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 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ           Αλεξ/πολη  12-3-2018 

AYTOΤΕΛΗΣ  ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           ΑΠ: 350 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΕΒΡΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΒΡΟΥ 

 

Στην αίθουσα  συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου (Καραολή και Δημητρίου -40-)  

στις 09  Μαρτίου 2018  ημέρα: Παρασκευή   και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του 

έκτακτου  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου 

με θέμα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων. 

 

1.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Πρόεδρος 

Πέτροβιτς  Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

Μέλη:  

1. Καβαρατζής  Σταύρος , Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Αναστασίου Αλέξιος  , Δντής Πολ. Προστασίας Αποκ/νης Δκσης  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 

3. Χουβαρδάς  Κωνσταντίνος, Δντής Πολ. Προστασίας ΑΜΘ 

4. Παπαλεξίου Δημήτριος, Δνση Πολ. Προστασίας ΑΜΘ 

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

6. Λαυκίδης  Γεώργιος, Πολ. Προστασία Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

7. Ανδρονικίδου Ερμιόνη, Δνση Δασών Έβρου 

8. Πχος Κούκουρας Κων/νος, Δκτης  Π.Υ  Ν.ΕΒΡΟΥ 

9. Επγος  Δερμενοπούλου  Ελένη, Πυροσβ. Υπηρ. Αλεξ/πολης 
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10. Καρτάλης Παναγιώτης, Δνση Αστυνομίας  Αλεξ/πολης 

11. Στεφάνου Νικόλαος, Δντής Τμ. Τροχαίας  Ορεστιάδας 

12. Μαυράκη  Χριστίνα, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

13. Αχης (ΜΧ) Καμίλας  Γεώργιος, εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

14. Αχης (ΠΖ) Τσόλης Δημήτριος, εκπρόσωπος  ΧVI Μ/Κ ΜΠ 

15. Τχης (ΠΖ) Παπαζίκας Δημήτριος , εκπρόσωπος  50 ΜΗΧ. ΤΑΞ. ΠΕΖ 

16. Τσολακίδης Γεώργιος, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

17. Διαμαντής Χρήστος, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

18. Ζαφειριάδου Μαρία, ΟΣΕ 

19. Μόσχου Άννα, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

20. Καρύδης Δωρόθεος, ΔΑΟΚ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

21. Ανθόπουλος Πέτρος, Δνση Δασών Έβρου 

22. Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δ/ση Υδάτων ΑΜΘ 

23. Τσεσμελής Γεώργιος, ΕΥΔΕ  Έβρου  

 

     ΣΥΣΚΕΨΗ: 

 Τη συζήτηση συντόνισε  ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ  Έβρου κ. Πέτροβιτς  Δημήτριος  με 

την παρουσία    του Δντή Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δκσης κ. Αναστασίου Αλεξίου  

και του  Δντή Πολιτικής  Προστασίας της ΠΑΜΘ κ. Χουβαρδά Κων/νου. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Έβρου  αφού  καλωσόρισε τους παρευρισκομένους  αναφέρθηκε  στην 

αναγκαιότητα αυτής της έκτακτης   σύγκλησης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής  Προστασίας 

(Σ.Ο.Π.Π)  τονίζοντας ότι:   

Συγκαλέσαμε   αυτό το έκτακτο  Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) για να 

κάνουμε μία εκτίμηση και αξιολόγηση της μέχρι τώρα υφιστάμενης κατάστασης μετά από την 

ενημέρωση που είχαμε από την Ελληνική Πρεσβεία  στη Σόφια την προηγούμενη Παρασκευή για τις 

ποσότητες υδάτων που θα εισέλθουν  στις κοίτες του ποταμού Έβρου  αλλά  και των παραποτάμων 

του.  Αυτό το γεγονός το διαπιστώσαμε στην πορεία για αυτό από  τη Δευτέρα ο Νομός μας μπήκε σε 

επιφυλακή  μετά τις αυξημένες στάθμες  που υπήρξαν στο σταθμήμετρο  του Πυθίου  και στο 

σταθμήμετρο του Πετάλου.  Είδαμε  ένα γεγονός σε εξέλιξη το οποίο έχει βαρύνουσα σημασία προς το 

παρόν περισσότερο στη γειτονική χώρα όπου η ενημέρωση που έχουμε μέσω του Τύπου αναφέρει πως 

έχουμε ένα νεκρό στην περιοχή της Αδριανούπολης γιατί και εκεί ο Τούντζας ποταμός έχει 

παρουσιάσει αύξηση της ροής και βέβαια έχουμε πλημμύρες και στην Αδριανούπολη και στην περιοχή 

του Εργίνη ποταμού. Μέχρι στιγμής στη δική μας πλευρά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αυτό είναι 
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σε θετική κατεύθυνση. Παρόλου αυτά  δεχθήκαμε μια νέα πρόβλεψη από την πρεσβεία μας στη Σόφια 

που μας ήρθε  την Τετάρτη το βράδυ ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες ροές στα επόμενα  εικοσιτετράωρα 

στον Έβρο και στους παραποτάμους. Σε  αυτή την περίπτωση και συνδυαστικά  με την άνοδο της 

θερμοκρασίας την οποία όλοι διαπιστώνουμε και αποτελεί σίγουρα ένα πολύ σοβαρό παράγοντα που 

δύναται να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα για το λόγο αυτό  πρέπει πάλι να έχουμε αυξημένη 

