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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.     
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                Δράμα  05-12-2018 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 Αρ. Πρωτ. οικ 1838 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ                           
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Δράμας  
Ταχ. Κώδικας: 66100                                           ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Πληροφορίες: Χατζηκοσμίδης Κ.                                              
Τηλέφωνο: 2521351313                                          ΚΟΙΝ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ –ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-  
                 ΠΑΓΕΤΟΙ- ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2018-2019». 
 
 
 

 
 

    Προσκληθέντες στο Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ  ΔΡΑΜΑΣ που συνεδρίασε στις 30-11- 
   2018. 
 
         Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακ-Θράκης / Δνση Πολιτικής Προστασίας. 
         Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης/ Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. 

      Περιφερειακός  Σύμβουλος Συμπολίτευσης   
Περιφερειακός  Σύμβουλος Αντιπολίτευσης   
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Δ  Καψημάλης Ιωάννης. 
Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής  Φρουράς Δράμας  ή οριζόμενος εκπρόσωπος. 
Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας. 
Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας. 
Διευθυντής Δ/νσης Δασών Δράμας. 
Διευθυντής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 
Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού. 
Κυνηγητικός Σύλλογος Δράμας  
Κυνηγητικός Σύλλογος Προσοτσάνης  
Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών & Φίλων Δράμας  

   Σύλλογος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α 
Λέσχη Καταδρομών Δράμας  
Ε.Ο.Σ Προσοτσάνης. 
Α.Ο.Σ Προσοτσάνης. 
Σώμα Σαμαρειτών Δράμας . 
Διοικητής Νοσοκομείου Δράμας. 
ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας. 
Ε. Δ. Ε. Ο. Δράμας 
ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Δήμου Δοξάτου. 

         Δήμαρχοι Ο.Τ.Α Ν. Δράμας 
        Δασάρχης Δράμας. 
        Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου. 
       Διευθυντής  Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
       Διευθυντής  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. 

        Διευθυντής  Δ/νσης  Ανάπτυξης. 
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     Διευθυντής  Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης. 
      Διευθυντής  Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης. 

   Διευθυντής  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε (Περιοχής Δράμας). 
   Διευθυντής  Ο.Τ.Ε (Περιοχής Δράμας). 
   Διευθυντής  Ο.Σ.Ε (Περιοχής Δράμας). 
   Διευθυντής Δ/νσης Υδάτων - Καβάλας. 
   Δ.Ε.Υ.Α.Δ Δράμας. 

     Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ  Ν. Δράμας (Πρόεδρος ή εκπρόσωπος). 
     Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ Ν.Δράμας(Πρόεδρος ή εκπρόσωπος). 
     Ε.Κ.Α.Β  Δράμας. 
     Γραφείο Τύπου Π.Ε Δράμας (για την κοινοποίηση στα Μ.Μ.Ε) 
     Δ/νση Π.Π Υπουργείου Μακεδονίας  Θράκης. 
     Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 
     Δ.Y.Η.Π. Συγκρότημα Νέστου. 
     Ε.Α.Σ Δράμας. 
     Κτηματική Υπηρεσία Δράμας. 
     Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. 
    Τ.Ο.Ε.Β Κ. Νευροκοπίου. 
    Τ.Ο.Ε.Β Προσοτσάνης. 
    Τ.Ο.Ε.Β Σιταγρών Μυλοποτάμου. 
    Τ.Ο.Ε.Β Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας. 
    Τ.Ο.Ε.Β Νέας Αμισού. 
    Τ.Ο.Ε.Β Κ. Αγρού - Φωτολίβους. 
    Τ.Ο.Ε.Β Ρέμβης. 
    Τ.Ο.Ε.Β Βοϊράνης. 
 
 
 
 
 1. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 30-11-2018 και ώρα:11:00 π μ  στην    

αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας  
Δράμας, υπό την προεδρία του  Αντιπεριφερειάρχη  κ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΤΑΚΑΚΗ  
ως προέδρου  του Σ.Ο.Π.Π  και με συμμετοχή των παρακάτω μελών του.  

 
 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
- ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ. 
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ  Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκ/νης Δ/κσης Μ.Θ. 
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δράμας. 
- ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ  Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ  Δράμας. 
- ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Διεύθυνσης Αστυνομίας. 
- ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Διοικητής της  Π.Υ. 
- ΤΣΙΓΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ/νση Δασών Δράμας. 
- ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  Δ/νση Δημ. Υγείας - & Κοιν. Μέριμνας . 
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ.Τ.Ε Δράμας. 
- ΚΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ  Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. 
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Δασαρχείο Δράμας.   
- ΤΣΑΝΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 
- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Υ ΔΡΑΜΑΣ 
- ΦΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. 
- ΠΟΥΛΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Α. ΔΡΑΜΑΣ 
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΤΕΕ Α.Μ.Θ. 
-ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΜΗΜΑ Π.Π ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ.  
-ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
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-ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
-ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΟΚ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ. 
-ΣΑΜΑΡΑ ΙΟΡΔΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. 
-ΧΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΥΗΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ 
-ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ   Δ.Τ.Ε ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
-ΤΣΕΠΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
-ΔΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
-ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 
-ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.Τ.Ε ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 
-ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Φ.Δ.Ο. ΡΟΔΟΠΗΣ 
-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΣΚΟΣ Ε.Ε.Σ ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ. 
-ΛΙΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
   
2. ΣΚΟΠΟΣ: 
      Η οργάνωση, η ετοιμότητα και ο συντονισμός των εμπλεκομένων  

υπηρεσιών και φορέων   του  Νομού  Δράμας  εν όψει της νέας  χειμερινής 
περιόδου   2018-2019 (Λήψη αναγκαίων προληπτικών  και     κατασταλτικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από 
Χιονοπτώσεις – Παγετό  και Πλημμύρες ). 

 
3. ΣΥΣΚΕΨΗ: 
 
       Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης  Δράμας και Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. ο οποίος  

αφού  καλωσόρισε τους παρευρισκομένους  αναφέρθηκε  στη σημερινή 
συνάντηση λέγοντας ότι είμαστε εδώ για την   καθιερωμένη συνεδρίαση  του 
Σ.Ο.Π.Π. της ΠΕ Δράμας. 

