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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 14.11.2014 
 
 

Θέµα:Σχεδιασµός και ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κιν-
δύνων που προέρχονται από εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και 
αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014-
2015 

Σχετικά: α. Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, 
(ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 

β. Π.∆.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισµός Γεν. Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας. 

γ. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστα-
σίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 

δ. Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των 
αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 

ε. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 6658/21.10.2014 (Α∆Α: 7ΧΑ4Ι-Γ00) έγγραφο της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαι-
νοµένων» 

στ. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 6785/24.10.2014 (Α∆Α: ΩΝΩ∆Ι-ΚΘΙ) έγγραφο της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 
2014 – 2015» 

Στο ΣΟΠΠ προσκλήθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Μέλη ΣΟ.Π.Π.ΠΕ.   

• Περιφερειακός Σύμβουλος συμπολίτευσης τον κ. Τσαλικίδη Νικόλαο 

με αναπληρωτή τον κ. Μουσταφά Μετίν 

• Περιφερειακός Σύμβουλος μειοψηφίας κ. Δαμιανίδης Παύλος 

με αναπληρωτή τον κ. Μουμίν Ριτβάν 

• Δήμαρχος Κομοτηνής 

• Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών 
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• Δήμαρχος Αρριανών 

• Δήμαρχος Ιάσμου 

• Δήμος Κομοτηνής Γρ.Πολ.Προστασίας & Τεχνική Υπηρεσία 

• Δήμος Μαρώνειας-Σαπών Γρ.Πολ.Προστασίας & Τεχνική Υπηρεσία 

• Δήμος Αρριανών Γρ.Πολ.Προστασίας & Τεχνική Υπηρεσία 

• Δήμος Ιάσμου Γρ.Πολ.Προστασίας & Τεχνική Υπηρεσία 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ.Προστασίας Αποκενρτωμένης Δ/νσης 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ.Προστασίας Περιφ.Α.Μ.Θ. 

• Αυτοτελες Τμημα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΑΜΘ 

• Στρ/κος Διοικητής 4
ου

 Σώματος 

• Δ/ντης Αστυνομικής Δ/νσης Ροδόπης 

• Εκπρόσωπος Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης ΠΑΜΘ 

• Δ/της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ροδόπης 

• Δ/της 4
ης

  ΕΜΑΚ 

• Εκπρόσωπο Λιμενικής αρχής Νομού Ροδόπης 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Π.Ε. Ροδόπης 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ροδόπης 

• ΧΧΙ ΤΘΤ & 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 

• Διοικητής Νοσοκομείου Κομοτηνής  

• Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΑΜΘ 

• Γενικός Δ/ντης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΑΜΘ 

• Γενικός Δ/ντης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ 

• Εκπρόσωπος ΤΕΕ 

2. Εθελοντικές ομάδες  

• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Ροδόπης 

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφ. Τμήμα Ροδόπης 

• Κυνηγητικός Σύλλογος Ροδόπης 

• Μοτοσυκλετιστίκος Όμιλος Ροδόπης 

• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

• Ραδιοερασιτέχνες 

• Αερολέσχη Κομοτηνής 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  
• Ιερά Μητρόπολης Μαρώνειας – Κομοτηνής 

• Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 

• Εγνατία Οδος Α.Ε. 

• Δ.Ε.Η  Ροδόπης  

• Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• Ο.Τ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

• Ο.Σ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

• Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης  

• Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

• Δ/νσεις Α,Β γραφείων Μειονοτικών σχολείων 

• ΕΚΑΒ Ροδόπης 
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Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1. Μέλη ΣΟ.Π.Π.ΠΕ.   

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.Θ. – Π.Π.  Μανούσης Ε. 

• Περιφερειακοί Σύμβουλοι συμπολίτευσης   Τσαλικίδης Ν., Μουσταφά Μετίν, Χοσέ Μ. Ισμαήλ 

• Δήμος Κομοτηνής    Ευτυχιάκος Α., Τζεντίδης Θ., Ζηλούδης Γ. 

• Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής    Μουσμουλίδης Α. 

• Δήμος Μαρώνειας-Σαπών    Κλωνίδης Α. 

• Δήμος Αρριανών     Μολλά Ισμαήλ, Κασαάπ Αχμέτ, Χαριτοπούλου Ε. 

• Δήμος Ιάσμου     Μπαλκουρανίδης Χ. , Ζέκος Χ. 

• Εκπρόσωπος Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης ΠΑΜΘ Ζιώγας Γ. 

• Δ/της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ροδόπης  Παπάζογλου Κ. 

• Δ/της 4
ης

  ΕΜΑΚ     Κούτρας Σ. 

• Π.Ε.Π.Υ.Δ. ΑΜΘ     Κουτσογιάννης Ε., Φουρουτζλης Ε. 

• Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης  Γκουμπίλη Κ. 

• Δ/νση Δασών Π.Ε. Ροδόπης   Γκοτζαρίδου Μ. 

• Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης  Δενεκτσής Κ., Πατωνίδης Δ., Βλάχος Α. 

• Δ/νση Πολιτικής Γης Π.Ε. Ροδόπης   Σταμπούλογλου Ε 

• ΧΧΙ ΤΘΤ      Καρατόλιος Α. 

• 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ     Αρμένης Α. 

2. Εθελοντικές ομάδες  

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Τμήμα Ροδόπης Μήτση Α. 

• Ορειβατικός Σύλλογος Ροδόπης   Κούτρας Σ. 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  
• Εγνατία Οδος Α.Ε.    Ξανθοπούλου Ε. 

• Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.     Ανδρέου Γ., Κηπουρός Γ. 

• Ο.Σ.Ε.       Ζάχαρη Ε., Ζαφειριάδου Μ. 

• Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης   Τσέκης Χ. 

• Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης   Ματζίρης Κ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλω να σας καληµερίσω, καταρχήν, που είστε όλοι εδώ. Λείπει 

απλώς εκπρόσωπος της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, γι ’ αυτό περιµέναµε. Και είναι 

σηµαντικός ο ρόλος της αστυνοµίας. Εν πάση περιπτώσει όµως, θα ξεκινήσουµε. 

∆υο λόγια θα πω εγώ, εισαγωγικά. Όπως γνωρίζετε, σε κάθε Περιφερειακή Ενό-

τητα, µε βάση το νόµο τρείς χιλιάδες δεκατρία του ∆ύο Χιλιάδες ∆ύο, άρθρο 

δώδεκα (Ν.2013/2002/Αρθρ.12), συγκροτείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτι-

κής Προστασίας, το ΣΟΠΠ. Έχουµε λοιπόν, όλοι εµείς που αποτελούµε αυτό το 

όργανο, την ευθύνη να συγκεντρώσουµε και να επεξεργαστούµε τις προτάσεις 

για το σχέδιο πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Ο 

στόχος, µας σήµερα είναι, ο σχεδιασµός και η οργάνωση σε θέµατα πρόληψης, 

ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών και φυσικά ο 

συντονισµός και η διάθεση όλων των υπηρεσιών και των µέσων, για την αντιµε-
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τώπιση των παραπάνω στόχων. Αρκετές απ’ τις προληπτικές ενέργειες που πρέ-

πει να γίνουν και όπως µου τις έδωσε, τριάντα ένα (31) στον αριθµό, η Πολιτική 

Προστασία, εγώ κάποια γενικά µόνο θα αναφέρω. Γνωρίζετε ότι οι βροχοπτώσεις 

ήδη είναι όλο και περισσότερο έντονες. Άρα, ο καθαρισµός ρεµάτων. Η πρόληψή 

µας εκεί όπου µπορούν να εντοπιστούν καταστροφές από βροχοπτώσεις. Η ετοι-

µότητά µας σε χιονοπτώσεις. Η προµήθεια σε αλάτι. Ο έλεγχος της στάθµης, ή 

των αναχωµάτων κυρίως, της λίµνης Βιστωνίδας, όπου µπορεί να υπάρξουν προ-

βλήµατα. Είναι κάποια, που θεωρώ εγώ πιο σηµαντικά. Θα πρότεινα όµως να τα 

εξηγήσουν αυτά οι καθ’ ύλην αρµόδιοι. Ο κύριος Χουβαρδάς είναι ∆ιευθυντής 

Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρειά µας, να τα εξηγήσει πιο αναλυτικά. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Λοιπόν, να σας καληµερίσω και εγώ µε τη σειρά µου και να σας 

ευχαριστήσω για τη συµµετοχή σας στο Συντονιστικό. Όπως ξέρετε, όλοι εσείς 

είστε ο µηχανισµός της Πολιτικής Προστασίας. Ουσιαστικά, η ∆ιεύθυνση Πολιτι-

κής Προστασίας είναι η οµπρέλα, µε βάση την οποία ειδοποιείστε για να δράσετε 

όταν υπάρχουνε κάποια φαινόµενα. Αυτό που µας βάζει στην πρίζα και στις χιο-

νοπτώσεις αλλά και στα έντονα καιρικά φαινόµενα και στις βροχοπτώσεις, ουσι-

αστικά είναι η ΕΜΥ. Η οποία εκδίδει τα δελτία καιρού. Τυχαίνει πολλές φορές οι 

προβλέψεις αυτές να έχουνε κάποια αστοχία. Αυτό δε σηµαίνει ότι οι υπηρεσίες 

µας δε θα πρέπει να είναι έτοιµες για να αντιµετωπίσουνε αυτά τα φαινόµενα. 

Όλοι σας, λογικά όταν βγαίνει ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινοµένων, τίθεται 

την υπηρεσία σας σε κατάσταση ετοιµότητας, ώστε να µπορεί να επέµβει όταν 

συµβεί κάτι. Άρα, αν κάποιος απ’ τους φορείς δεν παίρνει ούτε τα email µας, 

είτε τις ειδοποιήσεις µας, θα πρέπει να µας το δηλώσει εδώ πέρα, ή να δώσει 

κάποιο άλλο emai, ώστε όλοι να έχετε την ενηµέρωση αυτή που πρέπει να έχε-

τε, για να δράσετε. Από εκεί και πέρα η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης έχει την 

ιδιαιτερότητα να έχει πολλές Ιρλανδικές διαβάσεις. Στο περσινό ΣΟΠΠ αποφασί-

στηκε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων να προµηθεύσει µε αλυσίδες τις Αστυνοµι-

κές Αρχές, γιατί από το νόµο οι Αστυνοµικές Αρχές είναι αυτές οι οποίες έχουν 

την ευθύνη διέλευσης στους δρόµους. Αυτοί απαγορεύουν την κυκλοφορία. Άρα, 

όταν κρίνει η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ότι δεν πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία στις 

Ιρλανδικές διαβάσεις, τις κλείνει. Θα ακούσουµε όλους τους Φορείς και ο κύριος 

Αντιπεριφερειάρχης θα αποφασίσει για το τι θα πρέπει να γίνει και αυτή τη χρο-

νιά, ως προς τις αλυσίδες ή κάποιο άλλο µέσο, για τις Ιρλανδικές διαβάσεις. Από 

κει και πέρα µιλάµε για χιονοπτώσεις. Η κατεύθυνση που έχουµε απ’ τον Περι-

φερειάρχη µας, είναι να υπάρχει µια ενιαία αντιµετώπιση της Περιφέρειας. ∆η-

λαδή, να µην έχουµε θέµατα, δρόµος που ανήκει στη µία Περιφερειακή Ενότητα 

και δρόµος που ανήκει στην άλλη Περιφερειακή Ενότητα και οι δύο (2) πρέπει 

να ‘ναι καθαροί. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει µια συνεννόηση των δύο (2) Τεχνι-

κών Υπηρεσιών στα όµορα σηµεία ώστε, όταν λέµε ότι καθαρίζεται ένας οδικός 

άξονας, να καθαρίζεται ένας οδικός άξονας ολόκληρος. Να υπάρχει δηλαδή, µια 

συνέργεια των συνεργείων που θα καθαρίζει από χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια. 

Τα θέµατα του καιρού, όπως ξέρετε είναι απρόβλεπτα και σε πολλές περιπτώσεις 

δεν µπορεί να προβλεφθεί που θα πέσει η ποσότητα του νερού. Γενικά η Μετεω-
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ρολογική Υπηρεσία µας λέει για ποσότητα υετού, ο οποίος όµως δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί που θα πέσει. Άρα, ανά πάσα στιγµή όταν έχουµε ένα καιρικό 

φαινόµενο πρέπει οι σχάρες των οµβρίων να είναι καθαρές. Που είναι δουλεια-

του ∆ήµου ουσιαστικά και νοµίζω ότι οι περισσότεροι ∆ήµοι δουλεύουν καλά σε 

αυτόν τον τοµέα. Αλλά επίσης υπάρχουν και σηµεία, τα οποία όλοι τα ξέρετε – 

στον Ίασµο για παράδειγµα – όπου συνέχεια στο ίδιο σηµείο, στο ίδιο σηµείο, 

έχουµε πρόβληµα. Εκεί κάτι θα πρέπει να κάνουµε ως προς τους χρόνους από-

κρισης των υπηρεσιών, ώστε να µην είναι για πολύ ο δρόµος κλειστός. ΜΕΛΟΣ:  

ΜΕΛΟΣ: Στον Ιασµό, πάνω στον δρόµο είναι; 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Στο Κοπτερό, ναι. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Τέσσερα (4) λέει η Πυροσβεστική. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Οι εγκύκλιοι πρέπει να είναι ουσιαστικά το Ευαγγέλιό µας. ∆ιαβά-

ζουµε όλοι, για να ξέρουµε και την ποιες είναι οι ευθύνες του κάθε φορέα και να 

µπορούµε να συντονιστούµε καλύτερα. Όλοι µας είµαστε µια αλυσίδα. Η πληρο-

φόρηση πρέπει να έρχεται στη Πολιτική Προστασία, η οποία συντονίζει. Άρα, 

πρέπει να ξέρουµε τι είναι ανοιχτό, τι δεν είναι.  

Εκπρόσωπος της Εγνατίας: Έχουµε ήδη µια επικοινωνία, ώστε να µας δοθεί σε 

on l ine µορφή και τα σηµεία τα οποία θα κλείνουν και τα λοιπά.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Άρα θα πρέπει να έχουµε και την πληροφόρηση για να ενηµερώ-

νουµε, να ενηµερώνουµε και ‘µείς τον κόσµο µέσω των… µέσω των site ή µέσω 

του τύπου. Σε γενικές γραµµές, αυτά. Θ’ ακούσουµε όλους τους Φορείς που θα 

καταγράψουνε και θα µας πουν τα επικίνδυνα σηµεία και µε βάση τα αντιπληµ-

µυρικά έργα που έχουν γίνει και τις παρεµβάσεις που έχουν γίνει, που θεωρού-

νται επικίνδυνα, ώστε να εντοπιστούν ποια είναι τα hot σηµεία και από κει και 

πέρα να παρθούν αποφάσεις ως προς τα σηµεία τα οποία µπορούν να ξαναδηµι-

ουργήσουνε πρόβληµα. Σκοπός µας είναι όσο, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα να 

φτάσουµε στο πρόβληµα και αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η πληροφόρη-

ση για να φτάσουµε πιο έγκαιρα. Ίσως να ξαναπάρω το λόγο όταν θα ‘ρθει η 

Αστυνοµία, γιατί µε βάση το νόµο αυτή που πληροφορεί, είναι Αστυνοµία. Είναι 

εικοσιτετράωρη βάση και είναι αυτή που πληροφορεί την Πολιτική Προστασία 

για τα διάφορα γεγονότα. Άρα, εκεί πέρα είναι το κλειδί ως προς την ενηµέρω-

ση. Επίσης ως προς τις χιονοπτώσεις – και δω είναι ένα λεπτό σηµείο, που πάλι 

η Αστυνοµία παίζει το ρόλο. Πολλές φορές µας έρχονται πληροφορίες από διά-

φορους υπαλλήλους ∆ήµων. Εµείς τι λέµε. Επειδή δεν µπορούµε να εξακριβώ-

σουµε αν ένας δρόµος είναι όντως κλειστός ή αν είναι υπερβολικά αυτά που λέει 

κάποιος υπάλληλος, λέµε: «Πάρτε την Αστυνοµία. Να διαπιστώσει η Αστυνοµία 

ότι δεν υπάρχει βατότητα στο δρόµο ώστε µετά, απ’ τη σειρά µας να στείλουµε 

αλατιέρα». Εκτός βέβαια αν µας πει ο Αντιπεριφερειάρχης, Εκτελεστικός Γραµ-

µατέας ότι όντως πρέπει να στείλουµε και µε βάση αυτή την πληροφορία, που 

τυχόν έχουµε, που δεν προέρχεται απ’ την Αστυνοµία. Λοιπόν, αυτά από µένα. 

∆εν ξέρω, ο κύριος Μανούσης;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ την Απονεκρωµένη ∆ιοίκηση, είναι ο αναπληρωτής του κυρίου 

Μαµαρίκα. 