ετοιμότητα . Η  Πολιτική Προστασία και τεχνικές υπηρεσίες αλλά και όλοι ως μέλη του Σ.Ο.Π.Π  

λειτουργήσαμε  προς τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό το διάστημα. Αυτή την εβδομάδα υπήρχε ένας 

συντονισμός και πραγματικά μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα άρα έχουμε ένα 

καλό προηγούμενο. Σίγουρα όμως ξέρετε ότι ο Μάρτιος και ο Φεβρουάριος είναι μήνες υδρολογικοί   

όπου μπορούμε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ενώ στην ιστορία του Νομού  έχουν  καταγραφεί  

πολύ μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες Μάιο και Ιούνιο. Άρα  θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα 

μέχρι να εκλείψει το φαινόμενο και  μέχρι οι πάγοι στη Βουλγαρία σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις 

να μην αποτελούν απειλή.  θα κάνουμε ένα απολογισμό   και παρακαλώ θερμά όλοι να 

συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας καθώς έχουν καταγραφεί φαινόμενα που 

κάποιοι κινούνται επάνω στα αναχώματα λες και το ανάχωμα  είναι δρόμος και αυτό συμβαίνει  την 

ώρα που υπάρχουν  βροχές με σοβαρό κίνδυνο να πάθει ζημιά  το ανάχωμα αλλά και  να κινδυνέψουν 

κάποιοι  συντοπίτες μας.  Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα δώσουμε μεγάλη σημασία. Είναι ένα 

θέαμα που το θέτω τώρα στην Πολιτική Προστασία όπως και στο Στρατό και στην Αστυνομία  και 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Κατά το παρελθόν κατά τη  διάρκεια ελέγχων αναχωμάτων είδαμε 

να αποχωρούν αναχώματα  να προκαλείται  μεγάλη πλημμύρα, δεν λέμε ότι θα υπάρχει  ορατός 

κίνδυνος, αλλά καμιά φορά υπάρχει και το ατύχημα και γιατί να χρεωθούμε  ένα ατύχημα  γιατί να 

υπάρξει απειλή ανθρώπινης ζωής. Δεν   θα πω περισσότερα θα προσπαθήσω να είναι γρήγορο το 

Σ.Ο.Π.Π . Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε  για να  έχουμε κάποιες διαπιστώσεις που δεν είχαν υποπέσει 

στην αντίληψή του Συντονιστικού Οργάνου και να δούμε πως θα είμαστε έτοιμοι και  για το επόμενο 

διάστημα.  Θα δώσω το λόγο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στον κ. Αναστασίου Αλέξιο και να τον 

συγχαρώ για την καινούρια τοποθέτηση του στην Πολιτική Προστασία και στη συνέχεια στο Διευθυντή 

της Πολιτικής Προστασίας κ. Χουβαρδά  Κωσταντίνο.  

O κ.  Αναστασίου Αλέξιος και αφού συστήθηκε στα μέρη του Σ.Ο.Π.Π τόνισε ότι,   όπως καταλαβαίνετε 

για μένα είναι ένα καινούριο αντικείμενο και το μόνο αντικείμενο από αυτά που έχει η πολιτική 

προστασία και  έχω ασχοληθεί  είναι οι  δασικές πυρκαγιές από τις αρχές της καριέρας μου.   Τα  

υπόλοιπα αντικείμενα της Πολιτικής Προστασίας είναι καινούργια και  βρίσκομαι στο στάδιο της 

ενημέρωσης. Αυτές τις ημέρες που εμφανίστηκε το πρόβλημα στον Έβρο είμαστε σε συνεχή 

επικοινωνία με τον κ.  Χουβαρδά.   Θα δούμε  και σήμερα τι έχουμε να πούμε και τι θα  αποφασίσουμε  

εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μη  υπάρξουν προβλήματα όπως τα προηγούμενα χρόνια.  

Ο  Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας ΑΜΘ κ. Χουβαρδάς  καλωσόρισε με τη σειρά του τον κ. 

Αναστασίου του ευχήθηκε κάθε καλό στην καινούργια του υπηρεσία   και τόνισε ότι είμαστε εδώ να 

υποστηρίξουμε τον κ. Αντιπεριφερειάρχη στη λήψη αποφάσεων.  Για να  πάρει απόφαση ο κ. 

Αντιπεριφερειάρχης πρέπει να υπάρχει μια σωστή εκτίμηση της κατάστασης την οποία  βιώνει αυτή τη 

στιγμή ο Έβρος. Όλα τα δεδομένα τα οποία πρέπει να έρχονται στο Συντονιστικό  Όργανο και στην 

Πολιτική Προστασία είναι σημαντικά σε όλους τους φορείς και για  αυτό θέλουμε αυτά  τα πρωτογενή 

δεδομένα που αφορούν και τα αναχώματα και το ποτάμι και γενικά ότι πέφτει στην αντίληψή του 

καθένα  εμπλεκόμενου φορέα να έρχεται η πληροφορία  όσο το δυνατόν πιο  σύντομα. Ένα από τα 
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προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι   η συνεχής κίνηση  των οχημάτων από την πλευρά των 

τεχνικών υπηρεσιών η οποία  είναι απαραίτητη για να υπάρχει μία πρωτογενή πληροφόρησή.  Και για 

αυτό ο κ. Αντιπεριφερειάρχης  πρέπει να πάρει μια απόφαση και για το θέμα των καυσίμων.  Στα 

