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 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ           Αλεξ/πολη  26-03-2018 

AYTOΤΕΛΗΣ  ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           ΑΠ: 400 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΕΒΡΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΒΡΟΥ 

 

Στην  Περιφερειακή Ενότητα Έβρου  (Καραολή και Δημητρίου -40-)  στις 26  Μαρτίου 2018  

ημέρα: Δευτέρα και ώρα 21.30 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του   Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου με θέμα τη λήψη αναγκαίων 

μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

1.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Πρόεδρος 

Πέτροβιτς  Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

Μέλη:  

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

2. Καρύδης  Δωρόθεος, Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης 

3. Χουρτερούδης  Πασχάλης, Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξ/πολης 

4. Κουτούζος  Παναγιώτης, Δντής της Δνση Αστυνομίας Αλεξ/πολης 

5. Ανχης (ΜΧ)  Καμίλης  Γεώργιος, ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

6. Γκαμπίλη  Κωνσταντίνα, Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης 

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

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

 

 

 



2 

 

     ΣΥΣΚΕΨΗ: 

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

οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τις χθεσινές ενέργειες που έγιναν για την εκτόνωση 

του ποταμού, όπως το άνοιγμα των δύο θυροφραγμάτων του Πυθίου με αποτέλεσμα να γίνει τεχνητή 

κατάκλιση περίπου 5.500 στρεμμάτων. 

Υπάρχει έντονη βροχόπτωση, οι χείμαρροι είναι γεμάτοι και υπάρχει σήμερα και νέα ρηματική 

διακοίνωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος της Σόφιας για αύξηση εισροής υδάτων από τα φράγματα 

στη Βουλγαρία με αποκορύφωμα στις 28-03-3018 

Είναι πολύ  δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικά σενάρια εκτόνωσης του 

ποταμού με τεχνητές κατακλίσεις καθώς η τεχνητή κατάκλιση του Πυθίου δεν έδωσε αναμενόμενα 

αποτελέσματα. 

Στις εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν ήταν σε πρώτη φάση σήμερα να ανοίξει το θυρόφραγμα 

στη θέση Α5 στο Πύθιο με αποτέλεσμα να γίνει τεχνητή κατάκλιση και άλλων 1250 στρεμμάτων και 

αύριο  να ανοίξει το θυρόφραγμα στο Ρήγιο στη θέση Α4 και να γίνει τεχνητή κατάκλιση και άλλων 

1000 στρεμμάτων. 

Σχετικά με το  άνοιγμα του θυροφράγματος του Ισαακίου  προκειμένου να πέσει η στάθμη του 

Ερυθροποτάμου στο Διδ/χο και να αποφευχθεί τυχόν πρόβλημα στον Βιολογικό του Διδ/χου δεν 

υπάρχει προς το παρόν  καμία  εισήγηση από πλευράς Δήμου Διδυμοτείχου. 

Ο  εκπρόσωπος της  Πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξ/πολης κ. Χουρτερούδης Πασχάλης ενημέρωσε το 

Σώμα ότι για την απορροή των βρόχινων υδάτων στο Διδ/χου η Πυροσβεστική έχει διαθέσει 11 

αντλίες και 2 ο στρατός οι οποίες εργάσθηκαν κάποιες ώρες και όταν ζητήθηκαν καύσιμα από το τον 

Δήμο Διδ/χου αρνήθηκε να τους προμηθεύσει με αποτέλεσμα να σταματήσουν. 

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε για εναλλακτικές λύσεις που θα μπορέσουμε να 

χρησιμοποιήσουμε για εκτόνωση του ποταμού στο νότιο τμήμα. 

Η κ. Μαυράκη  είπε ότι υπάρχει ένα θυρόφραγμα στην Κορνoφωλιά το οποίο διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ και 

το οποίο εάν το ανοίξουμε θα πλημμυρίσει το αγρόκτημα της Κορνoφωλιάς περίπου 3000 

στρεμμάτων. 

