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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 07.12.2018 
 
 

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
2017 - 2018 

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. 7742/01.11.2017 (Α∆Α: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) έγγραφο της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πο-
λιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρι-
κών φαινοµένων» 

στ. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 8039/14.11.2017 (Α∆Α: 6ΛΜΞ465ΧΘ-ΓΑΚ) έγγραφο της Γενι-
κής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτι-
κής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» 

Στο ΣΟΠΠ προσκλήθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Μέλη ΣΟ.Π.Π.ΠΕ.   

• Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Τσαλικίδης Νικόλαος 

• Περιφερειακός Σύμβουλος συμπολίτευσης ή ο αναπληρωτής του 

• Περιφερειακός Σύμβουλος μειοψηφίας ή ο αναπληρωτής του 

• Δήμαρχος Κομοτηνής 

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

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

• Δήμαρχος Αρριανών 

• Δήμος Αρριανών Γρ.Πολ.Προστασίας & Τεχνική Υπηρεσία 

• Δήμαρχος Ιάσμου 

• Δήμος Ιάσμου Γρ.Πολ.Προστασίας & Τεχνική Υπηρεσία 

• Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης  

• Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

• Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 

• Στρατιωτικός Διοικητής Εκπρόσωπός της ΧΧΙ ΤΘΤ ή εκπρόσωπος του 

• Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης 

• Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης στον οποίο υπάγονται το Λιμενικό Τμήμα Πόρτο Λάγους και το Λιμενικό 

Φυλάκιο Μαρωνείας. 

• Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

• Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας & Θράκης. 

• Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

• Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρο-

δόπης. 

• Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας 

 

2. Εθελοντικές ομάδες  
• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Ροδόπης 

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφ. Τμήμα Ροδόπης 

• Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπης 

• Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Ροδόπης 

• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

• Ραδιοερασιτέχνες 

• Αερολέσχη Κομοτηνής 

 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  

• Διοικητής Τροχαίας Κομοτηνής 

• Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής 

• Διοικητής 4ης ΕΜΑΚ 

• Διοικητής 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Π.Ε. Ροδόπης 

• Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΑΜΘ 

• Πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Ροδόπης. 

• ΕΚΑΒ Ροδόπης 

• Εγνατία Οδός Α.Ε. 

• Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. – Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, Περιοχή Κομοτηνής  

• Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• Ο.Τ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

• Ο.Σ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

• ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΠΗΣ 

• Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης  



 

112 Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 
3 

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

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

 

• Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

• Δ/νσεις Α,Β γραφείων Μειονοτικών σχολείων 

• Ιερά Μητρόπολη Μαρώνειας – Κομοτηνής 

• Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 

• Σωματείο ΑΜΕΑ Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 

• Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ροδόπης “Περπατώ” 

Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1. Μέλη ΣΟ.Π.Π.ΠΕ.   

• Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης   Τσαλικίδης Ν. 

• Προϊστάμενος Τμήματος Π.Π. Π.Ε. Ροδόπης  Παπαλεξίου Δ. 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.Θ. – Π.Π.  Αναστασίου Α.. 

• Δήμος Κομοτηνής    Τζενετίδης Θ., Ευτυχιάκος Α. 

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

• Δήμος Μαρωνείας – Σαπών   Σεντάτ Ο. 

• Δήμος Αριαννών     Μολλά Α.Μ., Χαριτοπούλου Α. 

• Πυροσβεστική Υπηρεσίας Κομοτηνής  Παπάζογλου Κ., Στράντζαλης Α. 

• Εκπρόσωπος ΧΧΙ ΤΘΤ (ΓΕΣ)   Κτιστόπουλος Κ. 

• Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης   Κυλίτσης Α., Σισμανίδης Μ. 

• Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης  Πίτατζη Σ., Βλάχος Α. 

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

2. Εθελοντικές ομάδες  

1. Σώμα Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Τμήμα Ροδόπης  Ιμανιμίδης Κ. 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  
• Τροχαία Κομοτηνής    Τσιάρας Λ., Ταχτατζή Α. 

• Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής   Λούκας κ. 

• Δ/κτής 4ης  ΕΜΑΚ    Κούτρας Σ. 

• ΕΚΑΒ      Κεσσάτης Α. 

• Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.     Κηπουρός Γ. 

• Εγνατία Οδός Α.Ε.    Ξανθοπούλου Ε. 

• Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ροδόπης  Λαζαρίδης Ν. 

• Δ/νση Πολιτικής Γης    Σταμπόλογλου Ε. 

• Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης   Τσεκής Χ. 

• Ιερά Μητρόπολη Μαρώνειας – Κομοτηνής  Πρωτ. Ιωάννης Δίγκας 

• Σωματείο ΑμεΑ Π.Ε. Ροδόπης   Καρούντζος Τ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Σας καλωσορίζω όλους και έναν έναν ξεχωριστά. 

Θα ήθελα να ξεκινήσω από τις εθελοντικές οργανώσεις θέλοντας να τονίσω τη 

σηµαντικότητα να είναι εδώ οι εθελοντές, να χαιρετήσω τον εκπρόσωπο Πολιτι-

κής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης κύριο 

Αλέξη Αναστασίου, τους εκπροσώπους του στρατού, τον εκπρόσωπο του ∆ήµου 

Κοµοτηνής κύριο Τζενετίδη, την ∆ΕΥΑΚ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον εκ-

πρόσωπο του Σεβασµιοτάτου, τον κύριο Κηπουρό εκπρόσωπο της ∆ΕΗ, την κύ-
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ρια εκπρόσωπο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ και τον εκπρόσωπο της Αστυνοµίας και της 

Τροχαίας. Πέρα από ένα περιφερειακό συµβούλιο συµβαίνει πολλές φορές τα 

έκτακτα γεγονότα και κάποιες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης να µας υποχρεώνουν να παρακάµπτουµε διαδικασίες για να µπο-

ρέσουµε να εξασφαλίσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο την ασφάλεια των πο-

λιτών κάτι το οποίο είναι το ύψιστο ζητούµενο που εµείς έχουµε καθήκον να 

προασπίσουµε και να διασφαλίσουµε. Εγώ απλά θα ήθελα να κάνω µια µικρή πα-

ρένθεση και να πω ότι, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, η πρόληψη είναι ο 

καλύτερος δυνατός τρόπος για να αντιµετωπίσουµε κάθε πιθανό πρόβληµα, και 

παρότι η κακοκαιρία σε ένα µικρό διάστηµα µας πρόλαβε, φέτος οι δυνάµεις της 

περιφερειακής ενότητας Ροδόπης ήταν σε ετοιµότητα και έδωσαν τον καλύτερο 

δυνατό τους εαυτό ώστε να αντιµετωπίσουµε κάποια µικρά προβλήµατα τα οποία 

ενδεχοµένως εµφανίστηκαν και θα µας αναλύσουν και οι φορείς οι οποίοι βρί-

σκονται σήµερα εδώ. Περιµένω από όλους να ακούσω προτάσεις, να ακούσω 

προβληµατισµούς που θα µας κάνουν να είµαστε καλύτεροι για να αντιµετωπί-

σουµε τον επερχόµενο χειµώνα και να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα 

για τους πολίτες της περιφερειακής ενότητας. Τέλος θα ήθελα να τονίσω πως 

σήµερα έχουµε την τιµή να έχουµε µαζί µας και σωµατεία των ατόµων µε ανα-

πηρία που πραγµατικά δίνουν ένα µεγάλο αγώνα και µε τους οποίους βρισκόµα-

στε σε συνεχή επαφή προκειµένου να πετύχουµε µαζί τη διευκόλυνση της καθη-

µερινότητάς τους, και γι αυτό το λόγο σήµερα θα βρίσκονται εδώ για να τιµή-

σουµε και την παγκόσµια ηµέρα ατόµων µε αναπηρία. Να θυµηθούµε και να θυ-

µόµαστε τη θέληση την οποία έχουν και που νικά την καθηµερινότητα και τις 

ανάγκες και τα προβλήµατά της, προκειµένου να τους διευκολύνουµε αλλά πα-

ράλληλα να δείξουµε και ότι τους σεβόµαστε εµείς σε όλα τα επίπεδα της αυτο-

διοίκησης. Τους καλωσορίζω λοιπόν σήµερα εδώ. Κάθε φορά είναι σηµαντικό να 

το κάνουµε γιατί χωρίς τον εθελοντισµό πραγµατικά σε κανένα επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή και θεσµικό και σε φορείς δε θα µπορούσαµε να έχουµε το ίδιο 

αποτέλεσµα. Σας ευχαριστώ και ας ξεκινήσουµε µε τον ∆ιευθυντή κύριο Αναστα-

σίου. 

Προϊστάµενος Π.Π. Α.∆.Μ.-Θ. (Αναστασίου Α.): Είναι τιµή µου να παρευρί-

σκοµαι στα συντονιστικά και προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερο µέσα σε όλες 

τις ασχολίες που έχουµε στην ∆ιεύθυνση που είµαι προϊστάµενος να βρίσκοµαι 

αυτοπροσώπως σε πολλά από αυτά. Ήδη από ότι δήλωσε και ο κύριος Αντιπερι-

φερειάρχης είχατε κάποια φαινόµενα, οπότε έγινε µια πρώτη πρακτική εξάσκηση 

για φέτος, αλλά επειδή συνήθως αντιµετωπίζει ο νοµός σας φαινόµενα κυρίως 

χιονοπτώσεων και ίσως πληµµυρών, υπάρχει και η εµπειρία των προηγούµενων 

ετών. ∆εν θα ήθελα να απασχολήσω πολύ στην αρχή το σώµα. Βλέπω ότι η 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας έχει ένα µνηµόνιο αρκετά ε-

µπεριστατωµένο που θα σας το αναλύσει ο κύριος Παπαλεξίου, οπότε δεν θέλω 

να προηγηθούν αυτά τα θέµατα. Εγώ θα παρακολουθήσω φυσικά µε ενδιαφέρον 

όλη τη διαδικασία και οτιδήποτε χρειαστεί στην πορεία θα παρέµβω. Ευχαριστώ 

πολύ. 
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∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Να σας καληµερίσω 

και εγώ µε τη σειρά µου και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. 

Επιγραµµατικά πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες από τους αρµόδιους Φο-

ρείς και Υπηρεσίες σχετικά µε: 

• ∆ιενέργεια αυτοψιών και σύνταξη σχετικών εκθέσεων (από τις ∆/νσεις 

Τεχνικών έργων ∆ήµων και Π.Ε. Ροδόπης) ιδιαίτερα στα σηµεία στα οποία 

κατά το παρελθόν δηµιουργήθηκαν προβλήµατα, µε ταυτόχρονη ιεράρχηση 

των αναγκαίων εργασιών οι οποίες πρέπει να γίνουν το αµέσως επόµενο 

χρονικό διάστηµα. 

• Έλεγχος και προληπτικός καθαρισµός των ρεµάτων που εµπίπτουν στην 

αρµοδιότητά του κάθε Φορέα ή Υπηρεσίας, εκεί που αυτό επιβάλλεται, µε 

σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής, καθώς και προγραµµατι-

σµός και εκτέλεση νέων έργων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, όπως σε 

περιοχές όπου έχουν πληγεί από πρόσφατες πληµµύρες. 

• Έλεγχος και συντήρηση του δικτύου οµβρίων υδάτων των οδών που ε-

µπίπτουν στην αρµοδιότητα του καθενός. 

• Ενηµέρωση για τις παρεµβάσεις που έγιναν ή είναι προγραµµατισµένες να 

γίνουν από Φορείς και Υπηρεσίες και αφορούν τις προληπτικές ενέργειες 

για την αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων καταστάσεων που προέρχονται από 

έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες. 

• Καταγραφή των υπαρχόντων κατάλληλων µηχανηµάτων από τις Τεχνικές 

Υπηρεσίες των ∆ήµων (∆.Τ.Ε. κλπ.) και των χειριστών τους (τόσο του ∆η-

µοσίου όσο και των ιδιωτικών) µε τα τηλέφωνά τους καθώς και οποιωνδή-

ποτε άλλων στοιχείων είναι χρήσιµα για τις περιόδους εκτάκτων αναγκών. 

• Επικαιροποίηση των σχεδίων και µνηµονίων ενεργειών µαζί µε τα νέα στοι-

χεία των υπευθύνων κάθε Φορέα ή Υπηρεσίας. 

• Καταγραφή των ιδιόκτητων αντλητικών µηχανηµάτων για χρήση σε περί-

πτωση εκτάκτου ανάγκης (∆ήµοι). 

Επίσης να τονίσω ότι: 

• Τα ∆ασαρχεία παρακαλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων τα οποία ενδέχεται να δηµιουργηθούν 

µετά από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών. 

• Χρειάζεται προσοχή στον δρόµο Αµαξάδων - Ιάσµου. 

• Χρειάζονται καθάρισµα όλα τα αποστραγγιστικά κανάλια. 

• Πρέπει να γίνει αποµάκρυνση των ξερών δέντρων που βρίσκονται κοντά σε 

γέφυρες καθώς και οτιδήποτε άλλο µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα και να 

υπάρχουν µηχανήµατα σε ετοιµότητα κατά τη διάρκεια των πληµµυρών για 

να αποτραπούν καταστροφικές συνέπειες. 

• Πριν τις επικείµενες βροχοπτώσεις να ειδοποιούνται οι εργολάβοι εντός και 

εκτός πόλης για να συµµαζεύουν υλικά και µηχανήµατα καθώς και να τα-
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κτοποιούν τα εργοτάξιά τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρό-

κληση ατυχηµάτων. 