ΜΕΛΟΣ: Καληµέρα. Ως µη τοπικός να αυτοσυστηθώ. Είµαι ο Προϊστάµενος του 

Τµήµατος Σχεδιασµού και Πρόληψης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και 

αντικαθιστώ τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης. Τον κύριο Χρήστο 

Μαµαρίκα. Συµµετέχουµε σήµερα σ’ αυτό το διπλό συντονιστικό όργανο Πολιτι-

κής Προστασίας µε διπλό αντικείµενο τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, καθώς 

και τα πληµµυρικά φαινόµενα. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Χουβαρδάς ο βα-

σικός πυρήνας για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που σχετίζονται τόσο µε τα 

πληµµυρικά φαινόµενα και την αντιµετώπισή τους, όσο και µε τις χιονοπτώσεις, 

είναι οι εγκύκλιες διαταγές της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Αν 

σταθούµε σε αυτές, που οφείλουν να είναι και ο βασικός µας οδηγός, θα πρέπει 

να δούµε ότι το φετινό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας, διεξάγεται 

υπό το πλαίσιο του νέου νόµου που ψηφίστηκε στις αρχές του ∆ύο Χιλιάδες ∆ε-

κατέσσερα (2014), για την αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστι-

κού Σώµατος και Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και ο οποίος έχει 

θέσει ο σαράντα δύο σαράντα εννέα του ∆ύο Χιλιάδες ∆εκατέσσερα (4249/2014) 

και το οποίο έχει θέσει νέα στοιχεία και τις δράσεις Πολικής Προστασίας και τα 

οποία ενσωµατώθηκαν στις φετινές εγκυκλίους και για τα δύο (2) φαινόµενα αυ-

τά. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σηµασία στις φετινές εγκυκλίους δίνεται στην 

κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπήρξαν το προηγούµε-

νο χρονικό διάστηµα αλληλογραφία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστα-

σίας προς εµάς, προς τη ∆ιοίκηση και προς τις, στους δύο (2) βαθµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στις Περιφέρειες και στους ∆ήµους, σχετικά µε τη διαδικασία αυ-

τή. Αυτές οι διαδικασίες πλέον σ’ ένα εκτενές κείµενο, ενσωµατώθηκαν στην ου-

σία τους µέσα στις δύο (2) εγκυκλίους, που συζητάµε σήµερα. Το ένα ήταν αυ-

τό. Το δεύτερο (2ο) βασικό στοιχείο που ‘χουν πλέον, έχει ενσωµατωθεί στις 

φετινές εγκυκλίους είναι η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων και για τα 

χειµερινά φαινόµενα και για τις πληµµύρες. Κατ’ αναλογία µε τις δασικές πυρκα-

γιές και µε την ανάµειξη των εθελοντικών οργανώσεων, έτσι όπως ο νόµος ορί-

ζει, εντεταγµένες στο Μητρώο και µε βάση τις δραστηριότητες για τις οποίες 

εντάχθηκαν στο Μητρώο, πλέον µπορούν αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις, επι-

χειρησιακά απ’ αυτούς που τις ενεργοποιούν, τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες 

και τις Περιφερειακές Ενότητες δηλαδή, να αξιοποιηθούν τόσο στην ετοιµότητα, 

τόσο και στην αντιµετώπιση. Αυτά χοντρικά για το γενικό πλαίσιο των εγκυκλί-

ων, έτσι όπως φέτος επικαιροποιήθηκαν και τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ µ’ αυτές 

τις τροποποιήσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ‘θελα να τονίσουµε στη σηµερι-

νή συνεδρίαση είναι ο κεντρικός πυρήνας των δράσεων Πολιτικής Προστασίας 

που και τα δυο (2) φαινόµενα που εξετάζουµε, που είναι διττός. Το ένα είναι η 

αντιµετώπιση κατά τη στιγµή που παρουσιάζονται τα φαινόµενα και που υπάρ-

χουν οι ζηµιές και το δεύτερο το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτενές και µέσα στις ε-

γκυκλίους αλλά και µέσα στη δράση όλων των φορέων, είναι η χειµερινή συντή-

ρηση. Χειµερινή συντήρηση, βάσει νόµου, έχει ξεκινήσει ήδη από το δεύτερο 
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(2ο) δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου και εκτείνεται µέχρι και την Άνοιξη, µέχρι 

και τον Απρίλιο. Εκεί ονοµατίζονται ξεκάθαρα οι φορείς χειµερινής συντήρησης, 

οι οποίοι οφείλουν κατά τη διάρκεια αυτή, να δρουν προληπτικά και να προετοι-

µάζουν την κατάσταση ώστε η αντιµετώπιση να είναι ευκολότερη. ∆εν θα ‘θελα 

να παραµείνω άλλο στη συζήτηση αυτήν. Νοµίζω ότι είναι σηµαντικότερο να δο-

θεί ο λόγος στους Τοπικούς Φορείς οι οποίοι αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα και 

τα σχεδιάζουν σε τοπικό επίπεδο. Νοµίζω ότι κλείνοντας αυτό που θα πρέπει να 

µείνει από τη συζήτηση, είναι ότι ο κάθε φορέας µε βάση την χωρική αρµοδιό-

τητά του, θα πρέπει να καταθέσει εδώ το βαθµό ετοιµότητας τον οποίο διαθέτει 

και το σχεδιασµό του, ώστε και τα δύο (2) σκέλη, δηλαδή η αντιµετώπιση κατά 

την παρουσία του φαινοµένου, αλλά και η διαρκής χειµερινή συντήρηση, τόσο 

για τις πληµµύρες όσο για τις χιονοπτώσεις, να πραγµατοποιηθούν µε τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο, για την µείωση των επιπτώσεων τόσο σε περιουσίες όσο και 

στους ανθρώπους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, που είναι και το αντι-

κείµενο της σηµερινής συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Αντιπεριφε-

ρειάρχη και τον κύριο ∆ιευθυντή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για 

το λόγο.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Να σας καληµερίσω. Νοµίζω ότι µε τους πιο πολλούς γνωριζόµα-

στε, ωστόσο οφείλω να πω κάποια πράγµατα ως άνθρωπος και της πράξης και 

της εκτέλεσης. Κάποια πράγµατα πολύ πιο συγκεκριµένα. Καταρχάς, θα ήθελα να 

επικαιροποιηθούν όλα τα στοιχεία, όλων των Φορέων, αρχής δεδοµένης από τα 

δικά µας, ώστε να έχουµε όλοι ένα κοινό πρωτόκολλο, ώστε να µπορούµε να 

µιλάµε. Να µπορώ να παίρνω τηλέφωνο και να επικοινωνούµε. Επειδή ήδη έχου-

µε περάσει ένα συµβάν στις αρχές του Σεπτεµβρίου και σ’ αυτούς τους δυόµισι 

(2,5) µήνες έχουµε τα θέµατά µας και µέσα τον Οκτώβριο στη Μελέτη, είναι ση-

µαντικό να έχουµε την άµεση πληροφόρηση. Στη Μελέτη, για παράδειγµα, αργή-

σαµε να µάθουµε για το συµβάν. Λείπει όµως ο υπεύθυνος µάλλον. Εποµένως, 

αυτή η άµεση ενηµέρωση είναι απαραίτητη σε, στο µέγιστο βαθµό. Σε επίπεδο 

Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειάρχη. Τα σηµαντικά σηµεία που έχουµε θέµα τα 

ξέρουµε. Και κάποια τα έχουµε δροµολογήσει κιόλας. Στο δρόµο του Ιάσµου, θα 

τα πει εδώ η υπεύθυνη υπηρεσία. ∆ε βλέπω και πέρσι το ‘χαµε πει κύριε Χου-

βαρδά, από την εµπειρία µας ως ∆ήµος Κοµοτηνής, σηµαντικό ρόλο παίζει το 

Πανεπιστήµιο. Εκεί, ο χώρος του, η καθαριότητα του χάνδακα, είναι πάρα πολύ 

σηµαντικό. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Να, να αποσταλεί έγγραφο. Μην έχουµε 

τα φαινόµενα του ∆ύο Χιλιάδες Εφτά (2007). Όπως και ο Στρατός. Θα παρακα-

λούσα πάρα πολύ να ‘χω ενηµέρωση, αν έχουν καθαριστεί οι τάφροι που διαπερ-

νούν τον χώρο αµέσως βόρεια του Ηφαίστου. Που είναι και πεδίο βολής. Εκεί 

µέσα υπάρχουν εκτεταµένοι χάνδες, το ξέρουµε σαν ∆ήµος. Είχαµε, γύρω στο 

Οκτώ (’08) τα ‘χαµε καθαρίσει. Θα πρέπει να το δείτε. Γιατί από κει υπερχειλί-

ζουν κι έρχονται προς τη Μαραθώνος. Έρχονται µέσα στη Κοµοτηνή. Αυτά είναι 

σηµαντικά κλειδιά, σηµεία κλειδιά που πρέπει από πιο µπροστά να τα δούµε, για 

να µην έχουµε πάλι τα ίδια φαινόµενα. Μια πολύ καλή συνεργασία που είχαµε µε 

τη ∆ΕΗ και ελπίζω – έτσι άµεσα στη Μελέτη ανταποκρίθηκαν και την άλλη µέρα 
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είχε αποκατασταθεί. – Και αυτή τη συνεργασία θέλουµε ώστε να µην µένουνε τα 

πράγµατα έτσι. Νοµίζω ότι σε γενικές γραµµές θα πρέπει ν’ ακούσουµε τώρα 

τους συγκεκριµένους, έτσι Φορείς για να δούµε, να εντοπίσουµε έτσι τα πιο ση-

µαντικά και τις παρεµβάσεις που πρέπει να κάνουµε. Ευχαριστώ απ’ την πλευρά 

µου. 

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Πυροσβεστική;  

ΜΕΛΟΣ: Η Πυροσβεστική δεν είναι για την πρόληψη, όσο για την καταστολή. 

Τώρα από κει και πέρα να πιαστώ για το θέµα της ενηµέρωσης, όπως έβλεπα την 

κυρία Κοσµίδου να κοιτάζει προς εµένα. Στην Μελέτη η πρώτη αναφορά που ή-

ταν ότι κάποιος έπεσε πάνω σ’ ένα στύλο.   

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Το πώς έπεσε δεν το ξέρω. Από κει και πέρα, σηκώθηκαν ορισµένα κε-

ραµίδια από τρείς (3), τέσσερις (4) στέγες. Τώρα γιατί έχουνε γίνει – απ’ ότι 

µαθαίνω – τόσες πολλές αιτήσεις, δεν το ξέρω.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: ∆εν είναι πολλές. 

ΜΕΛΟΣ: Τέλος πάντων. Θέλω να δούµε και το µετά. 

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Όταν έχουµε έντεκα, έντονα καιρικά φαινόµενα σε επίπεδο ∆ήµου ή 

Νοµού, Περιφερειακής Ενότητας, κάποιοι ζητάνε χαρτί από µένα, κάποιο έγ-

γραφο, ότι έχουµε έντονα καιρικά φαινόµενα στο Νοµό. ∆εν µπορώ να το βγάλω 

αυτό το έγγραφο εγώ. Θα το βγάλει ή η Πολιτική Προστασία. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Η αρµόδια υπηρεσία για το µετά είναι η ΕΜΥ. 

ΜΕΛΟΣ: Που θα τους κατευθύνω εγώ; Αυτοί θέλουν να πάρουν αποζηµιώσεις. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Σε ποιον θα τους στείλω; 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Είναι συγκεκριµένο. Στέλνουνε, φαξ, όπου παίρνουνε την αναφο-

ρά εκείνης της µέρας. Υπάρχει στο γραφείο αυτό το νούµερο 

ΜΕΛΟΣ: Όταν θα πάω εγώ σ’ ένα συµβάν… 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Μπορώ να του δώσω στοιχεία για το συµβάν. Μπορεί να υπάρξει δηλα-

δή κάποιος, να θέλει να πάρει κάποια αποζηµίωση. Όταν θα πάω σ’ αυτό το 

συµβάν εγώ µπορώ να του δώσω το δελτίο που έχω κάνει για κείνη την ηµέρα 

και ότι έγιναν αυτές κι αυτές οι ζηµιές. Όταν δεν πάω σ’ αυτό το συµβάν εγώ κι 

αυτός λέει ότι υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόµενα το οποία «εγώ χτυπήθηκα, 

αλλά θέλω να αποζηµιωθώ και θέλει η ασφαλιστική εταιρεία, έγγραφο ότι υπάρ-

χουν έντονα καιρικά φαινόµενα». Ποιος είναι αρµόδιος να το βγάλει αυτό; 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Είναι συγκεκριµένη διαδικασία. Για τη, για τις ασφαλιστικές εται-

ρείες, κάνουν αίτηση στη ΕΜΥ και τους… και τους δίνει η ΕΜΥ. Είναι συγκεκρι-

µένη διαδικασία. 
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ΜΕΛΟΣ: Γιατί είχαµε ένα τέτοιο ποιος θα το βγάλει; Θα το βγάλει ο ∆ήµος Κο-

µοτηνής; Θα το έβγαζε ο κύριος Παπαλεξίου; 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Όχι, όχι. 

ΜΕΛΟΣ: ∆εν το ήξερα αυτό. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: ΕΜΥ κατευθείαν. 

ΜΕΛΟΣ: Ωραία.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Είναι, υπάρχει συγκεκριµένο νούµερο. ∆εν το θυµάµαι απ’ έξω 

αλλά το έχουµε στο γραφείο. Όποιος παίρνει τηλέφωνο τον καθοδηγούµε. ∆εν 

υπάρχει θέµα σ’ αυτό.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Να στείλετε και ένα έγγραφο στους Φορείς. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Όχι η Πυροσβεστική µόνο την αναφορά του συµβάντος κάνει. 

ΜΕΛΟΣ: Εγώ µπορώ να τους δώσω µόνο αν πήγα στο συµβάν. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι, ναι. Σαφώς. 

ΜΕΛΟΣ: Γιατί µπορεί να έχω δεκαπέντε (15). Να πάω σε τρία (3) συµβάντα και 

να µου πουν τριάντα (30) άτοµα ότι είχαµε συµβάν. Ε, δε γίνεται αυτό. Το ∆ύο 

Χιλιάδες Εφτά (2007) είχε γίνει κάτι παρόµοιο τέλος πάντων. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Άµα θέλετε το µαθαίνω και τώρα, να το πω, να το ξέρει και το 

Σώµα. 

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Ναι, ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Τώρα, για την ενηµέρωση. Θέλω µια καλή ενηµέρωση οπωσδήποτε. 

Τώρα λείπει και η Αστυνοµία όπως είναι. Κατά φωνή. Θέλω καλή ενηµέρωση για 

οποιοδήποτε συµβάν. Για να ξέρω πως θα το αντιµετωπίσω. Πόσα αµάξια θα 

στείλω, τι αµάξια θα στείλω και τι εξοπλισµό. Ταυτόχρονα εδώ µαζί στην σύ-

σκεψη είναι και ο ∆ιοικητής της ΕΜΑΚ. Έχει ειδικό εξοπλισµό που ανάλογα. 

Μπορεί να χρειαστούν βάρκες. ∆εν τις διαθέτω εγώ. Όταν ξέρω τι γίνεται στο 

συµβάν, θα µπορέσω να στείλω τα ανάλογα υλικά για να µπορέσουµε να αντιµε-

τωπίσουµε το συµβάν. ∆ηλαδή ήρθε η αστυνοµία, αλλά ακόµα και η Πολιτική 

Προστασία, ότι πληροφορία έχει, να είναι καλή η πληροφόρηση. Όχι «έπεσε ένα 

αµάξι». Τι αµάξι έπεσε. Έχει κόσµο µέσα; ∆εν έχει κόσµο; Είναι µεγάλος σε ηλι-

κία; ∆εν είναι µεγάλος σε ηλικία; Κάπως έτσι. Τώρα, οι Ιρλανδικές διαβάσεις έ-

χουν αποτυπωθεί, νοµίζω είναι δέκα (10). Απ’ την Πολιτική Προστασία, απ’ τον 

κύριο Παπαλεξίου. Ειπώθηκε για την Αστυνοµία. Να µπορέσει να γίνει η αστυνό-

µευσή τους. Εγώ πιστεύω δεν προλαβαίνει η Αστυνοµία. Ας τους δούµε και, και 

σαν ∆ήµοι. ∆ηλαδή, έχει ας πούµε ο ∆ήµος Κοµοτηνής τέσσερις (4) Ιρλανδικές 

διαβάσεις; Ας πάει στις δύο (2) η Αστυνοµία, στη µία (1) διάβαση να πάει κά-

ποιος απ’ το ∆ήµο. Να απλώσει κώνους. ∆ηλαδή, το να έχουµε έντονα καιρικά 

φαινόµενα σε δέκα (10) σηµεία στην Περιφερειακή Ενότητα και να πάει και στα 

δέκα (10) σηµεία η Αστυνοµία, δε θα ‘χουµε αστυνοµικό όργανο πουθενά. Απλά 

πράγµατα. 

ΜΕΛΟΣ: Αυτό µπορεί να γίνει.  

ΜΕΛΟΣ: Σε συνεννόηση µε την Αστυνοµία. 
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ΜΕΛΟΣ: Ναι, σε συνεννόηση µε την Αστυνοµία, κάποια στιγµή να στέλνει η Α-

στυνοµία, κάποια στιγµή να στείλουν οι ∆ήµοι. Ή ακόµα και τα, οι οικισµοί. Ο 

οικισµός που είναι πιο κοντινά… 

ΜΕΛΟΣ: Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα να βοηθήσουµε την Αστυνοµία. Αλλά πρέ-

πει να µας δώσει εντολή η Αστυνοµία. Εγώ, κατά τη γνώµη µου, θα πάω, θα δω 

ότι είναι µισή πιθαµή το νερό και να πω να κλείσει η Ιρλανδική διάβαση. Η Α-

στυνοµία θα ‘ναι αυτή που θα µας πει. Ναι, να την βοηθήσουµε. Να µας πει: 

«πάτε κλείστε εκεί, εκεί και εκεί». Θα πάµε εµείς να τα κλείσουµε. Εµείς θα έ-

χουµε, έχουµε τη δυνατότητα να την κλείσουµε. Αλλά…. 

ΜΕΛΟΣ: …ποιος θα µας δώσει εντολή; Αν δε µας δώσει η Αστυνοµία εντολή, η 

οποία θα ‘ναι και υπεύθυνη. Εάν είναι ένα (1) µέτρο το νερό εγώ µπορώ να πω: 

«Εγώ περνάω µε τ’ αυτοκίνητο το δικό µου. Έχω φορτηγά. Περνάω».  

ΜΕΛΟΣ: Και µε ποιο τρόπο. 

ΜΕΛΟΣ: Το, «ποιο τρόπο» ήτανε πως θα τον κλείσεις το δρόµο; Αυτό εννοείς;  

ΜΕΛΟΣ: Α. ∆εν ξέρω. Αυτό πρέπει να υπάρξει κάποιο τέτοιο και να πούµε ότι 

στους δέκα (10) πόντους…. Τι να πω; Ότι από κει και πέρα ότι δεν περνάει αµά-

ξι. Τι να πω. Είναι και θέµα οδηγού. Είναι θέµα οχήµατος. Τρακτέρ έχουν βγει 

απ’ έξω. Τι να πω. Πέρασε τρακτέρ µες την Ιρλανδική διάβαση και το χάσαµε. 

ΜΕΛΟΣ: Μήπως πρέπει να υπάρξει…. 

ΜΕΛΟΣ: Να καταλήξουµε σ’ αυτό. ∆ηλαδή, σε τι ύψος και µετά πρέπει να κλεί-

νουν οι διαβάσεις. 