θετικά της  όλης  κρίσης μέχρι στιγμής είναι εμφανές ότι τα έργα που έχουν γίνει έχουν δουλέψει και 

φαίνεται ότι πάμε καλά σε αυτόν τον τομέα και ότι δυσχέρειες υπάρχουν νομίζω ότι γίνεται μια 

προσπάθεια για τη βελτίωση. Να δούμε μερικά πράγματα σχετικά με  την κατάσταση τι έχει γίνει μέχρι 

σήμερα και ορισμένα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει  όπως με το θέμα διαχείρισης των  

θυροφραγμάτων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του ποταμού. Καταρχήν η πρώτη ρηματική 

διακοίνωση  από την πρεσβεία έλεγε ότι  θα έχουμε αυξημένες ροές που θα περνούν τα 300 m3/sec  

από το φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ. Αυτό λοιπόν δεν έγινε και δεν είχαμε υπερχείλιση του 

Ιβαήλοβγκραντ. Αντιθέτως   είχαμε κόκκινο συναγερμό και υπερχείλιση σε πολλά κομμάτια του Εργίνη 

και του Τούντζα  και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φθάσουμε τα 1242 m3/sec   στούς Κήπους και στον 

νότιο κομμάτι να υπάρχουν σημαντικές πιέσεις. Στο βόρειο κομμάτι από ότι έχουμε διαπιστώσει στις 

ανακοινώσεις του βουλγαρικού υπουργείου περιβάλλοντος  στις 08-03-2018 φαίνεται  ότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος πλημμυρών όπως λένε οι ίδιοι.  Στη συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα για την κατάσταση των 

φραγμάτων στη Βουλγαρία από άποψη πληρότητας.Από άποψη μετρήσεων βλέπουμε  αυτήν τη στιγμή 

έχουμε μια πτωτική τάση σχεδόν παντού.  Μερικά προβλήματα τα οποία έχω επισημάνει και  σε 

προηγούμενο ΣΟΠΠ είναι  όταν φτιάχνουμε καινούρια πράγματα αυτά  να μπορούν να δουλεύουν και 

με ηλεκτρονικό τρόπο  και να τα χειρίζεται  ένας φορέας . Τα   θυροφράγματα  να τσεκάρονται τους 

μήνες στους οποίους δεν έχουμε νερό εάν ανοίγουν  ή  κλείνουν  και μια άλλη διαπίστωση είναι  ότι  τα 

όργανα είναι λίγο εκτεθειμένα και  σε πολλά τα σημεία αρχίζουν να σκουριάζουν. Πρέπει να υπάρξει  

διαβούλευση  με όλους τους φορείς ώστε  να οριστούν πότε και ποια  θυροφράγματα   πρέπει να 

ανοίγουν.  

 Ο κ. Καβαρατζής  Σταύρος  παρεμβαίνοντας  ζήτησε είπε να μπει ένα χρονικό διάστημα περίπου σε ένα 

μήνα  για να γίνει αυτή η συγκεκριμένη  διαβούλευση. 

 Στη συνέχεια ο κ. Πέτροβιτς ανέφερε ότι είχε μια ενημέρωση  από τον Δήμαρχο Σαμοθράκης σε 

πρόσφατη επίσκεψη ενός κλιμακίου Δασολόγων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντοπίστηκαν κάποιοι 

βράχοι οι   οποίοι είναι έτοιμοι να αποκολληθούν και βρίσκονται πάνω στην περιοχή  της Χώρας. Εμείς 

μόλις ειδοποιηθήκαμε ενημερώσαμε την Πολιτική Προστασία τις τεχνικές υπηρεσίες.  

Ο κ. Χουβαρδάς ενημέρωσε ότι με έγγραφο που έστειλε  στη ΓΓΠΠ  ζήτησε να προχωρήσει στην 

ενεργοποίηση   του μνημονίου  συνεργασίας με το Ινστιτούτο τα γεωλογικών  ερευνών (ΙΓΜΕ) και δεν 

έχουμε πάρει καμία απάντηση ως τώρα. Το Μνημόνιο προβλέπει σε σαράντα οκτώ ώρες να στείλει 

κλιμάκιο να κάνει μια εκτίμηση και αποτίμηση της κατάστασης  και να προτείνει και μέτρα. 

 Ρώτησε ο κ. Καβαρατζής αν είναι σοβαρό και κ. Χουβαρδάς  απάντησε ότι είναι πολύ σοβαρό διότι  οι 

βράχοι είναι μεγάλοι και σε περίπτωση αποκόλλησης δεν μπορούν ούτε   τα δέντρα να τους  

σταματήσουν.  