Στα Λαγυνά υπάρχει ένα θυρόφραγμα και το οποίο εάν το ανοίξουμε θα πλημμυρίσει το αγρόκτημα 

των Λαγυνών και της Λυκόφης περίπου 9000 στρεμμάτων. 
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Στο Τυχερό υπάρχει ένα θυρόφραγμα και το οποίο εάν το ανοίξουμε θα πλημμυρίσει ο Κάμπος του 

Τυχερού.  

Στη Γεμιστή υπάρχει ένα θυρόφραγμα και το οποίο εάν το ανοίξουμε θα πλημμυρίσει ο Κάμπος της 

Γεμιστής 3.000 στρέμματα. 

Στο Πέταλο υπάρχει ένα θυρόφραγμα και το οποίο εάν το ανοίξουμε θα πλημμυρίσουν 

περίπου…………………. στρέμματα 

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τον κ. Μαυράκη αύριο μηχανικοί της Δνσης να προβούν όπου 

είναι δυνατόν σε οπτικό έλεγχο των αναχωμάτων. Επίσης σε περίπτωση που χρειασθεί τις επόμενες 

ημέρες να ανοίξουμε ένα θυρόφραγμα  με απόφαση του ΣΟΠΠ να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του 

Δημάρχου της περιοχής και του ΤΟΕΒ 

                

H κα Μαυράκη ανέφερε ότι εναλλακτικά υπάρχει το θυρόφραγμα στο κάμπο του Ισσάκιου κοντά στο 

βιολογικό καθαρισμό της πόλης του Διδυμοτείχου όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες υδάτων και η 

στάθμη τους βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στη στάθμη λειτουργίας του Βιολογικού. Στο παρελθόν 

(2015) έγινε παρέμβαση και υπερυψώθηκε περιμετρικά ο χώρος του βιολογικού. 

Στην περίπτωση ανοίγματος των θυροφραγμάτων αυτών θα κατακλυστεί ο κάμπος του Ισαακιου και 

ενδεχομένως να κατακλυστούν από ποσότητες υδάτων και οι περιοχές πλησίον του σιδηροδρομικού 

σταθμού Διδυμοτείχου.Για τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχει υπάρξει προς το παρόν καμία εισήγηση 

από πλευράς του Δήμου Διδυμοτειχου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι ζητήθηκε να ανοίξουν το συγκεκριμένο θυρόφραγμα, για να 

υλοποιηθεί αύτό ως ενέργεια ζήτησε από το Δήμο την εισήγησή από την σύγκληση του ΣΤΟ του Δήμου 

έτσι ώστε να εξεταστεί η σκοπιμότητα του από το ΣΟΠΠ. 

Η κα Μαυράκη ανέφερε ότι για εναλλακτική λύση  έχουμε τα θυροφράγματα στο Ισαάκιο και κοντά στο 

βιολογικό του Διδυμοτείχου όταν υπάρχουν πολλά νερά που το ύψος του φτάνει στις εγκαταστάσεις 

του βιολογικού, και στο παρελθόν 2015 υπερυψώναμε την περίμετρο του για να μην πλημμυρίσει. Αν 

ανοίξουν τα θυροφράγματα αυτά θα πλημμυρίσει όλος ο κάμπος του Ισαακίου αλλά και τα χωράφια 

που βρίσκονται έως το σιδηροδρομικό σταθμό Διδυμοτείχου, και ότι δεν θα υπάρξει εισήγηση από το 

Δήμο Διδυμοτείχου.   Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι ζήτησαν να ανοίξουν τα θυροφράγματα αυτά, 

η κ. Μαυράκη του ζητησε να πάρουν απόφαση Σ.Τ.Ο για το θέμα ετσι ώστε να εξεταστεί η σκοπιμότητα 