ΜΕΛΟΣ: Ο µετρητής στάθµης, εννοείτε, ότι έγινε στον Έβρο να το κάνουµε και 

στις διαβάσεις αυτές τις δικές µας; 

ΜΕΛΟΣ: Να µπορέσει να µπει µία σταδία. Έτσι; Που να φαίνεται το ύψος του 

νερού. 

ΜΕΛΟΣ: Οπότε τοποθετούνται δέκα (10) πάσσαλοι οπότε αν το νερό φτάσει στη 

γραµµή του πασσάλου… 

ΜΕΛΟΣ: Είναι λογικό. Κόκκινη γραµµή. 

ΜΕΛΟΣ: …κόκκινη γραµµή, αµέσως κλείνουµε τον δρόµο.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Τα πασσαλάκια της ΕΜΑΚ. Τα πασσαλάκια όταν βάζουν αλυσίδες. 

Σε ποιό σηµείο τα βάζουµε έξω.  

ΜΕΛΟΣ: Τρία (3), τέσσερα (4) µέτρα έξω.  

ΜΕΛΟΣ: Τουλάχιστον όταν οι διαβάσεις είναι µεγάλες δηλαδή… 

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: ∆εν το πιάνει καθόλου; Ας πούµε στα δέκα (10) εκατοστά.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εν το πιάνει καθόλου. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ωραία. Αυτή τη στιγµή έχετε αλυσίδες για όλα τα σηµεία; 

ΜΕΛΟΣ: Εµείς απ’ το ∆ήµο Κοµοτηνής; 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Απ’ την Περιφέρεια, απ’ την Περιφέρεια.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ωραία… 
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ΜΕΛΟΣ: …ότι ο άλλος θα περάσει… άµα θέλει να περάσει, περνάει.  

ΜΕΛΟΣ: Όχι όσοι έχουν περάσει παλιά, έχουν περάσει γιατί δεν είχε αλυσίδες; 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ως προς αυτό που είπατε πριν, είναι πιστοποιητικό καιρικών συν-

θηκών. Το τηλέφωνο της ΕΜΥ είναι (2019699051) και το φαξ το οποίο στέλνει 

την αίτηση ο πολίτης, είναι (2109646646).  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Και επίσης αυτό που είπα πριν, τώρα που είναι και ο υπεύθυνος 

απ’ την Αστυνοµία. Θα παρακαλούσαµε, όποτε γίνεται διακοπή κυκλοφορίας, 

όπως το στέλνετε στα ΜΜΕ, να το στέλνετε και στην ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προ-

στασίας, είτε µε email, είτε µε φαξ. Στα ΜΜΕ το στέλνετε µε email. Άρα, βάλτε 

και µας στους αποδέκτες σας, ώστε να ξέρει και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Πε-

ριφερειάρχης και ο Εκτελεστικός τι έχουνε κλείσει στην Περιφερειακή Ενότητα. 

Να έχουµε την ενηµέρωση. Ναι.  

ΜΕΛΟΣ: Καληµέρα και από µένα. Εγώ είµαι εκπρόσωπος του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Εί-

ναι πρώτη µου φορά, συµµετέχω σ’ αυτό το όργανο. Σίγουρα ο συντονισµός εί-

ναι πάρα πολύ σηµαντικός. Αυτό όµως που βλέπω σήµερα εδώ, είναι ότι δεν υ-

πάρχει καταρχάς µια βάση δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων η οποία θα πρέπει µε 

κάποιο τρόπο ηλεκτρονικό ή όχι να ενηµερώνεται άµεσα σ’ όλους τους Φορείς. 

Θα ήθελα να µας το επιβεβαιώσεις Κώστα αν υπάρχει κάτι τέτοιο ή είναι κάτι 

που είναι παράληψή µου και δεν το γνωρίζω. ∆ηλαδή, το να υπάρχει ένα τηλε-

φωνικό κέντρο στην Πυροσβεστική ή στην Αστυνοµία ή στην Περιφέρεια ή στο 

∆ήµο, είναι καταρχάς βασική προϋπόθεση. Ή κάποιος άλλος τρόπος επικοινωνί-

ας. Το βασικό είναι αυτό. Με την Εκτελεστική Γραµµατέα, µε τον Αντιπεριφε-

ρειάρχη, µε τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά. Κατά δεύτερον 

µια περιοχή που έχει ζήσει έντονα καιρικά φαινόµενα, ουκ ολίγα. Τα ‘χουµε ζή-

σει και το Εφτά (’07) και στον ∆ήµο τότε και η κυρία Κοσµίδου έχει αντιµετωπί-

σει και εγω τότε ως Αντιδήµαρχος, το είχαµε ζήσει πάρα πολύ έντονα. Κάτι το 

οποίο δεν πρέπει να το ξαναζήσουµε σε καµία περίπτωση. Τι σηµαίνει αυτό. Για 

µένα. Η κρίκοι της αλυσίδας, που ανέφερες προηγουµένως, θα πρέπει να είναι, 

θα πρέπει να ‘ναι έτσι οργανωµένοι, ώστε να µην υπάρχει ποτέ κάποιος αδύνα-

µος κρίκος που θα φέρει σε κάποιες αντίστοιχες προϋποθέσεις την περιοχή. Η ο 

Στρατός για παράδειγµα, ήτανε ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας, στο να 

έχουµε χειρότερα, στην περιοχή του ποταµού που είχαµε συζητήσει. Ένα σχέδιο 

αντιµετώπισης. Για µένα είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν χαρτογραφηµένες Ιρλαν-

δικές διαβάσεις. Πολύ βασικό. Σε έκτακτες περιπτώσεις πως αντιδρούµε. Έχει 

αφοµοιωθεί κάποιο σύστηµα αντίδρασης; Ερωτήµατα τα οποία φαντάζοµαι είναι 

εύλογα για όλους µας. Ο συντονισµός για µένα είναι το βασικό. Και η επικοινω-

νία. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουµε αρχικά και µετά να δούµε κάθε Φορέας 

ποιον θα ‘χει εκπρόσωπο. Θα ήθελα εγώ δηλαδή να ‘χω στα χέρια µου ένα σχέ-

διο, από ανθρώπους οι οποίοι σε κάθε περίπτωση, θα ‘πρεπε να αντιδράσουν µε 

συγκεκριµένο τρόπο. Αλλά να είναι πιο περιγραφικό, αναλυτικό, µε συγκεκριµέ-

νες, όχι µε διάχυτες αρµοδιότητες. συγκεκριµένες. Όσο µπορούµε πιο συγκεκρι-
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µένες αρµοδιότητες, για να ‘χει ο καθένας το ρόλο του και να γνωρίζει αµέσως 

τι πρέπει να κάνει. Αυτά προς το παρόν, ευχαριστώ. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Λοιπόν, να πω δυο πράγµατα λίγο πάνω σ’ αυτά Νίκο. Όταν τε-

λειώνουνε τα ΣΟΠ, βγαίνει το συνολικό σχέδιο για τις πληµµύρες της Περιφέρει-

ας, όπου έχει µέσα και τα πρακτικά, το τι ειπώθηκε στο ΣΟΠ και έχει µέσα τα 

παραρτήµατα µε τα τηλέφωνα. Αν τυχών οποιοσδήποτε θέλει και από τώρα, υ-

πάρχουν επικαιροποιηµένα όλα τα τηλέφωνα, είναι το παράρτηµα Ι όπως το λέµε 

εµείς, όπου έχουν τα τηλέφωνα. Το ίδιο σχέδιο έχει και η Πυροσβεστική. Το ο-

ποίο το δίνει σ’ όλους τους Φορείς. Στην Περιφερειακή Ενότητα έχουνε κατα-

γράψει σε Google Earth, τα σηµεία των Ιρλανδικών διαβάσεων και τα τέσσερα 

(4), πέντε (5) σηµεία στα οποία υπάρχουν συνεχόµενα προβλήµατα. Αυτό όποιος 

θέλει το παίρνει. ∆ηλαδή υπάρχει στην υπηρεσία µας.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ή µπορούµε να το βάλουµε και στο internet. Ήδη έχουν βγει κά-

ποιες δυνατότητες µε πολύ χαµηλό κόστος. Το Google Map το Pro, που µπορεί 

κάποιος να βάλει σηµεία µέσα στο χάρτη. ∆εν ξέρω αν αυτά τα σηµεία πρέπει αν 

φαίνονται σ’ όλο τον κόσµο ή να υπάρχει διαβαθµισµένη πρόσβαση. Αλλά αυτό 

µπορούµε να το συζητήσουµε και να το δούµε. Αλλά, όλα αυτά µπορούν να υ-

πάρχουν. Η τεχνολογία µας το επιτρέπει ώστε όλα αυτά που λέµε να υπάρχουνε 

µέσα. Όπως έχουµε φτιάξει ένα αντίστοιχο πολύ ωραίο σύστηµα για τον Έβρο. 

Αλλά αυτά τα έχουµε. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Και µετά το πέρας του 

ΣΟΠΠ, µπορούµε να στείλουµε σε όποιον το επιθυµεί, αφού θα γυρίσει το χαρτί 

µε τα email του καθενός να τα στείλουµε… 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι. Βάλτε, βάλτε το email σας στο χαρτί που είναι κι όποιος θέλει 

ας βάλει ένα αστερίσκο, όποιος θέλει τα στοιχεία αυτά να του τα στείλουµε… 

ΜΕΛΟΣ: … όσων αφορά τις κόκκινες γραµµές. ∆ηλαδή πότε θα ενηµερώνεται 

κάθε Φορέας. Για να µην δηµιουργούµε αναστάτωση και µη προκαλούµε κι ένα 

πανικό γενικότερα. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Εµείς… 

ΜΕΛΟΣ: Απλά, η αντένα που πρέπει να δηµιουργήσει, αυτή τη στιγµή το συντο-

νιστικό όργανο, η αντένα της ενηµέρωσης, θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες 

κόκκινες γραµµές ας το πούµε, που είτε από την εµπειρία, είτε από το νόµο, µας 

θέτουνε την ευθύνη να το κάνουµε.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Κοίτα… 

ΜΕΛΟΣ: ∆ηλαδή, ποιες είναι αυτές οι κόκκινες γραµµές που πρέπει να ενηµερώ-

σει η Πυροσβεστική την Αστυνοµία και τα λοιπά; Μέσα από τη µια πρόγνωση της 

ΕΜΥ. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι. Αυτό είπα και στην αρχική µου εισήγηση. Καταρχήν υπάρ-

χουνε οι εγκύκλιοι. Οι εγκύκλιοι λένε τις αρµοδιότητες που έχει ο κάθε Φορέας. 

Έτσι; 

ΜΕΛΟΣ: Πότε θα ενηµερωθούν αυτοί. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Τι εννοείτε; 
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ΜΕΛΟΣ: Τα όρια ποια είναι. Να ορίσουµε τα όρια.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ο Φορέας ενηµέρωσης είναι η Αστυνοµία. ∆ηλαδή η πληροφορία 

που έρχεται στην Πολιτική Προστασία είναι απ’ την Αστυνοµία. Άρα, το βασικό 

κλειδί για την έγκαιρη επέµβαση του µηχανισµού της Πολιτικής Προστασίας, που  

είπαµε είµαστε όλοι εδώ µέσα, είναι η ενηµέρωση απ’ την Αστυνοµία. Εκεί είναι 

το κλειδί. Εάν δεν υπάρχει ενηµέρωση – είπαµε και για το θέµα της Μελέτης. 

Στο θέµα της Μελέτης το µάθαµε πολλές ώρες µετά. Τέσσερις (4) µε πέντε (5) 

ώρες µετά;  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Όχι, όχι. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Πόσο; 

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: ∆υο (2)… δυόµισι (2,5) ώρες περίπου µετά. ∆ηλαδή έγινε τρείς πα-

ρά τέταρτο και το µάθαµε πεντέµισι (5:30).  

ΜΕΛΟΣ: Τεσσερά… τέσσερις και τέταρτο (4:15) η ώρα µε ειδοποίησαν εµένα.   

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Τι ώρα; 

ΜΕΛΟΣ: Τέσσερις και τέταρτο (4:15) ειδοποίησαν εµένα. 

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Έγιναν αργά. Πάρα πολύ αργά.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Τέσσερις και τέταρτο (4:15) εσένα.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Ήταν αργά. Η Περιφέρεια, δηλαδή ο Περιφερειάρχης δεν µπορεί να 

το µαθαίνει αυτό δύο (2) ώρες µετά.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Ναι, ναι, ναι. Εσείς ήσασταν, εσύ εκεί. Πέντε και τέταρτο (5:15). 

Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Γύρω στις πέντε και τέταρτο (5:15) πήγαµε εµείς εκεί.   

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ε, ήταν καθυστερηµένη ενηµέρωση. Εκεί, εκεί πρέπει να δώσουµε 

δηλαδή. Γιατί πολλές φορές µου ‘χει τύχει η Πυροσβεστική να έχει πιο γρήγορα 

αντανακλαστικά απ’ ότι έχει η Αστυνοµία. ∆ηλαδή, σε συµβάν που µπορεί να ‘ναι 

πληµµύρα, µπορεί να µε ενηµερώσει η Πυροσβεστική, παρά Αστυνοµία. Ειδικά 

για τον Έβρο.  

ΜΕΛΟΣ: Αυτά είναι πράγµατα που πρέπει να διορθωθούν.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Ναι. Αυτό είπαµε. 

ΜΕΛΟΣ: Γιατί εδώ διακυβεύονται, είπαµε ανθρώπινες ζωές.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Αυτό είπαµε. 

ΜΕΛΟΣ: Νοµίζω ότι εάν το πάρουµε σωστά το θέµα, πρέπει µέσα στο δικό µας 

το Κέντρο, στο ΠΕΚΕ που λέµε, πρέπει να υπάρχει δικό σας όργανο. Τώρα θα 

µου πείτε «δεν υπάρχει κόσµος». Άµα αρχίσουµε και έχουµε πολλά συµβάντα, 

πρέπει οπωσδήποτε ένας σύνδεσµος δικός σας να είναι εκεί µέσα. Για να ενηµε-

ρώνεται άµεσα. Μπορεί να υπάρχει αποχιονισµός που εγώ δεν µπορώ να τον κά-

νω. Και να δίνει τα αµάξια από κει µέσα και να τα κατευθύνει. Αλλά υπάρχει 

πληροφόρηση. Η πληροφόρηση θα έρχεται πλέον στο δικό µας το Κέντρο. Όχι 

σε µένα εδώ. Στη βιοµηχανική περιοχή. Αυτό κάπως πρέπει να αντιµετωπιστεί.  
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ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: ∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα το Κέντρο µε το ΠΕΚΕ. Και σε µε-

γάλα συµβάντα πάµε και είµαστε παρών… 

ΜΕΛΟΣ: Όσων αφορά την πληροφόρηση που είπε ο κύριος… 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Γι ’ αυτό λέω. Η ουσία πάει εκεί. Επανδρώνει το ΠΕΚΕ. Το ΠΕΚΕ… 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Για όσους µιλάει. Για δεν ξέρουν… 

ΜΕΛΟΣ: …το δικό µας είναι επανδρωµένο είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσι-

τετράωρο.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: …όταν υπάρχει ένα συµβάν που είναι σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας ή Περιφέρειας δηλαδή είναι κάτι που ξεφεύγει στα όρια ενός ∆ήµου 

και είναι αρµοδιότητα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο συντονισµός γίνεται απ’ το 

ΠΕΚΕ. ∆ηλαδή απ’ το, απ’ το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής το οποίο βρίσκε-

ται στην βιοµηχανική περιοχή. Από κει γίνεται όλος ο συντονισµός. 

ΜΕΛΟΣ: Σε επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα, το ΠΕΚΕ επειδή είναι ο συντονιστής 

όλης της Επικράτειας, για το ∆ήµο µας και γενικά για το Νοµό, θα ήταν καλό ο 

∆ήµος να συµµετέχει µ’ ένα στέλεχος. Η Αστυνοµία µ’ ένα στέλεχος. Η Πολιτική 

Προστασία η δική σας, µ’ ένα στέλεχος. Ούτως ώστε, γιατί εµείς έτσι κι αλλιώς 

εµείς συνδράµουµε σ’ αυτό το οποίο µας καλεί η Πυροσβεστική και η Αστυνοµία. 

Εµείς πάντα συνδράµουµε. ∆ηλαδή όταν µας καλούν σ’ ένα συµβάν, θα πάµε ε-

µείς να συνδράµουµε αυτές τις υπηρεσίες. Με τα µέσα τα οποία µας λένε αυτοί. 