Το λόγο πήρε ο κ. Αναστασίου και είπε για το θέμα αυτό  ότι είχε ενημέρωση  από κάποιο συνάδελφο 

από το γραφείο και  μίλησε με την αρμόδια υπηρεσία  και παρόλου  οι κατολισθήσεις Σαμοθράκη 

γίνονται από την έντονη βροχόπτωση   και στην περίπτωση αυτή δεν ενεργοποιείται το μνημόνιο 

παρόλα αυτά ανέλαβε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για τη μελέτη και αποκατάσταση. 
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 Ο κ. Πέτροβιτς είπε αυτό που ξέρουμε εμείς  όταν έγινε η καταστροφή της Σαμοθράκης στις 25 και 26  

Σεπτεμβρίου 2017 ζητήσαμε ως Περιφέρεια  και σε λίγες ημέρες  πήγε κλιμάκιο του ΙΓΜΕ οι οποίοι 

εκτίμησαν την κατάσταση και μάλιστα μας έστειλαν  μετά από λίγο καιρό μια έκθεση που έλεγε ότι 

πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα  σημεία ειδικότερα τα σημεία αυτά  ήταν η 

Χώρα, ο Ξυλοπόταμος και ο προφήτης Ηλίας. Εμείς στείλαμε τη συγκεκριμένη έκθεση και ζητήσαμε να 

γίνουν ενέργειες από το Υπουργείο Υποδομών για να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Ξανά   

επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο και μας είπαν ότι γίνονται κάποιες ενέργειες και θα μας 

ενημερώσουν. 

 Ο κ. Καβαρατζής  ρώτησε εάν οι δικές μας τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να επέμβουν. Η κ. Μαυράκη 

απάντησε ότι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να επέμβουν. Ο κ. Καβαρατζής είπε ότι το νησί δεν 

μπορεί  να μείνει έτσι μήπως υπάρχει κάποια  λύση από την Κεντρική Περιφέρεια. 

Απάντησε ο κ.Αντιπεριφερειάρχης ότι πήγε το ΙΓΜΕ και έκανε έκθεση και μας ενημέρωσε για  τα 

σημεία που είναι επικίνδυνα. Εμείς  αυτό που λέμε και ζητήσαμε από τη Σαμοθράκη είναι να μπορέσει 

να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα στο νησί . 

Ο κ.Αντιπεριφερειάρχης  απάντησε  ότι έχουμε μόνο εμείς ευθύνη αν προκύψει κάποιο ατύχημα. 

 Ο κ. Καβαρατζής  σχολίασε ότι σας αναγνωρίζω ότι έχουν γίνει ενέργειες ότι σαν εκπρόσωπος της 

αντιπολίτευσης  μετά  από αυτά που άκουσα βλέποντας και αυτά που έχουν γίνει δεν φέρω καμία 

ευθύνη ότι και αν συμβεί στο νησί ,εκτιμώ  δε ότι πρέπει να κάνουμε και από μόνοι μας ενέργειες και 

ποιές είναι αυτές δεν μπορώ να ξέρω ίσως κάποιες άλλες υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν . 

Ο κ.Αντιπεριφερειάρχης  απάντησε  ότι έχουμε μόνο εμείς ευθύνη αν προκύψει κάποιο ατύχημα και 

τόνισε  ότι έχουν  ζητηθεί  άμεσες ενέργειες από το Υπουργείο και επίσης έχουμε ζητήσει κλιμάκιο να 

σταλεί από το ΙΓΜΕ να μας πουν τι πρέπει να γίνει. 

 Το λόγο πήρε η κυρία Μαυράκη και τόνισε ότι  η έκθεση που έγινε από το ΙΓΜΕ  για τις πλημμύρες στη 

Σαμοθράκη  του Σεπτεμβρίου 2017 δεν έχει έρθει στην τεχνική υπηρεσία και δεν ξέρω τι λέει αυτή η 

έκθεση και προφανώς αυτή την κατάσταση την χειρίσθηκαν  από την Κεντρική  Περιφέρεια . 

Ο κ. Καβαρατζής ρώτησε πότε έγινε αυτή η έκθεση η κυρία Μακράκη απάντησε ότι δεν γνωρίζει πότε 

έγινε αυτή η έκθεση. 

 Ο κ.Καβαρατζής ρώτησε τη Δντρια Τεχνικών Έργων  εάν εγγράφως ζήτησε την έκθεση αυτή από το 

ΙΓΜΕ  και η  κ. Μαυράκη  απάντησε ότι  δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει η υπηρεσία καθόσον   αυτό το 

θέμα το διαχειρίσθηκε η Περιφέρεια. 

 

Ο κ. Πετροβιτς ρώτησε την κ. Μαυράκη για το συγκεκριμένο θέμα  για τους βράχους  και η κ. Μαυράκη  

απάντησε ότι στην υπηρεσία της υπάρχει ένας δασολόγος και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να 

ανταποκριθεί και τι  έκθεση θα μπορέσει να κάνει καθόσον δεν  υπάρχει η σχετική  εμπειρία σε 

αποκόλληση βράχων. 

 Ο κύριος Καβαρατζής   αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα της όλης κατάστασης όπως αυτή 

διαμορφώθηκε καθόσον ο βράχος μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή  και ζήτησε να πληροφορηθεί για 

το  ποιος μπορεί να μας το προσδιορίσει αυτό 

 Η  κυρία Μαυράκη  τόνισε  ότι πρέπει να το δει μηχανικός για να μας πεί. 

Ο κύριος Καβαρατζής   απάντησε ότι και αυτός είναι αναρμόδιος και για αυτό έπρεπε να είχαμε κάνει 

ποιο πολλά πράγματα και σε προγενέστερο χρόνο 

Ο κ.Αντιπεριφερειάρχης  απάντησε στον κ. Καβαρατζή   ότι η έκθεση  από το ΙΓΜΕ δεν ήρθε από  μόνη 

της, εμείς τη  ζητήσαμε και η   έκθεση  αυτή πήγε  και στο Υπουργείο και σε μας για δική τους  ενέργεια. 