του από το ΣΟΠΠ. Η κ. Μαυράκη ανέφερε ότι από πληροφορίες που τις μετέφερε η μηχανικός της 
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Περιφέρειας κ. Καραβά ότι άποψη του Δημάρχου είναι ότι πρέπει να το εισηγηθούν οι τεχνικές 

υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο  Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε αν ισχύει αυτό. Η κα Μαυράκη ανέφερε ότι 

κατά την άποψη της θα πρέπει ο Δήμαρχος να επιβλέπει την κατάσταση σε ότι αφορά τον βιολογικό 

και να είναι έτοιμος να αντιδράσει  έτσι ώστε να αποσυμφορήσει την κατάσταση. Ενημέρωσε επίσης 

ότι το σύστημα αποχέτευσης της πόλης του Διδυμοτείχου είναι παντοροϊκο και αν πλημμυρίσει ο 

βιολογικός τα νερά (λύματα + όμβρια) και θα αναβλύζουν μέσα από τα σπίτια. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε αν αυτά τα γνωρίζει ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, η κ. Μαυράκη είπε ότι 

τα γνωρίζει και είναι ενήμερος, αλλά δεν γνωρίζει γιατί δεν λαμβάνει μέτρα. Αναφέρθηκε ότι ο κ. 

Χατζηαντωνίου Σωτήρης πρόεδρος του ΤΟΕΒ Διδυμοτείχου ενημέρωσε ότι ο Δήμαρχος του είπε να 

ανοίξει τα θυροφράγματα το πρωί, όμως ρώτησε πως θα τα ανοίξει αν δεν έχει εντολή από ΣΤΟ ή 

ΣΟΠΠ. Ρώτησε επίσης την την κ. Μαυράκη τι θα γίνει με τις γεωτρήσεις στον κάμπο αν πλημμυρίσει.        

  Η κ. Μαυράκη ανέφερε ότι κάθε χειμώνα οι ΤΟΕΒ πρέπει να προστατεύουν τις γεωτρήσεις βγάζοντας 

εκτός τους πίνακες ή ότι άλλο καταστρέφεται από πλημμύρα. Ανέφερε ενδεικτικά ότι ο κ. 

Χατζηαντωνίου έχει πρόσφατα αναλάβει τον ΤΟΕΒ Διδυμοτείχου και έχουν συνεργασία και ενημέρωση 

σ’ αυτά τα θέματα όμως έχει αναλάβει μια κατάσταση που χρειάζεται καιρός για να την συμμορφώσει. 

Επίσης ανέφερε ότι τον ενημέρωσε ότι αν συμβούν τα παραπάνω υπάρχει διαδικασία, η οποία έχει 

γίνει κατά το παρελθόν από τον ΤΟΕΒ Ορεστιάδας για χρηματοδότηση από το υπουργείο. 

Ο κ. Καρίδης ρώτησε αν αυτή τη διαδικασία θα προλάβουν να κάνουν ως το Μάιο για να προλάβουν 

την σπορά. Η κ. Μαυράκη ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική πίεση επίσπευσης του 

θέματος. Ο Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε αν ανοίξει το θυρόφραγμα θα υπάρξει ζημιά στις γεωτρήσεις. 

Η κ. Μαυράκη ανέφερε ότι ναι και αφορά είκοσι έξι (26) γεωτρήσεις. Ο κος Παπαποστόλου ενημέρωσε 

ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αίτημα από πλευράς του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Συμπληρωματικά η κα Μαυράκη ανέφερε ιστορικά στοιχεία για το θυρόφραγμα νότια του βιολογικού 

από παλαιότερες πλημμύρες, το οποίο δεν άνηγε πιθανόν από βλάβη και έγινε για την αποσυμφόρηση 

της κατάστασης με τεχνική παρέμβαση. Αρχικά είχε ζητηθεί να γίνει η θράυση του με την χρήση 

εκρηκτικών, στην συνέχεια όμως έγινε με την συμβολή μηχανήματος έργου. 

Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι οι λόγοι που ζητήθηκε παλαιότερα να επέμβουν στο ανάχωμα ήταν 

γιατί υπήρχαν αρκετοί όγκοι νερού που εισέρχονταν από το ρήγμα που είχε δημιουργηθεί στην 

περιοχή των Πετράδων με κατεύθυνση Πραγγί – Ισαάκιο – θυρόφραγμα  Βιολογικού με κίνδυνο να 

υποχωρήσει από την πίεση. Διευκρίνισε ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι ίδια και τα νερά που 

βρίσκονται εντός του κάμπου είναι από όμβρους και παροχετεύσεις αυτών από την γύρω περιοχή. 
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Ανέφερε επίσης ότι αν ανοίξουν το θυρόφραγμα λόγω της υψηλής υδραυλικής πίεσης από τον ποταμό  

Έβρο αλλά και από τον Ερυθροπόταμο (βρίσκεται στην συμβολή τους), υπάρχει πιθανότητα να 

εισέρχονται νερά στον κάμπο και όχι να εξέρχονται. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι για να ληφθεί μια απόφαση που αφορά παρέμβαση, πρέπει να 

εξεταστούν οι λόγοι και τα οφέλη  που προκύπτουν μετά βέβαια και από εισήγηση του ΣΤΟ του Δήμου 

όπου μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία. 

Ο κος Παπαποστόλου τόνισε ότι ακόμα και αν γίνουν ενέργειες να ανοίξει το θυρόφραγμα αυτό δεν θα 

βοηθήσει την πόλη του Διδυμοτείχου καθώς τα νερά εντός της πόλης προέρχονται από όμβρους, οι 

οποίοι δεν παροχετεύονται στον Ερυθροπόταμο (αντλίες) και υπάρχει ο κίνδυνος να καλυφτούν από 

νερά εγκαταστάσεις του Βιολογικού και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις αποχετεύσεις 

της πόλης του Διδυμοτείχου. 

 Ο Αντιπερεφερειάρχης ρώτησε ποιος είναι υπεύθυνος για να ενημερώσει για το θέμα του Βιολογικού. 

Ο κος Παπαποστόλου έθεσε το ερώτημα αν μπορεί η κα Καραβά μηχανικός της Π.Ε Έβρου να εκτιμήσει 

την κατάσταση. Ο Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι η κα Καραβά δεν είναι υπάλληλος που εργάζεται στο 

Βιολογικό του Διδυμοτείχου και ρώτησε αν υπάρχουν μηχανικοί του Δήμου. Η κα Μαυράκη ανέφερε 

ότι δε είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας και δεν θα πρέπει να εμπλακεί μηχανικός μας. Διευκρίνισε ο 

κος Παπαποστόλου ότι η εκτίμηση που αναφέρει  έχει τη σχέση ύψους πλημμύρας με ύψος του 

εδάφους που είναι οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού, αυτό σε συνάρτηση με άλλες ανάγκες που 

υπάρχουν, όπως τα καύσιμα των αντλιών της Π.Υ. Η κα Μαυράκη απάντησε ότι αυτή η κατάσταση έχει 

εκτιμηθεί από την κα Καραβά και θα επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικά για διευκρινίσεις.  

Ο κος Χορτερούδης ανέφερε ότι αυτή τη χρονική στιγμή αντλούν νερά μόνο δύο (2) οχήματα της Π.Υ 

καθώς οι υπόλοιπες αντλίες έχουν μείνει από καύσιμα. 

Η κα Μαυράκη ενημερώθηκε από την κα Καραβά ότι για να φτάσει το ύψος του νερού που βρίσκεται 

στον Ερυθροπόταμο χρειάζεται να ανέβει ένα μέτρο για να φτάσει στο ύψος της στέγης της βάσης του 

Βιολογικού καθαρισμού. 

Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι από οπτική αναγνώριση της σήμανσης στο σταθμόμετρο της 

Γέφυρας του Ε ρυθροποτάμου από τον αξιωματικό της Π.Υ Διδυμοτείχου, η οποία  βρίσκεται στο πέντε 

και εβδομήντα (5,70) με όριο επιφυλακής το πέντε και εξήντα (5,60) και όριο συναγερμού το έξι και 

ογδόντα (6,80). Από τις αναφερόμενες  ενδείξεις και από την εκτίμηση της κας Καραβά, μπορούμε να 

πούμε ότι υπάρχει χρόνος ακόμα για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη πλημμυρικού φαινομένου. 

Επίσης ανέφερε ότι η ένδειξη του πέντε και εβδομήντα (5,70) είναι όλο το απόγευμα, το οποίο 
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μαρτυρά ένδειξη σταθερότητας. Αν υπάρξει τυχόν βροχόπτωση, αυτό μπορεί να ανατραπεί χωρίς να 

είναι δυνατόν να προδιαγράψουμε το πόσο θα ανέβει η στάθμη, αφού δεν μπορούμε να ξέρουμε την 

ένταση και την ποσότητα τυχόν όμβρων. Τη στιγμή αυτή ο Ερυθροπόταμος παρουσιάζει μια 

στασιμότητα ως προς την απορροή καθώς η υδραυλική δυναμική του ποταμού ΄Εβρου στη συμβολή 

τους είναι ισχυρή και πολύ μικρές ποσότητες νερών από τον Ερυθροπόταμο μπορούν και 

παροχετεύονται στον Έβρο. Εξετάζοντας το ενδεχόμενο βροχόπτωσης και ότι  η κατάσταση παραμένει 

ίδια, ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι πιθανόν να υπάρξουν βορειότερα στον Ερυθροπόταμο ανάλογα 

προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στην πλημμύρα του 2014-2015. 

Ο κος Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι σύμφωνα με αυτά που ακούστηκαν υπάρχει η δυνατότητα 

αναμονής αλλά και παρακολούθησης του φαινομένου, καθώς από το ΣΤΟ του Δήμου Διδυμοτείχου δεν 

υπάρχει καμία εισήγηση για οποιαδήποτε παρέμβαση. Επίσης ρώτησε για το ενδεχόμενο αν ανοίγει το 

θυρόφραγμα. 

 Η κα Μαυράκη απάντησε ότι το θυρόφραγμα λειτουργεί και όταν δοθεί εντολή μπορεί ο πρόεδρος του 

Κοινοτικού Διαμερίσματος να το ανοίξει. Στη συνέχεια η κα Μαυράκη ανέφερε ότι η απόφαση θα 

πρέπει να ληφθεί εφόσον ζητηθεί από το ΣΤΟΠ αν και η πληροφόρηση που έχει από την κα Καραβά, η 

οποία  συμμετέχει στο ΣΤΟ του Δήμου, είναι ότι δεν πρόκειται να ζητήσουν κάτι ανάλογο. 

Ο Αστυνομικός Δ/ντης Αλεξ/πολης ανέφερε ότι αν επαναλαμβάναμε ως ερώτηση τυχόν πρόθεση 

ανάλογη από το Δήμο δε θα ήταν αρνητική (σελ. 6)   

Ο κος Παπαποστόλου ζήτησε τη συνδρομή των υπηρεσιών της Αστυνομίας στην ανάγνωση των 

ενδείξεων στο σταθμόμετρο του Ερυθροποτάμου, έτσι ώστε να υπάρχει και εικόνα της στάθμης τα 

επόμενα εικοσιτετράωρα. 