• Μετά από κάθε βροχόπτωση πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα 

φρεάτια και τα νερά. Συνήθως οι ισχυρές βροχές παρασύρουν και διοχε-

τεύουν νερά στα σηµεία αντλήσεων, υδροµαστεύσεων κλπ, αλλά και άλλες 

ύλες που καθιστούν επικίνδυνη την ποιότητα των νερών. Εποµένως πρέπει 

να ελέγχεται η ποιότητα του νερού. (∆ΕΥΑ, ∆ήµοι) 

• Να γίνουν ενέργειες για την κατάργηση των παντορροϊκών δικτύων όπου 

αυτά υπάρχουν εντός των οικισµών (∆ήµοι) ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 

για ασθένειες προερχόµενες από λήµµατα µετά από ενδεχόµενη πληµµύρα. 

• Να γίνει έλεγχος των αναχωµάτων των ποταµών και λιµνών που ανήκουν 

στη χωρική αρµοδιότητα της Π.Ε. Ροδόπης και να αναφερθεί η κατάστασή 

τους. 

• Για την Εγνατία οδό υπάρχει µια ανησυχία για την έγκυρη λήψη µέτρων 

στα σηµεία όπου πνέουν ισχυροί άνεµοι. Το κόψιµο των δρόµων πρέπει να 

είναι προσεκτικό και συντονισµένο µε την Αστυνοµική ∆/νση για να µην 

προκύπτουν ζητήµατα. 

• Σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων θα πρέπει να εκδίδεται άµεσα ανα-

κοίνωση από την Αστυνοµική ∆/νση, την Π.Ε. και τους ∆ήµους έτσι ώστε 

να ειδοποιούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες µετακινήσεις. Ι-

διαίτερη µνεία στην ανακοίνωση θα πρέπει να δίνεται στις «Ιρλανδικές 

διαβάσεις». 

• Χαρτογράφηση των Ιρλανδικών διαβάσεων (εάν δεν έχει γίνει) από τη 

∆/νση Γεωργ. Ανάπτυξης και τη ∆.Τ.Ε. και τους ∆ήµους του Νοµού. 

• Να ελεγχθούν όλοι οι χείµαρροι µέσα στους δήµους για τυχόν νέες παρεµ-

βάσεις ή αµµοληψίες. 

• Να ελεγχθούν τα αναχώµατα της λίµνης Βιστωνίδας η οποία δέχεται πολλές 

πιέσεις 

• Να µη γίνεται κατάχρηση της έννοιας πληµµυροπαθής και τις περιπτώσεις 

αυτές οι αρµόδιες υπηρεσίες όπως οι ∆ήµοι, η Πολιτική Προστασία και η 

Πρόνοια να τις αντιµετωπίζουν µε σύνεση. 

• Πρέπει να γίνει έγκαιρη προµήθεια αλατιού από τις εµπλεκόµενες υπηρεσί-

ες και τους Φορείς για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγε-

τού. 

• Στις χιονοπτώσεις το Νοσοκοµείο πρέπει να απελευθερώνεται πρώτο από 

τα χιόνια ενώ στο σχεδιασµό πρέπει να εντάσσεται και το ΕΚΑΒ. (∆ήµος 

Ροδόπης). 

• Κατά προτεραιότητα του οδικού δικτύου θα πρέπει να καθαρίζεται από τα 

χιόνια πρώτα το Εθνικό δίκτυο. 

• Πρέπει να υπάρχει προετοιµασία του ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης σε συνεργασία µε 
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την Τροχαία Ροδόπης ώστε όλα τα λεωφορεία που κινούνται σε περιοχές 

µε χιόνι και παγετό και ιδίως αυτά που µεταφέρουν µαθητές να φέρουν α-

ντιολισθητικές αλυσίδες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που προβλέπε-

ται από το Νόµο. 

• Η Τροχαία (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) σε περίπτωση χιονο-

πτώσεων θα πρέπει να περιορίζει ή να απαγορεύει την κυκλοφορία στο ο-

δικό δίκτυο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης θα πρέπει να ακινητο-

ποιεί οχήµατα στο δρόµο σε συνεννόηση µε τον επί τόπου επικεφαλής α-

ποχιονισµού (υπάρχει στο σχέδιο που έχει καταρτίσει η ∆.Τ.Ε. για κάθε ο-

δικό άξονα) µέχρι τη διάνοιξή του. 

• Όλοι οι Φορείς πρέπει να συνεργάζονται µε την Πολιτική Προστασία, τόσο 

των ∆ήµων όσο και της Περιφέρειας, ώστε να συλλέγονται οι πληροφορίες 

και να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισµός. 

• Ο επί τόπου συντονισµός κατά τη διάρκεια του εκχιονισµού θα γίνεται από 

τους αρµόδιους για τους δρόµους αυτούς που έχει καθορίσει µε έγγραφό 

της η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης και αφορά δρόµους της 

αρµοδιότητάς της, ενώ για τους άλλους δρόµους θα γίνεται από τους Φο-

ρείς οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τους δρόµους αυτούς. Όλα αυτά σε συ-

νεργασία µε τα κατά τόπους Τµήµατα της Τροχαίας όπως προβλέπεται από 

την εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. 

• Η Πολιτική Προστασία πρέπει να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού 

όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα εκδηλωθεί ένα ακραίο φαινόµενο έτσι 

ώστε να περιορίζονται οι µετακινήσεις των πολιτών. 

• Ο ∆ήµος Κοµοτηνής να κάνει µια γενική συνεννόηση µε τα σχολεία µέσω 

εγγράφων ώστε να δίνεται µία ποσότητα αλατιού από πριν, για να µην πα-

ρουσιάζεται πρόβληµα µέσα στις αυλές των σχολείων. 

Κάθε χρόνο ερχόµαστε εδώ για να δούµε τί ελλείψεις έχουµε, τι µπορούµε να 

βελτιώσουµε. Θα ακούσουµε βέβαια και τον απολογισµό της Πυροσβεστικής Υ-

πηρεσίας. Υπάρχουν κάποιες προληπτικές ενέργειες αλλά, για να µην πλατειά-

σουµε, θα ήθελα να ξεκινήσουν οι φορείς και στο τέλος να κάνουµε µια κουβέ-

ντα πάνω στις ενέργειες τις οποίες πρέπει να συντονίσουµε και εµείς σαν περι-

φέρεια αλλά και οι φορείς. Λοιπόν ξεκινάµε, το λόγο έχει από την πυροσβεστική 

υπηρεσία ο κος Παπάζογλου. 

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Ο µηχανισµός είναι προετοιµα-

σµένος και έχει επικαιροποιηθεί το σχέδιο πληµµυρών, όπως γνωρίζετε χωρίζο-

νται τα σχέδια σε πληµµυρών και χιονοπτώσεων, και αν χρειαστεί θα εφαρµο-

στεί το περσινό σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα είναι το ίδιο, απλώς αλλάζουν 

ορισµένα σηµεία, ποιοί θα είναι οι φορείς, τα τηλέφωνα και ποιοί θα ενεργοποι-

ηθούν. Τώρα όσον αφορά τις πληµµύρες, είχαµε αρκετές πέρυσι, είχαµε επέµβει, 

τώρα τα µεγαλύτερα προβλήµατά µας είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις όπως το λέµε 

κάθε χρονιά. Θα ήθελα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στο γραφείο τύπου της 

Αντιπεριφέρειας να γίνεται µια ενηµέρωση όταν υπάρχει αντίστοιχη ενηµέρωση 
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από την ΕΜΥ ότι θα υπάρξουν πληµµύρες, βροχοπτώσεις και λοιπά έντονα καιρι-

κά φαινόµενα, ώστε να µη γίνεται η χρήση των συγκεκριµένων δρόµων. Έχουµε 

δώδεκα µε δεκατέσσερις ιρλανδικές διαβάσεις στο νοµό οι οποίες είναι επικίνδυ-

νες. Ουσιαστικά εκεί είναι οι διασώσεις που κάνουµε κάθε χρονιά. Οι πολίτες 

περνούν από εκεί και πηγαίνουν τµήµατά µας για να κάνουν διασώσεις. Το θέµα 

είναι ότι µέχρι στιγµής είχαµε συµβάντα δασικά όταν έκλεισε ο µήνας. Τώρα έ-

βλεπα τον µήνα τον προηγούµενο, 70 δασικές πυρκαγιές είχαµε µέχρι στιγµής. 

Το θέµα είναι αυτό, αν θα ξεσπάσει, που θα ξεσπάσει µέσα στο νοµό, και αν θα 

ξεσπάσει µέσα στο νοµό γιατί µπορεί να µας προσπεράσει. Εγώ εκείνο που έχω 

να πω, όπως ξεκίνησα, είναι ότι ο µηχανισµός βρίσκεται σε ετοιµότητα όπου 

κληθούµε, για εµάς τα µάτια είναι πιο πολύ η Ελληνική Αστυνοµία. Θέλουµε ά-

µεση ενηµέρωση, όπου βλέπουν κάτι να ενηµερώνουν στο 199 και από εκεί να 

δίνονται πληροφορίες στην Πολιτική Προστασία για να µπορέσουµε να επέµβου-

µε άµεσα. Ευχαριστώ πολύ. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Πρώτοι πέρυσι είχαµε 

φτιάξει µια οµάδα που ισχύει ακόµη στο Viber και νοµίζω ότι βοήθησε αρκετά 

και στο συντονισµό αλλά και στην πληροφόρηση µεταξύ της Αστυνοµίας, της 

Πολιτικής Προστασίας και του Αντιπεριφερειάρχη. 

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Kαι αν έχουν αλλάξει άτοµα από 

τις διάφορες υπηρεσίες και έχουν µπει και νέα άτοµα, επικαιροποιούµε τα νέα 

στοιχεία και τους βάζουµε στο καινούριο αυτό γκρουπ του Viber και όποιος έχει 

την πληροφόρηση την ανεβάζει και ενηµερωνόµαστε αµέσως. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Ναι και µε φωτογρα-

φίες. Πιστεύω πέρυσι λειτούργησε µια χαρά. Εκτός από τις ιρλανδικές διαβάσεις 

υπάρχει και ένα ακόµα θέµα µε τις καπνοδόχους οι οποίες πιάνουν συνέχεια φω-

τιά, να καταγραφεί και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να το επικοινωνή-

σουν.  

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Βέβαια έχουµε αρκετά συµβάντα. 

Αναφέροµαι όχι µόνο στις καµινάδες που χρειάζονται καθαρισµό, αλλά και σε 

καυστήρες που τώρα τελευταία πιάνουν φωτιά. Να γίνεται γενικά συντήρηση του 

καυστήρα και καθαρισµός και γι ’ αυτό πρέπει ο καθένας να συντηρεί αυτά που 

έχει στο σπίτι. Πηγαίνουµε να κάνουµε απαντλήσεις και τελικά σβήνουµε φωτιές. 

Ο κος Στράντζαλης έχει ασχοληθεί µε τις ιρλανδικές διαβάσεις. 

Εκπρόσωπος Π.Υ. Κοµοτηνής (Στράντζαλης Α.): Το πιο σηµαντικό είναι ότι 

αυτά τα χρόνια που υπηρετούµε εδώ στην Κοµοτηνή η στατιστική λέει ότι όταν 

έχουµε πληµµυρικά φαινόµενα διασώσεις εµείς δεν κάνουµε παρά µόνο σε ιρ-

λανδικές διαβάσεις. Από εκεί και µετά έχουµε καταστροφές σε περιουσίες και 

λοιπά, αλλά διασώσεις είναι ένα σπάνιο φαινόµενο να κάνουµε. Σε πληµµυρικά 

φαινόµενα όσες διασώσεις έχουµε κάνει και όσους νεκρούς έχουµε µέχρι τώρα 

ήταν εκεί. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Απαντλήσεις µόνο κά-

νατε; 
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Εκπρόσωπος Π.Υ. Κοµοτηνής (Στράντζαλης Α.): Ναι αντλήσεις και τα λοιπά 

που σηµαίνει ότι εκεί θα πρέπει να χτυπήσουµε και σε όλες τις διασώσεις εκεί 

είναι το ζουµί. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Ωραία από αντλίες 

πώς είµαστε; 

Εκπρόσωπος Π.Υ. Κοµοτηνής (Στράντζαλης Α.): Από αντλίες έχει γύρω στις 

15 η Κοµοτηνή και 5 τα κλιµάκια στην Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, σύνολο 20, δηλα-

δή µπορούµε να βγάλουµε µέχρι και 20 συνεργεία σε περίπτωση που έχουµε ένα 

πολύ µεγάλο συµβάν. 