Παραδείγµατος χάριν «στείλτε µας ένα γκρέιντερ, ένα φορτωτή». Έχουµε ένα 

οδοστρωτήρα, την αλατιέρα και τα λοιπά. Ούτως ώστε αν µπορέσουµε να συ-

ντονιστεί ένα τέτοιο θέµα, αλλά να προσδιορίσουµε το χρόνο κατά τον οποίο θα 

πρέπει εµείς, όταν µας λέει το ΠΕΚΕ να πάµε εκεί, να ξέρουµε σε ποιο βαθµό θα 

πηγαίνουµε. Σε ποιο στάδιο. ∆ηλαδή, όταν τα καιρικά φαινόµενα είναι επικίνδυ-

να; όταν έχουν αρχίσει; ∆ηλαδή, ένας συντονισµός τέτοιος ούτως ώστε να υ-

πάρχει κάποιο στέλεχος από κάποια υπηρεσία, για να µπορεί να συντονίζεται για 

να γίνεται και ο συντονισµός. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε δηλαδή να συντονίσου-

µε εκεί. Ή το ΠΕΚΕ δίνει τις πληροφορίες και εµείς από κει µέσα, από το ΠΕΚΕ 

να µπορούµε να οργανώνουµε τις δικές µας τις υπηρεσίες.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Λοιπόν, λοιπόν ναι. Να πούµε κάτι. Σίγουρα είναι χρήσιµο το να 

υπάρχει αντένα στο ΠΕΚΕ, αλλά σαν όργανο Πολιτικής Προστασίας τις αποφά-

σεις τις παίρνει ο Αντιπεριφερειάρχης ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδη-

γίες του Περιφερειάρχη. Αν χρειαστεί να πάρει απόφαση, πρέπει να γίνονται ει-

σηγήσεις από το ΣΟΠΠ. Έτσι; Εµείς από τα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας 

βλέπουµε, έχουµε σαν ένα µίνι κέντρο επιχειρήσεων και ‘µείς, αλλά ο κάθε Αντι-

περιφερειάρχης όταν πρέπει να πάρει µια απόφαση, την παίρνει µετά από εισή-

γηση αυτού εδώ του οργάνου. Άρα, σε µια µεγάλη κρίση µπορεί το ΣΟΠΠ, είτε 

στον τόπο της κρίσης, είτε εδώ να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και να 

παίρνει αποφάσεις. Παίρνει αποφάσεις ο Αντιπεριφερειάρχης. Αλλά µε εισήγηση 

όλων, όλων των µελών του ΣΟΠ. Αυτή είναι η νοµοθεσία. Έτσι δεν είναι; 
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ΜΕΛΟΣ: Συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Συντονιστικό θα συνεδριάσει εκεί 

που είναι το συµβάν.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Τώρα για να συνεχίσω όσων αφορά τις πληµµύρες έχουµε να τα επικε-

ντρώσουµε. Η Αστυνοµία, θέλω αν θα υπάρξει πρόβληµα στην γέφυρα, στη γέ-

φυρα, την είσοδο της πόλης, να κόβει την κυκλοφορία. Όταν το φαινόµενο είναι 

σε εξέλιξη, δεν µπορώ να τραβήξω νερά από εκεί. Πρέπει να κλείσει, να κλείσει 

ο δρόµος. Τελείωσε αυτή η δουλειά. Θα τον βγάλει απ’ την παλιά οδό Ξάνθης.  

ΜΕΛΟΣ: Ναι, επειδή υπάρχουν αιτήσεις: «Έλα να τραβήξεις το νερό. Έλα να 

τραβήξεις νερό». Μα όταν εκείνη την ώρα πέφτει νερό µέσα σ’ εκείνο το πράγ-

µα, εγώ τι νερό να τραβήξω; Αν το φαινόµενο ηρεµήσει, µέσα σε µία (1) µε δύο 

(2) ώρες θα φύγει το νερό από µόνο του. 

ΜΕΛΟΣ: Άρα την είσοδο της πόλης…. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι. Όταν, όταν έχουµε πρόβληµα συνήθως δεν γίνεται έγκαιρα και 

πέφτουν αµάξια µέσα. Όσων αφορά τα πει και ο κύριος Μπαλκουρανίδης τα 

προβλήµατα µε το Κοπτερό, υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις ορισµένες φορές 

που έρχονται σε µένα απ’ την Πολιτική Προστασία. ∆ηλαδή υπάρχουν ∆ήµοι που 

γυρίζουν και µου ζητάνε να πάω να πλύνω την πλατεία. Την πλατεία ενώ εκείνη 

την ώρα υπάρχει το φαινόµενο σε εξέλιξη. Να, να πάω να πλύνω την πλατεία, να 

κάνω τι; ∆ηλαδή, δεν έχουµε άλλα πράγµατα να κάνουµε; ∆ηλαδή, κάπου οι ∆η-

µοτικοί Σύµβουλοι δεν ξέρω οι όποιοι, οποιοσδήποτε άλλος να ξέρει τι ζητάει. 

Τα σηµεία µέσα στην Κοµοτηνή τα ξέρουµε. Μαραθώνος, Ανδριανουπόλεως και 

τα λοιπά. Όσων αφορά εδώ στον οικισµό των Ροµά, δε θα µπορέσω να πάω µέ-

σα να τραβήξω νερά. Τα περισσότερα είναι ακάθαρτα, είναι από απολύµατα. 

Φροντίστε σαν ∆ήµος τα νερά να στέλνετε κάποιο βοθροφόρο να τα παίρνετε 

εκεί µέσα. ∆εν µπορώ να βάλω δικές µου αντλίες να βγάζουν. Συνήθως πάνε οι 

δικοί µου και δεν τους αφήνουν να φύγουν. Σε τέτοιο σηµείο. Αν θα ξαναδεχτώ 

από κει πέρα µέσα κλήση, δε θα στείλω κόσµο. Θα πάρω τηλέφωνο το ∆ήµο να 

στείλει το βοθροφόρο. ∆εν µπορώ να τραβήξω τέτοια νερά. Γιατί αν φύγω από 

κει εκείνη η αντλία θα παει να τραβήξει νερό απ’ το δικό σας το σπίτι, που θα 

είναι από λύµατα. ∆εν γίνονται τέτοια πράγµατα. Τώρα όσων αφορά αν υπάρ-

ξουν προβλήµατα σαν αυτά που έγιναν επάνω στον Έβρο και υπάρχει πρόβληµα 

σε κάποιο οικισµό µε νερά στα υπόγεια των σπιτιών, θα τα τραβήξω έξω. Αλλά 

συνήθως νερά µέσα από αυλές δεν µπορούµε να τραβήξουµε.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Τώρα µια που λέτε και αυτό, θα πρέπει και οι ∆ήµοι να κοιτάξουν 

ότι αντλιοστάσια έχουν και να τα ελέγξουν πριν γίνει, πριν έχουµε καιρικά φαι-

νόµενα. ∆ηλαδή δεν είναι δυνατόν να µη γίνεται έλεγχος. 

ΜΕΛΟΣ: Τα καιρικά φαινόµενα είναι σε εξέλιξη. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: …των αντλιοστασίων κατά τη χειµερινή περίοδο. 

ΜΕΛΟΣ: Είναι σε εξέλιξη. Τώρα το µεγαλύτερο πρόβληµά µας είναι η Βιστωνίδα. 

Ο ∆ήµος Ιάσµου νοµίζω την έχει; Τώρα τι γίνεται από κει, αν υπάρχουν οι αντλί-

ες. Κάποια στιγµή είχαν κλαπεί. Είχαν αντικατασταθεί. 
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ΜΕΛΟΣ: Ναι. Εκείνο είναι το µεγάλο πρόβληµα.  

ΜΕΛΟΣ: Τώρα εδώ µια παρένθεση. Υπάρχουν τρία (3) αντλιοστάσια του ∆ήµου 

Ιάσµου που είναι για το ∆ήµο Βιστωνίδας από το Γλυκονέρι ως τη ∆ιαλαµπή. Ε-

κεί είχαν τρείς (3) µετασχηµατιστές πεντακοσίων (500) KVA οι οποίοι κάηκαν. 

ΜΕΛΟΣ: Κλάπηκαν. 

ΜΕΛΟΣ: Κλάπηκαν. Πριν από τρία (3) χρόνια ζήτησαν τη συνδροµή της ∆ΕΗ. 

Βάλαµε δανεικό έναν µετασχηµατιστή διακόσια πενήντα (250) σε ένα αντλιοστά-

σιο απ’ τα τρία (3). Κάθε χρόνο έχουµε πρόβληµα στην απογραφή, γιατί γρά-

φουµε ψέµατα ότι είναι στην αποθήκη µας. Αυτό δεν µπορεί να συνεχίζεται. 

Πρέπει να ταχτοποιηθεί. Αλλά επιπλέον, υπάρχει και ο κίνδυνος το καταλαβαίνε-

τε, αυτά είναι αποστραγγιστικά αντλιοστάσια για να µη πληµµυρίσουν οικισµοί 

και χωράφια. Άρα, άµεσα πρέπει να το ταχτοποιήσετε.  

ΜΕΛΟΣ: Πρέπει να εξοπλιστούν και να προστατευθούν. Γιατί θα ξανακλαπούν. 

Έχει γίνει βανδαλισµός εκεί πέρα.  

ΜΕΛΟΣ: Αυτά είναι του ∆ήµου. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Του ∆ήµου.  

ΜΕΛΟΣ: Αυτά τα αντλιοστάσια τα αποστραγγιστικά επισκευάστηκαν πριν πέντε 

(5) χρόνια. Και λεηλατήθηκαν πάλι πέρυσι. Κλάπηκαν. Πήραν τρείς (3) µετασχη-

µατιστές, πήραν καλώδια, αυτοµατισµούς, πίνακες και λοιπά. 

ΜΕΛΟΣ: Το ένα λειτουργεί. Το επισκεύασε. Πήρε δανεικό µετασχηµατιστή από 

τη ∆ΕΗ, καταβάλλοντας µία εγγυητική βέβαια ο ∆ήµος Ιάσµου. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι. Και λειτουργεί ένα (1) αντλιοστάσιο. Το βόρειο αντλιοστάσιο. ∆η-

λαδή το πρώτο (1ο) είναι προς το Γλυκονέρι. Είναι το δεύτερο (2ο). Και το τρίτο 

(3ο) είναι προς το βορά. Στο ανάχωµα κοντά περίπου του Κοµψάτου. Αυτό σή-

µερα λειτουργεί. Και κάνει δουλειά.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εν είναι απαραίτητο να δουλέψουν και οι πέντε (5) αντλίες. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι, Βαγγέλη; Εξήγησέ λίγο σε παρακαλώ µετά την επίσκεψή µας και 

στο ∆ήµαρχο τι έγινε.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Είπε ο ∆ήµαρχος ότι θα προσπαθήσετε να τα ξαναλειτουργήσετε. 

ΜΕΛΟΣ: Το κόστος είναι πάρα πολύ µεγάλο.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εν είναι ο µετασχηµατιστής. Καταστράφηκαν οι αντλίες. Ξηλώσαν τις 

αντλίες. Λιώσαν τους πίνακες.  

ΜΕΛΟΣ: Ναι τώρα. 

ΜΕΛΟΣ: Από κει και πέρα να ρωτήσω κάτι; 

ΜΕΛΟΣ: Θα συνεννοηθείτε µάλλον µε το ∆ήµαρχο.  

ΜΕΛΟΣ: Το κάθε αντλιοστάσιο έχει πέντε (5) αντλίες. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι. Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Σ’ αυτό, στο πρώτο (1ο) δουλεύουν και οι πέντε (5) αντλίες; 
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ΜΕΛΟΣ: Στο βόρειο αντλιοστάσιο. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Είναι σε θέση να δουλέψουν, αλλά δουλεύουν οι δύο (2) σήµερα. 

ΜΕΛΟΣ: Άρα κι απ’ το ένα το αντλιοστάσιο δύο πέµπτα (2/5) της παροχής µπο-

ρούµε να πάρουµε.  

ΜΕΛΟΣ: Κοιτάξτε είναι και µικρός ο µετασχηµατιστής.  

ΜΕΛΟΣ: Ο µετασχηµατιστής και οι αντλίες µπήκαν µε κάποια µελέτη η οποία 

εγκρίθηκε και µε κάποιες προδιαγραφές.  

ΜΕΛΟΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Έτσι; ∆εν µπορούµε να ‘ρθουµε εµείς τώρα και να λέµε ότι αυτές οι 

αντλίες, ότι ο µετασχηµατιστής είναι µικρός και τα λοιπά. Αν µπήκαν σύµφωνα 

µε τη µελέτη 

ΜΕΛΟΣ: Τα αντλιοστάσια είχαν υποσταθµούς και είχανε µετασχηµατιστές πε-

ντακόσια (500) KVA. 

ΜΕΛΟΣ: Ο σηµερινός είναι διακόσια πενήντα (250) νοµίζω, ο οποίος δεν µπορεί 

να σηκώσει και τις πέντε (5) αντλίες συγχρόνως. ∆ηλαδή αν, αν πάθουν κάποια 

βλάβη οι δύο (2), θα δουλέψουν οι άλλες δύο (2).  

ΜΕΛΟΣ: Η αποκατάσταση που έγινε. 

ΜΕΛΟΣ: Και συγχρόνως θα επισκευάζονται οι επόµενες. 

ΜΕΛΟΣ: Η αποκατάσταση που έγινε το ∆υο Χιλιάδες Οκτώ (2008); Εννιά (’09); 

ΜΕΛΟΣ: Εννιά (’09); 

ΜΕΛΟΣ: ∆ουλέψανε για δύο (2) χρόνια… 

ΜΕΛΟΣ: Μπήκαν κανονικά οι µετασχηµατιστές.  

ΜΕΛΟΣ: Όπως προέβλεπε η αρχική µελέτη.  

ΜΕΛΟΣ: Η µελέτη… 

ΜΕΛΟΣ: Ή κάποιος από µόνος του αποφάσισε να µειώσει την…. 

ΜΕΛΟΣ: Τι να σας πω; Η µελέτη δεν προέβλεπε µετασχηµατιστή. Αγοράσαµε, 

βάλαµε ένα (1) µόνο µετασχηµατιστή. Οι άλλοι λειτουργούσαν. Μετά καταστρά-

φηκαν. Κλάπηκαν. Και οι τρείς (3). Λειτούργησαν αφού επισκευάστηκαν τα α-

ντλιοστάσια και έγιναν ηλεκτροµηχανολογικές επισκευές και κτηριακές και λοιπά 

και λοιπά, δούλεψαν για δύο (2) χρόνια και µετά λεηλατήθηκαν. Ξανά. 

ΜΕΛΟΣ: Άρα θα πρέπει να ξαναρθούν τα αντλιοστάσια… 

ΜΕΛΟΣ: Πρέπει ναι. Χρειάζονται χρήµατα. Χρειάζονται χρήµατα τα οποία ο ∆ή-

µος Ιάσµου αδυνατεί να τα καταβάλει. Επισκεύασε µε τη βοήθεια της ∆ΕΗ το 

ένα (1) και λειτουργεί το ένα (1) µόνο. 

ΜΕΛΟΣ: Από κει και πέρα αυτά τα τρία (3) αντλιοστάσια, απορρέουν µια περιο-

χή η οποία ξεκινάει απέναντι από την Καλλίστη, όλη η ευρύτερη περιοχή. Απ’ το 

εφτά ταυ (7Τ). Όλη η περιοχή κάτω από την Καλλίστη αποστραγγίζεται απ’ αυτά 

τα τρία (3) αντλιοστάσια. Αυτή τη στιγµή τα τρία (3) αντλιοστάσια δε δουλεύ-
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ουν. Αν λοιπόν πέσουν εκείνες οι ποσότητες που ‘πεσαν το ∆ύο Χιλιάδες Εφτά 

(2007), ο ∆ήµος Ιάσµου τι θα κάνει; 

ΜΕΛΟΣ: Να πω και εγώ δυο (2) λόγια εδώ. Επισκεφτήκαµε τη συγκεκριµένη πε-

ριοχή, µας το ζήτησαν οι Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων της Καλλίστης και της 

Σάλπης. Βαγγέλη; Νοµίζω. Επισηµάναµε τα προβλήµατα. Μιλήσαµε µε το ∆ήµαρ-

χο Ιάσµου. Μου τηλεφώνησε και συναντηθήκαµε προχθές και µε τον ∆ήµαρχο 

Κοµοτηνής. Εφόσον αυτά παραχωρήθηκαν από την Περιφέρεια στο ∆ήµο Ιάσµου 

και επειδή αφορούν και περιοχή που είναι του ∆ήµου Κοµοτηνής, ζήτησε ο κύρι-

ος Πετρίδης αν µπορεί να γίνει µια συνεννόηση µεταξύ και του ∆ήµου Ιάσµου, 

αφού το κόστος είναι υψηλό, να, να µοιραστεί µε µια προγραµµατική σύµβαση 

ενδεχοµένως, ώστε να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε γιατί οι εκτάσεις αφο-

ρούν και στο ∆ήµο Κοµοτηνής που µπορεί να πληγούν σε περίπτωση υπερβολι-

κών βροχών. Και ήταν αυτό Βαγγέλη που σου είπα: «δες ακριβώς πως έγιναν οι 

παραχωρήσεις» για να δούµε το θέµα της προγραµµατικής µελέτης. Της προ-

γραµµατικής, µε συγχωρείτε, σύµβασης.  

ΜΕΛΟΣ: Ναι, αυτό θα το αποφασίσει ο ∆ήµαρχος που είναι ο ∆ήµαρχος Κοµοτη-

νής. Ναι, εγώ απλώς γνωρίζω το πρόβληµα. 

ΜΕΛΟΣ: Ωραία. Το ένα (1) λειτουργεί, ναι. Τα δύο (2) δε λειτουργούν. Τι ποσό 

χρειάζεται; Πενήντα χιλιάδες (50.000) για το κάθε ένα; Περίπου ένα τέτοιο πο-

σό. 

ΜΕΛΟΣ: Οπωσδήποτε.  

ΜΕΛΟΣ: Είναι τόσο απαγορευτικό αυτό το ποσό; 

ΜΕΛΟΣ: Ίσως, ίσως και παραπάνω.  

ΜΕΛΟΣ: Μπορεί να είναι και µεγάλο. Μπορεί να είναι πενήντα χιλιάδες (50.000) 

και για τα δύο (2). 

ΜΕΛΟΣ: Και παραπάνω.  

ΜΕΛΟΣ: Πενήντα χιλιάδες (50.000) το ένα (1). Άρα µιλάµε για ένα κόστος περί-

που εκατό (100.000) χιλιάδων.  

ΜΕΛΟΣ: Όχι για να έχουµε µία εικόνα πόσο µεγάλο είναι το ποσό. 

ΜΕΛΟΣ: Εγώ θα το ξαναπώ. 

ΜΕΛΟΣ: Πρέπει να, να πάνε κάποιοι εκεί ειδικοί. 

ΜΕΛΟΣ: Στο ∆ήµο Ιάσµου και να κοστολογήσει τις επισκευές και τις εργασίες 

που απαιτούνται για να λειτουργήσουν.  

ΜΕΛΟΣ: Θα µας βοηθήσει. Ξέρουµε τι θέλουµε. Λεφτά δεν έχουµε. Αυτά όταν 

επισκευάστηκαν το Εννιά (’09); Έτσι; Είχαν στοιχίσει διακόσιες ογδόντα χιλιάδες 

(280.000) ευρώ, όλες οι εργασίες. 

ΜΕΛΟΣ: ∆ιακόσιες πενήντα (250) και µια έκπτωση που είναι, κάτω από διακόσι-

ες πενήντα (250). Και λειτούργησαν δύο (2) χρόνια. Και τα λειτουργήσανε µε, 

µε πολύ κόπο. 
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ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Το βασικό θέµα, έτσι όπως τίθεται, είναι και το θέµα της φύλαξης 

εκεί. Πρέπει να αντιµετωπίσετε αυτό. 

