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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Δράμα 04-08-2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                    Αρ. Πρωτ: οικ 1000  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                     
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ     
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Δράμα̋  
Ταχ. Κώδικα̋: 66100                                           ΠΡΟΣ: Πίνακα̋ Αποδεκτών 
Πληροφορίε̋: Κ. Χατζηκοσμίδη̋                                              
Τηλέφωνο: 25213-51313                                           ΚΟΙΝ: Πίνακα̋ Αποδεκτών  
Φαξ: 25210- 55020 
Ηλ. ταχ:cp.drama@pamth.gov.gr 
                              
 
 
    

ΘΕΜΑ :   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     
             ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ -  ΣΕΙΣΜΟΙ 
 
 
           

 1. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στι̋ 24 Ιουλίου 2017  και ώρα: 11.30 πμ  στην    

αίθουσα Αυτοδιοίκηση̋ του Διοικητηρίου   τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋  

Δράμα̋, υπο την   προεδρία   του  Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανάργυρου Πατακάκη 

ω̋ προέδρου του Σ.Ο.Π.Π  και με συμμετοχή των παρακάτω μελών και 

προσκεκλημένων φορέων :  

  

 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 

 

 

* Χουβάρδα̋  Κων/νο̋, Πρ/νο̋ Α. Δ/νση̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ Π.Α.Μ.Θ 

* Μαμαρίκα̋ Χρήστο̋ , Πρ/νο̋ Δ/νση̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ Αποκ/νη̋ Δ/κση̋  

* Κωνσταντινίδη̋ Στέφανο̋ εκπρόσωπο̋   Αστυνομική̋ Διεύθυνση̋ 

* Χατζηκοσμίδη̋ Κυριάκο̋  Πρ/ο̋ Τμήματο̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ ΠΕ Δράμα̋  

* Μπουραζάνη Αλεξάνδρα Αν. Πρ/νη Δ/νση̋ Δημ. Υγεία̋  & Κοιν. Μέριμνα̋ 

* Κυριακίδη̋ Στέφανο̋ Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

* Κοντομάρκο̋ Ιωάννη̋ Δ/νση Ανάπτυξη̋ 

* Μαρτιάδη̋ Γεώργιο̋ Πρ/νο̋ Δ/νση̋ Δήμου Προσοτσάνη̋ 

* Εφραιμίδη̋ Αναστάσιο̋ Δ.Τ.Ε  Π.Ε Δράμα̋ 

* Μπάντη̋ Γεώργιο̋ Δ/νση Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ 

* Τσεπίλη̋  Γεώργιο̋ Αντιδήμαρχο̋ Π. Προστασία̋ Δήμου Δράμα̋ 

* Τσίγγη̋ Ανδρέα̋ Αν. Πρ/νο̋ Δ/νση̋ Δασών Δράμα̋  

* Παπαδόπουλου Νεονίλη Πρόεδρο̋ Σαμαρείτε̋ Παράρτημα Δράμα̋  
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* Κιβράκη̋ Σταυρό̋ Πρ/ο̋ Τμήματο̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ ΠΕ Καβάλα̋  

* Σωτηριάδου Αλίκη Δήμαρχο̋ Παρανεστίου 

* Πρωιμάκη Σπυριδούλα Δήμο̋ Παρανεστίου. 

* Ιωβή̋ Νικόλαο̋ Αν. Πρ/νο̋  Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Δράμα̋ 

* Κωνσταντινίδη̋ Παντελή̋ Δασαρχείο Δράμα̋                                                                 

* Λαλέ̋ Ευστράτιο̋  Δήμο̋ Δράμα̋  (Γραφείο Π.Π) 

* Μελλισινό̋ Στυλιανό̋ Οικολογική Κίνηση Δράμα̋ 

* Κετσιμπάση̋ Αναστάσιο̋ ΔΕΔΔΗΕ Δράμα̋ 

* Κυριαζίδη̋ Δημήτριο̋ Πρόεδρο̋ Τ.Ε.Ε  Αν. Μακεδονία̋    

* Σταμάτελο̋ Αντώνιο̋  Δ /νση Πολιτική̋ Προστασία̋ Α.Δ. Μ.Θ   

* Φαιτφατζίδη̋ Ανδρέα̋  Γ.Ν Δράμα̋  

* Γεωργιάδου Κρυσταλλώ  Δ /νση Πολιτική̋ Προστασία̋ Α.Δ. Μ.Θ 

* Πετρίδου Νόπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

* Χαριζάνη̋ Δημήτριο̋  Δήμο̋ Κ. Νευροκοπίου 

* Ανδρούτσο̋ Θωμά̋  Γραφείο Κτηματική̋ Υπηρεσία̋   

* Ματεντζόγλου Συμεών Γραφείο Τύπου 

* Σαλπιγγίδη̋ Ανδρέα̋  Πρ/νο̋ Δ/νση̋ Πρωτοβάθμια̋ Εκπ. Δράμα̋ 

* Λιθηρόπουλο̋ Χρήστο̋ Θεματικό̋ Αντιπεριφερειάρχη̋ Π.Α.Μ.Θ. 

* Δαλακάκη̋ Δημήτριο̋ Δήμαρχο̋ Δήμου Δοξάτου 

* Ζεκερίδη̋ Χαράλαμπο̋ Αντιδήμαρχο̋ Π. Προστασία̋  Δήμου Δοξάτου 

* Κουτσικίδου Ευδοκία Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 

* Αραμπατζή̋ Ιωάννη̋ Υποδιοικητή̋ Π.Υ Δράμα̋  

* Καραμπουτάκη̋ Γεώργιο̋ Εκπρόσωπο̋ Ελληνικού Στράτου                    

 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ: 

 

 

    

    Η οργάνωση, η ετοιμότητα και ο συντονισμό̋ των εμπλεκομένων  

υπηρεσιών και  φορέων του   Νομού, ο προσδιορισμό̋ του πλαισίου τη̋  όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερη̋ συνεργασία̋ και προετοιμασία̋ των, στην 

αντιμετώπιση των κινδύνων  και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

των σεισμικών φαινομένων με στόχο την προστασία των πολιτών, προσεισμικά 

και μετασεισμικά.   

  

 

 

3. ΣΥΣΚΕΨΗ: 

 

 

 

   

     Ο Πρόεδρο̋ του Σ.Ο.Π.Π. καλωσόρισε στην σύσκεψη  όλου̋ του̋ φορεί̋ 

που συμμετέχουν σε αυτή και ανέφερε: θα πρέπει να βρούμε τρόπου̋ έτσι ώστε 

να διαχειριστούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν και κρίνονται σημαντικά. 
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     Η χώρα μα̋ είναι  σεισμογενή̋ έτσι θα  πρέπει να υπάρχει σχεδιασμό̋  για  να   

     μην υπάρχουν προβλήματα στου̋ πολίτε̋,  συνέχισε αναφέροντα̋ ότι  αξίζουν    

     συγχαρητήριων  η  Δ.Τ.Ε.  ΠΕ  Δράμα̋   και   το   αρμόδιο    τμήμα   Πολιτική̋  

     Προστασία̋ τη̋  ΠΕ  Δράμα̋  για  την   πολύ μεγάλη εργασία που έχουν κάνει  

     ενδεικτικά αναφέρω ότι   έχει   ολοκληρωθεί   ο   πρωτοβάθμιο̋  προσεισμικό̋  

     έλεγχο̋  των  κτιρίων  αρμοδιότητα̋  μα̋,   έχει   συνταχτεί  σχέδιο   για   του̋  

     εναλλακτικού̋   χώρου̋   λειτουργία̋   των υπηρεσιών τη̋  ΠΕ Δράμα̋, έχουν  

     επικαιροποιήθει  όλα  τα  σχέδια  και  μνημόνια  που    αφορούν του̋ σεισμού̋  

     και  επίση̋  έχει  επιλεχτεί  και  υποδειχτεί   αρμοδίω̋   ο   πλέον   κατάλληλο̋         

     χώρο̋   για   την    λειτουργία    του   χώρου  καταυλισμού  για την ΠΕ Δράμα̋  

     ο οποίο̋ είναι ο  χώρο̋ του πρώην Οργανισμού Καπνού και έχουν συνταχτεί οι  

     αρχικέ̋   μελέτε̋   και    τώρα   είμαστε    στην      διαδικασία      τη̋    εύρεση̋          

     χρηματοδότηση̋   του   σύμφωνα   με   την  προμελέτη  χώρο̋   είναι  απόλυτα  

     σύμφωνο̋  με  τι̋  προδιαγραφέ̋  του  Ο.Α.Σ.Π.  στη συνέχεια ο λόγο̋ δόθηκε     

     στον προϊστάμενο  Πολιτική̋ Προστασία̋ τη̋ Π.Α.Μ.Θ. 