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Ή και το ανάποδο, εάν χτυπηθεί 

άλλος νοµός να στείλουµε εµείς ενισχύσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Όσον αφορά τις διελεύσεις των ιρλανδικών δια-

βάσεων, εγώ θα ήθελα Κύριε ∆ιοικητά να µου πείτε τι συµβαίνει µε πέρυσι διότι 

δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο νέες ιρλανδικές διαβάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν 

τους πολίτες πολύ καλύτερα κατά την προσωπική µου άποψη επίσης σε σχέση µε 

αυτά που µας µεταφέρουν η Πολιτική Προστασία καθώς και η ∆ιεύθυνση Τεχνι-

κών Έργων αυτές οι νέες δεν φράσσουν, οπότε έχουµε τη δυνατότητα να εξυ-

πηρετούνται οι πολίτες από αυτές τις διελεύσεις χωρίς τις παρεµβάσεις της Α-

στυνοµίας και της Πυροσβεστικής Επιπλέον να αναφέρω ότι βρίσκονται σε εξέλι-

ξη τρία νέα έργα διελεύσεων όσον αφορά τον Βοσβόζη, το Αµυγδαλόρεµα που 

είναι στην Γρατινή και το Ποντικόρεµα που είναι µετά τον ∆οκό. Εκεί λοιπόν θα 

λυθεί το πρόβληµα δια παντός. Όσον αφορά το ολοκληρωτικό κλείσιµο ή το µό-

νιµο κλείσιµο των διελεύσεων στους πολίτες, αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε φο-

ρά θα κριθεί ανάλογα µε την επικινδυνότητα και την ένταση των καιρικών φαι-

νοµένων, αλλά θεωρώ ότι θα είµαστε σε πολύ καλύτερα επίπεδα όσον αφορά 

την ασφάλεια. Ακόµη δηλαδή και να έχουµε τις υπερβολικές εκείνες καταστάσεις 

των πολιτών οι οποίοι παραβαίνουν, κακώς βέβαια παραβαίνουν τις απαγορεύ-

σεις και διακινδυνεύουν τη ζωή τους, δεν θα έχουµε τέτοια περιστατικά που θα 

πλήττουν την ανθρώπινη ζωή. Το θέµα αυτό θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο και να 

προχωρήσουµε στην εξέλιξη που είχαµε από πέρυσι σε τέτοιου είδους φαινόµε-

να, δηλαδή εάν έχουµε βελτιωθεί. 

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Στις συγκεκριµένες δεν είχαµε 

αλλά έγιναν αυτά τα έργα. Το θέµα είναι µέχρι σε ποιο ύψος νερού µπορούν να 

δουλέψουν, όπως λέει και η Τροχαία είναι ανάλογα µε το όχηµα, δηλαδή µπορεί 

να περάσει ένα τζιπ, µπορεί να περάσει ένα τρακτέρ και µπορεί να µην περάσει 

ένα µικρό αµάξι, αυτό θα το δούµε εκ του αποτελέσµατος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Εδώ να τονίσουµε ότι η διέλευση δεν είναι η µο-

ναδική. Υπάρχουν και άλλες διελεύσεις, και άλλοι δρόµοι οι οποίοι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να κατευθύνουν τους πολίτες, απλώς εδώ µιλάµε για το 

ρίσκο που παίρνουν προκειµένου να περνούν από συγκεκριµένες διαβάσεις για 

να είναι συντοµότερα στο σπίτι τους. Αυτό πρέπει να τονιστεί, και επειδή είναι 

και µέσα ενηµέρωσης σήµερα εδώ που εξυπηρετούν και αυτόν τον ρόλο, να ενη-

µερώνουν ότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν επιτρέπεται ο πολίτης να ρισκάρει τη 
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ζωή του. Απλώς τονίζω και επαναλαµβάνω ότι έχουµε µια βελτίωση σε αυτό το 

θέµα. Όσον αφορά τα περιστατικά, αυτό θα ήθελα λίγο να σχολιάσουµε και να 

δούµε, πώς δηλαδή θα τα αντιµετωπίσουµε, αν υπάρχουν, σε σχέση µε πέρυσι. 

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Αυτό βέβαια θα το δούµε τον ε-

πόµενο χρόνο, όταν θα εκδοθούν τα στοιχεία αφού ακόµα δεν τα έχουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): ∆όθηκαν πέρυσι, βέβαια είχαµε και κάποιες έντο-

νες πληµµύρες. 

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Τα συµβάντα που δόθηκαν δεί-

χνουν πως η βροχή που έπεσε δεν έπεσε µόνο προς εκείνη την πλευρά, η περισ-

σότερη βροχή έπεσε από εδώ στον Αίγειρο, στη Μεσσούνη και στην Αµβροσία, 

δηλαδή δεν είχαµε φαινόµενα πληµµυρικά προς εκείνη την πλευρά που έγιναν τα 

έργα. Όσον αφορά αυτό που είπατε εγώ το επικροτώ, να γίνεται απαγόρευση σε 

αυτές τις περιπτώσεις, αν και έγιναν τα έργα. Όταν έχουµε έντονα πληµµυρικά 

φαινόµενα, όταν έχουµε έντονες βροχοπτώσεις, να µην την χρησιµοποιούν τη 

διάβαση οι πολίτες, δηλαδή σίγουρα κερδίζουν δεκαπέντε χιλιόµετρα για να πε-

ράσουν από εκείνο τον δρόµο αλλά δεν πρέπει να το κάνουν γιατί ρισκάρουν τη 

ζωή τους και την περιουσία τους.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Επειδή έχουµε τον ορεινό όγκο ο οποίος είναι 

πηγή νεροποντής, εκεί δεν συγκρατούνται τα νερά. Για να ενηµερώσουµε και 

τον κύριο ∆ιευθυντή, δεν συγκρατούνται τα νερά µε τον τρόπο που συγκρατού-

νταν στο παρελθόν λόγω αποψιλώσεων και λόγω υδρονοµικών έργων τα οποία 

προτείναµε να γίνουν και σε συνεργασία µε το ∆ασαρχείο. Όλη αυτή η παροχή 

διοχετεύεται στο πεδινό τµήµα που είναι και δυτικά, προέρχεται πάντα από τον 

ορεινό όγκο και ο πρώτος αποδέκτης είναι αυτές οι περιοχές που περιγράψαµε, 

οι διελεύσεις, όπου και θα γίνουν και τα έργα. Περνάνε από αυτές τις διελεύσεις 

όπου έχουν γίνει σε προηγούµενο διάστηµα τα έργα από την ∆ιεύθυνση Τεχνι-

κών Έργων όπως οι καθαρισµοί στον ποταµό του Αράτου, και πάρα πολλά άλλα 

έργα σε εκείνη την κατεύθυνση και όµορα του οικισµού Αµαράντων που έχουµε 

το µεγαλύτερο πρόβληµα στη βιοµηχανική περιοχή. Αυτοί οι µηχανισµοί παροχής 

του νερού βοηθούν στο να µεταφέρονται τα νερά πιο κάτω πεδινά και εκεί είχα-

µε το αποτέλεσµα στη µονή Βαθυρρύακος και στην Καλλίστη και τη Σάλπη λόγω 

του γεγονότος ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα καθαρισµού πρώτον, δεύτερον, 

όµως και αυτό θα το έλεγα µάλλον πρώτο και πιο σηµαντικό, ότι είχαµε ένα 

βανδαλισµό ενός έργου που δεν µας επέτρεψε να κλείσουν τα θυροφράγµατα 

προκειµένου να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε τη Μονή. Έχουµε κάνει ένα συ-

γκεκριµένο έργο στη Μονή, το οποίο θα µας το αναλύσουν αργότερα οι τεχνικοί, 

που βοηθά στο να την προστατεύσουµε, όπως επίσης και την ηγουµένη και τις 

γερόντισσες εκεί στην περιοχή, προκειµένου να µην πληµµυρίζουν όταν έχουµε 

ακραία φαινόµενα. Φέτος δυστυχώς παρόλο που ολοκληρώθηκε το έργο, βανδα-

λίστηκε από συµπολίτες µας και δεν µπόρεσαν να κλείσουν τα δύο θυροφράγµα-

τα, µε αποτέλεσµα παρόλο που έγιναν καθαρισµοί και το έργο, να πληµµυρίσει 

ως ένα σηµείο η Μονή. Με τις γερόντισσες που µίλησα εκεί έλεγαν δόξα τω Θεώ 

φέτος, παρόλο το νερό που είχαµε δεν πληµµυρίσαµε, και από ό,τι φαίνεται λει-
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τούργησαν ως ένα µεγάλο βαθµό και τα έργα που έγιναν. Θα µας ενηµερώσουν 

όµως οι τεχνικοί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σηµειώσουµε. Εσείς κάθε 

χρόνο τρέχατε και απεγκλωβίζατε τις µοναχές εκεί πέρα. 

∆/κτής Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Είχαν νερά αλλά δεν είχαν λάσπες 

φέτος ήταν τα νερά της Μονής αυτά που µπήκαν µέσα απλώς δεν µπορούσαν να 

φύγουν τα δικά τους τα νερά. Άν έµπαινε νερό από έξω θα είχαν λάσπες µέσα. 

Στην αυλή τα νερά ήταν δικά τους, δηλαδή ό,τι έβρεξε ήταν µόνο µέσα στη µο-

νή, αν έµπαινε κάποιο από έξω όλη η αυλή θα ήταν γεµάτη λάσπη. 

Εκπρόσωπος Π.Υ. Κοµοτηνής (Στράντζαλης Α.): Μετά τη Μονή νοτιοδυτικά, 

υπάρχει ένα σωληνωτό χιλιάρι. Η στάθµη του νερού σε αυτό το σωληνωτό ήταν 

πάνω από τη ράχη του 15 εκατοστά, δηλαδή νερά προς τον Τραύο από τα τοπι-

κά νερά της µονής δεν µπορούσαν να φύγουν. Έφυγαν τα νερά 9 µε 10 η ώρα 

το πρωί, µόλις έπεσε λίγο η στάθµη του Τραύου 10 εκατοστά και άρχισε να δου-

λεύει αυτό το σωληνωτό το χιλιάρι που είναι µετά τη µονή, τότε έφυγαν και τα 

νερά µέσα από την µονή. Το ότι δεν είχε νερά συνέβη µάλλον γιατί αυτή τη φο-

ρά δεν ήρθαν νερά από τη βόρεια πλευρά του ανθοκοµικού φυτωρίου γιατί από 

τα δύο θυροφράγµατα το ένα ήταν κλειστό, µε το που το έκλεψαν έπεσε το 

δεύτερο το θυρόφραγµα, ήδη από την Κυριακή το βράδυ άρχισε να περνά νερά 

απέναντι οπότε ∆ευτέρα πρωί πήγαµε κλείσαµε και το πρώτο. Είχαµε λοιπόν δύο 

κλειστά θυροφράγµατα, το τρίτο το θυρόφραγµα το κλείσαµε την ηµέρα που 

πλέον ήταν τα φαινόµενα. 

Εκπρόσωπος ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης (Πίτατζη Σ.): Καληµέ-

ρα και από µένα. Θα ήθελα να θέσω λίγο το θέµα της λειτουργίας των θυρο-

φραγµάτων. Εµείς είµαστε από την υπηρεσία που τα κατασκευάζουµε. Υπάρχει 

ένα θέµα της κλοπής των µηχανισµών και της ασφάλειάς τους. Είχαµε ένα κρού-

σµα κλοπής στα δύο από τα τρία θυροφράγµατα. Ένα θέµα είναι το ποιος φυλάει 

αυτά τα θυροφράγµατα και ένα άλλο θέµα είναι όταν πέφτει µεγάλο ύψος βρο-

χής ποιός πάει και τα κατεβάζει από τη στιγµή που θα τελειώσει το έργο και µε-

τά. Είµαστε στη φάση που δεν έχει τελειώσει ακόµη αυτό. Εγώ µιλάω από την 

οριστική παραλαβή και µετά τί γίνεται αλλά πρέπει να το δούµε από τώρα αυτό. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Βέβαια σηµαντικό ρό-

λο παίζει και η αστυνοµία για την αστυνόµευση των ιρλανδικών διαβάσεων. Κα-

ταλαβαίνω δεν υπάρχουν πολλά οχήµατα. Θα µας πείτε ακριβώς τί µπορούµε να 

κάνουµε ή αν µπορούµε να βρούµε κάποια λύση. 

∆ιευθυντής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ροδόπης (Τσιάρας Λ.): Εµείς απο-

κλείουµε, βάζουµε κώνους αλλά δυστυχώς κάποιοι τις παραβιάζουν. Πέρα από 

αυτό όµως υπάρχει ένα άλλο θέµα επί της Εγνατίας οδού στο ύψος των διοδίων 

στο Κοπτερό. Έχει πολλούς δυνατούς ανέµους και πριν µια βδοµάδα πάλι είχαµε 

νταλίκα που λόγω αέρα αναποδογύρισε, έχουµε και εκεί µεγάλο πρόβληµα, πρέ-

πει να βγάλει εκεί µια απόφαση η τροχαία. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Πρέπει να βγει µάλλον 

από εσάς η απόφαση και ίσως από την αστυνοµική διεύθυνση Ξάνθης γιατί το 

µεγαλύτερο πρόβληµα είναι στα Πηγάδια, τουλάχιστον να τους εκτρέπουν από 
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το Πόρτο Λάγος. Αυτό που µε ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι αν αποφασίσου-

µε µαζί να εκτρέψουµε τα αυτοκίνητα για οποιονδήποτε λόγο είτε για χιόνια είτε 

για πληµµύρες πάνω στην Εγνατία, θα ήθελα η ΕΓΝΑΤΙΑ να µη µας κλείνει τα 

διόδια, στην κρίση πάνω να αφήσει να φεύγουν τα αυτοκίνητα ελεύθερα αν υ-

πάρχει έκτακτη ανάγκη, ούτε στη Μέστη επάνω ούτε εδώ στα διόδια του Ιάσµου 

να κλείνουν. Τουλάχιστον να µπορέσουµε να απεγκλωβίσουµε. 

∆ιευθυντής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ροδόπης (Τσιάρας Λ.): Όσον αφορά 

την Πυροσβεστική, έχουµε άµεση συνεργασία, υπάρχει επικοινωνία µεταξύ µας. 

Εµείς επικουρικά βοηθάµε, κλείνουµε τους δρόµους στις πληµµύρες και στα χιό-

νια και πληροφορούµε, πάντα µιλάµε µε τον διοικητή της Πυροσβεστικής και έ-

χουµε άµεση επικοινωνία. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.):Ναι νοµίζω ότι λει-

τούργησε πάρα πολύ καλά την προηγούµενη περίοδο.  