 Ξαναστείλαμε εμείς   έγγραφο στο Υπουργείο όπως  και ο Δήμος Σαμοθράκης και λέμε τι πρέπει να 

γίνει και να αναλάβουν  την ευθύνη απέναντι σε αυτό. 

 Ο κύριος Καβαρατζής ρώτησε εάν έχουμε  ή δεν έχουμε έκθεση από το ΙΓΜΕ γιατί η κ. Μαυράκη μας 

ενημέρωσε   ότι δεν έχουμε 
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Ο κ. Πέτροβιτς ανέφερε  ότι ένα  αντίγραφο της έκθεσης έχουμε και εμείς και αυτό που λέει η κ. 

Μαυράκη προφανώς εννοεί  ότι το πήρε η Περιφέρεια Κομοτηνής και το διαχειρίστηκε η  ίδια. 

Αναφερόμαστε βάβαια  στο  πρώτο έγγραφο,  το δεύτερο ήρθε χθες από το Δήμαρχο Σαμοθράκης κ. 

Βίτσα και  έχει σταλεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο ΙΓΜΕ και ο καθένας εκ των αποδεκτών  

κάνει τις δικές του ενέργειες αλλά  εμείς δεν έχουμε αυτή την ειδικότητά όπως σας ανέφερε και η  κ. 

Μαυράκη  

Στη συνέχεια ο κ. Πέτροβιτς  ρώτησε την κ. Μαυράκη για το  θέμα των πλημμυρών  

Η κ. Μαυράκη είπε ότι τα προβλήματα παρουσιάζονται από Τυχερό και κάτω αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα 

επικίνδυνα. Στη Θυμαριά υπήρξε πρόβλημα κυρίως  από τα  τοπικά νερά πλημμυρισμός της 

αποστραγγιστικής τάφρου, χωρίς να υπάρξει υπερχείλιση  υδάτων από την τάφρο  η οποία είχε 

υπερυψωθεί κατά  ένα μέτρο. Υπήρχε μια ανησυχία από τους κατοίκους εκείνες τις μέρες επειδή είχε 

γεμίσει  η τάφρος από δικά τους τοπικά  νερά κι επειδή το θυρόφραγμα  δεν  είχε κλείσει.  Η περιοχή  

ήταν πλημμυρισμένη είχαν πέσει κολώνας της ΔΕΗ  και δεν είχε ρεύμα η ΔΕΣΠΑ  σε  εκείνη την περιοχή 

. Αυτό το πρόβλημα όπως είπε ο κ. Χουβαρδάς σε πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή έχει 

αποκατασταθεί.  Για τα θυροφράγματα τα δικά μας  της Θυμαριάς και  του Τυχερού είμαστε σε συνεχή 

επικοινωνία με τους ΤΟΕΒ  και ΓΟΕΒ  δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα όπως και στα Λαγυνά, στην Γεμιστή 

πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος ότι υπήρχε μία τρύπα  την οποία και αποκαταστήσαμε. 

Ο κ. Χουβαρδάς  αναφέρθηκε στην ανάγκη  του  απομακρυσμένου χειρισμού των θυροφραγμάτων  

που είναι πολύ σημαντικό. 

 Η κ Μαυράκη  είπε ότι τα  θυροφράγματα που έχουν κατασκευαστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες είναι 

ένα στο Πύθιο το  οποίο έχει αναλάβει ο ΓΟΕΒ και το  λειτουργεί και μάλιστα σε αυτό θα  βάλουμε 

αυτοματοποιημένο σύστημα κίνησης   μέσω  μιας άλλης  εργολαβίας που θα κάνουμε  το καλοκαίρι. 

Τα άλλα δύο θυροφράγματα  του  Πετάλου   και της Δουρούτσας δεν έχουν παραδοθεί ακόμη , τόνισε η 

κ. Μαυράκη και εάν χρειασθεί κάποια αυτοματοποίηση  θα βοηθήσουμε στο μέλλον.  

Ο κ. Χουβαρδάς  πρότεινε να γίνεται έλεγχος των θυροφραγμάτων μία φορά το μήνα και  ότι αυτά θα 

πρέπει να ανοίγουμε με συγκεκριμένες  αποφάσεις 

Απαντώντας η κ. Μαυράκη είπε ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη ότι θέλει μια ιδιαίτερη διαβούλευση 

με πολλούς φορείς όπως με συλλόγους αγροτών και δεν είναι εύκολο όταν η στάθμη φτάσει 4,70 ή 

5,10  στο Πύθιο να πεις ότι ανοίγω το θυρόφραγμα, θα πρέπει βέβαια κάποια στιγμή να γίνει κι αυτό 

αλλά δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη θέλει χρόνο και ώριμη  σκέψη  

 Ο κ. Χουβαρδάς είπε  ότι αυτό το  αναφέραμε  και στο προηγούμενο ΣΟΠΠ   απλώς το θέμα είναι να 

μαζευτούμε να πούμε επιστημονική άποψη και μετά να γίνει διαβούλευση 

 Ο κ. Τσεσμελής τόνισε ότι  για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε απόλυτα υψόμετρα  αλλά πως θα το 

κάνουμε αυτό άμα δεν έχεις τον πυθμένα το ύψους των αναχωμάτων και  το ύψος της στάθμης δηλαδή 

ένα  απόλυτο σταθμήμετρο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα κολλάμε στα μέσα του διαχειριστικού 

σχεδιασμού το οποίο είναι ξεκάθαρο, πρέπει να γίνει αποτύπωση. 