 

           Ο κ. Χουβάρδα̋ ξεκινώντα̋ είπε: η ΠΕ Δράμα̋ είναι πολύ ευαίσθητη σε 

θέματα Πολιτική̋ Προστασία̋ και είναι η πρώτη ΠΕ που κάνει φέτο̋  Σ.Ο.Π.Π 

για σεισμού̋ θα πρέπει να τονιστεί ότι είχε και μια εκδήλωση με τον καθηγητή 

τον κ.Σκορδίλη με συνδιοργανωτή την ΠΕ Δράμα̋ και την εθελοντική 

οργάνωση Ε.Δ.Ε.Ο Δράμα̋. Εδώ είμαστε για προγραμματισμένη από καιρό 

εκδήλωση και δεν έχει σχέση με το σεισμό τη̋ Κω, οι συγκυρίε̋ αυτέ̋ μα̋ 

βοηθούν να ευαισθητοποιηθούμε σε κάποια θέματα. Έχω ετοιμάσει κάποιε̋ 

διαφάνειε̋ για να έχουμε κάποια βάση συζήτηση̋, τον προηγούμενο μήνα 

έγινε μια σύσκεψη στην Κομοτηνή με επικεφαλή̋ την Εκτελεστικό Γραμματέα  

τη̋ Π.Α.Μ.Θ. κα̋ Κοσμίδου και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων στην οποία 

συζητήθηκαν θέματα που αφορούν του̋ χώρου̋ καταυλισμού οι οποίοι θα 

πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ΠΕ,  εδώ θα σα̋ παρουσιάσουμε την πρόταση τη̋   

ΠΕ Δράμα̋ που έχει υποβληθεί από την Δ.Τ.Ε. τη̋ ΠΕ και το τμήμα Πολιτική̋ 

Προστασία̋ η πρόταση αυτή είναι μια βάση συζήτηση̋. Ο ρόλο̋ των Δήμων 

είναι πολύ σημαντικό̋ δεν έχουν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα αλλά και στην 

Π.Α.Μ.Θ. οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι των κτιρίων αρμοδιότητα̋ 

του̋, πρέπει οι Δήμοι να κάνουν όλου̋ του̋ πρωτοβάθμιου̋ προσεισμικού̋ 

ελέγχου̋ κτιρίων γιατί δεν ξέρουμε ποτέ θα έχουμε έναν σεισμό θα πρέπει να 

γίνει έλεγχο̋ σε όλα τα παλιά κτίρια τα νέα κτίρια δεν έχουν ουσιαστικά 

προβλήματα, προβλήματα παρουσιάζουν κυρίω̋ τα παλιά κτίρια και τα 

καταπονημένα. Στι̋ διαφάνειε̋ εδώ βλέπουμε τα ρήγματα που υπάρχουν στο 

Ελλαδικό χώρο είμαστε η τρίτη πιο σεισμογενή̋ χώρα στον κόσμο στην 

διαφάνεια βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ στη Δράμα ένα ρήγμα το όποιο έδωσε 

το 1829 ένα σεισμό τη̋ τάξεω̋ των 7,3 ρίχτερ με ιδιαίτερα αρνητικέ̋ 

συνέπειε̋ στου̋ ομόρου̋ Νομού̋, οι επιστήμονε̋ λένε ότι τι̋ επόμενε̋ 

δεκαετίε̋ μπορεί να έχουμε κάποιου̋ μεγάλου̋ σεισμού̋ βέβαια κάποια 

προβλεπόμενα μεγέθη ίσω̋ να είναι υπερβολικά βέβαια τα 7 και  ρίχτερ είναι 

πιθανά μεγέθη. Συνεχίζοντα̋ σα̋ δείχνω στο χάρτη τα ρήγματα του Ελληνικού 

χώρου και επίση̋ βλέπουμε το ρήγμα τη̋ Ανατολία̋ που έδωσε στην περιοχή 

τη̋ Ανδριανουπόλεω̋ το 1752 ένα πολύ μεγάλο σεισμό με μεγάλε̋ ζημιέ̋ σε 
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Ανδριανουπόλη και Κωνσταντινούπολη, οι επιστήμονε̋ δίνουν πιθανότητε̋ να 

επαναληφτεί ένα̋ τέτοιο̋ σεισμό̋  στο ρήγμα τη̋ Ανατολία̋ τα επόμενα 10-20 

χρόνια, ο σεισμό̋ του 1829 στην Δράμα προκάλεσε μεγάλε̋ ζημιέ̋ στην 

Δράμα και στου̋ ομόρου̋ Νομού̋ ο όποιο̋ έγινε αισθητό̋ σε Βουκουρέστι 

και Κωνσταντινούπολη,  η Δράμα είχε ολοκληρωτική καταστροφή βέβαια η 

χρονολογική απόσταση είναι μεγάλη αλλά εδώ μιλάμε και για γεωλογικά 

χρόνια δεν ξέρουμε πότε θα εκδηλωθεί ένα̋ σεισμό̋, στην πρόσφατη ιστορία 

είχαμε ένα σεισμό το 1985 τη̋ τάξεω̋ των 5,5 ρίχτερ σύμφωνα με τα στοιχεία 

του κ.Παπαζάχου. Η πρόταση μα̋ είναι ότι καταρχήν οι Δήμοι πρέπει να έχουν 

χώρου̋ καταφυγή̋ σύμφωνα με τι̋ προβλεπόμενε̋  προδιαγραφέ̋ και θα 

πρέπει να προτείνουν χώρου̋ καταυλισμού, από τα πρόσφατα παραδείγματα 

σεισμών που έγιναν σε Λέσβο και Κω διαπιστώνουμε ότι έπεσαν κτίρια παλιά 

με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό, όμω̋ τα καινούρια από το 1985 άντεξαν 

τον σεισμό, θα πρέπει να εντοπίσουμε περιοχέ̋ που υπάρχουν τέτοια κτίρια 

έτσι ώστε να φροντίσουμε να γίνουν κοντά χώροι καταφυγή̋ και καταυλισμού, 

εμεί̋ ω̋ χώρο καταυλισμού περά από αυτού̋ που θα προτείνουν οι Δήμοι, 

προτείνουμε τον χώρο του πρώην Οργανισμού Καπνού ο οποίο̋ έχει όλε̋ τι̋ 

προβλεπόμενε̋ προδιαγραφέ̋  από τον Ο.Α.Σ.Π. και είναι διαθέσιμο̋ για την 

ανάπτυξη καταυλισμού. 

           

             Σε παρέμβαση του ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ ανέφερε ότι ο περιβάλλοντα̋ 

χώρο̋ του Οργανισμού Καπνού είναι διακόσια στρέμματα. 