 Ο  Αστυνομικός Δ/ντης Αλε/πολης ανέφερε ότι θα το αναφέρει στη Δ/νση Ορεστιάδος καθώς η 

περιοχή είναι εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της και όχι της Αλεξ/πολης. Επίσης αναφέρθηκε 

τηλεφωνικά από τον πρόεδρο της Κοινότητας Πυθίου για την ύπαρξη σε ετοιμότητα αντλίας φορητής 

μεγάλης παροχής. Ο Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε αν του ζητήθηκε να μεταφερθεί στην πόλη του 

Διδ/τειχου έτσι ώστε να μην γίνεται χρήση των μικρών αντλιών της Π.Υ, οι οποίες στην πλειοψηφία 

τους δεν αντλούν πλέον λόγω της έλλειψης καυσίμων. Επίσης ο  Αντιπεριφερειάρχης σχολίασε ότι μόνο 

με συνεργασία και αλληλοβοήθεια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δυσχερείς και δύσκολες 

καταστάσεις. Θεωρεί απαράδεκτο την μη παροχή καυσίμων στις αντλίες της Π.Υ. από το Δήμο 

Διδ/τειχου και το ότι δεν εκμεταλλεύεται ιδίους πόρους. 



7 

 

Ο κος Παπαποστόλου πρόσθεσε ότι στην εγκύκλιο των πλημμυρών αναφέρεται ότι η διάθεση μέσων 

προϋποθέτει και την υποστήριξη από αυτόν που ζητά την βοήθεια σε καύσιμα ή ότι άλλο για χρήση 

μηχανημάτων. Αν αυτό δεν συμφωνηθεί δύναται να μην υπάρξει και υποστήριξη. Το ίδιο πρόβλημα 

καυσίμων υπάρχει συνεχώς στη διάθεση των μέσων. 

Ο κος Χορτερούδης ανέφερε ότι η στάθμη στο Διδ/τειχο παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Ο 

Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε να εξεταστεί και η εξέλιξη του φαινομένου και στο νότιο τμήμα της Π.Ε 

Έβρου. 

Έγινε μια προσεγγιστική εκτίμηση της πλημμυρικής καμπύλης που λαμβάνεται από την βουλγαρική 

πλευρά και αφορά ποσότητες που εισέρχονται από τον Έβρο ποταμό. Παρουσιάζεται μια μικρή 

πτωτική τάση και εκτιμώντας μετεωρολογικές προγνώσεις, η βουλγαρική πλευρά δίνει μια μικρή 

αύξηση ποσοτήτων. Τονίζεται ότι είναι εκτιμήσεις που δε λαμβάνουν υπόψη τυχόν εμφάνιση τοπικών 

βροχοπτώσεων όπου αδυνατούμε να προγνώσουμε την αύξηση παροχής από τις υδρολογικές λεκάνες 

της ελληνικής περιοχής.   

Ο Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε ποια είναι η παροχετευτικότητα από τον ποταμό Άρδα από τα 

βουλγαρικά φράγματα. Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι σύμφωνα με τη Ρηματική  Διακοίνωση της 

Βουλγαρίας η παροχέτευση είναι πάνω από 300m3 το δευτερόλεπτο και ο ποταμός Άρδας, θα 

χαρακτήριζε κάποιος ότι είναι ¨φουσκωμένος¨ στην περιοχή της συμβολής Άρδα Έβρου Κιρίσανε 

έχουμε 875m3/sec στην διατομή. Θα υπάρξει μια μικρή πτώση και μάλλον η Τουρκία βρίσκεται σε 

κατάσταση επιφυλακής. Στη νότια περιοχή του ποταμού Έβρου κοντά στην περιοχή των Κήπων 

βρίσκεται στο 1260m3/sec. Επίσης εντοπίζεται στην περιοχή του Τούνζα από τα όργανα 

παρακολούθησης ότι περνούν 237m3/sec βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού η τουρκική πλευρά και 

διαπιστώνεται ότι στην ανακοίνωση της Βουλγαρίας η πρόβλεψη ήταν για 100m3/sec. Διαπιστώνεται 

απόκλιση στις ποσότητες. Επίσης η τουρκική υπηρεσία DSI ενημέρωσε τον κ. Χουβαρδά ότι το 

σταθμόμετρο στη Βουλγαρία στον Άρδα δε δίνει σωστές μετρήσεις και ενημερώνουν τους πίνακες από 

