επίσης ζητήθηκε η διάθεση   πλατφόρμας από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για την μεταφορά 

του ερπυστριοφόρου  οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Από τους εκπροσώπους των στρατιωτικών σχηματισμών (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ – ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ – 50 

ΜΗΧ.ΤΑΞ.ΠΕΖ) τονίσθηκε η ετοιμότητά τους σε στήριξη με μέσα και υλικά του τοπικού σχεδίου  

‘’Ξενοκράτης’’ 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 

 O  Aστυν. Δντής της Α.Δ  Αλεξ/πολης τόνισε  ότι έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό  για άμεση 

ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Αστυνομίας  για τυχόν προβλήματα    και συνέχεια την 

άμεση ενημέρωση της Πολ. Προστασίας και των αρμοδίων φορέων (Δήμοι -Πυρ. Υπηρ.  Κ.λ.π) σε 

περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων. 

Ζήτησε  ενημέρωση σχετικά  με τα πιο επικίνδυνα σημεία του ποταμού ώστε να εστιάζεται η προσοχή 

των δυνάμεων τους σε αυτά τα σημεία. 

 

 

ΔΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

 Ο Δντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας  τόνισε ότι υπάρχει άμεση ετοιμότητα της 

υπηρεσίας για ενημέρωση των  κτηνοτρόφων  σε περίπτωση που χρειασθεί απομάκρυνση του ζωικού 

κεφαλαίου. Υπάρχει όμως το πρόβλημα στην απομάκρυνση των βοοειδών   διότι στην περίπτωση που 

υπάρχει κάτι έκτακτο  πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός καθόσον θα χρειασθούν ειδικά οχήματα 

μεταφοράς και ζωοτροφές. 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  ζήτησε από τις   Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να συντάξουν 

από τώρα  σχέδια για την  απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου από επικίνδυνες  περιοχές 

Η εκπρόσωπος της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Αλεξ/πολης  αναφέρθηκε στο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δνση καθώς   κτηνοτρόφοι που έχουν τις μονάδες  τους στο Δέλτα του 

ποταμού Έβρου  παρότι ενημερώνονται  πολύ πριν σημειωθούν πλημμύρες, δεν απομακρύνουν τα 

ζώα τους από τις επικίνδυνες  περιοχές 

Πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη  είναι να ενημερώνονται σε τέτοιες περιπτώσεις ακόμη και 

ενυπογράφως οι κτηνοτρόφοι από τις   Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και με τη 

συνδρομή της Αστυνομίας 
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ΔΕΗ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Ο εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ –ΑΕ (ΔΕΗ)  τόνισε ότι η πολιτεία και η Περιφέρεια έχουν εξοφλήσει τις 

υποχρεώσεις των  για τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια  και επομένως είναι σε άμεση ετοιμότητα 

λειτουργία  από άποψη τουλάχιστον παροχής ηλεκτρικής   ενέργειας.  

 Αναφέρθηκε επίσης στην μη   ανταπόκριση εκ μέρους των ΤΟΕΒ  στην  πρόταση  της ΔΕΗ  για 

ανύψωση των σημείων ηλεκτροδότησης  των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων. 

 

ΟΣΕ ΑΛΕΞ.ΠΟΛΗΣ/Δ’ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΗΣ 

 

Η εκπρόσωπος του ΟΣΕ Αλεξ/πολης   τόνισε ότι παρότι τα τελευταία δέκα χρόνια το σιδηροδρομικό 

δίκτυο του ΟΣΕ  εκσυγχρονίστηκε  χωρίς όμως να διαφοροποιηθεί η χάραξη, όπου σε πολλά σημεία 

διέρχεται πολύ κοντά από τον ποταμό Έβρο  κυρίως στο βόρειο τμήμα του Νομού με αποτέλεσμα σε 

αύξηση της στάθμης του ποταμού  να διακόπτεται η κυκλοφορία από Μαράσια  έως Δίκαια 

Τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζεται και πρόβλημα στην περιοχή Θυμαριάς – Τυχερού  που 

παραμένει η γραμμή μέσα στα νερά. 

Ζήτησε  την άμεση ενημέρωση εκ μέρους της Πολιτικής Προστασίας για ενδεχόμενη αύξηση της 

στάθμης του ποταμού προκειμένου να προβαίνει ο ΟΣΕ  στον έλεγχο της γραμμής  και την διακοπή 

της κυκλοφορίας όπου κρίνει για την ασφάλεια των επιβατών. 

Ζήτησε την προφορική ενημέρωση εκ μέρους των ΟΤΑ ή της Περιφέρειας όταν γίνονται εργασίες εκ 

μέρους των όπου εμπλέκεται σιδηροδρομικό δίκτυο για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. 

 

ΕΚΑΒ -9 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 Ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ    τόνισε ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα  εκ μέρους των ,αναφέρθηκε 

στη δύναμη του ΕΚΑΒ, το οποίο διαθέτει μόνο πέντε ασθενοφόρα για ολόκληρο το Νομό  που 

εδρεύουν  ένα στην Ορεστιάδα - ένα στο Διδ/χο- ένα στις Φέρες ή Προβατώνα   και δύο στην 

Αλεξ/πολη. 

Ζήτησε  στα σχέδια εκκένωσης  των Δήμων  να αναφέρονται οι κάτοικοι οι οποίοι είναι ανήμποροι ή 

κατάκοιτοι  και δεν μπορούν να μετακινηθούν με άλλο τρόπο  παρά μόνο με ασθενοφόρο, και τα 

σχέδια αυτά των Δήμων να κοινοποιούνται και στο ΕΚΑΒ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

Εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικής  Προστασίας  αναφέρθηκε  στην ιστοσελίδα της Δνσης  από 

όπου οι υπηρεσίες μπορούν να αντλούν πληροφορίες  σχετικά με το ύψος της στάθμης   σε 

συγκεκριμένα σταθμήμετρα  του ποταμού,   πληροφορίες σχετικές με επιδείνωση καιρού  και άλλες 
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πληροφορίες  απαραίτητες  για φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης 

κατάστασης. 

Το τμήμα  πάντοτε ενημερώνει έγκαιρα  για ενδεχόμενες αυξήσεις των νερών των ποταμών (Έβρου – 

Άρδα – Ερυθροποτάμου)   που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες, όλους τους εμπλεκόμενους   

φορείς. 

Τηρεί στοιχεία  με μηχανήματα  τόσο της Περιφ. Ενότητας Έβρου όσο και ιδιωτικά  που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

Για ακόμη μία φορά  οι εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων  που συμμετείχαν  στην παρούσα 

σύσκεψη  δήλωσαν τη συμβολή τους όταν και όποτε χρειασθεί   σε  περιπτώσεις  αντιμετώπισης 

πλημμυρών. 

 

 

 

          Ο  Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π  ΕΒΡΟΥ 

                 Αντιπεριφερειάρχης 

                   

 

                               Πέτροβιτς   Δημήτριος 
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