 

               Συνεχίζοντα̋ ο κ. Χουβάρδα̋ είπε: ότι εφόσον ο χώρο̋ του Οργανισμού 

κρίνεται κατάλληλο̋ και από εσά̋ θα ήταν χρήσιμο ο κ.Αντιπεριφερειάρχη̋ να 

λάβει μια απόφαση έτσι ώστε να οριστεί  αυτό̋ ω̋ χώρο̋ καταυλισμού όλα 

αυτά είναι υπο συζήτηση και μπορούμε όλοι μαζί να βρούμε τον κατάλληλο 

χώρο, οι προδιαγραφέ̋ αναφέρουν ότι μπορεί να είναι χωροθετημένο̋ είτε 

κατά ομάδε̋ είτε γραμμικά οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ δίνονται από τον 

Ο.Α.Σ.Π. βέβαια υπάρχουν και προκατ οικίσκοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

κατά περίπτωση  στου̋ χώρου̋ καταυλισμού θα πρέπει να υπάρχουν οι 

κατάλληλε̋ υποδομέ̋ σύμφωνε̋ με αυτέ̋ του Ο.Α.Σ.Π.  όπω̋ ύδρευση, 

αποχέτευση, παροχή ρεύματο̋, συγκοινωνίε̋, επικοινωνίε̋ κτλ, το σπουδαίο 

είναι να μην διαταραχτεί η κοινωνική ζωή τη̋ πληγείσα̋ περιοχή̋ για αυτό το 

λόγο απαγορεύεται η χρήση για χώρο καταυλισμού των γηπέδων βέβαια εάν 

δεν υπάρχει εναλλακτική λύση μπορούν σε έκτακτη ανάγκη να επιλέγουν, 

γενικά θα πρέπει να επιλέγονται χώροι που να μην προκαλούν προβλήματα 

στην ομαλή κοινωνική ζωή των πολιτών και θα πρέπει να είναι σύμφωνε̋ με 

τι̋ προδιαγραφέ̋ του Ο.Α.Σ.Π. Οι Δήμοι θα πρέπει να εκτιμήσουν  εάν θα 

πρέπει να προτείνουν και επιπλέον χώρου̋ ανά Δήμο πέρα από αυτόν που 

προτείνει η ΠΕ Δράμα̋, λαμβάνοντα̋ υπόψη την κατάσταση των κτιρίων τη̋ 

περιοχή̋ αλλά και τι̋ ιδιαιτερότητε̋ τη̋  γενικά τα παλιά κτίρια έχουν 

προβλήματα αλλά τα νέα αντέχουν. Θα πρέπει όλα τα δημόσια κτίρια είτε 

ανήκουν στην Περιφέρεια είτε σε άλλου̋ δημοσίου̋ φορεί̋ και υπηρεσίε̋ να 

έχουν υποβληθεί σε Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο και ιδιαίτερα οι Δήμοι 
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θα πρέπει να ορίσουν χώρου̋ καταφυγή̋ του̋ οποίου̋ θα πρέπει να 

επικαιροποιούν διαρκώ̋. 

  

 Παίρνοντα̋ το λόγο ο Δ/ντη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ Α.Δ.Μ.Θ.  κ. Μαμαρίκα̋ 

είπε: αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Αντιπεριφερειάρχη, στην Αυτοτελή 

Διεύθυνση Πολιτική̋ Προστασία̋ τη̋ Π.Α.Μ.Θ. αλλά και στο τμήμα τη̋ 

Πολιτική̋ Προστασία̋ τη̋ ΠΕ Δράμα̋ για την σημερινή συνάντηση είναι η 

δεύτερη φορά στα δυο τελευταία χρόνια πού η ΠΕ διοργανώνει τέτοια 

σύσκεψη και είναι σημαντικό διότι ένα̋ πολύ μεγάλο̋ αριθμό̋ ΠΕ αλλά και 

Δήμων δεν διοργανώνει τέτοιε̋ συσκέψει̋  και δραστηριότητε̋ παρά το ότι 

προβλέπεται από την νομοθεσία. Η τελευταία εγκύκλιο̋ που αναφέρεται σε 

σεισμού̋ είναι του 2012 και ορίζει ότι τα θέματα που αναφέρονται στου̋ 

σεισμού̋ θα πρέπει να συζητούνται κάθε έτο̋, πάντω̋ σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια, είναι πολύ θετικό ότι η ΠΕ σε 

δυο χρόνια υλοποιεί την δεύτερη σύσκεψη Σ.Ο.Π.Π. Η χρήση νέα̋ τεχνολογία̋  

στι̋ παρουσιάσει̋ στο Σ.Ο.Π.Π. είναι πολύ χρήσιμη έχοντα̋ υπόψη αυτά που 

είπε ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ και ο Διευθυντη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ τη̋ 

Π.Α.Μ.Θ. θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την σεισμικότητα τη̋ περιοχή̋ από 

το οποίο θα πρέπει να ξεκινάμε κάθε φορά για την δική μα̋ περιοχή υπάρχει 

ιστορικό για σεισμικότητα στην περιοχή, σημαντική επίση̋ είναι η τρωτότητα 

των κτιρίων και τέλο̋ το μέγεθο̋ τη̋ πόλη̋  και τη̋ περιοχή̋ που πλήττεται θα 

πρέπει να λαμβάνουμε αυτά υπόψη για να υλοποιούμε τι̋ δράσει̋ μα̋ δεν θα 

αναφερθώ στου̋ χώρου̋ καταυλισμού διότι με κάλυψε ο κ.Χουβάρδα̋ εφόσον 

αποφασίσουμε για του̋ χώρου̋ καταυλισμού θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι 

προβλεπόμενε̋ προδιαγραφέ̋ σε αυτού̋, αναφορικά με του̋ χώρου̋ 

καταφυγή̋ θα αναφέρω ότι ο Δήμο̋ τη̋ Δράμα̋ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά 

θα πρέπει να ελέγχει όμω̋ εάν είναι σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ του 

Ο.Α.Σ.Π. οι χώροι αυτοί θα λειτουργήσουν σε προσωρινή βάση με χρονικό 

ορίζοντα τι̋ λίγε̋ ημέρε̋ , έγιναν συσκέψει̋ για αυτά τα θέματα στου̋ Δήμου̋ 

Παρανεστίου και Προσοτσάνη̋ θα πρέπει ολοι οι Δήμοι να κάνουν σχεδιασμό 

αναφορικά με την σεισμική δραστηριότητα, εμεί̋ ω̋ Α.Δ.Μ.Θ. θα κάνουμε 

αυτά που προβλέπονται, οι χώροι καταφυγή̋ είναι υποχρέωση των Δήμων οι 

όποιοι θα πρέπει να του̋ ορίσουν και να του̋ επικαιροποιούν αναφορικά με το 

Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση  θα πρέπει 

να γίνουν σε όλα τα δημόσια κτίρια είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα οι Δήμοι θα 

πρέπει να συγκροτήσουν τι̋ προβλεπόμενε̋ επιτροπέ̋ έλεγχου έτσι ώστε να 

γίνει ο  Πρωτοβάθμιο̋ Προσεισμικό̋ Έλεγχο̋.   

           

    

               Σε παρέμβαση του ο κ. Μπάντη̋ είπε: ότι έχει θέμα στην εκκένωση των 

κτιρίων των σχολείων εφόσον ο σεισμό̋ γίνει σε ώρα λειτουργία̋ του 

σχολείου.   

 

               Συνεχίζοντα̋  ο κ. Μαμαρίκα̋ είπε: στα κτίρια που θα πρέπει να γίνει 

έλεγχο̋ υπάγονται και τα σχολικά κτίρια  αυτή την στιγμή είμαστε στην 

διαδικασία τη̋ καταγραφή̋ τη̋ υφιστάμενη̋ κατάσταση̋ όπου εντοπίζονται 
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προβλήματα στο Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο μετά προχώραμε σε 

δευτεροβάθμιο. 

 

 

                 Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ. Χουβάρδα̋ είπε ότι: τα σχολικά κτίρια πρέπει να 

έχουν σχέδια εκκένωση̋ αλλά θα πρέπει να γίνονται και ασκήσει̋ και συνήθω̋ 

οι γονεί̋ δεινού ραντεβού με τα παιδιά στη αυλή του σχολείου.  