∆ιευθυντής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ροδόπης (Τσιάρας Λ.):Πιστεύω πολ-

λά πράγµατα τα έχουµε προλάβει. Λέµε τα υπηρεσιακά τµήµατα που είναι εκεί 

πέρα, Αρριανών είτε Σαπών είτε Ιάσµου, να έχουν περιπολικά όλο το 24ωρο. 

Τώρα υπάρχει κίνηση στην περιοχή οπότε και αυτό θα συµβάλει στον αποκλει-

σµό των ιρλανδικών διαβάσεων σε κακοκαιρία.   

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.):Βέβαια το πιο σηµαντι-

κό ήταν για µένα ότι το αστυνοµικό τµήµα Αρριανών µε έπαιρνε στις 7 το πρωί 

ένα τηλέφωνο και ήξερα σχετικά µε τις διαβάσεις, είχα ενηµέρωση για το τι α-

κριβώς γίνεται και, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τα ΚΤΕΛ, να ενηµερώνουν βέβαια 

και εσάς αλλά και εµάς γιατί το πρωινό δροµολόγιο για τα παιδιά είναι πολύ ση-

µαντικό και αν θα µπορούσαν τα οχήµατα του ΚΤΕΛ να έχουν χιονολάστιχα το 

πρωί. 

∆ιευθυντής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ροδόπης (Τσιάρας Λ.): Υπάρχουν κά-

ποιοι έλεγχοι της Τροχαίας. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.):Είναι και θέµα αστυνό-

µευσης. 

∆ιευθυντής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ροδόπης (Τσιάρας Λ.):∆εν ξέρω, ε-

σείς τα ελέγχετε τα ΚΤΕΛ; 

Εκπρόσωπος Τροχαίας Κοµοτηνής (Ταχµατζή Α.): Γενικά ελέγχουµε οχήµα-

τα, σε σπάνιες περιπτώσεις ελέγχουµε τα λάστιχα, συνήθως ελέγχουµε τα πιο 

βασικά στα λεωφορεία αλλά µπορεί να γίνει και αυτό. 

∆ιευθυντής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ροδόπης (Τσιάρας Λ.):Και µέσα τα 

ελέγχουµε όπως και την υπαιτιότητα αν υπάρχουν καταγγελίες.  

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Ναι απλώς το λέω για 

να το καταγράψουν και τα µέσα, ότι δεν νοείται επαγγελµατίας που να µην έχει 

αλυσίδες στο λεωφορείο, στο φορτηγό ή στο βυτιοφόρο. 

Εκπρόσωπος Τροχαίας Κοµοτηνής (Ταχµατζή Α.): Αυτό που λέµε είναι ότι 

στην κακοκαιρία τα λεωφορεία δεν ξεκινάνε, δηλαδή ακυρώνονται εκδροµές, οι 
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ίδιοι οι δάσκαλοι δηλαδή δεν βάζουν τα παιδιά να ξεκινήσουν µε κακοκαιρία ο-

πότε δεν έχουµε τέτοιο θέµα, δηλαδή και µε έναν απλό αέρα δεν ξεκινούν, δεν 

παίρνουν το ρίσκο. ∆εν είναι αυτεπάγγελτος ο έλεγχος στα λεωφορεία, πρέπει 

να κάνει αίτηµα ο ∆ιευθυντής ή ο υπεύθυνος της εκδροµής(Τροχαία), έτσι είναι. 

Μας καλούν, πάµε ελέγχουµε και αν δεν µπορούµε πάµε αργότερα, αλλιώς τους 

λέµε ότι αν ξεκινήσουν είναι µε δική τους ευθύνη, δεν ευθυνόµαστε δηλαδή αν 

δεν το ελέγξουµε εµείς. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Εγώ το λέω από την 

πλευρά ότι το ΚΤΕΛ πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα λεωφορείο µε χιονολάστιχα. 

Στις 6 το πρωί αν θα φύγει ένα λεωφορείο, δεν ξέρω αν θα έχουν φύγει από ε-

µάς αλατιέρες να πάνε πάνω να καθαρίσουν τους δρόµους. Είναι πολύ επικίνδυ-

νο και ρισκάρουν, ειδικότερα αν έχουν και παιδιά µέσα, για αυτό το λόγο το λέ-

ω. 

Εκπρόσωπος Τροχαίας Κοµοτηνής (Ταχµατζή Α.): Όχι, για εκδροµές µας 

κάνουν αιτήµατα και πηγαίνουµε. 

Εκπρόσωπος ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης (Πίτατζη Σ.): Έχουν 

ήδη γίνει τα πιο επείγοντα κοµµάτια, µια µικρή εργολαβία που έχει βγει µε µί-

σθωση µηχανηµάτων. Έχουµε επέµβει στο κοµµάτι του Τρελοχειµάρρου στο ύ-

ψος του οικισµού Κόσµιου που ήταν και το πιο έντονο αίτηµα και το πιο επιτα-

κτικό. Βέβαια δεν σηµαίνει ότι λύσαµε το πρόβληµα γιατί πρέπει να γίνει και από 

εκεί και κάτω µε ένα µηχάνηµα, την µπουλντόζα µας.  Είναι σε φάση εξέλιξης η 

διαδικασία δηµοπράτησης ενός µεγάλου έργου µίσθωσης µηχανηµάτων που εκεί 

θα λύσουµε πολλά θέµατα καθαρισµού αλλά αυτό θα ξεκινήσει από το Μάιο και 

µετά ουσιαστικά θα αρχίσει να τρέχει γιατί τώρα είµαστε στη φάση αποσφράγι-

σης των προσφορών ηλεκτρονικά. Τα µηχανήµατά µας είναι αυτά που είναι και 

οτιδήποτε συµβεί είµαστε σε επικοινωνία. Για τους εκχιονισµούς τώρα, έχουµε 

µία επιπλέον αλατιέρα από τον ΤΑΡ, είναι τρεις συνολικά, δηλαδή το προσωπικό 

είναι επαρκές, είµαστε σε επικοινωνία για όποτε χρειαστεί κάτι. Επίσης όσον 

αφορά τους εκχιονισµούς έχουµε και µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, ενός 

φορτωτή και grader, δύο συνεργεία, έτσι ώστε επικουρικά να βοηθάνε τις δύο 

δικές µας αλατιέρες όταν έχουµε µεγάλο ύψος χιονιού και να µπαίνουν µπροστά. 

Η έδρα τους είναι εδώ στην Κοµοτηνή και είµαστε στη φάση κατοχύρωσης του 

διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Εδώ στο σηµείο αυτό να συµπληρώσω κάτι επει-

δή το συζητάµε. Είναι σε εξέλιξη, σε αποπεράτωση µάλλον, και η µελέτη δύο 

λιµνοδεξαµενών που θα βοηθήσει στο άµεσο µέλλον και υδρονοµικά, αλλά και 

για την άρδευση. Είναι δύο µεγάλοι ταµιευτήρες οι οποίοι θα γίνουν µέσα σε όλο 

τον νοµό, βέβαια δεν έχουν καθοριστεί ακριβώς πού θα είναι και ποιες θα είναι 

οι θέσεις τους. 

Εκπρόσωπος ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης (Πίτατζη Σ.): Έχει κα-

θοριστεί σε πρώτη φάση κάποιο πρόγραµµα που µας παρουσίασαν το οποίο δεί-

χνει τις βέλτιστες θέσεις από άποψη ύψους του νερού και µεγαλύτερες ποσότη-

τες άρδευσης και λοιπά οπότε θα υπάρχουν ολοκληρωµένες µελέτες για δύο ση-
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µεία. Από εκεί και πέρα µπορούµε να εφαρµόσουµε και σε άλλα σηµεία γιατί θα 

έχουµε τα τοπογραφικά εκεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Έχει γίνει η µελέτη επιλογής 18 ταµιευτήρων σε 

όλη την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης εκ των οποίων οι δύο θα κατασκευα-

στούν πιλοτικά αρχικά. 

Εκπρόσωπος ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης (Πίτατζη Σ.): Αυτό 

βέβαια δεν αφορά τα αντιπληµµυρικά έργα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Στο βαθµό που αφορά τη συγκράτηση των υδά-

των είτε αυτά προέρχονται από τον ορεινό όγκο γιατί συνήθως είναι µέσα σε 

κανάλια στον πεδινό όγκο αλλά και από τον ορεινό όγκο γιατί είπαµε από εκεί 

ξεκινούν όλα τα νερά και για αναπτυξιακούς λόγους θα χρησιµοποιείται το νερό. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Κατάντη δηλαδή να 

έχει υδροστόµια και να µπορεί να πάρει νερό το πυροσβεστικό όχηµα, µόνο το 

Ericsson µπορεί να πάρει νερό από εκεί έτσι δεν είναι; 

Προϊστάµενος Π.Π. Α.∆.Μ.-Θ. (Αναστασίου Α.): Αν υπάρχει βάθος και µε 

κουβά γίνεται, κατεβαίνει κουβάς. 

Λιµενάρχης Πόρτο Λάγους (Κυλίτσης Α.): Καληµέρα και από µένα. Η υπηρε-

σία µας βρίσκεται στη διάθεση των αρµόδιων φορέων σε περίπτωση που απαιτη-

θεί η συνδροµή της και η δική µας αλλά και του κεντρικού λιµεναρχείου Αλεξαν-

δρούπολης από το οποίο εκπροσωπώ τον κύριο Λιµενάρχη στο δικό του χώρο 

δικαιοδοσίας δηλαδή από το ακρωτήριο Κούρσουµλο και ανατολικότερα. Προ-

σπαθώντας να σκεφτώ κάποια σενάρια εµπλοκής της υπηρεσίας µας είναι η συµ-

µετοχή σε έρευνα και διάσωση στις εκβολές χειµάρρων και ποταµών για τυχόν 

αγνοούµενους που απευχόµαστε και αν απαιτηθεί µεταφορά βαρέων οχηµάτων 

σε περίπτωση µεγάλων καταστροφών. Εάν απαιτηθεί µεταφορά βαρέων οχηµά-

των έργου διαµέσου των λιµένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Πόρτο Λάγους 

αυτό θα γίνει υπό τον συντονισµό µας. ∆εν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σενά-

ριο στο οποίο έχει πιθανολογηθεί η συνδροµή της λιµενικής αρχής, να το συζη-

τήσουµε. 

Εκπρόσωπος ∆ήµου Κοµοτηνής (Τζενετίδης Θ.): Όσον αφορά τις δράσεις, 

τα έργα και τα µέτρα πρόληψης τα οποία επιλήφθηκαν από τον δήµο Κοµοτηνής 

για το απερχόµενο έτος 2017-2018 θα τα πούµε εν τάχει όπως και το τι θα γίνει 

το 2018-2019 σχετικά µε τα έργα πρόληψης και καταστολής τα οποία θα πρέπει 

να βάλουµε στο σχεδιασµό µας. Όσον αφορά την περίοδο που µας πέρασε είχα-

µε έντονα καιρικά φαινόµενα τα οποία περιελάµβαναν θυελλώδεις ανέµους και 

έντονες βροχοπτώσεις, παγετό και χιονοπτώσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

µετεωρολογικού σταθµού καθώς και µε στοιχεία από άλλο µετεωρολογικό σταθ-

µό στην περιοχή της Κοµοτηνής, σηµειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις µεταξύ 

των µηνών Σεπτεµβρίου 2017 και Μαρτίου 2018 και τον µήνα ∆εκέµβριο του 

2018 ειδικότερα στις 16,17 και 29 του µηνός κατά τις οποίες το αθροιστικό ύψος 

των βροχοπτώσεων των τριών αυτών ηµερών ήταν µεγαλύτερο και από το σύνο-

λο των βροχοπτώσεων όλων των προηγούµενων µηνών. Για τα πληµµυρικά φαι-
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νόµενα που παρουσιάστηκαν το ∆εκέµβριο κατατέθηκαν 30 αιτήσεις πληµµυρο-

παθών από περιοχές της Κοµοτηνής από την οδό Μαραθώνος και από τις κοινό-

τητες Παραδηµής, Αγίων Θεοδώρων,Νέας Καλλίστης και Ανθοχωρίου. Είχαµε βέ-

βαια και αιτήσεις που περιελάµβαναν και επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από 

αυτά τα καιρικά φαινόµενα. Χιονοπτώσεις παρουσιάστηκαν την 26-2-2018 σε 

περιοχές στο δήµο Κοµοτηνής αλλά αντιµετωπίστηκαν άµεσα µε εκχιονιστικά 

µηχανήµατα και µε την παρέµβαση και την άµεση αποτελεσµατικότητά τους. 

Όσον αφορά την περίοδο 2018-2019 τα όποια θέµατα αφορούν σε πρόληψη και 

καταστολή σε ανάλογα καιρικά φαινόµενα τα οποία προτιθέµεθα να αντιµετωπί-

σουµε σε τέτοιες καιρικές καταστάσεις. Από τον Σεπτέµβριο που µας πέρασε ο 

δήµαρχος Κοµοτηνής, µε έγγραφό του προς όλες τις υπηρεσίες, ζήτησε να βρί-

σκονται σε πλήρη ετοιµότητα µε προσωπικό και µηχανήµατα βάσει του σχεδια-

σµού που έχουµε αναπτύξει. Μέσω της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστα-

σίας έχουν ενηµερωθεί ο αντιδήµαρχος τεχνικών υπηρεσιών και η ∆ΕΥΑΚ οι ο-

ποίοι συνδράµουν σε όλες αυτές τις καταστάσεις για να µπορέσουµε να αποφύ-

γουµε τα φαινόµενα αυτά και να έχουµε ως υπηρεσίες του δήµου Κοµοτηνής την 

ανάλογη καταστολή και την επέµβαση που χρειάζεται. Αναφορικά θα σας πούµε 

ότι οι ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή των φαινοµένων που θα επικρα-

τήσουν είναι οι εξής: 

1.  ∆ιενέργεια αυτοψιών σε σηµεία όπου παρουσιάστηκαν πέρυσι προβλήµατα 

µε παρέµβαση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών. 