  Κάνουμε το συντονιστικό παρότι δεν έχουν εκδοθεί οι νέες εγκύκλιοι, 
υπάρχουν προβλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις έντονες βροχές και 
καταστροφές, πολλά τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες, προσπαθούμε με τα 
μέσα που έχουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν. 

   
  
      Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Αναστασίου είπε  ότι είναι σημαντικές αυτές οι 

συναντήσεις, προσπαθούμε να παραβρισκόμαστε σε όλα τα συντονιστικά που 
υλοποιούν οι Δήμοι και οι ΠΕ, θα εργαστούμε με βάση τις περσινές 
εγκύκλιους, θα πρέπει να λάβουμε όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, 
πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στις  σιδηροδρομικές και ιρλανδικές  
διαβάσεις, σε άλλες περιοχές βάζουν κολονάκια με χρωματικές ενδείξεις 
ανάλογα με την επικινδυνότητα, πρέπει να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα 
στα μηχανήματα, υπάρχει πρόβλημα υποστελεχώσης σε χειριστές 
μηχανημάτων, και  πρέπει να επικαιροποιηθούν τα σχέδια εκκένωσης και να 
γίνουν ενημερώσεις σε πολίτες γιατί η ενημέρωση των πολιτών είναι πολύ 
σημαντική, πρέπει ολοι οι φορείς να έχουν μνημόνια ενεργειών και μνημόνια 
σχέδια απομάκρυνσης πολιτών εάν χρειαστεί.   

 
  Λαμβάνοντας το λόγο   ο κ. Παπαλεξίου είπε: τα κύρια σημεία τα ανέφερε 

ο κ. Αναστασίου, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με ιρλανδικές διαβάσεις οι 
οποίες είναι δυο επισήμως, πρέπει να βρεθεί λύση στην στελέχωση της 
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υπηρεσίας με χειριστές μηχανημάτων διότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυο 
καινούριες αλατιέρες που έχετε, θέλω επίσης να αναφέρθητε στο 
προγραμματισμό που έχετε. 

 
  
  Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Σιδηροπούλος ανέφερε ότι τα καινούρια 

μηχανήματα δεν τα δουλέψαμε ακόμη, έχουμε ένα πολύ καλό χειριστή ο 
οποίος δουλεύει πολλά μηχανήματα, οι άλλοι οδηγοί δεν έχουν την 
προβλεπομένη άδεια και δεν θέλουν να πάρουν τις άδειες που προβλέπονται 
από την νομοθεσία, φέτος βρέθηκε μειοδότης στο δεύτερο διαγωνισμό και 
είμαστε στην διαδικασία των εγγράφων που χρειάζονται για υπογραφές, 
έχουμε δυο αποχιονιστικά  ένα που μας έδωσε ο ΤΑΠ και ένα δικό μας, έχουμε 
δυο γκρειντερ χωρίς χειριστές και ένα JCB και ένα φορτωτή, δώσαμε ένα 
μηχάνημα στο Δήμο Νευροκοπίου με προγραμματική σύμβαση με την 
υποχρέωση όταν το ζητάμε να έρχεται και σε εμάς, έχουμε αλάτι σε όλα τα 
σημεία που χρειάζεται, στο Σιδηρόνερο θα παρακαλούσαμε να βοηθά και ο 
Δήμος Δράμας διότι έχουμε και το ξενοδοχείο μετά την Σκαλωτή. 

 
  
 
      Λαμβάνοντας το λόγο  ο κ. Παπαλεξίου είπε: ότι μας δόθηκαν έντυπα από 

την Γ.Γ.Π.Π. για την πληροφόρηση των πολιτών. 
 
 
  
   
  Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Τσίγγης είπε ότι δεν διαθέτουμε μηχανήματα και 

δεν έχουμε χειριστές, έχουμε κάνει έλεγχο στα ρέματα αρμοδιότητας μας και 
στο δασαρχείο Δραμας και στο Νευροκοπίου. 

 
   
  Λαμβάνοντας το λόγο  ο Δ/ντης της Δ.Τ.Ε ΠΕ Δράμας είπε πέρυσι 

καθαριστήκαν οι καταβόθρες Οχυρού. 
 
  
     
       Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Κωνσταντινίδης είπε ότι ο δρόμος μετά την 

Σκαλωτή είναι αρμοδιότητα της ΠΕ Δράμας. 
 
 
  Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Τσίγγης είπε ότι ο δασικός δρόμος από 

Σιδηρόνερο Παρανέστι είναι κομμένος.   
 
 
       Λαμβάνοντας το λόγο  ο κ. Αραμπατζής είπε ότι θα επέμβουμε όπου και 

όταν χρειαστεί σύμφωνα με τα σχέδια μας αλλά και τον προγραμματισμό μας 
το ερπυστριοφόρο είναι πλέον επισκευασμένο, οι αντλίες μας είναι σε άριστη 
κατάσταση και ζητάμε από τους αρμοδίους να γίνει έλεγχος στα υδροστόμια. 
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       Σε παρέμβαση ο κ. Διοικητής της Π.Υ. Δράμας είπε ότι για να μεταφερθεί 
το ερπυστριοφόρο χρειάζεται πλατφόρμα η οποία δεν υπάρχει στην Δράμα. 

 
   Λαμβάνοντας το λόγο    ο Δ/ντης της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Δράμας είπε ότι δεν 

μπορεί ο αποχιονισμός και η άρση καταπτώσεων να θεωρείται έργο. 
 
 
    Λαμβάνοντας το λόγο    ο Δ/ντης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας είπε ότι η λύση 

για την χρήση πλατφόρμας από εμάς είναι η μίσθωση και η κανονική 
διαδικασία είναι περιπλοκή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν οι 
εργολάβοι, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τις υπερωρίες των χειριστών και 
θα πρέπει να πληρωθούν, η μη πληρωμή τους έχει ως αποτέλεσμα να μην 
θέλουν να εργαστούν, το σύστημα είναι πολύ γραφειοκρατικό.      