        

                 

                Σε παρέμβαση ο κ.Μαμαρίκα̋ είπε: ότι η ΠΕ Δράμα̋ θα πρέπει να ορίσει 

εναλλακτικού̋ χώρου̋ λειτουργία̋ σε περίπτωση σεισμού  το ίδιο αφορά και 

του̋  Δήμου̋, σχετικά με τα σχέδια εκκένωση̋ των μεγάλων πόλεων θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα τη̋ περιοχή̋, θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να υπάρχουν σχέδια εκκένωση̋ των οικισμών θα πρέπει να έχουν 

προτεραιότητα οι μεγάλοι οικισμοί, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στι̋ ασκήσει̋ 

αλλά και στην ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το σεισμικό κίνδυνο αλλά 

και με έντυπα, θα πρέπει να προετοιμαστούν συνεργεία έλεγχου με μηχανικού̋ 

που θα βγουν έξω μετά τον σεισμό για το έλεγχο των κτιρίων και των 

υποδομών και μια αποτίμηση τη̋ κατάσταση̋. 

               

 

              Σε παρέμβαση του ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ είπε ότι: σε όλα τα κτίρια 

αρμοδιότητα̋ τη̋ ΠΕ Δράμα̋ έχει γίνει  έλεγχο̋ είναι σπουδαίο ότι έχουμε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων.  

 

 

 

               Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ. Αραμπατζή̋ τη̋ Π.Υ Δράμα̋ είπε: η υπηρεσία μα̋ 

είναι σε θέση με βάση το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή που 

διαθέτει να συμβάλει σε περίπτωση σεισμού με την βοήθεια των ΕΜΑΚ η 

οποία είναι εξειδικευμένη σε τέτοια θέματα, πραγματοποιούμε κάθε χρόνο 

ασκήσει̋ σε διαφόρου̋ χώρου̋ , επικαιροποιούμε τα σχέδια και τα μνημόνια 

στα προβλεπομένη διαστήματα, έλεγχο του κτιρίου μα̋ δεν έχουμε κάνει  και 

θα ενεργήσουμε αρμοδίω̋.  

 

 

             Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ. Εκπρόσωπο̋ τη̋ Ε.Α είπε: ότι όπω̋ σε κάθε 

περίπτωση φυσική̋ καταστροφή̋ η τοπική αστυνομία κινητοποιείται με το 

σύνολο των δυνάμεων τη̋ και λαμβάνει κατά περίπτωση μέτρα τάξη̋, 

ασφάλεια̋, και τροχαία̋ , επικαιροποιούμε και εφαρμόζουμε τα επιχειρησιακά 

σχέδια μα̋ για την προστασία τη̋ ζωή̋ και τη̋ περιουσία̋ των πολιτών.   

 

 

             Παίρνοντα̋ το λόγο ο  εκπρόσωπο̋ τη̋ Δ.Τ.Ε. ΠΕ Δράμα̋  είπε: ότι έγινε ο 

προβλεπόμενο̋ πρωτοβάθμιο̋ έλεγχο̋  σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητα̋ μα̋ 

αλλά και στα Δικαστήρια και στο Νοσοκομείο, έχουν οριστεί συνεργεία 
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έλεγχου κτιρίων σε περίπτωση σεισμού αλλά υπάρχει ετοιμότητα να οριστούν 

και αλλά με ιδιώτε̋, έχουν προσδιοριστεί οι εναλλακτικοί χώροι λειτουργία̋ 

των υπηρεσιών τη̋ ΠΕ Δράμα̋, έχει επιλεχτεί ο χώρο̋ καταυλισμού στην ΠΕ 

Δράμα̋   και έχουν συνταχτεί για όλα αυτά τα σχετικά σχέδια και μελέτε̋. 

 

 

               Σε παρέμβαση του ο κ. Χουβάρδα̋ είπε: θα πρέπει να εκδοθεί μια απόφαση 

του κ. Αντιπεριφερειάρχη αναφορικά με του̋ εναλλακτικού̋ χώρου̋ 

λειτουργία̋ των υπηρεσιών τη̋ ΠΕ σε περίπτωση σεισμού. 

          

 

               Σε παρέμβαση ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ είπε: ότι θα πράξουμε ότι 

προβλέπεται και απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 

 

        

               Σε παρέμβαση του εκπρόσωπο̋ τη̋ Δ.Τ.Ε. ΠΕ Δράμα̋  είπε:  όσο αναφορά 

το χώρο καταυλισμού που επιλέχθηκε  σε ελάχιστο διάστημα μπορεί να είναι 

έτοιμο̋ για χρήση όπου μπορούν αναπτυχτούν έω̋ 17 ομάδε̋ με σκηνέ̋ και 

οικίσκου̋ με προβλεπόμενη χωρητικότητα 1600 τουλάχιστον άτομα δεν 

έχουμε άλλη πρόταση μέχρι στιγμή̋ αλλά η υφιστάμενη για να υλοποιηθεί 

χρειάζεται χρηματοδότηση. 

 

 

                

                Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ. Κυριαζίδη̋ Πρόεδρο̋ του Τ.Ε.Ε. είπε : ότι το 

Τ.Ε.Ε. θα συνδράμει σε συνεργεία σε περίπτωση σεισμών στην Δ.Τ.Ε. ΠΕ 

Δράμα̋, μπορούμε επίση̋ να συμβάλουμε στου̋ δήμου̋ για την υλοποίηση 

του πρωτοβάθμιου έλεγχου  με προγραμματικέ̋ συμβάσει̋ όπω̋ έγινε και στην 

περίπτωση τη̋ Καβάλα̋, αυτή την στιγμή είμαστε σε επαφή με τον Δήμο 

Παρανεστίου και το Δήμο Δράμα̋ έτσι ώστε να γίνει ο πρωτοβάθμιο̋ έλεγχο̋ 

και επίση̋ μπορούμε να βοηθήσουμε σε δράσει̋ ενημερώσει̋ του κοινού 

 

 

               Σε παρέμβαση του η κ. Σωτηριάδου είπε ότι τα σχέδια εκκένωση̋ και 

καταυλισμού τα έχουμε κάνει από καιρό και τα έχουμε αποστείλει αρμοδίω̋.  

 

               Σε παρέμβαση του ο κ. Χουβάρδα̋ είπε: ότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι 

ω̋ προ̋ τι̋ υποδομέ̋ των χώρων καταφυγή̋ οι οποίε̋ θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με αυτέ̋ του Ο.Α.Σ.Π. 

 

                Σε παρέμβαση του η κ. Σωτηριάδου είπε ότι: ορίσαμε ω̋ χώρου̋  

καταφυγή̋ και καταυλισμού τα γήπεδα παρότι άκουσα ότι δεν επιτρέπετε  διότι 

υπάρχει στενότητα πόρων  έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέοι χώροι θα ήθελα 

να ρωτήσω τον κύριο Μαμαρίκα ποιο είναι το μέγεθο̋ του οικισμού έτσι ώστε 

να υπάρχει σχέδιο εκκένωση̋; αναρωτιέμαι τι σχέδιο να κάνει̋ σε οικισμό 200 

κατοίκων.   
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                Σε παρέμβαση ο κ.Μαμαρίκα̋ είπε: δεν χρειάζεται σε τέτοια μεγέθη . 

 

                Συνεχίζοντα̋ η κ. Σωτηριάδου είπε: τον πρωτοβάθμιο έλεγχο σε μισθωμένα 

κτίρια ποιο̋ τον κάνει; 

           

               Σε παρέμβαση ο κ.Μαμαρίκα̋  απάντησε ο Δήμο̋ τον κάνει και στην 

περίπτωση των μισθωμένων διότι κάνει την χρήση του κτιρίου και προσέρχεται 

σε αυτά κοινό. 

 

                Συνεχίζοντα̋ η κ. Σωτηριάδου είπε: ότι υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση από 

τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ για τα ετοιμόρροπα κτίρια η οποία γίνεται από την 

πολεοδομία του Δήμου Δράμα̋, τα περιστατικά θανάτων στην Κω προήρθαν 

από ετοιμόρροπα κτίρια θα πρέπει η πολεοδομία Δράμα̋ να απαντά στα 

αιτήματα για ετοιμόρροπα γρήγορα, αναφορικά με την ΔΕΗ θα πρέπει να κάνει 

ασκήσει̋ και ενημερώσει̋ στο κοινό σε περίπτωση πιθανή̋ θραύση̋ των 

φραγμάτων τη̋.   