2.  Καθαρισµός µε µηχανήµατα του δήµου αναδόχων αντιπληµµυρικών έργων, 

ρεµάτων, οχετών, οµβρίων κλπ.  

3.  Ανάθεση έργου σε ιδιώτη για καθαρισµό καναλιών και χαντακιών από όµ-

βρια ύδατα µε τη συνδροµή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

4.  Καθαρισµός σχαρών και δικτύων οµβρίων από φύλλα, φερτά υλικά και 

σκουπίδια µε προσωπικό του δήµου Κοµοτηνής και της ∆ΕΥΑΚ. 

5.  Κοπή ξερών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους και σχολικά κτίρια και κοπή 

επικίνδυνων κλαδιών δένδρων από τη διεύθυνση περιβάλλοντος. 

6.  Καθαρισµός δικτύου οµβρίων µε ειδικό αποφρακτικό µηχάνηµα της ∆ΕΥΑΚ. 

7.  Λήψη απαραίτητων µέτρων προστασίας από τον κίνδυνο πληµµυρικών φαι-

νοµένων σε εγκαταστάσεις δηµοτικών κτιρίων ιδιαίτερα για τον καθαρισµό 

των αντλιοστασίων, τα υδραγωγεία και τα λοιπά. 

8.  Προµήθεια και αποθήκευση απαραίτητων υλικών για τον εκχιονισµό, για 

παράδειγµα αλάτι που θα χρειάζεται τώρα άµεσα. Έχουµε ήδη 40 τόνους 

και έχουµε παραγγείλει άλλους 40 τόνους οι οποίοι πρόκειται να έρθουν. 

9.  Ανάθεση εργασίας αποχιονισµού σε δύο ιδιώτες για τυχόν χιονοπτώσεις. 

10.  Καταγραφή και θέση σε πλήρη ετοιµότητα του διαθέσιµου προσωπικού και 

του µηχανολογικού εξοπλισµού για την αντιµετώπιση των συνεπειών φαι-

νοµένων και την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκό-

µενων φορέων(ΠΟΥ, ΕΛΑΣ, ∆ΤΕ, ∆ΠΕΡ) 
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11.  Συνεχής ενηµέρωση του κοινού για θέµατα τα οποία θα πρέπει να αντιµε-

τωπίσουµε. 

12.  Επικαιροποίηση µνηµονίων ενεργειών από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

13.  Λειτουργία αίθουσας φιλοξενίας αστέγων κατά τη διάρκεια φαινοµένων πα-

γετού. Η προσωρινή φιλοξενία γίνεται σήµερα στο ΚΑΠΗ. Έχουµε ένα µνη-

µόνιο συνεργασίας µε το ΚΤΕΛ σε περίπτωση που έχουµε επικίνδυνα φαινό-

µενα για την άµεση αποµάκρυνση των πολιτών και έχουµε καταρτίσει ένα 

µητρώο ιδιοκτητών από διάφορα µηχανήµατα έργου(φορτηγά, αντλίες και 

διάφορα άλλα) τα οποία χρειάζονται για να µπορέσουν να συνδράµουν µε 

καταβολή ωροµισθίων από το δήµο σε τέτοια καιρικά φαινόµενα. 

Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών (Σεντάτ Ο.): 

Εµείς όπως ξέρετε διαθέτουµε το πολυµηχάνηµα που είναι εκχιονιστικό και αλα-

τιέρα. ∆ιαθέτουµε 2 Grader, το ένα βρίσκεται στην Ξυλαγανή και το άλλο στις 

Σάπες, 4 JCB από δύο και δύο στα φορτηγά µας και δουλεύουµε σε εισόδους 

των χειµάρρων, δηλαδή κάνουµε καθαρισµούς σε γέφυρες ανοίγοντάς τες. Σε 

ευάλωτες περιοχές όπως τα Αµάραντα έχουν γίνει κάποιες παρεµβάσεις στην κα-

θαριότητα των φρεατίων και είµαστε έτοιµοι και εµείς από την πλευρά µας ανά 

πάσα στιγµή για ότι προκύψει. 

Εκπρόσωπος ∆ήµου Αρριανών (Μολλά Ι.): Έγινε καθαρισµός ρεµάτων και 

χαντακιών για τον χειµώνα. Υπάρχει άµεση πληροφόρηση από τους τοπικούς 

φορείς που είναι στις αποµακρυσµένες περιοχές. Αυτοί µας βοηθούν πάρα πολύ, 

ειδικά στο να µας ειδοποιούν νωρίς αν υπάρχει χιονόπτωση, παγωνιά κοκ. Το 

µόνο πρόβληµα είναι στο κεντρικό δίκτυο από την Οργάνη µέχρι την Άνω Βυρσί-

νη και πάνω στη Σµιγάδα. Η εταιρεία που φτιάχνει τις ανεµογεννήτριες έχει πε-

ράσει το δίκτυο υπόγεια αλλά δεν έχει κάνει ακόµα ασφαλτόστρωση. Με τις 

βροχές που έπεσαν την προηγούµενη εβδοµάδα είχαµε το απορριµµατοφόρο που 

κάθισε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχουµε επικοινωνήσει µε την εταιρεία και 

είπε ότι µέχρι σήµερα θα το έφτιαχναν, δεν έχει κάνει όµως τίποτα. Αν πέσει 

χιόνι και περάσει από εκεί είτε grader είτε αλατιέρα είτε αγροτικό δεν θα δει 

πού είναι οι λακκούβες, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Αλάτι έχετε προµη-

θευτεί;  

Εκπρόσωπος ∆ήµου Αρριανών (Μολλά Ι.): Έχουµε προµηθευτεί αλάτι αλλά 

ειδικά το σηµείο πάνω στη Σµιγάδα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο δηλαδή έχουµε 

και παγωνιά πάνω, δεν θα φανεί εάν θα πέσει χιόνι, δεν θα φανεί πού είναι η 

λακκούβα. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Πόσους τόνους έχετε 

πάρει; 

Εκπρόσωπος ∆ήµου Αρριανών (Μολλά Ι.): Τώρα πάνω στην Οργάνη έχουµε 

πάρει περίπου 15-16,εξαρτάται από το φαινόµενο εάν θα φτάσει, αλλά για το 

κεντρικό δίκτυο λέω ότι είναι χάλια σε µερικά σηµεία, µπορεί να φύγει και αυτο-
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κίνητο. Έχουµε ενηµερώσει την εταιρεία, εάν δεν µπορεί βέβαια µε τέτοιο καιρό 

να κάνει ασφαλτόστρωση τουλάχιστον να κάνει σηµάδια. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Θα φύγει το αυτοκί-

νητο αν δεν φοράει αλυσίδες. 

Εκπρόσωπος ∆ήµου Αρριανών (Μολλά Ι.): Και να φορά αλυσίδες δεν φαίνο-

νται πού είναι οι λακκούβες, δηλαδή δίπλα στην άσφαλτο που πέρασε το δίκτυο 

υπόγεια, από πάνω δεν έβαλαν άσφαλτο και λόγω των βροχών έχει φύγει και 

έχει καθιζήσει, δηλαδή αν πέσει χιόνι δεν θα φανεί πού έχει το πρόβληµα. 

Εκπρόσωπος ΧΧΙ ΤΘΤ (Κτιστόπουλος Κ.): Καληµέρα και από εµάς. Εµείς σαν 

21η τεθωρακισµένη ταξιαρχία εφαρµόζουµε το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ. Πρόκειται 

για προσωπικό περίπου 90 ατόµων. ∆ιαθέτουµε µηχανήµατα, προωθητές γαιών, 

ανατρεπόµενα όπως και όχηµα περισυλλογής. Η ετοιµότητά µας είναι µιας ώρας 

την εργάσιµη περίοδο ειδάλλως είναι δύο ωρών από τη στιγµή που θα κληθεί 

κάποιος από το σπίτι του µέχρι να περάσει τις πύλες των στρατοπέδων. Είµαστε 

στη διάθεσή σας όποτε µας χρειαστείτε, είµαστε εδώ παρόντες. Ευχαριστώ πο-

λύ. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Σε ότι αφορά τα πληµµυρι-

κά φαινόµενα εµείς εφαρµόζουµε τους ετήσιους καθαρισµούς µας στο υδραυλικό 

σύστηµα του αυτοκινητόδροµου. Σε ότι αφορά τον αποχιονισµό θα εφαρµοστεί 

το περσινό σχέδιο αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί. Τις λεπτοµέρειες µπορούµε 

να σας τις πούµε µέσα από το σχέδιο αλλά δεν νοµίζω ότι χρειάζεται, το βασικό 

είναι ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στον απο-

χιονισµό φυσικά είναι η πρώτη ενηµέρωση, η έγκαιρη ενηµέρωση, η έγκαιρη ε-

πέµβαση από εµάς, τον ανάδοχο συντήρησης, και από τη στιγµή που θα τύχει 

παρόλα αυτά να έχουµε κάποιο περιστατικό θα είναι σηµαντική η έγκαιρη πα-

ρουσία της Τροχαίας η οποία θα διευθετήσει την κυκλοφορία προκειµένου να 

µην καταλάβουν τα ακινητοποιηµένα οχήµατα όλο το πλάτος του δρόµου για να 

µπορούν τα µηχανήµατα να περνάνε. Νοµίζω ότι αυτά είναι τα πιο σηµαντικά σε 

συνδυασµό και µε την εφαρµογή των µέτρων που βγάζει η Τροχαία. Αν εφαρµό-

ζουν οι διερχόµενοι τα µέτρα που η Τροχαία αποφασίζει όπως ας πούµε τη χρή-

ση των αλυσίδων δεν θα υπάρχει πρόβληµα. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Αλάτι έχουµε; 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Αλάτι έχουµε, τα µηχανήµα-

τα τα έχουµε, είναι όλα στη θέση τους. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Εµένα αυτό που µε 

ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τί κάνουµε µε τις µπάρες αναστροφής δηλαδή είναι 

το µόνο πρόβληµα που δεν µπορούµε να πηγαίνουµε να ξεβιδώνουµε τις µπάρες 

για να κάνουµε αναστροφή. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Νοµίζω ότι εδώ ούτως ή 

άλλως οι κόµβοι είναι σχετικά κοντά, βάζοντας µέσα και τα διόδια που αποτε-

λούν σηµείο αναστροφής για εµάς για αυτές τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 



 

112 Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 
18 

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

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

 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Το έχω χρησιµοποιή-

σει και εγώ σε έκτακτη ανάγκη εντάξει. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Εποµένως νοµίζω ότι και τα 

δύο διόδια δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να ανοιχτούν επιπλέον. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Όχι να ανοιχτούν, να 

είναι πιο εύκολο το άνοιγµά τους, όπως έχει η Ιόνια οδός, µε δύο πύρους που 

µπορείς να ανοίξεις την µπάρα, αν µπορούν να αντικατασταθούν. Το είχαµε συ-

ζητήσει και αυτό πέρυσι. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): ∆εν γνωρίζω τι σύστηµα 

εφαρµόζουν εκεί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Εδώ να γίνει µια σηµείωση. Είχε τύχει και πέρυσι 

και συνεργαστήκαµε µε την αστυνοµία, οι µεγάλες νταλίκες άνω των τριών τό-

νων οι οποίες βγήκαν από την Εγνατία στο ύψος της Μέστης συνέχισαν την πο-

ρεία τους στο εθνικό επαρχιακό δίκτυο µε αποτέλεσµα να αναδιπλωθούν δύο 

φορές οι ίδιες νταλίκες και να µπλοκάρουν και το επαρχιακό δίκτυο. Εγώ θα 

πρότεινα εδώ κύριε ∆ιευθυντά να ακινητοποιούνται οι νταλίκες στο σηµείο που 

βρίσκονται µέχρις ότου να ξεµπλοκάρει η Εγνατία. Με όλη την ανοχή που προ-

βλέπει και ο νόµος γιατί δεν µπορείς να τον ακινητοποιήσεις 100%,θα πρέπει 

όµως να συµβάλλουµε σε αυτό µε όποιο τρόπο µπορούµε, να µην κατευθύνονται 

στο επαρχιακό οδικό δίκτυο γιατί κάνουν το εξής, κινούνται µέσα από το δίκτυο 

για να βγουν σε άλλο κόµβο ή να παρακάµψουν την Εγνατία και µπλοκάρουν το 

υπόλοιπο δίκτυο από το οποίο µπορεί να χρειαστεί να περάσει ασθενοφόρο, Πυ-

ροσβεστική, Αστυνοµία, άλλα σώµατα ασφαλείας ή και ο Στρατός. Εγώ θα το 

πρότεινα, τουλάχιστον αν τύχει το γεγονός αυτό να σταµατήσουν σε εκείνο το 

σηµείο. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Σε αυτό µε τον κύριο 

Βαργεµιτζίδη είχαµε συνεννοηθεί, δηλαδή οι νταλίκες να πηγαίνουν στα ΣΕΑ και 

να µένουν εκεί τουλάχιστον µέχρι να καθαρίσουµε τους δρόµους. ∆εν νοµίζω ότι 

θέλει πολύ η Εγνατία για να καθαρίσει, ίσα ίσα είναι και εµπόδιο η νταλίκα µέσα 

στο δρόµο όσον αφορά τον καθαρισµό και βέβαια πρέπει να αποκτήσουν συνεί-

δηση και οι πολίτες, να µην πηγαίνουν αριστερά από την νταλίκα για να δουν, 

ας περιµένουν πέντε λεπτά να καθαρίσει ο δρόµος και να ανοίξουν τα διόδια. Το 

λέω και το ξαναλέω, σε περίπτωση που έχουµε εκτροπή κυκλοφορίας ή κάποιο 

συµβάν, να ανοίγουν τα διόδια. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Συµφωνώ απολύτως και να 

συµπληρώσω και σε αυτά που είπες προηγουµένως, να µη µένουν οι νταλίκες ή 

ότι εµποδίζει την κυκλοφορία πάνω στον αυτοκινητόδροµο γιατί αποτελεί πρό-

βληµα. Όντως να πηγαίνουν στα ΣΕΑ και ίσως θα πρέπει να καθορίσουµε και σε 

κάθε κόµβο αν υπάρχουν κοντά κάποια σηµεία που να κατεβάζουν τον κόσµο. 