 Ο κ. Πέτροβιτς ρώτησε εάν  πρέπει να αποτυπωθούν τοπογραφικά τα  αναχώματα και η  κ. Μαυράκη 

είπε  ότι μέσα στο Σχέδιο πλημμύρες είναι υποχρεωτική  η εκτύπωση  των αναχωμάτων και όλο το 

υδραυλικό σύστημα των αναχωμάτων  όλου του Έβρου.  

Ο κ.  Πέτροβιτς  ανέφερε ότι καταγράφονται αυτά και θα γίνει νέο έγγραφο  κατευθείαν στον κ. Σπίρτζη 

με το οποίο θα ζητήσουμε να γίνει όσο μπορεί ποιο γρήγορα  προκειμένου να μπούμε σε μια σωστή 

λειτουργία κατ΄εφαρμογή της μελέτης  την οποία ψηφίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 Στη συνέχεια ο κ. Τσεσμελής  επισήμανε   ότι η κατάσταση θυμίζει το 2012 που  είχαμε πλημμύρα από 

την Ευρωπαϊκή Τουρκία είχε γεμίσει το νότιο τμήμα του Έβρου και όταν ήρθαν τα νερά  από τη 

Βουλγαρία δεν μπορούσαν να διοχετευθούν στη θάλασσα. Το κακό είναι ότι είναι νοτιάς  και 

φουσκώνει  και η θάλασσα και έτσι δεν υπάρχει άμεση εκτόνωση. 

 Το τελευταίο φαξ  που ήρθε από τη Βουλγαρία λέει για το άνοδο στον Στρυμόνα και τη λεκάνη του 

Έβρου δεν δίδει όμως   καθόλου ποσοτικά  στοιχεία . 
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Ο κ.  Πέτροβιτς   ρώτησε σε περίπτωση που λιώσουν τα χιόνια καθόσον  υπάρχει μεγάλος όγκος από 

χιόνια στα ορεινά της Βουλγαρίας εάν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ο κ Τσεσμελής   απάντησε και 

βέβαια  υπάρχει κίνδυνος  αλλά δεν είναι ορατός αυτή τη στιγμή. 

Ο κ. Πέτροβιτς είπε ότι είχαμε άλλες δύο επισημάνσεις στο Δέλτα του Έβρου είπαν οι αγρότες ότι δεν 

μπορούν ανεβούν στα αναχώματα διότι υπάρχει κίνδυνος 

 Απάντησε η κ. Μαυράκη ότι πράγματι  υπάρχει κίνδυνος στα αναχώματα διότι στο αναχώματα  δεν    

είναι δρόμος αυτό το πρόβλημα  είναι συνέχεια διότι εμείς τα φτιάχνουμε πολύ καλά  και αρχίζει  το 

τρέξιμο με ΙΧ του στρατού αγροτικά ή τα λεωφορεία. Οι αγρότες κάνουν παράπονο ότι δεν μπορούν να 

πάνε στις δουλειές τους Ο κ. Πέτροβιτς  ρώτησε αν υπάρχει άλλος δρόμος να  εξυπηρετούνται. 

Ο κ. Καβαρατζής ρώτησε αν υπάρχει απαγόρευση  για οχήματα.  

Ο  Δντής της  Αστυνομίας είπε ότι τα οχήματα κάπου  πρέπει να κινηθούν και δεν υπάρχει απαγόρευση. 

το παράλληλο δίκτυο που δεν προσφέρεται. 

Ο κ. Τσεσμελής ανέφερε ότι η κίνηση οχημάτων στα αναχώματα πάντοτε απαγορευόταν και  η 

προσέγγιση έπρεπε να γίνεται μέσω της αγροτικής οδοποιίας η οποία είναι στην αρμοδιότητα των 

Δήμων. Λόγω όμως του μεγάλου μήκους που υπάρχει μπορεί να μην προλαβαίνουν να 

αποκαταστήσουν τυχόν βλάβες. Επίσης παράλληλα με τα αναχώματα υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται και από στρατιωτικά οχήματα και η κατάστασή τους να μην είναι καλή για χρήση 

από τους υπόλοιπους και αναγκαστικά χρησιμοποιούν τα αναχώματα. Σημαντικότερο πρόβλημα είναι 

τα σημεία τομής των αναχωμάτων με τους αγροτικούς δρόμους που χρησιμοποιούνται για την 

προσπέλαση των αγροκτημάτων όπου εκεί δημιουργούνται ταπεινώσεις του ύψους  του αναχώματος 

για καλύτερη προσπέλαση με αποτέλεσμα να μειώνεται το ύψος ανάσχεσης του νερού στο σημείο από 

τα αναχώματα. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι στις πλημμύρες του 2004,2006 υπήρξε υπερχείλιση του 

αναχώματος από αυτές τις  ταπεινώσεις. θα πρέπει να ελεγχθούν και να προσδιορίσουν ποια σημεία 

έχουν πρόβλημα.  

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι όπως ανέφερε ο κύριος 

Τσεσμελής. 

 Η κυρία Μαυράκη ζήτησε να προσδιοριστεί η ποσότητα η οποία χρειάζεται να γίνει προμήθεια.  

Για το θέμα ο κ. Πέτροβιτς ζήτησε να  προσδιορίσουν τα χιλιόμετρα που πρέπει να καλυφθούν. 