 

                 Σε παρέμβαση ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ είπε: η ΔΕΗ καθυστερημένα 

ολοκλήρωσε τι̋  προβλεπόμενε̋ μελέτε̋ θραύση̋ και όδευση̋ του 

πλημμυρικού κύματο̋ τι̋ οποίε̋ έχει αποστείλει αρμοδίω̋. 

 

                Συνεχίζοντα̋ η κ. Σωτηριάδου είπε: θα πρέπει η πολίτε̋ και ο πληθυσμό̋ 

να είναι ενημερωμένο̋  αναφορικά με τέτοια συμβάντα σε κάθε περίπτωση δεν 

πρέπει να δίνουμε έμφαση στην πιθανότητα δημιουργία̋ πανικού αλλά στην 

ενημέρωση των πολιτών. 

 

                Σε παρέμβαση του ο κ. Χουβάρδα̋ είπε: ότι οι αρμόδιοι του φράγματο̋ θα 

πρέπει να τοποθετήσουν στα φράγματα επιταχυνσιογράφου̋ έτσι ώστε να 

παρακολουθούνται. 

  

                Συνεχίζοντα̋ η κ. Σωτηριάδου  αναφέρθηκε στην γέφυρα του Νέστου που 

χρήζει επισκευή̋ και βλέπω ότι έχει χρηματοδοτηθεί αλλά θα πρέπει η 

επιδιόρθωση να γίνει το συντομότερο. 

 

 

                 Σε παρέμβαση ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ είπε: ότι είναι άμεση 

προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα. 

 

 

                 Συνεχίζοντα̋ η κ. Σωτηριάδου είπε: ότι η γέφυρα αυτή είναι πολύ 

σημαντική για την Π.Α.Μ.Θ., επίση̋ ανέφερε ότι συναντά μεγάλο πρόβλημα 

για την συγκρότηση των επιτροπών πρωτοβάθμιου έλεγχου διότι δεν έχει το 

κατάλληλο από το νόμο προσωπικό για την συγκρότηση του̋, ο Δήμο̋ θα 

προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με το Τ.Ε.Ε. Α.Μ αλλά το κόστο̋ 

παρά όλα αυτά είναι υψηλό για τον Δήμο  ο οποίο̋ έχει περιορισμένου̋ 
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πόρου̋, θεωρώ ότι τα πολλαπλά έγγραφα που κάνουμε για την έλλειψη 

προσωπικού και πόρων θα πρέπει να αποστέλλονται αρμοδίω̋ σε εκείνε̋ τι̋ 

υπηρεσίε̋ και φορεί̋ που μπορούν να  αποφασίσουν, να γνωρίζουν οι 

υπηρεσίε̋ ότι Δήμο̋ έχει στενότητα πόρων και προσωπικού.   

 

 

                 Σε παρέμβαση του ο κ. Χουβάρδα̋ είπε: ο έλεγχο̋ και η συμπλήρωση των 

έντυπων του πρωτοβάθμιου έλεγχου είναι περίπου δυο ώρε̋  και εάν θέλουν οι 

Τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ των Δήμων μπορεί να του̋ ενημερώσουμε αναλυτικά με 

τον έλεγχο και τα έντυπα εφόσον υποβάλλουν αίτημα στο τμήμα Πολιτική̋ 

Προστασία̋.  

 

                Συνεχίζοντα̋ η κ. Σωτηριάδου είπε: ότι ο Δήμο̋ στερείται των κατάλληλων 

ειδικοτήτων για την συγκρότηση και θα πρέπει η Α.Δ.Μ.Θ.  να βρει λύση για 

τι̋ Τεχνικέ̋  Υπηρεσίε̋ των Δήμων που στερούνται ειδικοτήτων να υπάρχει 

συνδρομή του Μητροπολιτικού Δήμου με προγραμματικέ̋ συμβάσει̋ πλαίσιο. 

 

                 

                 Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Τσεπίλη̋ είπε: ότι ο Δήμο̋ Δράμα̋ έχει πάρα 

πολλά κτήρια στην αρμοδιότητα του, και ρώτησε από πότε ξεκίνησε το 

θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο των δημοσίων κτιρίων.  

 

 

                Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Μαμαρίκα̋ είπε : ότι από το 2001 ξεκίνησε. 

 

 

                Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Τσεπίλη̋ ρώτησε: πιο είναι το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίηση̋ του πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου. 

                    

           

               Σε παρέμβαση ο κ.Χουβάρδα̋ είπε: ότι ουσιαστικά ο πρωτοβάθμιο̋ έλεγχο̋ 

είναι η ταυτότητα του κάθε κτιρίου, βγάζει ο Ο.Α.Σ.Π. και εμεί̋ ένα 

συμπέρασμα αναφορικά με την κατάσταση των κτιρίων. 

 

 

               Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Τσεπίλη̋ είπε: θα πρέπει να αποφασιστούν οι 

δράσει̋ που έχουν να γίνουν από του̋ αρμοδίου̋ φορεί̋ έτσι ώστε να γίνει ο 

έλεγχο̋, η απάντηση από τι̋ υπηρεσίε̋ είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 

μηχανικοί και δεν προχωρεί ο έλεγχο̋ και θα πρέπει ο Δήμο̋ να υποβληθεί 

στην απαιτουμένη δαπάνη  έτσι ώστε να κάνει το έλεγχο το Τ.Ε.Ε. 

  

               Σε παρέμβαση ο κ.Χουβάρδα̋ ρώτησε πόσα κτίρια είναι. 

    

               Σε παρέμβαση η κ.Λαλέ̋ ότι τα κτίρια του δήμου Δράμα̋ είναι 105.  
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                Σε παρέμβαση ο κ.Χουβάρδα̋ είπε ότι το κάθε κτίριο θέλει 2 ώρε̋. άρα 

συνολικά περίπου 200 ώρε̋. 

 

 

               Παίρνοντα̋ το λόγο η κ. Κυριαζίδη̋ είπε ότι χρειάζονται πολύ 

περισσότερε̋.  

 

                  Σε παρέμβαση του ο κ. Τσεπίλη̋ πρότεινε να γίνει μια συνάντηση στο 

Δήμο Δράμα̋ αναφορικά με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο με του̋ αρμοδίου̋ 

υπηρεσιακού̋ παράγοντε̋ και συνεχίζοντα̋ είπε για καταυλισμού̋ ο Δήμο̋ 

προτείνει το πρώην στρατόπεδο Ανδρικάκη και το εν ενεργεία Στρατόπεδο 

Τριανταφύλλου. 

 

                  Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Δαλακάκη̋  είπε: ότι ο Δήμο̋ Δοξάτου έχει σε 

εξέλιξη του̋ ελέγχου̋ και περιμένουμε τι̋ εισηγήσει̋ των αρμόδιων 

υπηρεσιών. 

 

                 Σε παρέμβαση ο κ.Χουβάρδα̋ ρώτησε εάν έχουν προτεινόμενου̋ χώρου̋ 

καταυλισμού. 

                      

 

                 Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Δαλακάκη̋  είπε: ότι δεν υπάρχει κάτι ώριμο 

ακόμη. 

 

 

                 Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Μαρτιάδη̋ είπε: ότι ο Δήμο̋ Προσοτσάνη̋ έχει 

απαντήσει ότι δεν έγινε ακόμη ο πρωτοβάθμιο̋ έλεγχο̋, αλλά είμαστε σε 

συνεργασία με την Δ.Τ.Ε. του Δήμου έτσι ώστε να γίνει, έχουμε ορίσει χώρου̋ 

καταφυγή̋ και καταυλισμού που έχουν τι̋ βασικέ̋ υποδομέ̋ αλλά όχι όλε̋.  