 
 
         Λαμβάνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος της Ε.Α είπε ότι ενεργούμε με βάση 

το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μας και ενεργούμε πάντοτε σύμφωνα 
με τα σχέδια μας τα οποία συνεχώς επικαιροποιούμε έτσι ώστε να μπορούν να 
εφαρμοστούν άμεσα  και χωρίς προβλήματα. 

  
    Λαμβάνοντας το λόγο  ο Αντιδήμαρχος Κ.Νευροκοπίου κ.Τσεπνίδης είπε ότι 

έχουμε κάποια μηχανήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε κατά βούληση και 
σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, μας έχει παραχωρήσει και ένα 
μηχάνημα η Π.Ε. με προγραμματική σύμβαση, οι υπάλληλοι δυστροπούν όταν 
είναι να κάνουν υπερωρίες γιατί δεν πληρώνονται, θα πρέπει να βρεθεί μια 
λύση για τις αμοιβές τους ολοι τους εργάζονται από φιλότιμο, η λύση των 
εργολάβων έχει προβλήματα, φέτος μπήκαμε στην  διαδικασία αποχιονισμού 
μέσο εργολάβων, έχουμε διαθέσιμο αλάτι και ελπίζουμε  οι χειριστές να 
δείξουν κατανόηση.   

 
 
  Λαμβάνοντας το λόγο    ο Αντιδήμαρχος Παρανεστίου κ. Δίγκας είπε ότι και 

εμείς έχουμε παρόμοια προβλήματα, έχουμε μηχανήματα αλλά όχι χειριστές, 
αλάτι έχουμε διαθέσιμο, μπήκαμε στην διαδικασία αποχιονισμού μέσο 
εργολαβίας, ο δρόμος από την παράκαμψη του φράγματος και ο άλλος θέλει 
παρά πολλές βελτιώσεις γιατί έχει προβλήματα και συνεχείς κατολισθήσεις 
έχουμε διαγωνισμό για τον καθαρισμό των ρεμάτων αλλά τώρα πέρασαν στην 
αρμοδιότητα της Π.Ε. Δράμας. 

 
 
 
 
  Λαμβάνοντας το λόγο    η Δ/ντρια της Δ.Τ.Ε. Δήμου Δράμας είπε  ότι η κ. 

Σαμαρά θα σας ενημέρωση για θέμα Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει θέμα με 
το πλάτος των αγροτικών, δασικών, αλλά και των άλλων δρόμων, γενικά 
έχουμε διάφορα θέματα με τους δρόμους, το δίκτυο των δρόμων του Δήμου 
είναι 500 χιλιόμετρα και έχουμε δυσκολία στην επίβλεψη τους, πρέπει να 
γίνεται λελογισμένη χρήση του αλατιού διότι δημιουργεί μεγάλες καταστροφές 
στις υποδομές, στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο πρέπει να 
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διευκρινίσουμε τα όρια μας και τα δικά σας όρια αλλά πρέπει να διευκρινιστεί 
και το νομικό πλαίσιο, προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών, πρέπει να 
δίνονται λύσεις στα προβλήματα και να μην συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια 
θέματα, από  την ΔΕΥΑΔ μας πληροφόρησαν ότι όλα είναι καλά, η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι πολύ σημαντικό μέσο, πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην προτεραιοποίηση των δράσεων μας, θα μας βοηθούσαν οι 
εθελοντικές οργανώσεις σε δράσεις ενημέρωσης. 

 
    Σε παρέμβαση ο κ. Αντιπεριφερειάρχης  είπε ότι είπε ότι η ΠΕ Δράμας κάνει 

δράσεις ενημέρωσης  για θέματα Πολιτικής Προστασίας μέσο του τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας με την εκτύπωση αφισών και την επικόλληση τους σε 
διάφορα επίκαιρα σημεία, εκτύπωση και διανομή εντύπων την Γ.Γ.Π.Π. 
στοχευόμενα, στοχευόμενες ομιλίες σε πολίτες, αλλά και στο γενικό πληθυσμό 
για διάφορα θέματα Πολιτικής Προστασίας, επίσης το τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας στήνει περίπτερα διάρκειας τριών ημερών εθελοντικά στην γιορτή 
Καλαμποκιού του Δήμου Δοξάτου, και στην Περιφερειακή Αγροτική Έκθεση 
Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης και προβαίνει σε δράσεις ενημέρωσης με 
την βοήθεια εθελοντών. 

   
      
  Συνεχίζοντας ο Διευθυντής Τ.Ε είπε ότι η υπηρεσία του έχει σαφή 

νομοθεσία περί του τι ισχύει και σε ποιον ανήκει η κάθε αρμοδιότητα 
αναφορικά με τα τεχνικά θέματα και την οδοποιία, έχουμε θέματα με την 
στατικότατα των γεφυρών και θα κάνουμε μητρώο γεφυρών και θα πρέπει να 
γίνει ο έλεγχος τους. 

 
   
   Σε παρέμβαση του ο κ. Παπαλεξίου  είπε ότι υπάρχει ηλεκτρονικό αλλά 

και έντυπο υλικό για διανομή, αρκεί να υπάρχει επιθυμία για ενημέρωση. 
 
    
  Λαμβάνοντας το λόγο  η κ. Σαμαρά είπε ότι δεν διαθέτουν χειριστές και 

μηχανήματα αλλά έχουν 36 τόνους αλάτι για τον αποχιονισμό τον οποίο 
δημοπρατούμε  και τον πήρε εργολάβος, ο οποίος έχει μηχανήματα και 
προσωπικό  με το ανάλογο αλάτι, έχουμε δυο πολύ μικρά αποχιονιστικά. 

 
  Λαμβάνοντας το λόγο  η κ. Σαμαρά είπε ότι παρακαλέσαμε την Διεύθυνση 

Τεχνικών Εργων της ΠΕ Δράμας να παραβρίσκεται στα Σ.Τ.Ο. του Δήμου αλλά 
δεν παραβρίσκεται, εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συμβάσεις με 
αναβλητική αίρεση διότι έχουμε προβλήματα με την πληρωμή της δαπάνης. 