ΜΕΛΟΣ: Η φύλαξη. Η φύλαξη.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Και µια που µιλάµε περί αντλιών θα παρακαλούσα πολύ να δούµε 

και τις αντλίες που έχουµε στα κτήρια µας. Γιατί πολύ συχνά έχουµε προβλήµα-

τα σε κτήρια από µη καλή λειτουργία των αντλιών που συχνά έχουµε στα υπό-

γειά µας. Τα ξέρουµε αυτά. Σε σχολεία, νηπιαγωγεία και γενικά κτήρια διοίκη-

σης.  

ΜΕΛΟΣ: Επειδή ξεκίνησαν για το ∆ήµο Ιάσµου, ας πω και τα εκτός απ’ τα αντλι-

οστάσια στη λίµνη και τρία (3), τέσσερα (4) σηµεία που πλήττονται κάθε φορά. 

ΜΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε πριν πείτε για τα υπόλοιπα. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Γιώργο; Κύριε Ζηλούδη. Η Τεχνική Υπηρεσία, η δική σας, µαζί µε την 

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και µε τον κύριο Σταµπόλογλου, που θα σας δώσει 

και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται να, να καταλήξουµε κάπου. Να µη το αφή-

σουµε αυτό το θέµα. Γιατί θα έχουµε προβλήµατα εκεί. 

ΜΕΛΟΣ: Να σας πω κάτι; Τι σκέφτοµαι; Εγώ θα έχω µία ενηµέρωση µε το ∆ή-

µαρχο και θα φωνάξουµε και το ∆ήµαρχο Ιάσµου, σαν πολιτικό πρόσωπο πλέον, 

να το συζητήσουµε και από κει και µετά η Τεχνική Υπηρεσία η δικιά µας, η Τε-

χνική Υπηρεσία του Ιάσµου και ο κύριος Σταµπόλογλου µαζί, να δούµε το κόστος 

όλα, όλα αυτά εδώ για να τα προχωρήσουµε. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι, επειδή αυτά έχουν παραχωρηθεί. 

ΜΕΛΟΣ: Το ξέρουµε. 

ΜΕΛΟΣ: Έχουν παραχωρηθεί στο ∆ήµο. Το κόστος ποιος θα µπορεί να… 

ΜΕΛΟΣ: Εκεί να δούµε πως θα µπορέσουµε να το λύσουµε. 

ΜΕΛΟΣ: Να µην αλλάξουµε θέµα. Αφού τέλος πάντων µε το καλό τα βρείτε, το 

θέµα είναι ότι θα πρέπει να βάλετε µέσα σ’ αυτό το κόστος και την ασφάλεια 

της εγκατάστασης όχι όσων αφορά την ασφαλή φύλαξη. ∆ηλαδή αν πούµε το 

κόστος αποκατάστασης κάνει π.χ. εκατό χιλιάδες (100.000). Έτσι; Από κει και 

πέρα θα πρέπει να γίνει και µια µελέτη για το πώς αυτή η εγκατάσταση θα γίνει 

ασφαλής. Για να µην έχουµε στο µέλλον και χωρίς τη στατική φρούρηση. ∆ηλα-

δή να προσβλέψουµε κάποια µέτρα ασφαλείας, τι πρέπει να κάνουµε έξτρα, από 

γύρω από το συγκεκριµένο οικίσκο εγκατάστασης τέλος πάντων, ώστε να απο-

τρέψουµε µελλοντικές φθορές και να ‘χουµε το κεφάλι µας ήσυχο, να µη τρέ-

χουµε τελευταία στιγµή.   

ΜΕΛΟΣ: Κάποια κάµερα, κάποιο συναγερµό όπου να ειδοποιεί µε sms. 

ΜΕΛΟΣ: Αυτά σαν Αστυνοµία µπορούµε να τα καλύψουµε. Όσων αφορά να κά-

νουµε µία µελέτη τρωτότητας εγκατάστασης, απ’ τη στιγµή που ξέρουµε ποια 

είναι η εγκατάσταση και να προτείνουµε τα µέτρα. Τώρα από κει και πέρα την 

εφαρµογή των µέτρων και το κόστος των µέτρων αναλαµβάνει αυτός ο Φορέας ο 

οποίος µας έχει καλέσει για την µελέτη.  
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ΜΕΛΟΣ: Σήµερα το αντλιοστάσιο αυτό που λειτουργεί, εάν παραβιαστεί, χτυπάει 

συναγερµός, χτυπάει το τηλέφωνο της Καλλίστης. Αµέσως.  

ΜΕΛΟΣ: Ένας απλός συναγερµός πλέον δεν καλύπτει. Κακά τα ψέµατα. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι, χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Κλέφτες. Γίνεται παραβίαση». 

ΜΕΛΟΣ: Χτυπάει ο συναγερµός στο αντλιοστάσιο το οποίο απ’ ότι κατάλαβα εί-

ναι κοντά στο Κοµψάτο. 

ΜΕΛΟΣ: Βενζίνη στο περιπολικό για να πάνε να δούνε έχουνε;  

ΜΕΛΟΣ: Ναι. Χτυπάει στο σταθερό της Αστυνοµίας. Λοιπόν το σταθερό της Α-

στυνοµία για να υπάρξει σταθµός για να ανταποκριθεί στο σηµείο, θέλει τουλά-

χιστον µισή ώρα. 

ΜΕΛΟΣ: Τους έχουµε παραχωρήσει, τους έχουµε δώσει κινητό τηλέφωνο και 

χτυπάει στο κινητό. 

ΜΕΛΟΣ: Ξαναλέω. Θέλει τουλάχιστον µισή ώρα για να ανταποκριθεί οποιοσδή-

ποτε σταθµός, ειδικά τώρα τις νυχτερινές. 

ΜΕΛΟΣ: Νύχτα άµα έχει βενζίνη θα πάει. Άµα δεν έχει; 

ΜΕΛΟΣ: Βενζίνη έχουµε, δόξα τω Θεώ, εντάξει. 

ΜΕΛΟΣ: Από κει και πέρα υπάρχουν κι άλλα µέτρα, τα οποία δεν είναι υψηλού 

κόστους και τα οποία µπορούν να ελεγχθούν ούτως ώστε να µη φτάσουµε να 

χτυπήσει ο συναγερµός.  

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα µου επιτρέψετε γιατί έχω και κάτι 

επείγων. Καλή συνέχεια και εύχοµαι ο συντονισµός να είναι επαρκής και επιτυ-

χής, να παν όλα καλά το χειµώνα.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Οπότε δεσµευόσαστε να στείλετε; 

ΜΕΛΟΣ: Εφόσον µας γίνει αίτηµα να µας την παρουσιάσουν την εγκατάσταση 

και να µας ζητήσουνε την τρωτότητα της εγκατάστασης ναι, θα γίνει µελέτη ά-

µεσα.  

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ωραία. 

ΜΕΛΟΣ: Ξαναλέω η µελέτη δεν αφορά τα προτεινόµενα µέτρα. ∆εν έχει ούτε 

κόστος. Θα του δώσουν τη µελέτη πρέπει να τα κάνει όλα. Εµείς λέµε θέλουµε 

άλφα (α), βήτα (β), γάµα (γ), δέλτα (δ). Στη επιλογή του, αυτουνού που µας 

κάλεσε είναι το τι θα, θα εφαρµόσει, το τι διαγωνισµό θα κάνει, τι κόστος θα 

χρειαστεί. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Μάλιστα. Είναι χρήσιµο. Είναι χρήσιµο. Ναι. Οπότε να το κάνετε 

κύριε. 

ΜΕΛΟΣ: Να συνεχίσω; Να σας πω. Τα σηµεία που παρουσιάζουν προβλήµατα 

στο ∆ήµο Ιάσµου, είναι συγκεκριµένα και τα γνωρίζουµε εµείς στο ∆ήµο, τα 

γνωρίζει και η Περιφερειακή Ενότητα και η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Τα 

έχουµε πει, τα έχουµε επισηµάνει και σε προηγούµενα ΣΟΠΠ. Ένα περιστατικό, 

ένα συµβάν ζήσαµε στις Αρχές Σεπτέµβρη. Στον Ίασµο. Στον οικισµό του Ιά-

σµου, που πληµµύρησε από τον χείµαρρο από το ρέµα του Αγίου Νικολάου. Πά-
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νω στον Ίασµο, είναι δίπλα στο Αρνεµούσι. Είχε έρθει τότε κλιµάκιο µε επικεφα-

λής τον κύριο Περιφερειάρχη, ο κύριος Αρσία και µε άλλους. Εκεί δεν µπορούµε 

να κάνουµε κάτι. Ο όγκος του νερού είναι πάρα πολύ. Το νερό διοχετεύεται µέ-

σα σε έναν αγωγό εβδοµήντα (70) εκατοστών. Και στη συνέχεια γίνεται πενήντα 

(50). Και όταν είναι πάρα πολύ, πληµµυρίζει το χωριό. Βγαίνει έξω και πληµµυρί-

ζει. Με τα αποτελέσµατα που είχαµε. Μετά εµείς επεµβαίνουµε και καθαρίζουµε 

το χωριό. Είµαστε έτοιµοι να το κάνουµε αυτό. Αλλά για να αποφύγουµε την 

πληµµύρα, δεν µπορούµε, δεν ξέρουµε την ένταση και τη διάρκεια της βροχής 

που θα έχουµε. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβληµα για τον Ίασµο. Για τον οικισµό 

µέσα. Μετά, τα υπόλοιπα προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι στο οδικό δί-

κτυο, στον επαρχιακό δρόµο Ιάσµου – Αµαξάδων. Είναι τέσσερα (4) σηµεία. ∆ύο 

(2) είναι µέχρι το Κοπτερό. Στην πρώτη (1η) γέφυρα. Η οποία γέφυρα σήµερα 

είναι καθαρή. Την καθαρίσαµε. Αλλά άµα κατεβούν πολλά φθαρτά βουλώνει.  

ΜΕΛΟΣ: Κώστα; Με συγχωρείς. Επειδή µίλησε για τέσσερα (4) σηµεία. Γι ’ αυτό.  

ΜΕΛΟΣ: Θα σας τα πω και τα υπόλοιπα. 

ΜΕΛΟΣ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Για κείνο δεν ετοιµάσαµε τεχνικό. 

ΜΕΛΟΣ: Εµείς εντοπίσαµε δύο (2). 

ΜΕΛΟΣ: Και τα οποία είναι όντως πάρα πολύ επικίνδυνα.  

ΜΕΛΟΣ: Ναι.  

ΜΕΛΟΣ: Στο ένα (1) υπάρχει αγωγός. Μικρός. Μικρής διατοµής. 

ΜΕΛΟΣ: Αυτά θα αντιµετωπιστούν άµεσα. Τώρα. Τις επόµενες µέρες.  

ΜΕΛΟΣ: Θα αντιµετωπιστούν. Στο δεύτερο (2ο) είναι, παθαίνει, περνάει το νερό 

γιατί δεν υπάρχει τεχνικό εκεί. 

ΜΕΛΟΣ: Το τεχνικό είναι βουλωµένο συνέχεια. 

ΜΕΛΟΣ: Συνέχεια. ∆ιαβρώνεται και ο δρόµος. Και η άσφαλτος µετά παθαίνει 

καθίζηση κι είναι επικίνδυνος. Τα άλλα δύο (2) είναι διακόσια (200) µέτρα µετά 

το Κοπτερό. 

ΜΕΛΟΣ: Προς Αµαξάδες. 

ΜΕΛΟΣ: Προς Αµαξάδες. Μετά το Κοπτερό. Εκεί δεν υπάρχει τεχνικό. Τα νερά 

από το ρέµα πέφτουν επάνω στον επαρχιακό δρόµο. Και περνάνε απέναντι και 

µπαζώνεται ο δρόµος. Και το άλλο το τέταρτο είναι στα τείχη στους Αµαξάδες 

δίπλα. Το ίδιο γίνεται και εκεί δεν έχει τεχνικό. Και επίσης ένα άλλο που µου 

είπε να σας αναφέρω ο ∆ήµαρχος αλλά δεν το έχω, τα υπόλοιπα τα ήξερα είναι 

στους Αµαξάδες µέσα στο ποτάµι των Αµαξάδων υπάρχουν διπλά χτισµένο σπίτια 

και κάποιο σηµείο εκεί του ποταµού έχει προστατευθεί εκεί µε συρµατοκιβώτια 

πως τα λένε αυτά τα σαζανέτ τέλος πάντων, αλλά µάλλον πρέπει να γίνει επέ-

κταση της προστασίας αυτής για να µην έχουµε, µην διαβρωθούν οι κοίτες και 

έχουµε προβλήµατα στα σπίτια. Τα αντλιοστάσια τα είπαµε στην αρχή αυτά είναι 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε κάθε χρόνο. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Θα µιλήσουµε, θα µιλήσουµε δεν τελειώσατε εσείς. Ναι.  
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ΜΕΛΟΣ: Μιλάµε για τις πληµµύρες τόση ώρα υπάρχουν και οι χιονοπτώσεις από 

εκεί και πέρα η υπηρεσία, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός. Από εκεί και πέρα σή-

µερα υποβάλλεται από εµάς προς την περιφέρεια τη δική µας των πυροσβεστι-

κών υπηρεσιών το επικαιροποιηµένο σχέδιο το δικό µας µόλις εγκριθεί θα σας το 

στείλω µε e-mail προς την πολιτική προστασία από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να 

το δώσετε στους δήµους ή οτιδήποτε άλλο. Τι επαφές έχετε µε τις πολιτικές 

προστασίες κανονίστε το εσείς. Το ίδιο θα γίνει και αργότερα για το σχέδιο χιο-

νοπτώσεων η επικαιροποίηση του, τώρα µέσα σε αυτό αναφέρεται τα δικά µας 

τα τέτοια πως ανάλογα µε την εξέλιξη του συµβάντος και την κλιµάκωση των 

δικών µας δυνάµεων µε µερική επιφυλακή, γενική επιφυλακή διαθέτω εγώ τα 

οχήµατα, τέσσερα επί τέσσερα από εκεί και πέρα η ΕΜΑΚ διαθέτει ερπυστριοφό-

ρο όχηµα ανάλογα που θα χρειασθεί απ' ότι ξέρω το σχέδιο το περυσινό το ο-

ποίο µέχρι στιγµής ισχύει υπάρχουν περίπου 25 πράγµατα για 25 άτοµα στην 

Εγνατία οδό, κουβέρτες, σταφίδες και τέτοια πράγµατα. Απ' ό,τι ξέρω θα τα πά-

ρουµε από εκεί να τα πάµε όπου, όπου απαιτηθεί. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω 

πλήρη ενηµέρωση. Εάν η ενηµέρωση είναι καλή, θα µπορέσουµε να αντιµετωπί-

σουµε το συµβάν. ∆εν έχουµε τέτοια προβλήµατα τώρα εάν θέλει ο διοικητής 

της ΕΜΑΚ να συµπληρώσει κάτι. 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΜΑΚ: Καληµέρα, Κούτρας Σπύρος από 4η ΕΜΑΚ Περιφέρειας ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης και µιας ως περιφερειακή υπηρεσία του πυρο-

σβεστικού σώµατος υποστηρίζουµε και εδώ τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες 

διαθέτουµε επιχειρησιακά έτοιµο υλικό εξοπλισµό δύο πλωτά και αµφίβιο επι-

στριοφόρο όχηµα σε περίπτωση που επέλθει καταστροφή µεγάλου µεγέθους θα 

έχουµε υποστήριξη και από τη Θεσσαλονίκη ή και από άλλες υπηρεσίες του πυ-

ροσβεστικού σώµατος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πληµµυρικά φαινόµενα όπως είπε 

και ο κύριος Παπαζογλου εµείς να δρούµε ως κατασταλτικός µηχανισµός κάποιες 

όµως ενέργειες άλλων φορέων επηρεάζουν το έργο µας. Τι θέλω να πω; Η Περι-

φερειακή Ενότητα Ροδόπης να έχει Ιρλανδικές διαβάσεις, νοµίζω πανελλαδικά 

τον µεγαλύτερο αριθµό, που στο παρελθόν έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πέρα 

και έχουµε διασώσει και έχουµε πάρει και ζωντανούς. Άλλο σηµαντικό είναι η 

ενηµέρωση γίνεται στο παρελθόν έχουµε άριστη συνεργασία µε την Πολιτική 

Προστασία. Πέρα όµως από τις αλυσίδες να υπάρχει και η σήµανση. Αποτρεπτική 

προς τους πολίτες. Να υπάρχει µέσω των ΜΜΕ ενηµέρωση ότι σε εκείνη την πε-

ριοχή έχει αποκλειστεί ο δρόµος µην περνάτε. Έχει παρατηρηθεί ότι, να σας πω 

για παράδειγµα της την Αγία Μαρίνα Ιµέρου που ερευνούσαµε για ένα άτοµο που 

είχε χαθεί για οκτώ µέρες συνέχιζε, ενώ ας πούµε, κάναµε τις έρευνες εµείς συ-

νέχιζε να περνάει ο κόσµος. ∆ηλαδή η νέα υποψήφια θύµατα. Όπως είπα στις 

πληµµύρες έχουµε χρόνο αντίδρασης θέλουµε από τις υπηρεσίες που είναι αρµό-

διες για τους κτηνοτρόφους έγκαιρη ενηµέρωση αυτών για την αποµάκρυνση 

του ζωικού κεφαλαίου. Παράδειγµα στο Κοπτερό αν δηλαδή αρχίζουν να ανεβαί-

νουν τα νερά της λίµνης έγκαιρα να τα αποµακρύνουν. Είναι εύκολο, µετακινού-

νται τα ζώα και δεν θα έχουµε απώλεια ζωικού κεφαλαίου αρά και κόστος. Τώρα 

εάν σε περίπτωση καταστροφής πληµµυρίσει κάποιος οικισµός και χρειαστεί να 



 

112 Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 
23 

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας http://www.civilprotection.gr 

199 Αριθµός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆/ση Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ. http://civilprotection.pamth.gov.gr 

 

διασώσουµε άτοµα µε τα δικά µας µέσα θέλουµε οι ∆ήµοι να είναι έτοιµοι, να 

έχουν έτοιµους χώρους να υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους. Έχει παρατηρη-