Εάν τα ΣΕΑ είναι µακριά, να κατεβαίνουν από τον κόµβο. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Σε κάποιο χωράφι. 
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Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Κάποια συγκεκριµένα σηµεία 

ώστε να µην ψάχνουµε εκείνη την ώρα, το λέω τώρα σαν πρόταση, να είναι κα-

θορισµένα από πριν. 

Εκπρόσωπος σωµατείου Α.µε.Α Ροδόπης (Καρούντζος Τ.): Να ευχαριστή-

σουµε πολύ που βρισκόµαστε και εµείς εδώ. Θα ήθελα να σας πω ότι από το 

2008 που το ποσοστό των αναπήρων στην Ελλάδα άγγιζε το 9%,φτάσαµε το 

2018 να αγγίζει το 24%. Σε ένα κράτος υπό επιτροπεία αντιλαµβάνεστε το λόγο 

γιατί το ποσοστό των αναπήρων αγγίζει πια το 24%. Λόγω αδυναµίας πρόσβασης 

των αναπήρων στις δοµές υγείας, περίθαλψης και φαρµάκων το πρόβληµα είναι 

ότι εάν βρεθούµε σε κάποιο φαινόµενο φυσικής καταστροφής θα έχουµε θέµα. 

Καταρχάς να σας πω ότι προέρχοµαι από την Ηλεία, έχω ζήσει και τη φωτιά και 

το σεισµό σαν δύο φυσικές καταστροφές όπως για παράδειγµα τη φωτιά του 

2007 που κάηκαν µισό εκατοµµύριο στρέµµατα εκεί µαζί µε 70 άτοµα και τους 

σεισµούς που γίνονται σχεδόν σε καθηµερινή βάση, άρα αυτό που µας απασχολεί 

σαν άτοµα µε αναπηρία τα οποία δεν έχουµε την δυνατότητα στην πρόσβαση, 

στον ελιγµό και στην κίνηση(άλλοι την έχουν σε µικρό άλλοι σε µεσαίο βαθµό 

λειτουργικότητας και άλλοι καθόλου) είναι εάν έχετε φροντίσει εσείς σαν κράτος 

συντονισµένα σαν οµάδες διάσωσης, σαν στρατός, σαν πυροσβεστική και σαν 

ερυθρός σταυρός να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο για οδούς διαφυγής και 

για τρόπους διάσωσης των ατόµων µε αναπηρία που θα βρεθούν µπροστά σε ένα 

φαινόµενο φυσικής καταστροφής. Είναι αυτό που µας ενδιαφέρει άµεσα. Μπρο-

στά µου έχω ένα εγχειρίδιο, λέγεται “σχέδιο εκκένωσης κρίσιµων υποδοµών σε 

περίπτωση σεισµού και πυρκαγιάς για άτοµα µε αναπηρία”. Αν κάποιος κύριος ή 

κυρία από εσάς θέλει να το προµηθευτεί, µπορεί να µπει στο email µας ή να του 

το στείλω για να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται γιατί καλύτερα το προλαµβάνειν 

παρά το θεραπεύειν,το προλαµβάνειν στοιχίζει λιγότερα χρήµατα ενώ το θερα-

πεύειν στοιχίζει πάρα πολλά και δυστυχώς η Ελλάδα µας αυτή τη στιγµή δεν εί-

ναι σε θέση να σπαταλά χρήµατα. Όσον αφορά την Ελληνική Αστυνοµία που έ-

χουµε άµεση συνεργασία και την 21η ταξιαρχία, υπερβαίνουν τον εαυτό τους 

όσον αφορά τη βοήθεια και την αρωγή τους στα άτοµα µε αναπηρία, απλώς θα 

ζητήσω για µια και τελευταία φορά να προβλέψετε τρόπους διαφυγής και διάσω-

σης ατόµων µε αναπηρία σε κρίσιµα καιρικά φαινόµενα. Θα σας πω ένα παρά-

δειγµα πάρα πολύ απλό, εάν πιάσει µία φωτιά ας υποθέσουµε στο κτίριο αυτό 

(ξέρω τώρα ότι ξεφεύγουµε από το αντικείµενο γιατί έχω δυόµισι χρόνια στην 

Κοµοτηνή και ξέρω ότι εδώ σας απασχολούν θέµατα νερού, βροχών, χιονοπτώ-

σεων κλπ.),αν υποθέσουµε λοιπόν ότι στο κτίριο αυτό έπιασε µια φωτιά, σας 

διαβεβαιώ ότι ένα άτοµο το οποίο αντιµετωπίζει άσθµα δεν θα προλάβει να κα-

τέβει ούτε τρία σκαλιά από τους καπνούς γιατί το οξυγόνο θα έχει πέσει τόσο 

αισθητά στον οργανισµό του έτσι ώστε το άτοµο αυτό στο τέλος να εκπνεύσει. 

Για αυτό προτείνουµε βέβαια και µάσκες, επειδή την τεχνογνωσία την έχουµε, 

όπως σας είπα έχουµε και το εγχειρίδιο, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται µπορούµε 

να του το στείλουµε. Ζητούµε συντεταγµένα από όλους εσάς που διαχειρίζεστε 

τη διάσωση και τις οδούς διαφυγής να έχετε υπόψη σας ότι στην Ελλάδα αυτή 

τη στιγµή ένα ποσοστό 24% δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει ή να βγει έξω από 
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το αµάξι του σε µία ιρλανδική διάβαση και να τρέξει µε τα πόδια. Ευχαριστώ πο-

λύ.  

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Σας ευχαριστούµε για 

τις παρατηρήσεις σας αλλά αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι εµείς σαν Πολι-

τική Προστασία όταν κληθούµε δεν κοιτάµε ούτε χρώµα ούτε κινητικότητα, το 

ίδιο συµπεριφερόµαστε σε όλους τους πολίτες και µάλιστα ειδικά στον Έβρο ό-

ταν υπάρχουν έντονες χιονοπτώσεις, έχουµε καταστάσεις (το ξέρει και το ΕΚΑΒ) 

µε άτοµα που χρειάζεται να πάνε στο νοσοκοµείο για να κάνουν αιµοκάθαρση, 

τα γνωρίζουµε και θα πρέπει ο κάθε δήµος να κάνει και το σχέδιο διαφυγής για 

τους πολίτες του, κάποιο σχέδιο για έκτακτες περιστάσεις που λίγοι δήµοι έχουν 

κάνει σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά εν πάσει 

περιπτώσει εδώ βρισκόµαστε για να δούµε κάποια λάθη που µπορεί να γίνονται 

και να βοηθήσουµε. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι το ΕΚΑΒ συνδράµει 

πάρα πολύ. 

Εκπρόσωπος σωµατείου Α.µε.Α Ροδόπης (Καρούντζος Τ.): Το γνωρίζω πά-

ρα πολύ καλά. Να σας πω ότι δεν υπάρχει σε τίποτα παρθενογένεση. Σας µιλάω 

ειλικρινά, για ότι σας λέω αυτή τη στιγµή υπάρχει σήµανση, υπάρχουν τα πρω-

τόκολλα, τα πρωτότυπα και τα διεθνή standards σύµφωνα µε τα οποία εµείς σαν 

σωµατείο ΑΜΕΑ, σαν κοινωνικός εταίρος και σαν εθνική συνοµοσπονδία αν κά-

ποιος από εσάς µας ζητήσει κάτι θα του το παρέχουµε. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Εµείς αυτό που θέ-

λουµε από εσάς είναι η  άµεση πληροφόρηση για να ξεκινήσει ο µηχανισµός, όσο 

πιο γρήγορα µας δώσετε την πληροφόρηση τόσο πιο γρήγορα θα επέµβουµε και 

εµείς. 

Εκπρόσωπος σωµατείου Α.µε.Α Ροδόπης (Καρούντζος Τ.): Εννοείται ευχα-

ριστούµε πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Νοµίζω ότι ο Τρύφωνας αναφερόταν πιο πολύ σε 

υποδοµές, αν δεν κάνω λάθος, παρά στην παρέµβαση των φορέων γιατί και η 

ΕΜΑΚ και οι εθελοντές διασώστες, όσοι είναι σήµερα σε αυτή την αίθουσα, δεν 

έχουν δείξει ποτέ καµία διάκριση και εννοείται ότι έχουν συµβάλει σε ακραίες 

καταστάσεις τις οποίες εγώ προσωπικά τα τελευταία δύο χρόνια τις έχω ζήσει. 

Τρύφωνα µαζί τα έχουµε ζήσει κιόλας, αναφέρεσαι στις υποδοµές κάτι το οποίο 

διαχρονικά απασχολεί τη χώρα µας και προφανώς οι τεχνικές υπηρεσίες, οι δήµοι 

και οι υπηρεσίες µας θα πρέπει πάντοτε να έχουν υπόψη τους και να συµπερι-

λαµβάνουν σε οποιαδήποτε παρέµβαση υποδοµών αυτά που προανέφερες εσύ 

Τρύφωνα, τα οποία επεξεργαζόµαστε. Να σου πω την αλήθεια είµαστε σε φάση 

µελετών εκσυγχρονισµού των κτιρίων µας αλλά θέλουν το χρόνο τους όπως όλα. 

Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ Θράκης (Κεσσάτης Α.): Εκπροσωπώ το ΕΚΑΒ Θράκης σε 

θέµατα σχεδιασµού και αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. Θέλω να δηλώσω για 

τη νέα χειµερινή περίοδο ότι υπάρχει ετοιµότητα ανάλογη µε τη δύναµη που δι-

αθέτουµε. Ξέρετε τα προβλήµατα του ΕΚΑΒ να µην τα ξαναλέω, θα καταντήσω 

γραφικός. Σχετικά τώρα µε τα πληµµυρικά φαινόµενα εδώ στο νοµό σας, πι-

στεύω ότι δεν έχετε ιδιαίτερα προβλήµατα. Επειδή σας λέω εκπροσωπώ το ΕΚΑΒ 
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Θράκης, έχουµε πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα στο νοµό Έβρου οπότε καλό είναι 

να υπάρχουν σχέδια. Αν και είπαµε για τα σχέδια εκκένωσης οικισµών και δή-

µων, στο ΕΚΑΒ έχει κοινοποιηθεί µόνο ένα σχέδιο από τη Θράκη, του οικισµού 

Πόρου στις Φέρες. Εδώ και χρόνια κανένας άλλος δήµος δεν έχει κάνει κοινοποί-

ηση σχεδίου. Θέλουµε σχέδια όχι µόνο για να γνωρίζουµε πόσοι συµπολίτες µας 

θα χρειαστούν εξειδικευµένη βοήθεια δηλαδή αν θα χρειαστεί να µεταφερθούν 

µε ασθενοφόρο αλλά και για να έχουµε εναλλακτικές πρόσβασης, να έχουµε ση-

µεία συγκέντρωσης, να έχουµε τα µέσα τα οποία θα διαθέσουν είτε οι δήµοι είτε 

η Πολιτική Προστασία για να µεταφερθούν αυτοί οι ασθενείς. Έχουµε και τους 

κινδύνους του κάθε οικισµού, δηλαδή το ΕΚΑΒ δεν µπορεί να ξέρει ότι στο χω-

ριό ή στον οικισµό υπάρχουν τρία άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή υπάρχουν δύο κα-

τάκοιτοι για να διαθέσει οχήµατα, άρα αν υπάρχουν σχέδια τα οποία κατά και-

ρούς θα επικαιροποιούνται µε την έννοια ότι κάποιοι από τους ασθενείς µπορεί 

να γίνονται καλύτερα ή χειρότερα, θα έχουµε τη δυνατότητα να προβλέπουµε εκ 

των προτέρων και να στέλνουµε ασθενοφόρα. Για να έχουµε αυτή τη διευκόλυν-

ση όµως χρειάζονται σχέδια, δεν έχουν κάνει ούτε οι δήµοι ούτε οι οικισµοί σχέ-

δια, κάποια στιγµή ίσως να αποκτήσουµε. Επίσης σχετικά µε την πρόσβαση, σας 

αναφέρω και την επικινδυνότητα σε µια φωτιά για παράδειγµα. Λέµε µόνο για τα 

έκτακτα και µεγάλα συµβάντα µαζικών καταστροφών αλλά ακόµα και ο καπνός 

είναι δύσκολο θέµα, ξέρετε δεν χρειάζεται να πιάσει φωτιά ο οικισµός, αν πηγαί-

νει στον οικισµό µεγάλη ποσότητα καπνού θα έχουµε αναπνευστικά προβλήµατα 

από κάποιους που έχουν επιβαρυµένο αναπνευστικό σύστηµα και όχι µόνο. Τώρα 

σχετικά µε τις χιονοπτώσεις, εδώ στην εγκύκλιο 14.11.2017 που έχω και δεν 

ξέρω αν ισχύει κάποια άλλη, περιγράφεται ξεκάθαρα ο ρόλος της Εγνατίας. Ας 

πούµε ότι η Εγνατία θα πρέπει να έχει κουβέρτες και εξοπλισµό για να αντιµε-

τωπίσει εγκλωβισµένους κλπ. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το πράγµα. Εδώ λέει ας 