  
  Σε παρέμβαση ο κ. Πατακάκης είπε ότι 36 τόνοι αλάτι είναι λίγοι. 
 
      
  
      
  Συνεχίζοντας ο Διευθυντής Τ.Ε είπε ότι και εμείς είχαμε προβλήματα με 

συμβάσεις αναβλητικής αίρεσης. 
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  Λαμβάνοντας το λόγο    ο εκπρόσωπος του Δήμου Προσοτσάνης  είπε 

έχουμε κάνει Σ.Τ.Ο. στις 27/11 και είμαστε επιχειρησιακά σε απόλυτη 
ετοιμότητα, έχουμε προσωπικό και αλάτι, τα αντιπλημμυρικά είναι σε καλή 
κατάσταση, δώσαμε βάρος στο εθελοντισμό έχουμε δραστήριους εθελοντές και 
πολίτες και εμείς έχουμε προβλήματα με την πληρωμή δαπανών για 
υπερωρίες, ο δρόμος Φωτολίβος- Σιτάγρων έχει προβλήματα.  

 
 
    
  Συνεχίζοντας ο εκπρόσωπος του Φ.Δ.Ο.Ρ. είπε ότι εννοείτε ότι θα 

βοηθήσουμε με τα μέσα αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε, ο δρόμος από 
Παρανέστι για Σιδηρονέρο είναι πολύ σημαντικός και νομίζω είναι απαραίτητος 
και πρέπει να γίνει προτεραιότητα. 

 
 
  Λαμβάνοντας το λόγο  ο Λιάτσης είπε ότι θα πρέπει να είμαστε ενεργά μελή 

της κοινωνίας, πρέπει να στελεχωθούν τα ασθενοφόρα έτσι ώστε να μπορούν 
να υλοποιούν το έργο τους, η προτεραιότητα είναι το Νοσοκομείο και τα Κ. 
Υγείας, πρέπει να μας βοηθήσετε για την σήμανση και την διαγράμμιση μέσα 
στο Νοσοκομείο, παρακαλούμε ο Δήμος Δράμας να καθαρίζει και τους χώρους 
εντος του νοσοκομείου, και σας γνωρίζουμε ότι υποβάλαμε αίτημα για την 
αναβάθμιση των ασθενοφόρων.  

 
  
   Λαμβάνοντας το λόγο    ο εκπρόσωπος του Δ.Υ.Η.Π. συγκρότημα Νέστου 

είπε ότι θα βοηθήσουμε και εσάς όσο μπορούμε, ο δρόμος είναι απαραίτητος 
ζητάμε την βοήθεια σας και αλάτι και ότι άλλο μπορείτε να μας παρέχετε. 

 
   
 
   Λαμβάνοντας το λόγο η Δ/νρια της Δ.Α.Ο.Κ.   είπε ότι οι Τ.Ο.Ε.Β. άνοιξαν 

τα αρδευτικά τους φράγματα έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, 
έχουμε ενημέρωση τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για την προμήθεια 
ζωοτρόφων, υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και 
κάναμε ότι άλλο προβλέπεται. 

 
  Σε παρέμβαση του ο κ. Αντιπεριφερειάρχης είπε πέρυσι είχαμε απώλειες σε 

ζωικό κεφάλαιο. 
 
  Λαμβάνοντας το λόγο  ο κ.Τάσιος είπε ότι η υπηρεσία του θα ενεργήσει 

όπου και όταν προβλέπεται. 
 
    Λαμβάνοντας το λόγο  ο εκπρόσωπος Κτηματικής υπηρεσίας είπε ότι όλα 

είναι καλά. 
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   Λαμβάνοντας το λόγο  ο εκπρόσωπος της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ είπε ότι ζητάμε να 
μας βοηθήσετε όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα.  

 
    
  Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Χαρίσκος είπε ότι θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε 

αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε και εσείς. 
   
       Λαμβάνοντας το λόγο η εκπρόσωπος του ΓΕ.Ω.Τ.Ε.Ε είπε ότι θα μας 

βοηθήσουν εάν ζητηθεί. 
 
   Λαμβάνοντας το λόγο ο κ.Τσεπνίδης είπε ότι θα πρέπει να βοηθούν και οι 

πολίτες και να είναι ευαισθητοποιημένοι όπως στο εξωτερικό. 
 
  Λαμβάνοντας το λόγο κα. Πουλιούδη είπε ότι χρειάζονται βοήθεια μας στην 

οδό Τροίας και πρέπει να βοηθηθούν από τον Δήμο και την ΠΕ. 
 
    Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Αναστασίου είπε ότι εναλλακτικά για τις 

υπερωρίες να δίνονται ρεπό. 
 
    Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. και Αντιπεριφερειάρχης 

ευχήθηκε καλό μεσημέρι  και ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας. 
 
            Στη συνέχεια και ύστερα από συζητήσεις λαμβάνοντας υπ’ όψη  τις 

σχετικές εγκυκλίους της  Γ.Γ.Π.Π.   και την κείμενη νομοθεσία αποφασίσθηκαν 
τα εξής: 

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

        2) Όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν προτάσεις και προβλήματα επί αυτών 
που συζητήθηκαν ή άλλων θεμάτων παρακαλούνται να τα  υποβάλλουν 
αρμοδίως, να τα γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Δράμας 
και να τα υποβάλλουν και στον κ.Αντιπεριφερειάρχη.  

        3) Όλοι οι εμπλεκόμενοι να συντάξουν Μνημόνια  ενεργειών και να 
επικαιροποιήσουν τα υπάρχοντα σύμφωνα με τις απορρέουσες αποστολές τους 
και υποχρεώσεις τους όπως προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, 
εγκυκλίους, κτλ  και  να τα  κοινοποιήσουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.          
 4) Ολοι οι Δήμοι να ενημερώσουν για την ποσότητα αλατιού που έχουν       
στην διάθεση τους, αλλά και τον προγραμματισμό τους για την  προμήθεια  
επιπλέον ποσοτήτων του. 

        5) Να υλοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τους αρμοδίους φορείς 
στα αναχώματα του χειμάρρου Δοξάτου. 