θεί στο Έβρο στο Ορµενιο το 2012 να βγάζουµε άτοµα τα οποία µετά δεν ήξεραν 

πού να πάνε ήταν παγωµένοι, φανταστείτε ότι όλα χειµώνα γίνονται έτσι; Λοι-

πόν, κάποιοι χώροι προβλέπεται νοµίζω από τα σχέδια να έχουν οι ∆ήµοι, χώ-

ρους να υποδεχθούν αυτό τον κόσµο. Ένα άλλο πρόβληµα που έχουµε αντιµε-

τωπίσει όχι σε δική µας Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη στον Έβρο πάλι είναι 

παρόλο που, ας πούµε ο ∆ήµος θα κάνει τις προβλεπόµενες ενέργειες θα ενηµε-

ρώσει τον κόσµο ότι αναµένουµε να πληµµυρίσει ξέρω και εγώ το τάδε χωριό 

αρνούνται να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις έχει 

τύχει να κάνουµε δύο διασώσεις µε τη βία µε εντολή εισαγγελέα παρουσία αστυ-

νοµικού οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούµε συνδροµή αστυνοµίας 

δεν έχουµε τέτοιο δικαίωµα. Ένα άλλο που αναφέρθηκε για τα αντλιοστάσια δεν 

µας αφορά έµµεσα µας αφορά άµεσα. Εάν δεν λειτουργήσουν θα πάµε εµείς δεν 

µας πειράζει να δουλέψουµε αλλά θα έχουν καταστραφεί ήδη περιουσίες. Να σας 

αναφέρω το παράδειγµα του ∆ιδυµοτείχου πριν δύο εβδοµάδες περίπου δεν λει-

τούργησε ένα αντλιοστάσιο και πληµµύρισαν οι παρυφές της πόλης µε πληµµύ-

ρες δηλαδή σε κατοικίες και αυτά. Σκεφτείτε τα κόστη πόσο είναι το πολιτικό 

κόστος και πόσο είναι το κόστος της καταστροφής. Οπότε νοµίζω απαιτήσετε το 

περαιτέρω να αποκατασταθούν αυτά τα πράγµατα. Και ένα τελευταίο σε ό,τι 

αφορά τις εθελοντικές οµάδες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά συµβάντα αρµοδιότη-

τας του πυροσβεστικού σώµατος της σύµφωνα και µε τον νέο νόµο 4249 του 

2014 υπάγονται απευθείας στον επικεφαλή της πυροσβεστικής υπηρεσίας που 

επιχειρεί στο χώρο και δεν κάνει ο καθένας εκεί ό,τι θέλει. Παίρνει εντολές από 

εκεί εάν δεν κάνει µας δυσχεραίνει το έργο. Ευχαριστώ. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Εδώ να επισηµάνουµε ότι οι ∆ήµοι είναι υπεύθυνοι για τις περιο-

χές οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνοι είτε µέσω διαχειριστικών σχεδίων να κά-

νουν σχέδιο εκκένωσης οικισµού. Σε περίπτωση, ο ∆ήµαρχος είναι αυτός που 

µετά από εισήγηση του ΣΤΟ παίρνει την απόφαση εκκένωσης της περιοχής. Εάν 

κάτι αφορά πάνω από έναν ∆ήµο έχει υπάρξει εξουσιοδότηση του περιφερειάρχη 

προς τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες την εκκένωση να την κάνουν οι Αντιπε-

ριφερειάρχες. Αλλά πρέπει να εκτελέσουν σχέδιο το οποίο πρέπει να το έχουν 

κάνει οι ∆ήµοι. Ένα πρότυπο σχέδιο για όσους ∆ήµους το θέλουν έχει γίνει από 

τον ∆ήµο Αλεξανδρούπολης και είναι για τον Πόρο.. Ωραία, όποιοι, όσοι έχουν 

τέτοιο σχέδιο ας το κοινοποιήσουν και στις περιφερειακές ενότητες γιατί ανε-

ξάρτητα εάν η απόφαση είναι του ∆ήµου στην υλοποίηση της απόφασης συµµε-

τέχει και η Περιφερειακή Ενότητα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να δώσου-

µε ναι. 

ΜΕΛΟΣ: Υπάρχει το πρόβληµα εκείνο που ζητάµε συνήθως από εσάς από την 

Πολιτική Προστασία, είναι όταν έχουµε προβλήµατα σε δύσβατους ορεινούς οι-

κισµούς όπως είναι ο Κέχρος και καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση σε εµάς είναι 

χρήσιµη για να έχουµε άµεση αποκατάσταση και ειδικά τους χειµερινούς µήνες ο 

κόσµος θέλει το ρεύµα δεν µπορείς να τον αφήσεις τον άλλο, χωρίς ρεύµα, χω-
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ρίς φως το βράδυ είναι και θέµα ασφάλειας. Εποµένως εκεί θέλουµε τη συνδρο-

µή τη δική σας και τη συνεργασία κυρίως για να µας βοηθήσετε να έχουµε προ-

σβασιµότητα. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Μάλιστα. Και εµείς να ζητήσουµε λίγο από την ∆Ε∆ΥΕ εάν υπάρχει 

εκτεταµένη διακοπή ρεύµατος να έχουµε ενηµέρωση ώστε να το ξέρει και ο Α-

ντιπεριφερειάρχης και ο Περιφερειάρχης στα σηµεία όπου υπάρχει από βλάβη 

είτε από έντονα καιρικά φαινόµενα. 

ΜΕΛΟΣ: Ακριβώς. Αυτό είναι καλό που το λέτε γιατί µέσα, όπως µας στέλνετε 

κάτω-κάτω και λέει οι συνεργαζόµενοι φορείς και δεν είχαµε αυτή την έννοια 

της ευθύνης της ενηµέρωσης. Αυτό το τέτοιο να το φροντίσουµε. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ωραία, να πάµε ναι. Να κάνουµε τον γύρω έτσι; Η αστυνοµία; 

ΜΕΛΟΣ: Η αστυνοµία τα άκουσε τώρα για τα καλά ναι. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Είστε κυρίαρχοι ως προς την ενηµέρωση για αυτό πρέπει… 

ΜΕΛΟΣ: Επίσης σαν αστυνοµία την επιτήρηση τουλάχιστον των Ιρλανδικών δια-

βάσεων αυτές που τουλάχιστον µας απασχολούν συνήθως κάθε χειµώνα την έ-

χουµε πάντα µέσα στο µυαλό µας και πάντα τα επιτηρούµε βέβαια η σήµανση 

όπως προείπα είναι µέσο µε τοποθέτηση αλυσίδων. Από εκεί και πέρα δεν δύνα-

ται σε καµία περίπτωση να υπάρχει εικοσιτετράωρη φύλαξη των συγκεκριµένων 

σηµείων. Το καλύτερο πράγµα θα ήταν επιπλέον αυτές οι Ιρλανδικές διαβάσεις 

να πάψουν να υπάρχουν µε την κατασκευή µόνιµων γεφυρών ούτως ώστε να, 

γιατί δεν µπορείς να µπεις στο µυαλό του άλλου. Όσοι έχουν πληγεί δηλαδή ξέ-

ρουν τι έχουν περάσει. Και τους ψάχνουµε. Από εκεί και πέρα στο θέµα... 

ΜΕΤΙΟΣ: Τώρα επειδή πριν υπήρχε ένα θέµα για συνεννόηση µε το ∆ήµο. Αυτό 

είναι δική σας ευθύνη και οι δέκα Ιρλανδικές διαβάσεις. Αυτό λέτε τώρα. Γιατί 

πριν είπαµε να ζητήσετε τη συµβολή των ∆ήµων. Εάν χρειαστεί κάπου και δεν 

προλαβαίνετε όπως είχε τεθεί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει είναι δικό σας θέµα. 

ΜΕΛΟΣ: Ούτως ή άλλως ναι αυτό σας το λέω, την επιτήρηση των συγκεκριµέ-

νων ναι, την επιτήρηση των συγκεκριµένων κοµµατιών την έχουµε επί µονίµου 

βάσεως. Τώρα το να τοποθετηθεί µετρητής ούτως ώστε να ξέρουµε όλοι ποιο 

είναι το επικίνδυνο ύψος θα ήταν ένα ενδεικτικό το οποίο θα είχαµε ως βάση 

δεδοµένων ότι ξέρεις σε αυτό το σηµείο πλέον όλοι παίρνουν µέτρα ή κλείνουµε 

τη διάβαση για να µη χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος να πει να, είναι καλό δεν 

είναι καλό, εδώ το είδα κόκκινο οποιοσδήποτε υπάλληλος δικός µας και να πε-

ράσει. Πέρασε την κόκκινη γραµµή που έχουµε θεσµοθετήσει να κλείσουµε, δεν 

άκουσα; Όχι ξανά λέω πάλι την έχουµε την ευθύνη, πάλι εµείς θα πάµε στα ση-

µεία πάλι εµείς θα τα κλείσουµε. Αλλά εξαρτάται, βάζοντας τον µετρητή στάθµης 

απλά έχουµε ένα σηµείο στάνταρ στο οποίο δουλεύουµε όλοι. Κάτι άλλο. Από 

εκεί και πέρα τη συνδροµή µας στον ∆ήµο Ιάσµου για την ασφάλεια των τριών 

εγκαταστάσεων ή όποιων άλλων εγκαταστάσεων τέτοιων υπάρχουν ανά τον νοµό 

δεν γνωρίζω βέβαια εάν υπάρχουν και άλλες µπορούµε να την παρέχουµε εφό-

σον µας ζητηθεί αυτά από µέρους µας σαν αστυνοµία. 
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∆ΕΡΝΕΚΤΣΗΣ: Για σας είµαι ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης τεχνικών έργων 

Κώστας ∆ερνεκτσής λέγοµαι. Λοιπόν. Καταρχάς να ξεκινήσω µε τις ιρλανδικές 

διαβάσεις αυτές οι οποίες στον αριθµό δεν είναι 10, 10 ίσως να αφορούν τον 

∆ήµο Κοµοτηνής είναι 15-16. Τοποθετήσαµε πέρυσι πασσάλους και προµηθεύσα-

µε τις αλυσίδες µε σήµατα να µη µπορούν, να τοποθετούνται από την Αστυνοµί-

α. Τη δεύτερη ηµέρα οι πάσσαλοι, ορισµένοι πάσσαλοι είχαν κλαπεί. Τους αντι-

καταστήσαµε και πάλι δεν θα τους ξαναβρούµε. Είναι ένα σύστηµα το οποίο δεν 

θα αποδώσει. Μια δεύτερη σκέψη ήταν όπως είναι στις περιπτώσεις που έχει 

χιόνια που κατεβάζουν την πινακίδα δηλαδή αναδιπλούµενη πινακίδα. Ούτε και 

αυτό θα αποδώσει από τη στιγµή που δεν σέβεται την αλυσίδα και ορµάει πόσο 

µάλλον δεν θα προσέξει το σήµα. ∆εν ξέρω µε ποιο τρόπο µπορεί να σταµατήσει 

αυτό το πράγµα. 

∆ΕΡΝΕΚΤΣΗΣ: Τι να σου πω; Πρέπει να κοστολογηθεί όµως και να δούµε θα 

ξαναµπεί εκεί µέσα; Τιµωρία του παραβάτη. Όσον αφορά τα ρέµατα προσπαθού-

µε ότι µπορούµε να έχουµε καθαρό. Λοιπόν. Έχουµε κάνει αρκετές παρεµβάσεις 

σε πάρα πολλά, πάρα πολλά παραµένουν βέβαια όχι σε επικίνδυνη κατάσταση 

κατά τη δική µας την άποψη της επικίνδυνη κατάσταση µπορεί να φανεί αργότε-

ρα. Λοιπόν, για τον δρόµο του Ιάσµου είχαµε κάνει µια προσπάθεια να δηµοπρα-

τήσουµε όλο το τµήµα από Αµαξάδες έως Ίασµο από τα όρια νοµών Ξάνθης, Ρο-

δόπης έως τον Ίασµο, δεν προχώρησε το θέµα ακόµη µε χρηµατοδοτήσεις αυτή 

τη στιγµή θα περιοριστούµε στο κοµµάτι Ίασµος- Κοπτερό και δεν ξέρω εάν θα 

περιλάβουµε και τα δύο αυτά που µου είπες προηγουµένως να τα δω λιγάκι. 

Λοιπόν, συµπεριλαµβανοµένης και της σιδηροδροµικής αυτής, αλλά άµεσα, άµε-

σα χτες ακόµη πέρασε από την Οικονοµική Επιτροπή τα δύο σηµεία τα τεχνικά 

που είναι επάνω στον δρόµο Ίασµος- Κοπτερό καθώς κάναµε και κάποιον καθα-

ρισµό των χαντακίων εκεί που τα έχετε δει αµέσως µετά.. Άλλα σηµεία επικίνδυ-

να δεν έχουµε εντοπίσει που να µπορούµε να επέµβουµε αυτή τη στιγµή άµεσα. 

Όσον αφορά τον αποχιονισµό ήδη έχουµε 600 τόνους αλάτι, τις δύο αλατιέρες 

µας σε άριστη κατάσταση, το γκρέιντερ και όπως κάθε χρόνο θα το παλέψουµε. 

Εάν χρειαστεί έξτρα µηχανήµατα θα το αντιµετωπίσουµε και αυτό. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ∆ήµος Κοµοτηνής είµαστε όλο το Προε-

δρείο εδώ πέρα µαζεµένοι λοιπόν αυτό που θέλω να πω εδώ γιατί µετά θα µιλή-

σει και ο κύριος Θέµις είναι ότι συµφωνώ µε τον κύριο Κώστα Παπάζογλου για 

το ότι πρέπει να έχουµε καλύτερη ενηµέρωση και πιο γρήγορη ενηµέρωση. Και 

θα φτάσουν στο θέµα της Μελέτης που ήµουνα µαζί µε τον κύριο Τσαλικίδη η 

ώρα 5 πάρα και εκείνο µετά από τηλεφώνηµα κάποιου που µαζί είπε ότι γίνεται 

χαµός στην Μελέτη. Θα ήθελα να πω ότι έχουµε αυτή τη στιγµή 27 αιτήσεις από 

τις οποίες απορρίφθηκαν οι 15, έχουµε 12 αιτήσεις προς έγκριση, εκ των οποίων 

οι πέντε είναι πάνω από 1000 ευρώ επειδή έχουν πάρει τις κεραµοσκεπές. Οι 

πέντε ήταν από κεραµοσκεπές που είχαµε πάει και µε τον κύριο Αντιπεριφε-

ρειάρχη που είχαµε πάει τις κεραµοσκεπές. Από εκεί και µετά είµαστε στη διάθε-

ση όλων των ∆ήµων και όλων των υπηρεσιών πιστεύω για να έχουµε καλύτερο 

συντονισµό και να µπορέσουµε οπουδήποτε µπορούµε να συµβάλλουµε εµείς εάν 
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δεν χτυπήσει κακοκαιρία εδώ και την πίεση στον Ίασµο ή στη Μαρώνεια ή στις 

Σάπες και µπορούµε να βοηθήσουµε εµείς είµαστε στη διάθεση των υπηρεσιών 

όλων. Έχουµε άριστη συνεργασία µε τον κύριο ∆ερνεκτσή τον προϊστάµενο της 

τεχνικής της Αντιπεριφέρειας και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί έτσι και η δικιά µας 

δουλειά. Θα ήθελα λίγο Τζενετίδη επάνω στα θέµατα της πολιτικής προστασίας. 

ΤΖΕΝΕΤΙ∆ΗΣ: Εγώ είµαι ο κύριος Τζενετίδης ∆ηµοτικός Σύµβουλός υπεύθυνος 

στα θέµατα της πολιτικής προστασίας στο ∆ήµο Κοµοτηνής. Όπως είπαµε κάθε 

χρόνο ο ∆ήµος Κοµοτηνής προβαίνει σε κάποιες ενέργειες ώστε να µπορέσουµε 

να προβούµε σε ενέργειες οι οποίες θα µπορέσουν να έχουν κατασταλτικό χαρα-

κτήρα. Πάντα υπάρχουν τα µνηµόνια ενεργειών τα οποία µπαίνει και τα φτιάχνει 

ο ∆ήµος Κοµοτηνής τις οποίες της προγραµµατίζει σε κάποιες φάσεις. Έχουµε 

τρεις φάσεις, τα οποία τα µνηµόνια ενεργειών µας βοηθούν ούτως ώστε να µπο-

ρούµε να αντεπεξέλθουµε σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Βέβαια κάθε καιρικές 

συνθήκες κάθε φορά και κάθε συµβάν είναι διαφορετικό από κάθε άλλο. Όπως 

το ξέρουµε και από την πυροσβεστική υπηρεσία, το οποίο δεν µπορούµε να το 

προβλέψουµε διότι είναι πάντα κάποιο διαφορετικό. Η πρώτη φάση του ∆ήµου 

είναι παραδείγµατος χάριν στην πρόληψη. Η πρόληψη του κάθε ∆ήµο και του 

δικού µας του ∆ήµου παραδείγµατος χάριν συµβάλλει στο ότι υπάρχουν διάφο-

ρες ενέργειες τις οποίες κάνει ούτως ώστε να µπορέσουµε να καλύψουµε, να 

µπορέσουµε να προλάβουµε στην πρώτη φάση ούτως ώστε να αποφευχθούν 

διάφορα, διαφορές, πληµµυρικά φαινόµενα ή οτιδήποτε άλλο. Προβαίνουν σε 

διάφορες ενέργειες είναι ο καθαρισµός των ρεµάτων, των φρεατίων τα λέω αυτά 

επιγραµµατικά ούτως ώστε να µπορέσουµε γιατί κάθε χρόνο λέµε τα ίδια, οι ίδι-

ες ενέργειες οι οποίες γίνονται για να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε. Η έγκαι-

ρη προµήθεια αποθήκευσης του αλατιού, οι συνεργασίες µε τρίτους µε ιδιώτες 

που µπορούν να συµβάλουν στο έργο της βοήθειας σε εµάς ενηµέρωση και πα-

ρεµβάσεις σε διάφορα έργα τα οποία έχουµε φτιάξει. Εκπόνηση διαφόρων σχε-

δίων και µνηµόνια ενεργειών τα οποία είναι σε αυτή τη φάση υλοποιούνται τα 

οποία θα τα περάσουµε από εκτελεστική επιτροπή και τα οποία θα τα δώσουµε 

µετά στις διάφορες υπηρεσίες ούτως ώστε να τα έχουν όλοι για να γνωρίζουν τις 

ενέργειες τις οποίες έχουµε φτιάξει. Μετά προβαίνουµε στην άλλη φάση, η οποία 

είναι η αντιµετώπιση η οποία γίνεται µετά τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επέρ-

χονται από τις διάφορες πληµµύρες και τις, οι ενέργειες δηλαδή που προβαίνου-

µε. Λοιπόν, έχουµε την άµεση αντιµετώπιση και την επέµβαση των υπηρεσιών 

µας βάση πάντα µε τον κατασταλτικό χαρακτήρα που έχουµε σύµφωνα µε την, 

σύµφωνα µε την συνδροµή που θα µας συνδράµουν η αστυνοµία ή η πυροσβε-

στική υπηρεσία. Για να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε. Ευχαριστώ. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ευχαριστούµε. Έχουµε την ∆ΕΥΑΚ εδώ εάν θέλετε τίποτα τη 

∆ΕΥΑΚ µε τα φρεάτια. 