 Ο κ. Τσεσμελής  ανέφερε ότι θα πρέπει να υπολογίζεται το συνολικό μήκος του ποταμού επί δύο 

φορές καθώς και το μήκος αντίστοιχα του Άρδα και του Ερυθροποτάμου.  

Ο κ.  Αντιπεριφερειάρχης στη συνέχεια ανέφερε προς όλους πως προκύπτει μια απόφαση μέσω του 

Σ.Ο.Π.Π  και να γίνει προμήθεια καυσίμων και ότι χρειάζεται για την κίνηση των οχημάτων και των 

μηχανημάτων το σύνολο της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ  για την εποπτεία αναχωμάτων των ποταμών Έβρου Άρδα και  

Ερυθροποτάμου και όπου κρίνεται αναγκαίο καθώς και άλλα ρέματα. Διευκρινίστηκε η προμήθεια να 

αφορά και τα μηχανήματα έργου μαζί με τα οχήματα ώστε να είναι όλα σε ετοιμότητα. Διευκρινίστηκε 

ότι αφορά τις υπηρεσίες που άμμεσα ε μπλέκονται στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων 

(πολιτική προστασία, Δνση τεχνικών έργων, αγροτική ανάπτυξη και κτηνιατρική) 

 Η κ.  Μαυράκη ενημέρωσε ότι η Δνση τεχνικών έργων έχει μόνο ένα επιβατικό αυτοκίνητο στη διάθεσή 

της που λειτουργεί καθώς τα υπόλοιπα χρειάζονται επισκευές και δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια γι 

αυτό. Ο κ Πέτροβιτς έδωσε εντολή να επισκευάσουν τα οχήματα   άμεσα.  

Ο κ. Καβαρατζής ανέφερε ότι θα πρέπει να λυθεί  το θέμα και να δοθούν χρήματα για την επισκευή 

συνέχεια ζήτησε να αποχωρήσει καθώς είχε επείγουσες προσωπικές εκκρεμότητες.  

Ο κ. Πετροβιτς  ζήτησε και η επισκευή των οχημάτων να συμπεριληφθεί στην απόφαση του Σ.Ο.Π.Π  

στη συνέχεια ζήτησε ενημέρωση από τις υπηρεσίες του ΟΣΕ για την κατάσταση που επικρατεί σε όλο το 

σιδηροδρομικό δίκτυο της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ. 

 Η κ. Ζαχαρά ανέφερε ότι η κατάσταση στη γραμμή είναι επιβαρημένη  από το ύψος της Κορνοφωλιάς 

προς Αλεξανδρούπολη εστιάζοντας κυρίως στην περιοχή της Θυμαριάς (Δουρούτσα) όπου  το νερό 

έφτασε μέχρι του ύψους των σκύρων .  Άλλα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας είναι τα σημεία που 

συναντάται το διαβολόρρεμα στην περιοχή Λύρας – Τυχερού - Θυμαριάς όπου το ύψος του νερού 

έφτασε έως το ύψος του  του ζεύγματος της γέφυρας. Το εναπομείναν προσωπικό του Οργανισμού 
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βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθεί συνεχώς την πορεία του φαινομένου. Από την εμπειρία των 

προηγούμενων ετών έχει παρατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Θυμαριάς η απορροή των υδάτων 

είναι σχετικά αργή. Προτείνεται να υπάρξει συνεννόηση μέσω της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ έτσι ώστε να ανοίγουν τα 

θυροφράγματα που υπάρχουν στην περιοχή και να αποσυμφορείται το κανάλι στη Δουρούτσα  

ταχύτερα. Σε ότι αφορά το βόρειο τμήμα της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

περιμένει την εξέλιξη του φαινομένου για να εκτιμήσουν τυχόν σημεία αυξημένης επικινδυνότητας. Το 

πρόβλημα αντιμετωπίζεται προς το παρόν μόνο στο νότιο τμήμα του Νομού.   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη διεύθυνση Δασών και στα Δασαρχεία της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ όπου  ζητήθηκε 

ενημέρωση  εάν  πλησίον των αναχωμάτων όταν γίνονται εργασίες γίνεται και αποκατάσταση επί των 

αναχωμάτων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες στην άνω επιφάνεια  λόγου βάρους των οχημάτων 

κυρίως στις περιοχές του Βορείου Έβρου Διδυμότειχο και Ορεστιάδα. Σε παλαιότερο ΣΟΠΠ ο κύριος 

Μητρούδης του Δασαρχείου Διδυμοτείχου είχε δεσμευτεί ότι θα γίνει και η αποκατάσταση τους. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης έθεσε το ερώτημα σε περίπτωση που έχουμε την εμφάνιση ενός πλημμυρικού  

φαινομένου όπως στο παρελθόν και χρειαστούν υλικά για την υποβοήθηση της υδραυλικής επάρκειας 

των αναχωμάτων από ποιούς δανειοθαλάμους θα γίνει αυτό  και ποιές διαδικασίες πρέπει να γίνουν. 

Ο κ. Ανθόπουλος ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρξε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ρυθμίζει 

αυτά τα θέματα.  

Η κ. Μαυράκη διαφώνησε ως προς αυτό και ανέφερε ότι αυτή η πράξη ισχύει όταν ο Νομός βρίσκεται 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Ο κ.Ανθόπουλος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο θεσμικά για να αντιμετωπιστούν αυτές οι 

ανάγκες σε υλικά.  