       6) Να εξετάσουν οι υπηρεσίες και οι φορείς εάν μπορούν να επικοινωνούν 
μέσο Viber. 

 

  - Η  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  
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1.Να τηρεί σε ετοιμότητα τα αποχιονιστικά κλπ μηχανήματά της. 
2.Να είναι προετοιμασμένη να απομακρύνει τα ακινητοποιημένα οχήματα εξ   

αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. 
3.Να ενημερώνει το Αντιπεριφερειάρχη και το Τμήμα  Π.Π. για την πορεία του 

έργου του αποχιονισμού. 
4.Να καταγράψει όλα τα επικίνδυνα σημεία του Νομού για πλημμύρες και να 

γίνουν οι ανάλογες τεχνικές μελέτες και να υλοποιηθούν στο μέλλον. 
5.Να συγκαλέσει σύσκεψη με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς του 

Νομού για το  αποστραγγιστικό δίκτυο,   τάφρους,   ρέματα, χείμαρρους κτλ  
  έτσι ώστε να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα και να υλοποιηθούν δράσεις-έργα για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών από πλημμύρες.  
6.Να συγκαλέσει σύσκεψη με τους αρμοδίους φορείς και υπηρεσίες για τα 

υφιστάμενα φράγματα στο Νομό, και ότι σχετίζεται με αυτά. 
7.Να συντάξει σχέδια εκκενώσεις για την περίπτωση πλημμύρων ή και άλλων 

έκτακτων καιρικών φαινομένων. 
8.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους, κτλ. 
9.Να αποστείλει στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας επικαιροποιημένα στοιχεία (σε    
  word) σχετικά με ιδιωτικά μηχανήματα έργων που υπάρχουν στην ΠΕ Δράμας.  
10.Να ολοκληρώσει την προμήθεια άλατος.     
11.Να υλοποιήσει με ακρίβεια τα αναφερόμενα στο με αριθμό πρωτ. 449   
     02/04/2015  έγγραφο  μας. 
12.Να γίνει έλεγχος στο φράγμα Εμμανουηλiδη και όπου προβλέπεται  
     με παρεμβάσεις. 
13.Να εξεταστεί   το    ενδεχόμενο     υλοποίησης     με   το   Δήμο   Δοξάτου    
     προγραμματικής σύμβασης για την χειμερινή περίοδο και επίσης  επέκτασης  
     της υφιστάμενης με το Δήμο Κ. Νευροκοπίου για υλοποίηση νέων δράσεων. 
 
  
-  Η Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής  Μέριμνας 
 
 
1.Σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου, να προβεί άμεσα σε Υγειονομικό έλεγχο  λειτουργίας 
των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τη αριθμ.109259/28-08-2009 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 

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

3.Να συνδράμει στο έργο του ΕΚΕΠΥ, ΕΚΚΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων, Πυροσβεστικού Σώματος, ΕΛΑΣ όταν ζητηθεί: εξασφαλίζοντας 
αναγκαίο φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για τους πληγέντες, 
διαθέτοντας στο τόπο συμφοράς επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
ιδιωτικού τομέα, προωθώντας και διαθέτοντας υλικά και εφόδια (σκηνές, 
κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα κτλ) για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των 
πληγέντων, με ανάλογα συνεργεία που οργανώνει. 

 4.Τηρεί επικαιροποιημένες καταστάσεις των Μονάδων Υγείας, Ξενοδοχείων, 
Καταλυμάτων, Φαρμακείων, Ιατρών που ιδιωτεύουν στην ΠΕ Δράμας.   

 5.Η Διεύθυνση να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, 
εγκυκλίους κτλ. 
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 6.Σε περιπτώσεις εντοπισμού άστεγων να διαβιβάσει τα στοιχεία στην 
αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας των Δήμων, για την πρόληψη κίνδυνων  
από συνέπειες εκθέσεις σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.  

7.Να αποστείλει στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Δράμας  επικαιροποιημένα 
στοιχεία (σε word)  σχετικά με γιατρούς, φαρμακεία, υγειονομικές 
εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, κτλ.  

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

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

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

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

2.Να ενεργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους, κτλ. 

     

 

-   ΟΙ  Ο.Τ.Α.   ΤΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ 
 
 1.Να προβούν σε άμεσο έλεγχο και προληπτικό καθαρισμό των ρεμάτων και 

φρεατίων των όμβριων υδάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους,  με 
σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής ροής των υδάτων. 

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

 3.Στα Μνημόνια Ενεργειών τους να αναφέρονται, εκτός από τηλέφωνα 
υπευθύνων και χειριστών μηχανημάτων, με λεπτομέρειες για το πώς θα 
εκκενωθούν   (οχήματα,   οδηγούς,   χώρους   υποδοχής στέγασης χώροι 
υψηλής επικινδυνότητας (Νοσοκομεία, Ιδρύματα, Άσυλα, ΚΑΠΗ κλπ), που 
στεγάζουν ασθενείς, παιδιά, γέροντες κλπ καθώς επίσης να γίνει επισήμανση 
των δρομολογίων προς τους χώρους  υποδοχής. 

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

5.Να προβούν στη σύγκληση των Σ.Τ.Ο. και να δώσουν αρμοδιότητες στα 
όργανά τους. 
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6.Να συγκροτήσουν εθελοντικές ομάδες για την αντιμετώπιση έκτακτων    
αναγκών. 

7.Να εκπονήσουν Σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχιονισμού.  
8.Να προμηθευτούν αλάτι για το δημοτικό οδικό δίκτυο και για τις σχολικές  

μονάδες,  και όπου αλλού χρειάζεται. 
9.Να καθορίζουν την προτεραιότητα αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού       

στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Τα δρομολόγια προς το ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και τα Κ. Υγείας ( με έμφαση στο ΚΥ Κ. 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ και ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ) να είναι μονίμως ανοιχτά. 