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ∆ΗΣ: Γεια σας Μουσµουλίδης Θανάσης εκπρόσωπος της ∆ΕΥΑΚ. 

Στο συντονιστικό ο δικός µας ο ρόλος είναι κυρίως η πρόληψη, η πρόληψη όσον 

αφορά τα φρεάτια υδροσυλλογής και όλους τους αγωγούς που υπάρχουν τουλά-

χιστον εντός πόλης και τους οικισµούς. Για τα εντός πόλης είµαστε σε πάρα πο-
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λύ καλό σηµείο, γιατί υπάρχει ηµερολόγιο που κρατάµε κάθε πότε καθαρίζονται 

τα φρεάτια σε ετήσια βάση και προγραµµατισµός. Μπορώ να πω ότι είµαστε σε 

πάρα πολύ καλή φάση αυτή τη στιγµή είναι τα περισσότερα όλα ελεγµένα και 

είναι έτοιµα να δεχτούν ας πούµε ποσότητες µεγάλες. Αλλά το ζήτηµα είναι τα 

ρέµατα αυτό είναι το κυρίως ζήτηµα. Οι αποδέκτες δηλαδή όλων αυτών των α-

γωγών. Εάν είναι καθαροί. Λοιπόν, εµείς έχουµε κάνει µια ψιλή επέµβαση στον 

Βοσβόζη γύρω στα 300 µέτρα ως.. για να µπορέσει να δεχτεί ποσότητα αρκετή. 

Και ίσως να µπορέσει να απελευθερωθεί λίγο και η γέφυρα. Αλλά επειδή οι φερ-

τές οι ύλες είναι πολύ µεγάλες σε µεγάλες ποσότητες δηµιουργούνται πάντα ζη-

τήµατα και θέµατα. Αυτά έχω να πω, όσον αφορά τους οικισµούς υπάρχει µόνο 

επεµβατικός ρόλος εκεί πέρα, γιατί δεν έχουµε ούτε προσωπικό αλλά ουσιαστικά 

για τον καθαρισµό τους χρησιµοποιούµε ένα όχηµα γιατί το δεύτερο µας όχηµα 

έχει αρκετά προβλήµατα λόγω παλαιότητας. Ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ: Σε ό,τι αφορά τον ∆ήµο Σαπών και συγκεκρι-

µένα στην πρόληψη έχουµε προβεί σε αρκετές ενέργειες σε ό,τι αφορά τον κα-

θαρισµό ρευµάτων, ήδη καθαρίζουν τα ρέµατα. Πλην όµως θα υπάρχουν περι-

πτώσεις που θα χρειαστεί να ξανά επέµβουµε. Βέβαια για να επέµβεις χρειάζεται 

προσωπικό και µέσα και σε ότι αφορά αυτό υστερούµε πάρα πολύ και σε προ-

σωπικό και σε µέσα, γίνοµαι πιο σαφής. Έχουµε τρεις ισόπεδωτές γαιών εκ των 

οποίων οι 2 είναι χαλασµένοι. 3 JCB, ψέµατα τέσσερα JCB εκ των οποίων τα δύο 

είναι χαλασµένα. Και δεν υπάρχουν χειριστές κατά συνέπεια θέλουµε και χειρι-

στές και χρήµα για να γίνουν αυτά τα πράγµατα. Για να µπορούµε να ανταποκρι-

θούµε στις υποχρεώσεις µας. Σε ό,τι αφορά χιονοπτώσεις, πληµµύρες, διάνοιξη 

ρυακιών και τα λοιπά.. Κατά τα άλλα είµαστε έτοιµοι. Είπαµε προσωπικό και 

χρήµα. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Εντάξει, αλλά αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξει λίγο και ο ∆ήµος δεν 

είναι... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ: Φτώχεια, µεγάλη φτώχεια. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ο επόµενος φορέας; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ: ∆ήµος Αρριανών, εµείς σαν ∆ήµος Αρρια-

νών, έχουµε τα µεγαλύτερα προβλήµατα στον ορεινό όγκο. Κέχρος και Οργάνη 

τον χειµώνα. Ενώ για την Οργάνη έχουµε µια αλατιέρα που λειτουργεί σε άριστη 

κατάσταση και είµαστε έτοιµοι εφοδιασµένοι µε αλάτι και τέτοια, αλλά όπως και 

στον ∆ήµο Σαπών και εµείς έχουµε πρόβληµα στους χειριστές οδηγούς. Έχουµε 

µέσα για την κοινότητα Κέχρου εκεί δεν έχουµε ούτε αλατιέρα µόνο µε ένα φορ-

τωτή. Χρειαζόµαστε και εµείς τέτοια, και χειριστές και µέσα κατά τα άλλα είµα-

στε εντάξει. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Εντάξει, νοµίζω ότι δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι ως προς αυτά 

που χρειάζεστε από εκεί και πέρα να παρακαλέσουµε λίγο κάτι άλλο επειδή µιλή-

σατε για χιονοπτώσεις τις αποφάσεις για κλείσιµο σχολείων εάν είναι δυνατόν να 

βγαίνουν την προηγούµενη ηµέρα ή πολύ πρωί τις ηµέρες που είναι να πάνε στο 

σχολείο, δηλαδή έξι η ώρα το πρωί ούτως ώστε να ενηµερώνονται και οι καθη-
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γητές και τα παιδιά να µην πηγαίνουν στα σχολεία. Αυτό µια παράκληση γιατί 

πολλές φορές µας παίρνουν τηλέφωνο και δεν ξέρουµε ποια σχολεία είναι ανοι-

κτά ποια σχολεία είναι κλειστά µετά από χιονόπτωση. Και επίσης τα αιτήµατα να 

γίνονται διά, τα αιτήµατα για αλατιέρα να γίνονται διαµέσου της αστυνοµίας, 

δηλαδή η αστυνοµία να τσεκάρει εάν ο δρόµος έχει βατότητα και η αστυνοµία 

να µας παίρνει τηλέφωνο ειδικά για τον Κέχρο ώστε να µην, επειδή είναι και µε-

γάλη η απόσταση να µην στέλνουµε εκχιονιστικά ή αλατιέρες χωρίς να χρειάζο-

νται έτσι. Ο επόµενος φορές; 

ΓΚΟΥΜΠΙΛΗ: Καληµέρα είµαι η κύρια Γκουµπίλη από το κεντρικό λιµεναρχείο 

της Αλεξανδρούπολης η υπηρεσία µας αν και δεν εµπλέκεται άµεσα συνήθως 

στις περιπτώσεις της Ροδόπης υπάρχουν δύο υπηρεσίες ο λιµενικός όµιλος του 

Φαναρίου και της Μαρώνειας που έχουν υποβαθµιστεί και έχουν γίνει φυλάκια 

στο παρελθόν έχουµε συνεργαστεί άψογα και µε την πολιτική προστασία και µε 

την 4η ΕΜΑΚ στην περιοχή του Ιµέρου και στην περιοχή του Πόρτο Λάγος πολύ 

παλιά. Η υπηρεσία µας είναι έτοιµη µε υλικά, µε έµψυχο προσωπικό και υλικά 

πλωτά και χερσαία µέσα της υπηρεσίας µας, εφόσον απαιτηθεί να συνδράµει. 

Ευχαριστώ. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ο επόµενος φορέας; 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Από την στρατιωτική υπηρε-

σία είµαι ο διευθυντής τρίτου επιτελικού γραφείου της 21 ταξιαρχίας. Σύµφωνα 

µε το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, το οποίο θέλω να το διευκρινί-

σουµε εάν σας έχει κοινοποιηθεί γιατί είδα στην ανακοίνωση για τη σύγκλιση 

του οργάνου σήµερα λέει να γίνει ενηµέρωση της υπηρεσίας σας όσον αφορά τα 

µέσα και το προσωπικό που διατίθεται σε κάθε φορά. Να το διευκρινίσουµε αυτό 

γιατί νοµίζω ότι σας έχει κοινοποιηθεί εάν δεν σας έχει κοινοποιηθεί να το ανα-

φέρω ότι σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο προβλέπεται σε δύο φάσεις, ανάλογα µε 

τις κηρυσόµενες κάθε φορά φάσεις του συστήµατος κινητοποίησης της πολιτικής 

προστασίας προβλέπεται η διάθεση δύο λόχων 180 άτοµα συνολικά µε αντίστοι-

χα µέσα ερπηστριοφόρα, τροχοφόρα, σκηνές, κουβέρτες και τα λοιπά, ανάλογα 

µε την έγκριση της στρατιωτικής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγµή είµαστε σε ετοιµό-

τητα να τα διαθέσουµε έχουν γίνει οι έλεγχοι και µπορούν. Μια άλλη διευκρίνιση 

αναφέρθηκε από την κυρία Κοσµίδου εάν συγκράτησα το όνοµα της ότι πρέπει 

να γίνει κάθαρση του ρέµατος που βρίσκεται στο πεδίο βολής ποιο είναι αυτό το 

συγκεκριµένο πεδίο, γιατί λέει όπως αναφέρθηκε πληµµυρίζει η οδός Μαραθώ-

νος. Η στρατιωτική υπηρεσία µόνο µέσα σε στρατιωτικούς χώρους µπορεί να 

κάνει έργα, η απαλλοτριωµένη περιοχή αφορά το πεδίο ασκήσεων Αµπελώνα που 

οριοθετείται από τον δρόµο, από τον αµαξωτό δρόµο που πηγαίνεις στα Σύµβο-

λα από τη διασταύρωση του ΝΟΥΝΟΥ εκεί πέρα. Σε εκείνο το σηµείο έχει ένα 

τεχνικό έργο έχει µια... 

ΜΕΛΟΣ: Έχει µια ιρλανδική.. 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ναι… 



 

112 Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 
29 

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας http://www.civilprotection.gr 

199 Αριθµός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆/ση Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ. http://civilprotection.pamth.gov.gr 

 

ΜΕΛΟΣ: Πού καταλήγουν εκεί πέρα τα νερά όλων των ρεµάτων. Εκείνα τα ρέ-

µατα πρέπει να καθαριστούν ίσως να µη φράσσουν και περνάνε στην απέναντι 

µεριά. Που είναι και ο οικισµός Ηφαίστου και η περιοχή της Κοµοτηνής. 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Εντάξει.. 

ΜΕΛΟΣ: Πρέπει να έχει και άλλο ρέµα λίγο πιο µπροστά. Κοντά στο πεδίο βολής 

Αµπελώνα πρέπει να έχει ένα µικρό ρεµατάκι αυτό µήπως εννοούσε η κυρία Κο-

σµίδου. 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Νοµίζω ότι έτσι όπως είναι οι 

κλίσεις του εδάφους όλα καταλήγουν εκεί στη διασταύρωση των Συµβόλων. Στη 

ΝΟΥΝΟΥ. Από όλο το πεδίο ασκήσεων καταλήγουν εκεί στην άκρη. 

ΜΕΤΙΟΣ: Εκεί καταλήγουν. 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Υπάρχει ένα άλλο ρέµα που 

είναι στο εκκλησάκι στο δρόµο που είναι µια γέφυρα που κατεβαίνει όµως προς 

το ρέµα δεν έχει πρόβληµα εκεί είναι µεγάλο. Θα καθαριστεί αυτό δεν έχω κάτι 

άλλο να σας αναφέρω. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ: Από την Περιφερειακή Υπηρεσία της Εγνατίας 

οδού στην Κοµοτηνή σε σχέση µε τις πληµµύρες δεν έχουµε κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβληµα εµείς και εφαρµόζουµε κάθε χρόνο τα ίδια µέτρα, σε σχέση µε τον 

αποχιονισµό θα εφαρµοστεί το ίδιο σχέδιο αποχιονισµού που εφαρµόστηκε και 

πέρυσι. Προβλέπονται 29 µηχανήµατα, υπάρχουν ήδη τα 17 και αναµένεται στις 

επόµενες ηµέρες να έρθουν και τα υπόλοιπα. Όταν έρθουν και ολοκληρωθούν 

και οι πίνακες, ποιοι θα στελεχώσουν αυτά τα, το προσωπικό και από την Εγνα-

τία και από τον ανάδοχο και στα µηχανήµατα, ποιοι θα είναι οι οδηγοί, θα σας 

ενηµερώσω. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ωραία. Να έχουµε και µια ενηµέρωση και όταν κλείνει και για ά-

νεµο θέλουµε η Εγνατία έτσι; Γιατί υπάρχει σοβαρό θέµα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ: Σ' αυτό το θέµα η ενηµέρωση είναι, αν θέ-

λουµε να είναι πιο άµεση και πιο έγκυρη, είναι καλύτερο να έρχεται από την Α-

στυνοµία, γιατί κι εµείς από εκεί το µαθαίνουµε και πολλές φορές όχι ακριβώς. 

Είµαστε πολλές φορές επί τόπου και το γνωρίζουµε, αλλά υπάρχει περίπτωση και 

να µην ήµαστε να δοθεί στην κυκλοφορία, οπότε είναι καλό να προέρχεται από 

την Αστυνοµία. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Έχουµε ένα πρόβληµα µε την Εγνατία 

σαν ∆ήµος Κοµοτηνής. 

ΜΕΛΟΣ: Μισό λεπτό. Είναι απόφαση όµως της... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ: ... έχουµε κάποιες ποσότητες οι οποίες είναι 

οι περσινές, δεν έχει έρθει φέτος, αλλά για κάποιο πρώτο κύµα που θα έρθει. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ: Γιατί από εκεί προµηθεύοµε και άλλες. ∆ηλα-

δή όπου υπάρχει γίνεται µεταφορά αλατιού, είναι πιο µεγάλη και γίνεται µετα-

φορά, αναµένουµε να έρθει και το αλάτι. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Έχουµε ένα πρόβληµα µε την Εγνατία 

στο ύψος που γίνεται ο κόµβος, ο κύριος Γαλόπουλος που κάνει, προς τον Φύ-

λακα. Έκλεισε το φρεάτιο και πληµµυρίζει ο Φύλακας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ: Τώρα στο τµήµα αυτό που αναφέρεστε είναι 

στη Βιοµηχανική Περιοχή, τυχαίνει η δική µου η αρµοδιότητα να είναι από την 

Καβάλα, από τον Άγιο Ανδρέα µέχρι τον ανατολικό Κοµοτηνής, δεν το γνωρίζω, 

ο συνάδελφος είναι στην Αλεξανδρούπολη που το γνωρίζει, θα ρωτήσω, να επι-

κοινωνήσετε αν είναι να το, δεν το γνωρίζω. 

ΜΕΛΟΣ: Όσον αφορά τη διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, δεν αφορά 

το κοµµάτι του Νοµού Ροδόπης, αφορά το κοµµάτι του Νοµού Ξάνθης. Απόφαση 

βγάζει ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ξάνθης, εµάς µας ενηµερώνει και απλά εµείς 

απαγορεύουµε τη διέλευση φορτηγών, διότι είναι ενιαίο το δίκτυο. Το δικό µας 

το δίκτυο µέχρι τον Ίασµο είναι ανοιχτό. Απλά, επειδή δεν µπορούν να κατεβούν 

τα φορτηγά στο παλιό επαρχιακό κοµµάτι, γι ' αυτό τους κατεβάζουµε από το 

ανατολικό. Ναι, θέµα ενηµέρωσης από την τοπική της Ξάνθης. 

ΚΟΥΤΡΑΣ: Κι εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω την εκπρόσωπο της Εγνατίας οδού, δεν 

ξέρω αν είστε αρµόδια γι ’ αυτό, για το θέµα των διοδίων. Όταν η τέρµα δεξιά 

λωρίδα είναι για τα οχήµατα εκτάκτου ανάγκης, πολλές φορές δεν το γνωρίζουν 

οι υπάλληλοι των διοδίων και αναγκάζεται να σταµατάει το πυροσβεστικό όχηµα 

την ώρα που πηγαίνει σε περιστατικό, για εµάς και τα δευτερόλεπτα είναι κρίσι-

µα, για να, έχει κατεβασµένη την µπάρα, παρ’ όλο που το όχηµα πάει µε ανα-

γνωριστικό φανό και σειρήνα και τα φώτα, και περιµένει να πάρει την έγκριση 

από τον προϊστάµενο για να ανοίξει την παρά. Σας παρακαλώ αν είναι αρµοδιό-

τητα δική σας, να τους ενηµερώσετε, τέρµα δεξιά λωρίδα είναι οχήµατα εκτά-

κτου ανάγκης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ: ∆εν είναι δική µας αρµοδιότητα, είναι άλλη 

εταιρία η οποία έχει αναλάβει τα διόδια, παρ’ όλα αυτά γνωρίζω ότι η δεξιά λω-

ρίδα δεν είναι µόνο για τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης, είναι και κάποια υπέρ µε-

γέθη και τέλος πάντων, το γνωρίζουν πολύ καλά στα διόδια, δεν ξέρω απ’ τη 

Νοµοθεσία αν προβλέπεται να είναι ανοιχτή η µπάρα για να περνάνε, αυτό και 

πάλι σε συνεννόηση µε την ανάδοχο εταιρεία των διοδίων. 