 

 

                Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Χαριζάνη̋ είπε: ότι  στο Δήμο Νευροκοπίου  δεν 

έχει γίνει ο πρωτοβάθμιο̋ έλεγχο̋ αλλά έχουμε ορίσει χώρου̋ καταφυγή̋ και 

καταυλισμού βέβαια αυτοί δεν είναι σύμφωνοι με τι̋ προδιαγραφέ̋ του 

Ο.Α.Σ.Π.  και συνέχισε ότι περισσότερο είναι ο φόβο̋ τη̋ ευθύνη̋ για το 

έλεγχο παρά ο φόρτο̋ εργασία̋ που είναι μια δικαιολογία. 

 

   

                Σε παρέμβαση ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋  είπε: ότι ο καθένα̋ θα πρέπει να 

αναλαμβάνει τη̋ ευθύνε̋ του. 

 

                Παίρνοντα̋ το λόγο ο κ.Μαμαρίκα̋ είπε: ο έλεγχο̋ είναι πολύ απλό̋  

συμπληρώνονται κάποια έντυπα με στοιχειώδη στοιχεία και η ευθύνη του 

μηχανικού είναι να καταγράψει κάτι εξόφθαλμο. 
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                 Παίρνοντα̋ το λόγο ο Διευθυντή̋ Δασών είπε: δεν έχουμε άμεση εμπλοκή 

αλλά θα βοηθήσουμε σε ότι ζητηθεί. 

 

 

                Παίρνοντα̋ το λόγο η κ. Μπουραζάνη είπε: υλοποιούμε τι̋ δράσει̋ που 

προβλέπεται σε περίπτωση σεισμού σε συνεργασία και με άλλε̋ υπηρεσίε̋ 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία θα πρέπει να μην έρθουν σε επαφή 

τα δίκτυα ύδρευση̋ και αποχέτευση̋, επίση̋ έχουμε επικαιροποιημένα σχέδια 

και μνημόνια αλλά και καταστάσει̋ με ξενοδοχεία , γιατρού̋, φαρμακεία, κτλ. 

    

                Παίρνοντα̋ το λόγο κ. Μελισσινό̋ τη̋ Οικολογική̋ κίνηση̋ Δράμα̋ 

ρώτησε εάν υπάρχει σκηνικό υλικό  και είπε ότι το στρατόπεδο Τριαντάφυλλου 

είναι σε λειτουργία. 

 

                 Συνεχίζοντα̋ ο κ. Χουβάρδα̋ δήλωσε οι σκηνέ̋ πλέον θα είναι 

αρμοδιότητα τη̋ Δ/νση̋ Υγεία̋ όπω̋ ίσχυε παλιά. 

 

                 Παίρνοντα̋ το λόγο η κ. Μπουραζάνη είπε: εάν χρειαστούμε 

ιατροφαρμακευτικό υλικό θα το προμηθευτούμε εκείνη την στιγμή που θα 

χρειαστεί. 

 

 

                 Παίρνοντα̋ το λόγο κ.Μαρτιάδη̋ είπε ότι θα πρέπει να γίνουν συναντήσει̋ 

των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων με τα στελέχη τη̋ Πολιτική̋ 

Προστασία̋ αναφορικά με το πρωτοβάθμιο έλεγχο  όπω̋ έντυπα, διαδικασία 

κτλ.  

 

                  Συνεχίζοντα̋ ο κ. Χουβάρδα̋ απάντησε θετικά αρκεί να υποβληθεί 

αίτημα στο τμήμα Πολιτική̋ Προστασία̋ τη̋ ΠΕ, και συνέχισε ότι μπορεί η 

σημερινή σύσκεψη να γίνει η αφορμή να υλοποιηθούν οι ενέργειε̋ που 

προβλέπονται, εμεί̋ επικαιροποιησάμε τα σχέδια και τα μνημόνια ενεργειών 

με  βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν και τι̋ αποφάσει̋ του Προέδρου του 

Σ.Ο.Π.Π. 

 

 

                 Σε παρέμβαση του ο Θεματικό̋ Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Λιθηροπούλο̋ είπε 

ότι έχει εμπιστοσύνη στι̋ υπηρεσίε̋ τη̋ ΠΕ Δράμα̋ οι οποίε̋ εργάζονται έτσι 

ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν.  

 

                   

                 Ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ και πρόεδρο̋ του Σ.Ο.Π.Π.  ευχαρίστησε του̋ 

παραβρισκόμενου̋ για την παρουσία του̋ στο Σ.Ο.Π.Π.  
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                Στο σημείο αυτό αφού έκλεισαν οι τοποθετήσει̋ των συμμετεχόντων οι 

προτάσει̋ καταγράφηκαν στην συνέχεια τονίσθηκε από τον Πρόεδρο του 

Σ.Ο.Π.Π. Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανάργυρο Πατακάκη  η υποχρέωση των 

υπηρεσιών και φορέων να ενεργούν σύμφωνα με την νομοθεσία και τι̋ 

σχετικέ̋ εγκυκλίου̋, και να πραγματοποιηθούν  οι παρακάτω δράσει̋:  

      

 

      

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

1. Ανά εξάμηνο     οι   Δήμοι να  ενημερώνουν τον κ. Αντιπεριφερειάρχη 

εγγράφω̋ αναφορικά με την πρόοδο     και      τον      προγραμματισμό 

υλοποίηση̋ του πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου. 

 

2. Έω̋   τη̋  28-08-2017   να    ενημερώσουν   εγγράφω̋ οι  Δήμοι  τον  κ. 

Αντιπεριφερειάρχη και το τμήμα Πολιτική̋ Προστασία̋ εάν    έχουν  να 

προτείνουν πέρα  από τον χώρο  του πρώην   οργανισμού   καπνού  άλλο 

χώρο για  δημιουργία  χώρων   καταυλισμού  εντο̋  των   χωρικών  του̋ 

αρμοδιοτήτων,    μετά   την   παρέλευση   αυτή̋   τη̋     προθεσμία̋    θα 

προχωρήσουμε     στην     απόφαση     ανακήρυξη̋ ω̋   κεντρικού χώρου 

καταυλισμού   τον   χώρο του οργανισμού καπνού και σε μεταγενέστερε̋ 

αποφάσει̋  ενδέχεται  να  ανακηρύξουμε  συμπληρωματικά    και άλλου̋ 

χώρου̋   καταυλισμού    που θα προταθούν από του̋ Δήμου̋, σύμφωνε̋ 

όμω̋ με  τι̋  προδιαγραφέ̋   του  Ο.Α.Σ.Π. τι̋  οποίε̋  σα̋ υποβάλλουμε 

συνημμένα. 

 

3. Η Δ/νση Πολιτική̋     Προστασία̋    τη̋     Α.Δ.Μ.Θ. παρακαλείται  να 

εξετάσει με του̋ αρμοδίου̋  φορεί̋ τη̋ Α.Δ   την    πρόταση   τη̋   κα̋ 

Δημάρχου Παρανεστίου  τη̋  σύνταξη̋  προγραμματικών   συμβάσεων 

πλαίσιο με το μητροπολιτικό δήμο για  την συγκρότηση επιτροπών και 

άλλων δράσεων που άπτονται θεμάτων Πολιτική̋  Προστασία̋      έτσι 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στι̋ υποχρεώσει̋ του̋ οι     Δήμοι  

     τη̋ Π.Ε. 

 

4. Η    πολεοδομία   παρακαλείται   να   εξετάζει   κατά    προτεραιότητα τα 

αιτήματα για ετοιμόρροπα κτίρια γιατί εκτίθενται σε κίνδυνο οι πολίτε̋. 