10.Να καταγραφούν  και να τηρούν αρχείο από τα αντλητικά μηχανήματα  που   
   υπάρχουν στα όρια των Δήμων διάμεσου των Τ.Ο.Ε.Β  και  να  κοινοποιήσουν 

τα στοιχεία(σε word)  στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ  Δράμας. 
11.Να καταγράψουν και να παρέχουν βοήθεια στους αστέγους που 

βρίσκονται  στα χωρικά όρια αρμοδιότητας τους έτσι ώστε να μην είναι 
εκτεθειμένοι σε  καιρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια του χειμώνα. 

12.Να συνταχτούν σχέδια εκκενώσεις από πλημμύρες. 
13.Να συγκαλέσουν σύσκεψη για τα φράγματα που βρίσκονται ή επηρεάζουν 
   το Δήμο και να συντάξουν σχέδια, μνημόνια, δράσεις  έργα  σχετικά με 
   την αντιμετώπιση των συνεπειών από αυτά. 
14.Να συγκαλέσουν σύσκεψη με θέμα το αποστραγγιστικό δίκτυο,  τάφρους, 
   ρέματα,   και γενικά  οτιδήποτε είναι επικίνδυνο για πλημμύρες επίσης να 
   μελετηθεί η παροχετευτικότητα των χειμάρρων και να γίνουν δράσεις-έργα 
   για  αυτούς. 
15.Να καταγράφουν όλα  τα επικίνδυνα σημεία   για    πλημμύρα    και να 
   συνταχτούν και υλοποιηθούν τεχνικές μελέτες για την αντιμετώπιση των 
   πλημμύρων. 
16.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
-Η Α &  Β/θμία Εκπαίδευση. 
 
1.Να φροντίζουν εάν είναι εφικτό  να εκδίδουν τις αποφάσεις για το κλείσιμο 

σχολείων από την προηγούμενη ημέρα. 
2.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
- Τα Τ.Ο.Ε.Β 
 
1.Να καταγράψουν τα αντλητικά μηχανήματα που υπάρχουν στην περιοχή 

αρμοδιότητας τους.  
2.Να ενεργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
3.Να προβούν άμεσα σε συντηρήσεις και δράσεις εντος του δικτυού που θα 

αποτρέψουν πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες 
εγκύκλιους κτλ. 

 
- Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας  
 
1.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
 
-Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Δράμας. 
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 1.Να στελεχώσει το τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Δράμας με έναν  ακόμη 

υπάλληλο με τεχνικές γνώσεις κατά  προτίμηση. 
 
 
-Διεύθυνση Αστυνομίας  Δράμας. 
 
 
1.Να διαβιβάζει τα στοιχεία αστέγων που πιθανόν εντοπίζονται στις αρμόδιες 

κατά τόπους Διευθύνσεις Πρόνοιας των αντιστοίχων Δήμων έτσι ώστε να 
αποτραπούν οι συνέπειες εκθέσεις αστέγων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
κατά την διάρκεια του χειμώνα. 

2.Να υλοποιήσει με ακρίβεια τα αναφερόμενα στο με αριθμό πρωτ. 567 
02/04/15 έγγραφο μας σχετικά με την ενημέρωση για την κατάσταση 
του οδικού δικτυού κτλ. 

 
-Δήμο Δράμας  
(επιπλέον αυτών που είναι για όλους τους Ο.Τ.Α.) 
 
1.Να φροντίζει έτσι ώστε να είναι σε εικοσιτετράωρη βάση ο δρόμος για 

το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ανοικτός και να εξετάσει το αίτημα του 
νοσοκομείου εάν είναι εφικτό να καθαρίζει (χιόνια, πάγο)  τον αυλείο 
χώρο του νοσοκομείου αλλά και την σήμανση εντος και εκτός του 
νοσοκομείου.     

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

ηλεκτροδότησης ή της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών  από πλημμύρες, 
χιονοπτώσεις και παγετό.  

2.Να τηρούν επαφή με το Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας Π.Ε, για να 
ανταποκριθεί για οτιδήποτε τους ζητηθεί, πλέον των καθ' ύλη υποχρεώσεών τους. 

3.Να συγκροτήσουν από τώρα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών. 
4.Να προβαίνουν σε αποχιονισμό των εγκαταστάσεων τους κλπ. 
5.Να πραγματοποιήσουν  έλεγχο των Σχεδίων και Μνημονίων τους. 
6.Να λαμβάνουν  όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
7.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , οδηγίες , εγκυκλίους κτλ. 
8.Να υλοποιήσει με ακρίβεια τα αναφερόμενα στο με αριθμό πρωτ 450      
   02-04-2015 έγγραφο μας. 
 
    
Ο   ΟΤΕ Δράμας 
 
1.Να κινητοποιήσουν το προσωπικό για άμεση επέμβαση σε περίπτωση διακοπής της 

ηλεκτροδότησης ή της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών  από πλημμύρες, 
χιονοπτώσεις και παγετό.  
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2.Να τηρούν επαφή με το Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας Π.Ε, για να 
ανταποκριθεί για οτιδήποτε τους ζητηθεί, πλέον των καθ' ύλη υποχρεώσεών τους. 

3.Να συγκροτήσουν από τώρα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών. 
4.Να προβαίνουν σε αποχιονισμό των εγκαταστάσεων τους κλπ. 
5.Να πραγματοποιήσουν  έλεγχο των Σχεδίων και Μνημονίων τους. 
6.Να λαμβάνουν  όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
7.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
   Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 
 
1.Να τηρεί σε ετοιμότητα τους διαθεσίμους πόρους σε  προσωπικό και μέσα. 
2.Να είναι σε διαρκή ετοιμότητα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 

ώστε να      διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
3. Να αποχιονίζει τους χώρους των  κτιριακών  εγκαταστάσεων του και χώρους 

αρμοδιότητας του. 
4. Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
  Η ΔΕΗ - Συγκρότημα Νέστου 
 
1.Να παρακολουθεί τη στάθμη του ποταμού Νέστου και να ελέγχει τα φράγματα 

ρυθμίζοντας ανάλογα τη ροή τους. 
2.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
  Τα ΚΤΕΛ Δράμας 
 