ΜΕΛΟΣ: Από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών. 

ΚΟΤΖΑΡΙ∆ΟΥ: Κοτζαρίδου Μαρίνα από την ∆ιεύθυνση ∆ασών Ροδόπης. Το χιόνι 

και η χιονόπτωση για εµάς αποτελεί ένα φυσικό φαινόµενο, δεν εµπλεκόµαστε 

στους αποχιονισµούς. Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, ο ορεινός όγκος δέχεται 

µια σηµαντική ποσότητα κατακρηµνισµάτων, οι πληµµύρες βέβαια παρατηρού-

νται στα πεδινά. Το σύνολο δράσεων της Υπηρεσίας µας, διαρκώς αποσκοπεί να 

διατηρήσει τη βλάστηση, να αποκαταστήσει τα δασικά οικοσυστήµατα και να 

δηµιουργήσει υδρο-υγειονοµικά δάση ώστε να αποτρέπουµε τη συσσώρευση µε-

γάλου όγκου κατακρηµνισµάτων στα πεδινά. Η δράση µας γενικά είναι η προ-

στασία που διαρκεί, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τόσο από βιοτικούς όσο και 

αβιοτικούς παράγοντες παραδείγµατος χάριν λαθροϋλοτοµίας, βόσκηση, η πρό-
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ληψη από τις δασικές πυρκαγιές, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουµε κατα-

στροφικές πυρκαγιές στο Νοµό, όπου να έχει καταστραφεί η δασική βλάστηση 

και να αντιµετωπίζουµε προβλήµατα. Αυτό που έχω να πω ότι ο Ίασµος µας α-

πασχολεί τα τελευταία χρόνια, υπήρχε συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας, στα πλαίσια εκείνης της συνάντησης η Υπηρεσία µας έκανε µελέτη 

τόσο για φράγµατα, όσο και για αναδάσωση του κοµµατιού από τον Προφήτη 

Ηλία µέχρι το Κοπτερό, να αποκαταστήσουµε όπου καταστράφηκε η βλάστηση, 

ήταν και στο περυσινό πρόγραµµα, είναι και στο φετινό όµως πρόγραµµα, περι-

µένουµε χρηµατοδότηση. Και αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι ότι γίνεται 

πολλή κουβέντα για τις δασικές πυρκαγιές, το φαινόµενο είναι εντυπωσιακό, το 

αποτέλεσµα είναι άµεσο ορατό, αυτό όµως που προβληµατίζει την Υπηρεσία εί-

ναι οι συνέπειες που έχει η βόσκηση, το αποτέλεσµα δεν είναι άµεσο ορατό, ού-

τε εντυπωσιακό, υπάρχει όµως το νέο Νοµοσχέδιο που θα καθορίσουµε τις περι-

οχές όπου θα βόσκονται και επειδή η υποβάθµιση εκεί ένα σταδιακή και αργή, 

αυτό που µας προβληµατίζει είναι η µελλοντική καταστροφή των οικοσυστηµά-

των. Τα δάση είναι οικοσυστήµατα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να βοσκη-

θούν, η κύρια λειτουργία τους δεν είναι η βόσκηση. Εποµένως θα πρέπει να το 

έχουµε σοβαρά υπ' όψιν στις µελλοντικές δράσεις και σ' αυτό που θα κληθούµε 

να καθορίσουµε, τόσο η Υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο και η δική µας Υπηρεσί-

α, τη δυνατότητα που έχουν τα οικοσυστήµατα να βόσκονται. Πρέπει να είµαστε 

πολύ συνετοί σ’ αυτό που θ’ αποφασίσουµε, αυτό µας προβληµατίζει και όχι τό-

σο οι πυρκαγιές. Επειδή είχαµε µια συνεργασία τις τελευταίες µέρες για εκτάσεις 

που µπορεί να βοσκηθούν, γενικότερα όµως είναι κάτι που η βόσκηση κατα-

στρέφει τα δασικά οικοσυστήµατα και όχι τόσο οι πυρκαγιές του Νοµού. Αυτά 

από εµάς. 

ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ: Περιφερειακός Σύµβουλος Χουσέ Μουσταφά Ι-

σµαήλ λέγοµε. Εγώ θα έλεγα να ενισχύσουµε περισσότερο στα ορεινά, έχουν 

πολύ σοβαρά προβλήµατα µε τα χιόνια. Επειδή έκλεισαν και µερικά σχόλια, από 

τα 17 που έκλεισαν στο Νοµό, τα 7 είναι στα ορεινά και θα γίνεται η µεταφορά 

δύσκολα. Θα πρέπει να δώσουµε περισσότερο βάρος σ’ αυτό, ένα. Ένα δεύτερο 

είναι εκτός θέµατος. Μιλάµε πολύ για τα ποτάµια, προσωπικά να µιλήσω, έχω 

κάνει πολλές γέφυρες, που στοιχίζουν 50.000.000 εκατοµµύρια και τα κάναµε µε 

500.000 χιλιάδες δρχ. µε κάτι αγγαρείες. Τώρα µιλάµε για τα ποτάµια από το 

Ήφαιστο µέχρι τα Αρριανά. Αυτές οι διαβάσεις µπορεί να γίνουν µε σωληνωτό το 

οποίο θα στοιχίσει µόνο 100.000 χιλιάδες ένα ποτάµι. Τόσο πολύ ταλαιπωρού-

µαστε, ταλαιπωρούµε όλο το Νοµό, να περάσουµε, να στηρίξετε τη γνώµη µου, 

µιλάω στην Τεχνική Υπηρεσία, να µπούµε σε αυτό το θέµα, µε εγκυβωτισµό σω-

λήνας θα βάλουµε 1 ή 1,20 και µε εγκυβωτισµό τσιµέντου και δεν πρόκειται να 

περάσει το ποτάµι πάνω από ένα µέτρο, µισό µέτρο νερό έχει, δεν έχει παραπά-

νω, σωλήνες και εγκυβωτισµό κλείνουµε. Το ∆ασαρχείο τα ξέρει, µια ζωή αυτές 

τις δουλειές κάναµε. Εργολάβος, είµαι και λέω να το θέσουµε και στο Συµβούλιο 

να προχωρήσουµε σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. 
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ΖΑΧΑΡΑ: Από τον ΟΣΕ, συγκεκριµένα από το Τµήµα Συντήρησης Γραµµής Αλε-

ξανδρούπολης, εµείς έχουµε τη δικαιοδοσία όλου του κοµµατιού από Αµαξάδες 

µέχρι και Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, τις σε ότι αφορά τα θέµατα του σηµερινού 

Σ.Ο.Π.Π. αυτό που αφορά κυρίως το σιδηροδροµικό δίκτυο, είναι το θέµα των 

βροχοπτώσεων και των πληµµυρικών φαινοµένων που συνεπάγονται αυτές. Στην 

περιοχή εδώ έχουµε ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως ειπώθηκε από τους περισσότε-

ρους φορείς, στο κοµµάτι Κοπτερό - Ίασµος, να θυµίσω ότι είχαµε και µια, µάλ-

λον από τους Αµαξάδες µέχρι τον Ίασµο, είχαµε πριν δύο χρόνια και µια εκτρο-

χίαση. Έχουµε την ιδιαιτερότητα ότι η έδρα µας είναι στην Αλεξανδρούπολη, το 

προσωπικό έχει ελαχιστοποιηθεί όσο δεν πάει άλλο, µε αποτέλεσµα να µην µπο-

ρούµε να γνωρίζουµε από την έδρα µας πολλές φορές τις τοπικές συνθήκες στις 

υπόλοιπες περιοχές της δικαιοδοσίας µας. Ως προς αυτό είναι πολύ σηµαντικό 

για εµάς να έχουµε µια όσο πιο γίνεται έγκαιρη ενηµέρωση από όσους φορείς 

εµπλέκονται, για το τι επικρατεί τοπικά, κυρίως σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. 

Από εκεί και πέρα σ’ αυτό το κοµµάτι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανεπάρκεια 

και της διατοµής στα τεχνικά τα δικά µας, διότι είναι ένα πάρα πολύ παλιό δί-

κτυο το σιδηροδροµικό. Η Περιφέρεια όµως µε µια µελέτη του 9 ή του 10 σ’ αυ-

τό το κοµµάτι, συµπεριέλαβε και 7 τεχνικά καινούργια τη σιδηροδροµική γραµ-

µή, από ότι κατάλαβα πριν πρόκειται να προωθηθεί το έργο αυτό, το οποίο φυ-

σικά θα µας δώσει µια ανάσα. ∆εν γνωρίζω αν η Πυροσβεστική ή η Αστυνοµία 

που θα µπορούσε να µας βοηθήσει στο να γνωρίζουµε τι καιρός επικρατεί σε 

αυτή την περιοχή, λειτουργεί εκεί σε εικοσιτετράωρη βάση, δηλαδή µπορούµε 

να έρθουµε σε επαφή µε κάποιον από τις δύο αυτές Υπηρεσίες, για να γνωρίζου-

µε ας πούµε αν µια ηλιόλουστη µέρα στην Αλεξανδρούπολη, εκεί βρέχει; Γιατί 

αυτό που µας αφορά σαφώς είναι η πρόληψη. Επειδή κινείται κόσµος µε το τρέ-

νο, είναι µέσο µεταφοράς, σε κάθε περίπτωση µας ενδιαφέρει να προλάβουµε να 

διακόψουµε την κυκλοφορία σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινοµένων και 

σε δεύτερο στάδιο φυσικά να προχωρήσουµε σε αποκατάσταση ζηµιών εφ’ όσον 

υπάρξουν. Αυτά. Ευχαριστώ. 

ΖΑΧΑΡΑ: Στην κεντρική του σταθµού; 

ΜΕΛΟΣ: Εκεί που είναι και της ∆ΕΗ. 

ΖΑΧΑΡΑ: Αυτό λέω και στον ηλεκτροφωτισµό. Να σας ενηµερώσω ότι η αρµο-

διότητα για την αποκατάσταση του οδοστρώµατος, των ισόπεδων διαβάσεων 

έχουν οι φορείς που συντηρούν το δρόµο. Ο ΟΣΕ αποκαθιστά τις διαβάσεις µόνο 

σε αγροτικές οδούς. Η ασφαλτόστρωση και σε αυτή την περιοχή είναι αρµοδιό-

τητα του ∆ήµου Ιάσµου και ως Υπηρεσία µία µε δύο φορές το χρόνο σε στάδιο 

υπενθυµητικό, αποστέλλουµε έγραφα  σε όλους τους ∆ήµους και στις Περιφέρει-

ες, όπου έχουν αρµοδιότητα, για να θυµίσουµε την υποχρέωσή τους σε αυτή, να 

µεριµνήσουν για την αποκατάσταση του οδοστρώµατος όπου αυτό απαιτείται. 

ΖΑΧΑΡΑ: Και µεταξύ των δύο σιδηροδροµικών, όλο το οδόστρωµα που τέµνει 

κάθετα τη σιδηροδροµική γραµµή και µεταξύ των δύο σιδηροτροχιών. Σε συνεν-

νόηση πάντα, µε συγχωρείτε, µε τον ΟΣΕ, δηλαδή παρίσταται, ακόµα και τώρα 
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έχουµε τη δυνατότητα, κάποιος άνθρωπος όταν πρόκειται να επέµβει µια τρίτη 

Υπηρεσία σε τέτοιου είδους εργασίες. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Ωραία. Όπως βλέπετε όλοι οι φορείς θέτουν το θέµα της ενηµέ-

ρωσης, άρα θα παρακαλούσαµε την Αστυνοµία να έχουµε έγκαιρη ενηµέρωση. 

Από εκεί και πέρα σαν Πολιτική Προστασία, έχουµε ένα σύστηµα µε SMS, στέλ-

νουµε άµεσα SMS µόλις µας κοινοποιηθεί κάτι από την Αστυνοµία και όλοι οι 

φορείς, είτε είναι Τεχνικές Υπηρεσίες, είτε Αντιπεριφερειάρχης, είτε Σύµβουλοι 

και τα λοιπά παίρνουν ένα SMS όπου υπάρχει πληροφόρηση για το τι γίνεται. 

Όσον αφορά τα καιρικά, κι εµείς συµβουλευόµαστε, υπάρχει µια Υπηρεσία του 

Αστεροσκοπείου που λέγεται «ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ», από αυτόµατα δεδοµένα Μετεω-

ρολογικών Σταθµών µπορείς να δεις όπου υπάρχουν σταθµοί στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, εκείνη τη στιγµή, τώρα, που βρέχει, τι βροχόπτωση έχει 

µέχρι στιγµής από τις 12:00 το βράδυ µέχρι εκείνη τη στιγµή πόσα χιλιοστά έχει 

και γενικά να έχεις εκτίµηση. Υπάρχουν πολλά τέτοια εργαλεία, που µπορείτε να 

τα δείτε, να δείτε τα l ink και από το site της Πολιτικής Προστασίας civilprotec-

tion.pamth.gov.gr και από το ΜΕΤΕΟ τρέχον καιρός που λέει, όπου σας δίνει 

τα στοιχεία για τον καιρό εκείνη τη στιγµή. 

ΖΑΧΑΡΑ: Να σας γνωρίσω ότι συµβουλευόµαστε τέτοιου είδους, έχουµε πληρο-

φόρηση εν πάση περίπτωση από τέτοιου είδους site. Αυτό που µας αφορά είναι, 

σε περίπτωση που συµβεί κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας ως επί των πλεί-

στων. Επειδή πάντοτε υπάρχουν προβλήµατα και εντός του ∆ήµου Ιάσµου, να 

έχουµε µια ενηµέρωση τη στιγµή που θα παρατηρηθεί κάτι και θα εντοπιστεί, 

ούτως ώστε να τρέξουµε κι εµείς να δούµε εκείνη τη στιγµή αν υπάρχει κάτι α-

ντίστοιχο και στο σιδηροδροµικό δίκτυο παρακολουθούµε τις προβλέψεις διενερ-

γούµε κάποιες επιθεωρήσεις, αλλά αν συντελεστεί κάτι κατά τη διάρκεια της νύ-

χτας, που δεν θα είµαστε στον υπολογιστή για να το πληροφορηθούµε, εκεί θα 

θέλαµε µια ενηµέρωση. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Στον ΟΣΕ βέβαια στέλνουµε, τα παίρνετε, στέλνουµε στην κυρία 

Ζαχαρά, εσείς είστε; Ναι. Στέλνουµε όλη την πληροφόρηση την έχετε έτσι; Σα-

φώς. Από εκεί και πέρα εµείς πολλές φορές αλιεύουµε την πληροφορία, πάλι 

µοµφή στην Αστυνοµία, έτσι; ∆ηλαδή, εντάξει, ατυχής έκφραση, ναι. ∆ηλαδή 

παίρνουµε εµείς στα Αστυνοµικά Τµήµατα και µαθαίνουµε τα του καιρού ή το αν 

υπάρχουν προβλήµατα στην περιοχή. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Κοιτάξτε, πολλές φορές µας ζητάει είτε ο Περιφερειάρχης να υ-

πάρχει ένα report για όλη την Περιφέρεια, έτσι; Αν δεν µ’ έχει ενηµερώσει η Α-

στυνοµία ότι υπάρχει κάπου πρόβληµα ή δεν µ’ έχει πάρει κάποιος από το 

Π.Ε.Κ.Ε. να µου πει ότι υπάρχει πρόβληµα, αναγκάζοµαι κι εγώ και παίρνω τηλέ-

φωνα όλα τα Αστυνοµικά Τµήµατα της Περιφέρειας, όλα τα 100 ας πούµε της 

Περιφέρειας, συν το Π.Ε.Κ.Ε. για να συγκεντρώσω ένα report και να το δώσω. 

ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Εντάξει, αλλά εκ του Νόµου είναι η Αστυνοµία.  
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ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ: Εντάξει, και η Πυροσβεστική επικοινωνεί µαζί µας. Είναι το 

Π.Ε.Κ.Ε. και το 100, εµείς µε αυτά τα δύο µιλάµε και από εκεί και πέρα όποιος 

άλλος µας πάρει τηλέφωνο. 

ΜΕΤΙΟΣ: ... δεν είναι µοµφή προφανώς, εντάξει αστειευόταν. Απλώς ίσως και 

τα Τοπικά Συµβούλια των ∆ήµων σε αυτή την περίπτωση να είναι, Γιώργο, κύριε 

Αντιδήµαρχε, κύριε Ζηλούδη, κύριε Αντιδήµαρχε, ίσως και τα Τοπικά Συµβούλια 

των ∆ήµων, όπως και ο κύριος Αντωνιάδης είναι εδώ και ο κύριος Αντιδήµαρχος 

από τα Αρριανά, τα Τοπικά Συµβούλια των ∆ήµων σε αυτό το ενδεχόµενο αν 

προκύψει κάτι, είναι πολύ καθοριστική η συµβολή τους. 

ΜΕΤΙΟΣ: Ναι. ∆ηλαδή να υπάρξει µια ενηµέρωση από εσάς προς τα Τοπικά Συµ-

βούλια, ώστε να έχουµε άµεση ενηµέρωση από τους Προέδρους των Τοπικών 

Συµβουλίων κι εµείς ή µέσω εσάς. 

ΜΕΤΙΟΣ: Ο Πρόεδρος της Μελέτης, όπως κι εµένα από εκεί µε ενηµέρωσαν και 

ο Νίκος πήρε τηλέφωνο, όταν επισκεφτήκαµε. Ναι, συνήθως ενηµερώνουν πρώ-

τα τους δηµοσιογράφους για να τα καταγράψουν.  

Τελειώσαµε µάλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καταγράψαµε αυτά όλα όσα εί-

πατε, θα προσπαθήσουµε να ανταποκριθούµε αν είναι δυνατόν σε όλα ή όσο κα-

λύτερα µπορούµε, για να είµαι και λίγο πιο, να κρατήσουµε ένα ενδεχόµενο µή-

πως σε κάτι δεν τα καταφέρουµε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να είµαστε 

σε επαφή και ότι πρόβληµα υπάρχει, να έχουµε διάθεση να επικοινωνήσουµε µε-

ταξύ µας για να το λύσουµε. Νοµίζω αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να µείνει. 

Σας ευχαριστώ. 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
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