πούµε για την διάσωση, την έρευνα, για την πυροσβεστική ή τι θα κάνει το 

ΕΚΑΒ και ούτω καθεξής, είναι ξεκάθαρο. Το θέµα όµως είναι ότι οι υπηρεσίες θα 

ακολουθήσουν αυτήν την εγκύκλιο ή θα ακολουθήσουν τους δικούς τους κανο-

νισµούς, εκείνη τη στιγµή εµάς µας ενδιαφέρει ο χρόνος, για έναν άνθρωπο που 

κινδυνεύει θα πρέπει άµεσα να αναζητηθεί η συνδροµή της Πολιτικής Προστασί-

ας ή της Πυροσβεστικής. Όπως λέει η εγκύκλιος εδώ, πλέον µας παραπέµπει α-

πευθείας στην Πυροσβεστική για να έχουµε ένα σηµείο το οποίο θα µεταφέρει 

τους ασθενείς και τους τραυµατίες στο οποίο εµείς δεν θα έχουµε πρόσβαση 

γιατί ξέρετε τα ασθενοφόρα δεν είναι παντός καιρού. Αν υπάρχουν χιονοπτώσεις 

και είναι κλειστός ο δρόµος, θα πρέπει κάποιο άλλο όχηµα να µας φέρει σε ένα 

προσβάσιµο σηµείο τον ασθενή ή τον τραυµατία. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Εδώ θα πρέπει να ξέ-

ρουµε πόσος είναι ο µέγιστος χρόνος που ένα όχηµα έχει κολλήσει πάνω στην 

Εγνατία στατιστικά. 

Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ Θράκης (Κεσσάτης Α.): Πέρυσι έκλεισε ένα κοµµάτι 10 

ώρες. Ξέρετε σε συνθήκες παγετού για κάποιους που µέσα στο όχηµά τους δεν 

θα έχουν νερό και ίσως να µην έχουν βενζίνη να ζεσταθούν ή να µην έχουν τον 

απαραίτητο εξοπλισµό, είναι πάρα πολύς ο χρόνος. Προβλέπεται µέσα στην ε-
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γκύκλιο, αν το δείτε λέει τί πρέπει να κάνει ο κάθε φορέας. Η ένστασή µου είναι 

στο ότι οι υπηρεσίες ακολουθούν την εγκύκλιο ή η κάθε υπηρεσία έχει δικό της 

κανονισµό λειτουργίας που πολλές φορές είναι σε αντίθεση µε αυτό που γράφε-

ται εδώ. Εγώ λέω για παράδειγµα σε µια υπηρεσία να µου φέρει ένα µηχάνηµα 

και µου λέει ότι δεν το φέρνει γιατί πρέπει να το φέρει η Πυροσβεστική, η Πυ-

ροσβεστική λέει να το φέρει η Πολιτική Προστασία κοκ. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Η Πολιτική Προστασία 

απλώς συντονίζει ποιος πρέπει να το στείλει. 

Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ Θράκης (Κεσσάτης Α.): Όχι, αν το διαβάσετε προσεκτικά 

θα δείτε ότι εδώ µας παραπέµπει κατευθείαν στην πυροσβεστική για να µας απε-

γκλωβίσει, αν έχουµε έναν τραυµατία να µας κατεβάσει, ενώ παλαιότερα ζητού-

σαµε τη συνδροµή της Πολιτικής Προστασίας και αυτή αναλάµβανε. Σας λέω ότι, 

επειδή ο χρόνος είναι πολύτιµος, κάποιες φορές θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί, 

εάν κάποια υπηρεσία δεν ακολουθήσει αυτήν την εγκύκλιο να µας το δηλώσει 

εγγράφως ότι εµείς αυτά που λέει εδώ µέσα δεν θα τα κάνουµε γιατί έτσι παρα-

βιάζεται ο νόµος, είναι ώρα να ξέρουµε. ∆εν συζητώ για τη συνεργασία, συζητώ 

για το ότι εδώ λέει άλλα και η κάθε υπηρεσία έχει δικό της κανονισµό λειτουργί-

ας, το τί πρέπει να κάνει ας πούµε ο πυροσβέστης, ο αστυνοµικός και οποιοσδή-

ποτε που πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση µε αυτά που γράφονται µες στην 

εγκύκλιο. Λέει δηλαδή για παράδειγµα η ΕΛΑΣ ότι θα φέρει ασθενή όµως δεν 

βάζει ασθενείς στο περιπολικό, λέει ότι θα το κάνει κάποιος, µπορεί ωστόσο να 

µην το κάνει, για αυτό σας λέω πρέπει αυτά τα πράγµατα κάποια στιγµή να ξε-

καθαρίσουν για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. Εµείς από την πλευρά µας 

φροντίζουµε να έχουµε ένα ασθενοφόρο 4x4 σε όλους τους τοµείς µας, δηλαδή 

στην Κοµοτηνή να έχουµε σε επιφυλακή ένα ασθενοφόρο 4x4.Βέβαια ξέρετε και 

αυτό δεν µπορεί να πάει παντού και σε όλες τις άλλες περιοχές, αυτό που µπο-

ρούµε να κάνουµε είναι να έχουµε µια ετοιµότητα. Τώρα είπαµε για τις µπάρες 

στην Εγνατία η οποία τόσο καιρό δεν φρόντισε να βάλει κλειδιά στις µπάρες. Να 

σας πω ότι πριν από τρεις µήνες είχαµε ένα τροχαίο στη Μέστη µε δώδεκα ή δε-

καοκτώ παράτυπους µετανάστες, κάποιοι από αυτούς χρειάζονταν νευροχειρουρ-

γό άρα το να περάσει ένα ασθενοφόρο στην αντίθετη πλευρά και να έρθει στην 

Κοµοτηνή που δεν έχει νευροχειρουργό και να ξαναγυρίσει πίσω είναι δυόµισι 

ώρες χρόνος, χώρια που έκλεισε ο δρόµος και µε κίνδυνο λόγω της τροχαίας που 

πήγε από τη µια πλευρά και από την και άλλη και έβαζε τα ασθενοφόρα να περ-

νάνε ανάποδα. Έγινε και ήταν νύχτα, ξέρετε τι σηµαίνει αυτό. Εµείς αντιµετωπί-

ζουµε καθηµερινά τέτοια φαινόµενα, δεν είναι µόνο για τον παγετό το ότι θα 

πάει στα διόδια και θα γυρίσει αλλά και ο χρόνος γιατί θα πρέπει να πάει στις 

Σάπες στον κόµβο, να γυρίσει, να ξαναγυρίσει έπειτα προς την Αλεξανδρούπολη 

αφού κάποιες φορές σας είπα ότι το νοσοκοµείο Κοµοτηνής νευροχειρουργικά 

περιστατικά δεν µπορεί να αντιµετωπίσει. Εποµένως το ότι είναι στο ρεύµα προς 

Κοµοτηνή και το ότι πήγε στην Κοµοτηνή και θα ξαναγυρίσει Αλεξανδρούπολη 

αυτό σηµαίνει µία ώρα χρόνος άρα είναι πολύ εύκολο να βάλουν δύο κλειδιά να 

τα ανοίγει και να τα διαχειρίζεται µόνο η αστυνοµία. ∆εν λέµε εµείς να έχουµε 
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κλειδιά, είναι κλειδωµένες οι µπάρες µε κλειδιά, έπρεπε µέσα στην Εγνατία να 

είχε προβλεφθεί. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Αν θέλετε να σας απαντήσω 

γιατί επαναλαµβάνουµε συνεχώς τα ίδια. Το πρώτο που είπατε ήταν για ότι αφο-

ρούσε στις κουβέρτες. Αρχικά αναφερθήκατε στις υπηρεσίες. Λοιπόν θέλω να 

διαβεβαιώσω ότι οι κουβέρτες υπάρχουν και µαζί µε τα υπόλοιπα υλικά έκτακτης 

ανάγκης τα οποία είναι στη διάθεση της πυροσβεστικής όταν αυτή τα ζητήσει και 

µπορούµε αν χρειαστεί να βοηθήσουµε και στη διανοµή τους. Σε ότι αφορά τους 

χρόνους στους οποίους αναφερθήκατε, είναι λίγο παράλογοι. Αναφερθήκατε σε 

δύο ώρες δρόµο όταν ουσιαστικά σε λιγότερο από 10 χιλιόµετρα υπάρχουν τρό-

ποι αναστροφής είτε είναι τα διόδια είτε είναι από τους κόµβους, υπάρχει και η 

ΒΙ.ΠΕ., υπάρχουν τα διόδια, υπάρχει η Μέστη. Πέρα από αυτά υπάρχουν και τα 

λεγόµενα ∆ΕΚ (διευθέτηση έκτακτης κυκλοφορίας). Εκεί µπορούν να βγουν τα 

στηθαία αν χρειαστεί και να µας ενηµερώσετε, επειδή είναι αφαιρετέου τύπου να 

βγουν και να ξαναµπούν. Κλειδιά δεν υπάρχουν. 

Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ Θράκης (Κεσσάτης Α.): Όχι για κλειδιά δε λέω, για αυτά 

τα στηθαία λέω. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Τα αφαιρετέου τύπου, ναι. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Η αλήθεια είναι ότι 

είναι δύσχρηστα. 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Το θέµα είναι κατά πόσο 

είναι δύσχρηστα µε την έννοια ότι αν πρέπει να ανοίξουν δεν µπορούµε να τα 

αφήσουµε ανοιχτά διότι θα έρθει και η Τροχαία και εµείς οι ίδιοι και θα πούµε 

ότι δεν µπορούν να µένουν ανοιχτά. 

Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ Θράκης (Κεσσάτης Α.): Πόσο χρόνο θα µένουν ανοιχτά; 

Εκπρόσωπος Εγνατίας Οδού (Ξανθοπούλου Ε.): Το δεύτερο που θα πρέπει 

να πούµε είναι αν όντως υπάρχει αναγκαιότητα γιατί αυτό το ακούµε πάρα πολ-

λά χρόνια. Αν όντως υπάρχει αναγκαιότητα, αν όντως κερδίζουµε από αυτό το 

θέµα. Το τρίτο είναι ότι µπορεί να γίνει αλλά θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο ανάδο-

χος για να πάει το προσωπικό να τα ανοίξει που σηµαίνει ότι έχει ένα χρόνο κα-

θυστέρησης. Σίγουρα δεν είναι εύχρηστα αλλά µιλάµε για κάτι έκτακτο, επίσης 

αφού πρόκειται για 10 χιλιόµετρα υπάρχουν και δυνατότητες αναστροφής. 

∆/κτής 4ης ΕΜΑΚ (Κούτρας Σ.): Καληµέρα και από µένα και την 4η ΕΜΑΚ. 

Εµείς είµαστε έτοιµοι να συνδράµουµε τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες µε 

ένα ερπυστριοφόρο αµφίβιο όχηµα, δύο πλωτά και αντλίες. Βέβαια η διαθεσιµό-

τητα των πόρων εξαρτάται από την περιφερειακή υπηρεσία, µπορεί να έχουµε 

απασχοληµένους πόρους στον Έβρο όπου καλούµαστε τακτικά. Θα ήθελα να πω 

άλλα δύο πράγµατα. Να σταθώ σε αυτό που είπε στην αρχή ο κύριος Παπάζο-

γλου γιατί νοµίζω και πέρυσι στον ίδιο χώρο την ίδια περίοδο το συζητήσαµε. Σε 

ότι αφορά την ενηµέρωση των πολιτών εγώ περιµένω από εσάς την Πολιτική 

Προστασία που είστε συντονιστές να έχετε κάποια έτοιµα τηλεοπτικά και ραδιο-

φωνικά σποτ τα οποία σε µια επερχόµενη κακοκαιρία να δίνονται στα τοπικά µέ-
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σα για να το γνωρίζουν οι πολίτες. Επίσης θα θυµάστε ότι πέρυσι είχαµε συζη-

τήσει αν υπάρχει δυνατότητα π.χ. η ∆ΕΥΑΚ να στέλνει µε τους λογαριασµούς 

ένα ενηµερωτικό, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Υπάρχουν φυλλάδια 

και βίντεο, υπάρχουν στη Γενική Γραµµατεία. Το ΕΣΡ λέει να παίζουν στα κανά-

λια αλλά τα κανάλια δυστυχώς τα παίζουν µετά τις 12 το βράδυ. Καλό είναι να 

έχουµε συνεννοηθεί και µε το δήµο Κοµοτηνής όπου υπάρχει δυνατότητα να βά-

λουµε τα σποτάκια, τουλάχιστον οι τοπικοί σταθµοί να µπορούν να τα αναπαρά-

γουν. Θα ήταν ευχής έργο και µάλιστα έχουν βγει και δυο καινούργια. 

∆/κτής 4ης ΕΜΑΚ (Κούτρας Σ.): Η αστυνόµευση είναι πολύ δύσκολη, ούτε η 

αστυνοµία έχει τόσους πολλούς πόρους για να φυλάγονται όλα τα σηµεία και 

πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα παραβαίνει τους κανόνες. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Ίσως το καλύτερο εί-

ναι να κάνουµε από κοινού κάποια άσκηση στα σχολεία και να µοιράσουµε φυλ-

λάδια, νοµίζω ότι τα µικρά παιδιά είναι ότι καλύτερο για να µεταφέρουν τα ενη-

µερωτικά στοιχεία στους γονείς τους.  