 1.Να εκδώσει ειδική εντολή προς τους οδηγούς, όπως φέρουν υποχρεωτικά     
    αντιολισθητικές αλυσίδες. 
 2.Να αιτείται την επέμβαση των εκχιονιστικών μηχανημάτων σε όλο το οδικό   
    δίκτυο του Νομού, όταν  το επιβάλλουν οι συνθήκες. 
 3.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
  
 
  Ο  Α.Δ.Φ. ΔΡΑΜΑΣ 
 
 1.Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση σοβαρών 

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

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

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

4.Να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
  ΟΙ   Εθελοντικές Οργανώσεις 
 
1.Οι εθελοντικές οργανώσεις του Νομού που είναι ενταγμένες στο μητρώο 

της Γ.Γ.Π.Π. αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση 
του έργου της Π.Ε. και των Ο.Τ.Α.. Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος των 
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επιχειρησιακών αναγκών, καθορίζονται από το Συντονιστικό Όργανο 
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και ο συντονισμός γίνεται από το Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας κατοπιν αιτήματος των φορέων Πολιτικής Προστασίας του 
είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία. 

2.Να  είναι προετοιμασμένοι για να συμμετέχουν σε δράσεις προληπτικών και 
κατασταλτικών μέτρων στις περιοχές τους    ανάλογα με το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων τους. 

 
 
4.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για όλους τους εμπλεκόμενους. 
 
 α. Ο Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων     
     κυκλοφορίας  στο οδικό   δίκτυο εξ   αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού,  
     αποτελεί αρμοδιότητα της Αστυνομικής Δ/νσης  του Νομού,  σύμφωνα με  
    την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.2696/99, ΠΔ1/ 2005).  
 β. Ενημέρωση Φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό     
     δίκτυο. 
     Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων Φορέων σε επιχειρησιακό επίπεδο για      
    την επικρατούσα κατάσταση στο  οδικό δίκτυο από πλευράς χιονοπτώσεων  
    και  παγετού, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά  τόπους υπευθύνων Τμημάτων  
    Τροχαίας    της Αστυνομικής Δ/νσης  του Νομού.(5301/4/16-λδ/20-06-2006    
    έγγραφο   του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.) 
 γ. Απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή   
     παγετού. 
    Αρμόδιος    Φορέας είναι αυτός που έχει την αρμοδιότητα  συντήρησης του    
    οδικού δικτύου  σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 10 του   
    Ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.). 
    Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα διάθεσης ή μίσθωσης γερανοφόρων 
    ρυμουλκών  οχημάτων με στόχο την άμεση απομάκρυνση τυχόν 
    ακινητοποιημένων οχημάτων,   εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, υπάγεται  
    στις υποχρεώσεις του φορέα  που   έχει την αρμοδιότητα    συντήρησής του. 
δ. Απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών εξ αιτίας  
    χιονόπτωσης ή   παγετού. 
    Ο απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών που η ζωή τους έχει    
   τεθεί  σε κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω   
   χιονοπτώσεων ή  παγετού είναι αρμοδιότητα  των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  
   του Νομού  (Π.Δ.210/1992- ΦΕΚ 99/Α΄/1992, ΠΔ 397/98-ΦΕΚ 276/Α’/98) 
    Η  μεταφορά τους σε Υγειονομικές Μονάδες είναι αρμοδιότητα του  Ε.Κ.Α.Β.    
   (Ν1579/1985 – ΦΕΚ 217/Α΄1985, Ν.2071/92 – ΦΕΚ 123/Α’/92, Ν.2194/94 –    
    ΦΕΚ  34/Α’/94).  
   Ο Συντονισμός των Υγειονομικών Μονάδων που αφορούν την παροχή   
   ιατρικής   βοήθειας είναι  αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου   Επιχειρήσεων  

Υγείας   (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ν.3370/2005-  ΦΕΚ176/Α΄/2005, Ν.3527/2007 -ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 
Ειδικότερα  σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού 
δικτύου,  για τα οποία δεν     συντρέχει λόγος απομάκρυνσης των 
επιβαινόντων, θα πρέπει να  ληφθεί πρόνοια, εκ μέρους των     σωστικών 
συνεργείων των Πυροσβεστικών  υπηρεσιών, για τη διανομή, όταν  αυτό 
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επιβάλλεται     (πολύωρη αναμονή, ψύχος κ.λ.π) κουβερτών και πρόχειρου 
γεύματος, για την κάλυψη στοιχειωδών     αναγκών   των επιβατών. 

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

που   προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα,,  γίνεται  σε κεντρικό 
επίπεδο από τη Γενική   Γραμματεία Πολιτικής     Προστασίας (Ν.3013/02 – 
ΦΕΚ 102/Α’/2002)    Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες 
και το έντυπο υλικό της Γ.Γ.Π.Π  αποτελεί  υποχρέωση των Δ/σεων Πολιτικής 
Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των      Περιφερειών  

   ( συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των οικείων    
Περιφερειακών Ενοτήτων) καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των 
Δήμων.    Στη διανομή του  έντυπου  ενημερωτικού υλικού μπορεί να 
συμμετέχουν και εθελοντικές    οργανώσεις   που είναι ενταγμένες στο 
μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.   Στην ενημέρωση να δοθεί έμφαση ότι οι πολίτες οι 
οποίοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορούν να 
επικοινωνούν, εκτός από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (100, 199,166) και      
στον  ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμός Κλήσης 112, ο οποίος  εξυπηρετεί και   
Ευρωπαίους  Πολίτες που      επισκέπτονται την Χώρα μας, σε μια από τις 
κύριες ευρωπαϊκές  γλώσσες(Αγγλικά – και Γαλλικά). 

   
   Τον Γενικό Συντονισμό στο Ν. Δράμας, για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που  τυχόν    δημιουργηθούν  λόγω των χιονοπτώσεων και 
παγετών  έχει ο  Αντιπεριφερειάρχης, σύμφωνα με το   Νόμο, ο οποίος σε 
κάθε περίπτωση    συντονίζει τη δράση όλων των τοπικών      εμπλεκομένων 
υπηρεσιών και για την   υποβοήθηση του έργου του συγκαλείται  το 
Συντονιστικό      Όργανο Πολιτικής  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) .  