 

5. Η ΔΕΗ συγκρότημα Νέστου να εξετάσει το ενδεχόμενο τη̋ τοποθέτηση̋ 

επιταχυνσιογράφων στα φράγματα του Νέστου έτσι ώστε να μπορούν να  

παρακολουθούνται,    και   επίση̋   να   υλοποιεί   ασκήσει̋   και δράσει̋ 

ενημερώσει̋   στου̋   πολίτε̋   όπω̋   προβλέπεται   από    την    κειμένη 

νομοθεσία  αλλά  και τι̋  μελέτε̋  που εχουν υποβάλλει αρμοδίω̋ και τι̋ 

υποχρεώσει̋ τη̋ αναφορικά με τα φράγματα. 
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6. Οι Τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ των Δήμων που επιθυμούν να   ενημερωθούν από 

στελέχη    μηχανικού̋   τη̋  Α.Δ.Π.Π.   τη̋  Π.Α.Μ.Θ. αναφορικά με τον 

πρωτοβάθμιο    προσεισμικό    έλεγχο    αλλά   και την συμπλήρωση των 

εντύπων   παρακαλούνται   να υποβάλλουν αίτημα στο  τμήμα Πολιτική̋ 

Προστασία̋    τη̋    ΠΕ    Δράμα̋    έτσι    ώστε να πραγματοποιηθούν οι 

συσκέψει̋. 

 

 

                 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. 

 
 

 

           1) Όλοι  οι  Δήμοι  να   ορίσουν  και  να  επικαιροποιήσουν του̋  χώρου̋  

                καταφυγή̋  και  καταυλισμού  με  τι̋  προβλεπόμενε̋   προδιαγραφέ̋,   

                προϋποθέσει̋ ,  όρου̋  κ.τ.λ.  και   να   τα   αποστείλουν  στο   Τμήμα  

                Πολιτική̋ Προστασία̋ Π.Ε Δράμα̋. 

 

 

           2) Όλοι οι  εμπλεκόμενοι να  συντάξουν  μνημόνια-σχέδια ενεργειών για του̋  

               σεισμού̋.    

 

 

           3) Όλοι οι  εμπλεκόμενοι  να   επικαιροποιούν  σε   ετήσια  βάση  τα   σχέδια-                

               μνημόνια  για του̋ χώρου̋ καταφυγή̋ και καταυλισμού για την περίπτωση  

               σεισμού. 

 

 

           4) Όλοι   οι     εμπλεκόμενοι     να      συντάξουν     σχέδια     εκκένωση̋   των                

               εγκαταστάσεων του̋  και να υλοποιούν τακτικά  ασκήσει̋ εφαρμογή̋  των   

               σχεδίων εκκένωση̋. 

  

 

           5)Όλοι οι εμπλεκόμενοι να  διεξάγουν  ασκήσει̋   εφαρμογή̋   των  σχεδίων- 

               μνημονίων ενεργειών τακτικά.  

 

         

            6)Όλοι  οι  εμπλεκόμενοι   να  υλοποιήσουν   έλεγχο  των  εγκαταστάσεων,   

               υποδομών και τεχνικών έργων  αρμοδιότητα̋ του̋. 

 

 

            7)Όλοι οι Δήμοι να χωροθετήσουν σε χάρτε̋ με αξιοποιήσιμη μορφή   του̋   

               χώρου̋  καταυλισμού, και καταφυγή̋. 

 

 

            8)Όλοι   οι   Δήμοι   να   τοποθετήσουν   σε     κοινοχρήστου̋    και     εύκολα  

               προσβάσιμου̋   χώρου̋ χάρτε̋ με του̋ χώρου̋ καταφυγή̋ και καταυλισμού  
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              για να μπορούν οι πολίτε̋ σε περίπτωση σεισμού να  γνωρίζουν   που πρέπει     

              να καταφύγουν.   

 

 

           9) Όλοι  οι  Δήμοι   στο  προσδιορισμό  των  χώρων  καταυλισμού  να  λάβουν  

               υπόψη τι̋ προδιαγραφέ̋   του    Ο.Α.Σ.Π.     και     να    υποβάλουν γραπτέ̋    

               προτάσει̋.  

  

 

         10)Να  γίνει   άμεσα   από   όλου̋  του̋  εμπλεκομένου̋   φορεί̋  πρωτοβάθμιο̋  

              προσεισμικό̋ έλεγχο̋ για τα δημόσια, κοινωφελή κ.τ.λ κτίρια  είτε ιδιόκτητα                                                                         

              είτε μισθωμένα. 

 

 

         11)Όλοι οι Δήμοι να προχωρήσουν σε πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο  όλων  

              των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικού̋ σκοπού̋  σε  όλε̋ τι̋   

              βαθμίδε̋ εκπαίδευση̋, κατάρτιση̋ κ.τ.λ. στα κτίρια αρμοδιότητα̋ του̋  είτε  

              μισθωμένα είτε ιδιόκτητα. 

 

 

         12)Να σχεδιάσουν  οι  Δήμοι χώρου̋    εναλλακτική̋   στέγαση̋ των  

              υπηρεσιών του̋.  

 

 

 

        13) Η   Δ/νση   Τεχνικών   Έργων    τη̋    Π.Ε   Δράμα̋   να   ολοκληρώσει   την   

              τεχνική  μελέτη  του  χώρου  καταυλισμού  στον  πρώην  οργανισμό καπνού 

              και     παρακαλείται    να    κάνει     τον     τεχνικό    έλεγχο   των κτιρίων τη̋  

              Πυροσβεστική̋ Υπηρεσία̋  του   Νομού Δράμα̋,  και   να    αποστείλει    τα  

              στοιχεία στο Τμήμα    Πολιτική̋  Προστασία̋ τη̋ Π.Ε Δράμα̋. 

 

 

        14)Όσοι  φορεί̋  και  υπηρεσίε̋  ενώ  έχουν   υποχρέωση   για  πρωτοβάθμιο   

             προσεισμικό  έλεγχο  αλλά  δεν  έχουν   το     κατάλληλο   προσωπικό  να   

             προχωρήσουν σε προγραμματικέ̋ συμβάσει̋ με    υπηρεσίε̋, φορεί̋ κ.τ.λ.  

             όπω̋ προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

 

         15) Άμεση προτεραιότητα για κάθε υπηρεσία και φορέα είναι ο πρωτοβάθμιο̋    

                προσεισμικό̋  έλεγχο̋  των    Δημοσίων  και   Κοινωφελών   κτιρίων  είτε  

                ιδιοκτήτων είτε μισθωμένων. 

 

 

          16)Οι φορεί̋  και  οι  υπηρεσίε̋ που δεν μπορούν να κάνουν το πρωτοβάθμιο  

                προσεισμικό έλεγχο  να ζητήσουν την συνδρομή άλλων  υπηρεσιών  όπω̋  

                π.χ  από όμορε̋ υπηρεσίε̋ άλλων Νομών κ.τ.λ. 
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          17)Παρακαλούνται    οι     Ιερέ̋      Μητροπόλει̋      Δράμα̋     και     Ζιχνών-                 

              Νευροκοπίου να προβούν σε πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων   

              αρμοδιότητα̋ του̋.  

 

 

          18) Το Τ.Ε.Ε. να συνδράμει  σε περίπτωση μη επαρκεία̋ του προσωπικού στην  

                στελέχωση των πρωτοβάθμιων επίτροπων   προσεισμικού έλεγχου. 

 

 

          19) Όλοι οι εμπλεκόμενοι   να  προβαίνουν   στου̋  ελέγχου̋ που προβλέπονται  

                 από  την  κείμενη  νομοθεσία  ετησίω̋   στα   κτίρια,   εγκαταστάσει̋    και   

                 υποδομέ̋   αρμοδιότητα̋ του̋  είτε ιδιοκτήτε̋ είτε ενοικιαζόμενε̋. 

 

 

          20) Να υλοποιηθούν άμεσα όλε̋ οι προβλεπόμενε̋  ενέργειε̋  από την κείμενη  

                νομοθεσία  από όλου̋ του̋ εμπλεκομένου̋ φορεί̋ και υπηρεσίε̋. 

 

 

          21) Όλοι οι εμπλεκόμενοι να εφαρμόζουν και  να  ενεργούν  σύμφωνα  με   τι̋  

                απορρέουσε̋  αποστολέ̋ του̋ και υποχρεώσει̋ του̋   όπω̋  προκύπτει από                                                                     

                την  κείμενη νομοθεσία , οδηγίε̋, εγκυκλίου̋ κ.τ.λ.  