 Στη συνέχεια η κ. Ανδρουκίδου  ανέφερε ότι δεν μπορεί να δοθεί άδεια για νέες θέσεις αλλά εφόσον 

υφίσταται ο σκοπός ύπαρξης των ήδη εγκεκριμένων χώρων και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για 

τη χρήση τους ως προς το σκοπό για το λόγο αυτό θεωρεί ότι είναι μια εισήγηση από την Περιφέρεια 

προς το Δασαρχείο για τις 17 θέσεις που είναι στην αρμοδιότητά τους παράταση  χρονικά της χρήσης 

τους θα αντιμετώπιζε θετικά ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης. Για τους υπόλοιπους 13 

χώρους θα πρέπει να γίνει αντίστοιχο αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε  από τη Δνση Τεχνικών Έργων και και τη Δνση Αγροτικής οικονομίας και 

κτηνιατρικής  να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για να ζητηθούν  οι παρατάσεις. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε ενημέρωση από τους εκπροσώπους των Στρατιωτικών Σχηματισμών.  

Ο αντισυνταγματάρχης κ. Τσόλης  Δημήτριος από τη XVI M/K MΠ δήλωσε ότι βρίσκονται σε επιφυλακή 

για τυχόν συνδρομή τους αν χρειασθεί. Ανέφερε ότι δε γίνονται κίνησης οχημάτων της υπηρεσίας επί 

των αναχωμάτων στο βόρειο τμήμα του Νομού. Επίσης παρακολουθούν τη  στάθμη των υδάτων για 

λόγους ασφαλείας των φυλακίων που βρίσκονται στην περιοχή. 

 Από τη XII M/K MΠ ο κ. Καμ΄Λης ανέφερε ότι η χρήση των αναχωμάτων  γίνεται από μικρά οχήματα και 

κυρίως για παραίτηση. Για την ταπείνωση των διαβάσεων πρέπει να γίνει  κάποιο έργο για να τις  

διαφυλάξει. 

 Η κ. Ανδρονικίδου παρέμβει τονίζοντας ότι για τους δανειοθαλάμους πρέπει να γίνουν οι 

αποκαταστάσεις και σχετικές μελέτες.  

Η  κ. Μαυράκη  εξέφρασε την απορία της πως ακριβώς μπορούν να προχωρήσουν σε αυτήν τη δράση 

εφόσον υπάρχει πιθανότητα η επαναχρησιμοποίησή τους.  

Η κ. Ανδονικίδου  διευκρίνισε ότι αυτό θα γίνει εφόσον λήξει  η αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των 

χωρών.  

Συνεχίζοντας ο εκπρόσωπος της 50 ΜΗΧ. ΤΑΞ. ΠΕΖ κ. ΠαπαζΊκας δήλωσε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο  

από αυτά που ειπώθηκαν από τους άλλους εκπρόσωπος του στρατού.  

Ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο της αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας κ. Στεφάνου ο οποίος 

δήλωσε ότι σε περιπτώσεις αυξημένων ποσοτήτων υδάτων από τον ποταμό Άρδα υπάρχει περίπτωση 

διακοπής της οδικής κυκλοφορίας και εκτροπής της από άλλες γέφυρες που δεν καταλαμβάνεται  το 

οδόστρωμα από ύδατα υπερχείλισης.  
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Ο Αντιπεριφερειάρχης  ζήτησε από τη ΔΤΕ να εξετασθούν  τα σημεία αυτά  και αν  χρειάζεται να γίνουν 

μελέτες παρεμβάσεων ώστε να λυθεί το πρόβλημα.  

Ο  Διοικητής της Π.Υ Αλεξανδρούπολης κ.Κούκουρας ζήτησε να  υπάρχει ανάλογη ενημέρωση όπως το 

νότιο τμήμα του Νομού Έβρου ανάλογη και στο βόρειο τμήμα του Νομού με ανακοινώσιμες  μετρήσεις 

μέσω της ιστοσελίδας της Αυτοτελώς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες να επιδιορθωθεί το σταθμήμετρο  στο 

φράγμα του Θεραπειού για να υπάρξει ενημέρωση και γι αυτό το τμήμα του ποταμού Άρδα.  

Η  κ. Μαυράκη επισήμανε ότι έχουν διαπιστωθεί κάποια προβλήματα στην περιοχή της θυμαριάς στα 

σημεία τα οποία γίνονται κατασκευές και εργασίες από τον αγωγό ΤΑΠ.  

Ο κ Πέτροβιτς ανέφερε στην κ. Μαυράκη να γίνει μια συνάντηση εργασίας με τους υπεύθυνους του 

ΤΑΠ και τη Δνσητ τεχνικών έργων  έτσι ώστε να λυθούν τα όποια  ζητήματα έχουν προκύψει τόνισε δε 

ότι πρέπει να εξετάζονται όλα τα εμφανιζόμενα  θέματα μικρά και μεγάλα έτσι ώστε να μη βρεθούμε 

σε δύσκολες καταστάσεις  και ζήτησε επίσης τη συνεχή ενημέρωση  για τυχόν θέματα που υπάρχουν 

στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και κήρυξε τη λήξη του Σ.Ο.Π.Π 

 

             Ο πρόεδρος  του Σ.Ο.Π.Π 

        Αντιπεριφεριάρχης Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

 

 

                         Πέτροβιτς  Δημήτριος 