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

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

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

 Ο αποχιονισμός του Εθνικού Οδικού δικτύου (πλην του τμήματος από 
Αίμο έως διασταύρωση Ξηροποτάμου), Επαρχιακού  οδικού δικτύου  
και των συνδετήριων   τμημάτων αυτού   μέχρι τις πλατείες των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων του Νομού   είναι    αρμοδιότητα της  Δ/σης Τεχνικών  
Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 

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

      
         Στο σημείο αυτό   ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  εκτιμώντας ότι με την σωστή 

οργάνωση το συντονισμό και με την ενεργό συμμετοχή όλων των 

ΑΔΑ: 6ΡΟΔ7ΛΒ-ΡΨΝ



 16 

εμπλεκομένων Υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α., των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και 
λοιπών Φορέων, την μεταξύ αυτών αρμονική συνεργασία, την αναμφισβήτητα 
πολύτιμη συμπαράστασή τους, την άμεση συνδρομή και την συμμετοχή του 
συνόλου των κατοίκων του Νομού, στο έργο της πρόληψης κινδύνων από 
χιονοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και παγετό,  θα περιοριστούν τα 
προβλήματα των πολιτών του Νομού από τις παραπάνω φυσικές καταστροφές, 
ευχαρίστησε τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π. για την δημιουργική τους παρουσία.               

      Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε εάν  έχει κάποιος να προσθέσει κάτι, 
διαφορετικά να λύσουμε την συνεδρίαση την οποία και έλυσε.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      
 
 
                                           Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
                                 Αντιπεριφερειάρχης 
 
                                                       

                                                                 
                                                                     
                                                                        
                                                                       ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 
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 ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
1.   Αποκεντρωμένη Δ/ση ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ/Δνση Πολιτικής Προστασίας 
      Καθηγητή Ρωσσίδη 11& Τ. Οικονομίδη τκ 54008 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
2.  Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης/Δ/νση Π Π 
     Φιλίππου 82 τκ 69100 Κομοτηνή  
3.  Περιφερειακός  Σύμβουλο Συμπολίτευσης κ Κινατζίδη Κωνσταντίνο  
4   Περιφερειακός  Σύμβουλος Αντιπολίτευσης κ Ζιμπίδη Γεώργιο   
5.  Εκπρόσωπο ΠΕΔ κ Καψημάλη Ιωάννη  
6.  Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής  Φρουράς Δράμας      
     ΣΤΓ 914   
7.  Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας      
     Γ. Παπανδρέου 35 Α Δράμα τκ 66100 
8.  Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  
     Ε. Αμύνης 79 Δράμα  τκ 66100 
9.  Διευθυντής Δ/νσης Δασών  
     Α. Κωνσταντίνου 1  Δράμα τκ 66100 
10.Διευθυντής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
11.Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων  
12.Διοικητής Νοσοκομείου Δράμας  
     Τέρμα Ιπποκράτους Δράμα τκ 66100  
13.Κυνηγητικός Σύλλογος Δράμας   
     Πάροδος 1 ης Ιούλιου Δράμα τκ 66100 
14.Κυνηγητικός Σύλλογος Προσοτσάνης  
     Προσοτσάνη Δράμας τκ 66200 
15.Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών & Φίλων Δράμας 
     Παγγαίου 60 Δράμα τκ 66100  
16.Σύλλογος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.  
     Σκεπαστών 3 Δράμα τκ 66100      
17.Λέσχη Καταδρομών Δράμας  
     Ιθάκης 1 Δράμα τκ 66100 
18.Δήμοι Ν. Δράμας  
     α)ΔΡΑΜΑΣ, β) ΔΟΞΑΤΟΥ , γ) Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, δ)ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ε)ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
19.Δασάρχης Δράμας 
20.Δασάρχης Κ. Ν. Νευροκοπίου   Κ. Νευροκόπι τκ 66033  
21.Διευθυντής  Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
22.Διευθυντής  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
23.Διευθυντής  Δ/νσης  Ανάπτυξης 
24.ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 
25.Διευθυντής  Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης 
26.Διευθυντής  Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης 
27.Διευθυντής  ΔΕΗ (Περιοχής Δράμας)  1ης Ιουλίου 30 Δράμα τκ 66100 
28.Διευθυντής  ΟΤΕ (Περιοχής Δράμας) Κρόνου 6 Δράμα τκ 66100 
29.ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. Δράμας (Πρόεδρος ή εκπρόσωπος) 
30.Γραφείο Τύπου 
31.ΔΕΥΑ Δράμας  Δράμα τκ 66100 
32.ΟΣΕ Δράμας    Δράμα τκ 66100  
33.ΕΚΑΒ Δράμας Τέρμα Ιπποκράτους τκ 66100 Δράμα  
34.Διευθυντής Δ/κου –Οικονομικού ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 
35.ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
36 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
37. ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
38.ΓΕΩΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
39.ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ 
40.Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ  ΚΑΒΑΛΑΣ 
41. Δ/ΝΣΗ Π.Π ΥΜΑΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
42.Φ.Δ.Ο.Ρ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
43.ΔΕΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ 
44.ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
45.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε.Δ.Ε.Ο. 
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46.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ  
47.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
48.ΤΟΕΒ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
49.ΤΟΕΒ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
50.ΤΟΕΒ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  Ν. ΔΡΑΜΑΣ 
51.ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 
52.ΤΟΕΒ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 
53.ΤΟΕΒ ΡΕΜΒΗΣ 
54.ΤΟΕΒ ΒΟΙΡΑΝΗΣ  
55.ΤΟΕΒ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
56.TMHMA ΠΠ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ( ΜΕ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ Δ.Τ.Ε ΣΕΡΡΩΝ  
     ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ) 
57. ΤΜΗΜΑ ΠΠ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
58.ΤΜΗΜΑ Π.Π ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 
59.ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 
 
 
 
 ΠΡΟΣ :Αποδέκτες για Πληροφορία    
       

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Α. Πατακάκη. 

     3. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Κ. Κινατζίδη  
     4. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως Π.Α.Μ.Θ 
     5. Γ΄ Σ.Σ./ ΔΠΣΣ   ΒΣΤ 903 
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