 

 

          22) Όλοι οι εμπλεκόμενοι  που έχουν προτάσει̋  επί  αυτών που ζητηθήκαν ή  

                άλλων  θεμάτων  παρακαλούνται  να  τα υποβάλουν αρμοδίω̋ και  να  τα   

                γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Πολιτική̋ Προστασία̋ τη̋ Π.Ε Δράμα̋.  

 

 

          23)Το  τμήμα  Πολιτική̋   Προστασία̋   να  ενημερώνει   για  κάθε  σεισμικό   

               φαινόμενο ή   καταστροφή   επέλθει  στον Νομό τον κ. Αντιπεριφερειάρχη  

                και να ειδοποιεί τα μέλη του Σ.Ο.Ο.Π. μετά από πρόσκληση του . 

 

 

          24) Το τμήμα   Πολιτική̋   Προστασία̋   να συνεγείρει όλε̋, κατά περίπτωση 

                 και περιοχή του   Νομού,  εμπλεκόμενε̋    Δημόσιε̋  Υπηρεσίε̋,   Ο.Τ.Α,   

                 Οργανισμού̋   Κοινή̋   Ωφέλεια̋  και   λοιπού̋ φορεί̋, για  την  παροχή  

                 βοηθεία̋ στην πληγείσα  περιοχή και να κινητοποιεί μετά από πρόσκληση   

                 από   τι̋   αρμόδιε̋   υπηρεσίε̋    τι̋   απαραίτητε̋    δυνάμει̋   Πολιτική̋   

                 Προστασία̋. 

             

 

            25) Το  τμήμα   Πολιτική̋   Προστασία̋   να   εφαρμόζει  το  σχέδιο  

                  ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΙΣΜΟΙ.   
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           26)Όλοι οι εμπλεκόμενοι  να γνωστοποιούν    στι̋  υφιστάμενε̋  μονάδε̋  του̋ 

                και    στoυ̋       συναλλασσομένου̋   πολίτε̋  με  κάθε  δυνατό  τρόπο    την    

                ύπαρξη τη̋ ιστοσελίδα̋ τη̋ Γενική̋  Γραμματεία̋  Πολιτική̋   Προστασία̋      

                www.civilprotection@gr  η  οποία παρέχει  υλικό  και  πληροφορίε̋ για την   

                αντιμετώπιση των σεισμών   και άλλων επικινδύνων φαινομένων όπω̋   και  

                στην ιστοσελίδα www.oasp@gr για του̋ ίδιου̋ λόγου̋.     

 

 

 

            27) Ο πρωτοβάθμιο̋ προσεισμικό̋ έλεγχο̋ κτιρίων αφορά και ιδιόκτητα αλλά  

                   και μισθωμένα κτίρια των φορέων , δήμων και υπηρεσιών. 

 

 

      4. Με   την   ανωτέρω    οργάνωση    και    συντονισμό   των   ενεργειών   για   την    

          αντιμετώπιση των συνεπειών ενό̋ σεισμού  και την ενεργή συμμετοχή και τι̋ 

συντονισμένε̋ ενέργειε̋ όλων των εμπλεκόμενων  Υπηρεσιών ,των Ο.Τ.Α, 

των Οργανισμών Κοινή̋ Ωφέλεια̋  και λοιπών φορέων, την μεταξύ αυτών 

αρμονική συνεργασία , την αναμφισβήτητα πολύτιμη συμπαράσταση του̋ ,την 

άμεση συνδρομή και την συμμέτοχη των κατοίκων του Νομού εκτιμάται ότι θα 

ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειε̋ ενό̋ πιθανού σεισμού προ̋ όφελο̋ των 

πολιτών.                                                

 

 

 

 

     5.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 

 

 

          Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρο̋  του Σ.Ο.Ο.Π. τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ 

Δράμα̋ για την  υπογραφή του πρακτικού.                        

 

                

 

                                                                       Ο Πρόεδρο̋ του Σ.Ο.Π.Π.   

 

                                                                                                                                            

                           Αντιπεριφερειάρχη̋ 

                                                            

 

                                                                                                                                                                      

                                                                               ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  Διεύθυνση Πολιτική̋ Προστασία̋ Α.Δ.Μ.Θ. 

  Περιφερειακό̋  Σύμβουλο̋  κ. Κινατζίδη Κωνσταντίνο 

  Περιφερειακό̋  Σύμβουλο̋  κ. Zιμπίδη Γεώργιο 

  Εκπρόσωπο̋  τη̋ Π. Ε. Δ    κ. Καψήμαλη Ιωάννη 

  Ιερά Μητρόπολη Δράμα̋  

  Ιερά Μητρόπολη  Ζιχνών και Νευροκοπίου  

  Ανώτατο̋ Στρατιωτικό̋ Διοικητή̋  Φρουρά̋ Δράμα̋  ή οριζόμενο̋ εκπρόσωπο̋  

  Διεύθυνση Αστυνομία̋ Δράμα̋ 

   Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμα̋ 

  Διεύθυνση  Δασών 

  Διεύθυνση  Δημόσια̋ Υγεία̋ και Κοινωνική̋ Μέριμνα̋ ΠΕ Δράμα̋ 

  Διεύθυνση Δ/νση̋ Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμα̋ 

  Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Δράμα̋ 

  Διεύθυνση Πολιτική̋ Προστασία̋ Υ.Μ.Α.Θ  

   Νοσοκομείο Δράμα̋ 

  Δήμοι Νομού (με την παράκληση να αναπαραχθεί και δοθεί σε όλα τα  

                          συναρμόδια γραφεία, τμήματα και Διευθύνσει̋)   

  Διεύθυνση Α΄  Εκπαίδευση̋ 

  Διεύθυνση Β  ́ Εκπαίδευση̋ 

  Εθελοντικέ̋  Ομάδε̋ (εγγεγραμμένε̋ στο Μητρώο τη̋ Γ.Γ.Π.Π.) 

 Δασαρχείο Δράμα̋ 

 Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 

 Διεύθυνση  Δ/νση̋ Μεταφορών και Επικοινωνιών 

 Διεύθυνση  Δ/νση̋ Αγροτική̋ Οικονομία̋ & Κτηνιατρική̋  

 Διεύθυνση  Δ/νση̋  Ανάπτυξη̋ 

 Διευθυντή̋  ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή̋ Δράμα̋) 

 ΔΕΗ  Α.Ε  (Συγκρότημα Νέστου) 

 Πρόεδρο̋ ΤΕΙ Δράμα̋ 

 Διευθυντή̋  ΟΤΕ (Περιοχή̋ Δράμα̋) 

 Διευθυντή̋  ΟΣΕ (Περιοχή̋ Δράμα̋) 

 Πρόεδρο̋ η εκπρόσωπο̋  Επιμελητήριου Δράμα̋ 

 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Δράμα̋  

 Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Δράμα̋ 

 Οικολογική Κίνηση Δράμα̋ 

 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

 Ε.Κ.Α.Β  ( Κλιμάκιο Δράμα̋) 

Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμα̋ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμα̋   

ΤΕΙ Δράμα̋ 

 

ΑΔΑ: ΩΘΘΣ7ΛΒ-Κ97



 18

2) ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

                                                             

 Υπ. Προστασία̋ του Πολίτη /Γ.Γ.Π.Π - Αθήνα    

 Περιφέρεια Αν. Μακεδονία̋ & Θράκη̋/Γραφείο Περιφερειάρχη – Κομοτηνή                                                            

 Π.Α.Μ.Θ Γραφείο κα̋. Εκτελεστικού Γραμματέω̋ 

 Γ  ́ΣΣ/ΔΠΣΣ  

 Προϊστάμενο̋ Δν/ση̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ Αποκεντρωμένη̋ Δ/ση̋ 

 Προϊστάμενο̋ Δν/ση̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ Π.Α.Μ.Θ. 

 Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Ο.Α.Σ.Π.  

 Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστική̋ Υπηρεσία̋  Α.Μ.Θ. Κομοτηνή 

 

 

3)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναργύρου Πατακάκη 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Λιθηροπούλου Χρήστου 

Γραφείο Τύπου 

Χρ. Αρχείο.  
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