∆/κτής 4ης ΕΜΑΚ (Κούτρας Σ.): Είµαστε σύµφωνοι και σε αυτό. Επίσης θα 

ζητούσα από εσάς ως συντονιστές να έχετε σε εγρήγορση όλες τις υπηρεσίες, να 

υπάρχει η διαθεσιµότητα των συνδέσµων γιατί όπως ξέρετε οι καταστροφές ούτε 

ωράριο έχουν ούτε αργίες. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Νοµίζω βοήθησε το 

Viber στην προηγούµενη περίοδο. 

∆/κτής 4ης ΕΜΑΚ (Κούτρας Σ.): Συµφωνούµε ότι βοηθάει αλλά αν σας ζητή-

σουµε κάτι θα θέλουµε άµεση ανταπόκριση σε πόρους. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Για τους πόρους δη-

λαδή. 

∆/κτής 4ης ΕΜΑΚ (Κούτρας Σ.): Ναι κάποιο µηχάνηµα ίσως. Και κάτι τελευ-

ταίο, αυτό που είπε ο κύριος Κεσσάτης είναι πολύ σηµαντικό, το έχουµε αντιµε-

τωπίσει σε παρόµοια περιστατικά στον Έβρο, δηλαδή όταν χρειάζεται να εκκε-

νώσουµε κάποια χωριά που έχουν πληµµυρίσει όπου συνήθως υπάρχουν ηλικιω-

µένοι µε κινητικά προβλήµατα ή άρρωστοι, εµείς τους µεταφέρουµε σε σηµεία 

που µπορεί να τους παραλάβει κάποιος. Κάποια χωριά και κάποιες κοινότητες 

όµως δεν ήταν προετοιµασµένες να έχουν κάποιο χώρο να υποδεχτούν αυτούς 

τους ανθρώπους, να το έχουν υπόψη τους οι δήµοι και οι κοινότητες ώστε να 

κάνουν και µια ανάλογη προετοιµασία. 

∆/ντής Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Για τους πόρους που 

λέγαµε, όσον αφορά το µηχάνηµα έργου καταλαβαίνετε ότι το βράδυ είναι πάρα 

πολύ δύσκολο να κινηθεί, ειδικά αυτό το γνωρίζουµε όλοι. ∆εν είπαµε ότι δεν θα 

γίνει αλλά θέλει και συνοδευτικό όχηµα και πολλά άλλα πράγµατα για να πάει. 

Για να γλιτώσουµε χρόνο µπορούµε να κάνουµε σωστή καταγραφή του συµβά-

ντος για να µην στείλουµε και λάθος όχηµα, αυτό θα είναι ένα πολύ σηµαντικό 
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λάθος π.χ. να χρειαζόµαστε φορτωτή αλλά να στείλουµε grader ή οτιδήποτε άλ-

λο. Όλες οι κινήσεις γίνονται και νοµίζω ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία σε αυ-

τό, µε τα µέσα που έχουµε κινούµαστε σε καλό επίπεδο. 

Εκπρόσωπος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας (Λαζαρίδης Ν.): Σε περίπτωση 

κάποιου έντονου καιρικού φαινοµένου είµαστε σε ετοιµότητα ώστε να υπάρξει 

έλεγχος για τα δίκτυα ύδρευσης παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και 

εκεί πρέπει να είµαστε και σε συνεργασία για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. 

Υπάρχει εγκύκλιος του υπουργείου η οποία αναφέρει ποιές είναι οι ενέργειες που 

απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είµαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσου-

µε, σε κάθε ανάλογη περίπτωση η υπηρεσία µας είναι στη διάθεση των δήµων 

για ενηµέρωση σε τέτοια θέµατα. 

Εκπρόσωπος Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κοµοτηνής (Πρωτ. ∆ίγκας 

Ι.): Εκ µέρους του Μητροπολίτη Παντελεήµονα σας δίνω τις ευχές και τις ευλο-

γίες του. Βεβαίως µας καλύψατε γιατί αναφερθήκατε στις Ιερές Μονές και συ-

γκεκριµένα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωµένης. Βλέπετε τα καιρικά φαινό-

µενα δεν κάνουν χάρη ούτε στην Παναγία ούτε πουθενά αλλού, χτύπησαν την 

πόρτα τους παντού, χτύπησαν και τις Ιερές Μονές. Είχαµε θα έλεγα τεράστιες 

ποσότητες νερού αλλά µε τα έργα που έχουν γίνει και µε αυτά που πρόκειται να 

γίνουν, πιστεύω ότι όλα θα οδηγήσουν σε ένα καλό στόχο και ένα καλό σκοπό. 

Βέβαια εκεί κάτω είναι λίγο και συγκοινωνούντα δοχεία. Ακούσαµε τον κύριο ∆ι-

ευθυντή της πυροσβεστικής να λέει πως δεν µπήκαν νερά από έξω, φυσικά και 

δεν µπήκαν νερά από έξω, ήταν τα όµβρια µόνο της αυλής και έτσι δεν µπήκε η 

λάσπη που έτρεχε κάθε χρόνο από το συγκεκριµένο χώρο, αναφέροµαι στην 

πόρτα της εισόδου. Θα αναφερθώ και στις άλλες Ιερές Μονές όπως στο Παπίκιο 

στον Όσιο Μάξιµο όπου εκεί έχουµε τις κατολισθήσεις και τους παγετούς αλλά 

και στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Πανδρόσου όπου επίσης έχουµε παγετό και 

χιόνια. Θα ήθελα από τις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων Ιάσµου και Κοµοτηνής 

να έχουν το νου τους στις Ιερές Μονές, επαναλαµβάνω στα Εισόδια, στον Όσιο 

Μάξιµο και στην Παναγία Φανερωµένη. Σας ευχαριστώ, σας εύχοµαι καλές γιορ-

τές και καιρούς ειρηνικούς καθώς λέµε εµείς οι ιερείς. Φυσικά θα ήθελα και κά-

ποιες ποσότητες αλατιού στα µοναστήρια ειδικά στα Εισόδια και στο Παπίκιο. 

Εκπρόσωπος ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής (Μουσµουλίδης Α.): Καληµέρα σας και 

από µένα. Εκπροσωπώ την ∆ΕΥΑΚ, είµαι προϊστάµενος στο τµήµα της αποχέτευ-

σης. Όσον αφορά τον κλειστό αγωγό των όµβριων υδάτων µέσα στην πόλη, σε 

γενικές γραµµές είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και υπάρχουν µόνο κάποια ε-

πιµέρους προβλήµατα κάποιων αγωγών που είναι σπασµένοι κλπ τους οποίους 

φαντάζοµαι µέσα στο 2019 θα µπορέσουµε να τους αποκαταστήσουµε. Είναι κά-

ποια εντοπισµένα προβλήµατα και αυτή τη στιγµή έχουµε και το µηχάνηµα επι-

σκόπησης όπου µπορούµε να δούµε τους αγωγούς αυτούς γιατί µέχρι τώρα δεν 

το είχαµε, είχαµε ένα θέµα λειτουργικό και ένα πρόβληµα το οποίο το αποκατα-

στήσαµε. Το ζήτηµα είναι ότι στα πληµµυρικά φαινόµενα έχουµε το θέµα των 

φερτών υλών, ειδικά οι σακούλες δηµιουργούν µεγάλο πρόβληµα γιατί το πρώτο 

πράγµα που θα πάει στο φρεάτιο συλλογής είναι η σακούλα και θα φράξει το 

φρεάτιο, επίσης τα φύλλα που πέφτουν δηµιουργούν και αυτά πρόβληµα. Θα 
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πρέπει λίγο πολύ να κάνουµε και µία σύσταση στους πολίτες αν και βλέπω αρκε-

τούς που βγαίνουν και καθαρίζουν τις σχάρες ειδικά την ώρα της βροχής γιατί 

είπαµε θα πάει η σακούλα και θα το φράξει. Σε γενικές γραµµές είµαστε σε καλό 

επίπεδο µπορώ να πω. Τώρα περιφερειακά υπάρχουν κάποια ρέµατα τα οποία 

δηµιουργούν θέµατα, κάποια από αυτά έχουν λυθεί όπως πχ να αναφέρω τη συ-

νεργασία που είχαµε µε τον στρατό και φτιάξαµε επάνω το ρέµα που διέρχεται 

από το πεδίο βολής στο οποίο έγινε διαπλάτυνση και λύθηκε το πρόβληµα. Αυτή 

τη στιγµή υπάρχουν κάποια προβλήµατα στο τεχνικό κοµµάτι τα οποία θα τα 

δούµε στο µέλλον πώς θα τα λύσουµε αλλά και το γνωστό πρόβληµα της γέφυ-

ρας το οποίο δεν λύνεται εάν δεν καθαριστεί σε βάθος τριακοσίων τουλάχιστον 

µέτρων ο Βοσβόζης, ο Κουκλουτζάς µάλλον. 

Εκπρόσωπος ∆Ε∆∆ΗΕ Κοµοτηνής (Κηπουρός Γ.): Εκπροσωπώ το ∆Ε∆∆ΗΕ 

Κοµοτηνής. Εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να προσθέσω. Όσον αφορά τα χιόνια και 

τις πληµµύρες, εκείνο που θα θέλαµε εµείς είναι η συνδροµή σας σε περιπτώσεις 

που έχουµε βλάβες στον ορεινό όγκο για να µπορέσουµε να φτάσουµε εκεί και 

να αποκαταστήσουµε τις βλάβες. Σε παλαιότερες περιπτώσεις που χρειάστηκε η 

συνδροµή σας νοµίζω ότι είχαµε µια καλή συνεργασία και ευελπιστώ ότι θα υ-

πάρξει το ίδιο και από εδώ και πέρα. 

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ροδόπης (Γκοτζαρίδου Μ.): Καλή σας µέ-

ρα και από την ∆ιεύθυνση ∆ασών. Σχετικά µε πυρκαγιές, τα τελευταία χρόνια 

στην Π.Ε. Ροδόπης δεν είχαµε σηµαντικά γεγονότα εποµένως δεν έχουµε δασικές 

εκτάσεις που να χρήζουν άµεσης αποκατάστασης και κατασκευής αντιπληµµυρι-

κών έργων. Βέβαια το έχω πει αρκετές φορές ότι η δασική βλάστηση δεν κατα-

στρέφεται µόνο από πυρκαγιές αλλά και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Μια δράση λοιπόν της υπηρεσίας είναι να προστατεύει, να διατηρεί και να αυξά-

νει τη δασοκάλυψη µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Ένα από τα προβλήµατα, πέρα 

από το νερό που δηµιουργεί θέµα, είναι τα πληµµυρικά φαινόµενα που προκύ-

πτουν από τα φερτά υλικά που µεταφέρει η παρασυρτική δύναµη του νερού και 

τα οποία µειώνουν τις διατοµές των τεχνικών έργων και δηµιουργούν τις πληµ-

µύρες. Όπου λοιπόν η φύση δεν µπορεί να λειτουργήσει µόνη της, σαν υπηρεσία 

προτείνουµε µέσα από τα προγράµµατά µας τη δηµιουργία ή την αύξηση της δά-

σωσης όπως και τεχνικά έργα τα οποία έχουν προσωρινό χαρακτήρα µέχρι να 

λειτουργήσει η βλάστηση. Η υλοποίησή τους εξαρτάται από τη χρηµατοδότηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Ευχαριστούµε πάρα πολύ. Σήµερα επειδή είχαµε 

την ευκαιρία να µας παρακολουθήσουν οι φοιτητές µας οι οποίοι θα συνεχίσουν 

µε προσοµοίωση Περιφερειακού Συµβουλίου, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και 

να τους καλέσω αν θέλουν επειδή παρακολούθησαν να µας καταθέσουν και αυ-

τοί την άποψή τους. Είναι µια µέρα την οποία θα τη θυµόµαστε γιατί και εµείς 

είχαµε την ευκαιρία να είστε µαζί µας και εσείς είχατε την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσετε ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα που συµβαίνουν στην τοπική 

αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού. Ευχαριστούµε πολύ. 

Εκπρόσωπος Φοιτητών: Εµείς να ευχαριστήσουµε τον Αντιπεριφερειάρχη κύ-

ριο Τσαλικίδη για την ευκαιρία που µας έδωσε και τη δυνατότητα να παρακο-
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λουθήσουµε το συντονιστικό όργανο της Πολιτικής Προστασίας του πολίτη. Είναι 

πολύ σηµαντικό οι νέοι άνθρωποι να παρακολουθούµε τι γίνεται, πώς λειτουργεί 

στην πραγµατικότητα το όργανο αυτό της Περιφέρειας και να µαθαίνουµε από 

την εµπειρία σας. Εκ µέρους όλης της επιστηµονικής και οργανωτικής επιτροπής 

του Συνεδρίου σας ευχαριστούµε για τη δυνατότητα που µας δώσατε και ευχό-

µαστε καλή συνέχεια και δύναµη στο έργο σας. Συγχαρητήρια.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Σας ευχαριστώ όλους εύχοµαι να µας πάνε όλα 

καλά και φέτος ευελπιστώ στην καλή συνεργασία όπως υπήρχε και πέρσι και κα-

λή συνέχεια στο πόστο σας. 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 

 

Συνηµµένα: 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Χρονολογικό Αρχείο 

Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Ροδόπης 
Αντιπεριφερειάρχης 
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