τις ενδείξεις των ελληνικών οργάνων επί του Άρδα. Επίσης υπάρχει πρόβλημα και στο όργανο στο 

φράγμα Θεραπειό. Αναφέρεται για εκτίμηση ότι τα αναχώματα που έχουν κατασκευαστεί στην 

τουρκική πλευρά είναι αρκετά καλά επισκευασμένα με κλίσεις πρανών 2/3 και επενδυμένα με 

λιθοριπές. Ανέφερε δε ο κος Παπαποστόλου ότι το φαινόμενο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το 

αντίστοιχο του 2010. Δηλαδή εμφανίστηκαν μεγάλες ποσότητες στο νότιο τμήμα του Έβρου και στον 

Εργίνη και στη συνέχεια στο  βόρειο τμήμα Έβρου Άρδα Ερυθροποτάμου Τούνζα.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε τι δυνατότητες έχουμε έτσι ώστε να εξετάσουμε πιθανά σενάρια 

ενεργειών. Η κα Μαυράκη ανέφερε ότι στο βόρειο και μέσο Έβρο δεν υπάρχουν ακόμα θραύσεις από 
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την πίεση στα αναχώματα. Τα όποια νερά δε  εμφανίζονται στους παρέμβριους κάμπους είναι από 

βρόχινα νερά που δε μπορούν να παροχετευτούν στον ποταμό Έβρο. Στην περιοχή της Κορνοφωλιάς 

υπάρχει ένα θυρόφραγμα (ΤΟΕΒ Κορνοφωλιάς) το οποίο αν ανοίξει θα πλημμυρίσει το αγρόκτημα της 

Κορνοφωλιάς (3.000 στρέμματα). Ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε να μεταβούν οι μηχανικοί της 

υπηρεσίας στα αναχώματα και να επιτηρήσουν την κατάσταση για να προλάβουμε τυχόν αστοχίες. 

Φυσικά όπου μπορούν να προσεγγίσουν με ασφάλεια. Στα Λαγυνά υπάρχει αντλιοστάσιο και 

θυρόφραγμα όπου πλημμυρίζουν συνολικά 9.000 στρέμματα. Στο Τυχερό στην περιοχή Δουρούτσας 

(Θυμαριά) έχει πλημμυρίσει από νερά του ρεύματος Σαραντή και συσσωρεύονται στον κάμπο χωρίς να 

παροχετεύονται στον ποταμό. Ο Κάμπος του Τυχερού είναι αρκετά στρέμματα. Επίσης υπάρχει 

περίπτωση να εισέλθουν και νερά μέσα από τον Έβρο. 

Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι είναι μεγάλη έκταση και δε μπορεί να εκτιμήσει την έκταση και 

πιθανόν να μη γεμίσει στο σύνολό του(σελ.8). Επίσης εκτιμά ότι δύσκολα θα αδειάσει από τις 

πλημμυρικές ποσότητες. Ο κος Καρύδης ανέφερε ότι ο κύριος κάμπος είναι περίπου 40.000 στρέμματα 

και ο μικρός κάμπος περίπου 8.000 – 9.000 στρέμματα. Επόμενη λύση ο κάμπος της Γεμιστής 3.000 

στρέμματα. Νοτιότερα ο κάμπος του Πετάλου 7.000 στρέμματα περίπου.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε σενάρια και λύσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν, αναλύοντας τις συνέπειες αν τα ύψος του νερού φτάσει και ξεπεράσει το ύψος 

συναγερμού. Θέλει να πιστεύει ότι δε θα υπάρξουν ρήξεις αναχωμάτων μετά από αρκετή δουλειά που 

έχει γίνει στα αναχώματα από τις προηγούμενες πλημμύρες. Επίσης ανέφερε ότι η αυτοψία και η 

παρακολούθηση της κατάστασης των αναχωμάτων να γίνεται όσο το δυνατόν με την μεγαλύτερη 

ασφάλεια και από απόσταση αν αυτό είναι δυνατόν. Η κα Μαυράκη ανέφερε ότι δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να προσεγγίσουν κάποια αναχώματα λόγω νερών, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του 

Πυθίου. 

Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι αν χρειαστεί στο μέλλον να ληφθούν αποφάσεις για άνοιγμα 

θυροφραγμάτων ή άλλων παρεμβάσεων να είναι παρόντες στα ΣΟΠΠ και οι πρόεδροι Δημοτικών 

Κοινοτήτων και ΤΟΕΒ μέσω του κου Καρυδή. Συμφώνησε ο Αντιπεριφερειάρχης και συμπλήρωσε να 

υπάρχει και η παρουσία των Δημάρχων. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα θυροφράγματα που υπάρχουν και επισκευάστηκαν και διαχειρίζονται οι 

ΤΟΕΒ : Πυθίου, Ισαακίου, Κορνοφωλιάς, Λαγυνών, Δουρούτσας Γεμιστής Πετάλου. 

Ο κος Παπαποστόλου έθεσε το ερώτημα στον Δημάρχο Διδ/τειχου για το ποιος έχει την ευθύνη 

διαχείρισης Θυροφραγμάτων κ.λ.π. Η κα Μαυράκη ανέφερε ότι το αντλιοστάσιο Ισακίου ανήκει στον 
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ΤΟΕΒ Διδ/χου το θυρόφραγμα το διαχειρίζονται ο ΤΟΕΒ  Διδ/χου αλλά δε μπορεί από μόνος του  να το 

ανοίξει σε κατάσταση πλημμύρας αλλά μετά από απόφαση του ΣΟΠΠ. Το θυρόφραγμα αυτό δουλεύει 

και ανάποδα δηλ. εισέρχονται ύδατα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι  ισχύει η απόφαση του ΣΟΠΠ 

για άνοιγμα του θυροφράγματος στο Πύθιο στο Α4 και Α5 θυρόφραγμα. Το Α5 άνοιξε σήμερα, το Α4 το 

πρωί.  

Η κα Μαυράκη ανέφερε ότι είναι τεχνικά αντίθετη η υπηρεσία της σε τεχνικές θράυσεις, αλλά 

σύμφωνη σε άνοιγμα θυροφραγμάτων, δημιουργώντας τεχνικές ζώνες πλημμυρικής εκτόνωσης, με 

αυτό τον τρόπο δεν καταστρέφονται αναχώματα. Ο κος Παπαποστόλου συμπλήρωσε ότι αυτή είναι και 

πρόταση του σχεδίου διαχείρισης πλημμύρων του Υπουργείου. Ο Αστυνομικός Δ/ντης ανέφερε ότι δε 

θα υπάρχει συναίνεση των πολιτών στο να πλημμυρίσουν οι ιδιοκτησίες τους. Ο κος Χορτερούδης 

ανέφερε ότι πρέπει να γίνονται ΣΤΟ και να παίρνονται αποφάσεις.  Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι 

αυτή είναι η ορθή λειτουργία όμως σημείωσε ότι υπάρχει η υποψία ότι αυτή είναι στο παρελθόν 

έγιναν μικροπαρεμβάσεις από ιδιοκτήτες στα αναχώματα έτσι ώστε πλημμυρίζοντας τον κάμπο 

απέφευγαν μια ανεξέλικτη πλημμύρα κάτι που όμως δεν αποδεικνύεται από πουθενά καθώς δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τέτοιες παρεμβάσεις. Για παν ενδεχόμενο καλό θα ήταν να εποπτεύονται τα 

αναχώματα από υπηρεσίες καθώς δεν επιτρέπεται η προσέγγιση σε αυτά από μη εμπλεκόμενους στην 

αντιμετώπιση της πλημμύρας. Η κα Μαυράκη ρώτησε στη συνέχεια αν υπάρχει εικόνα για την 

κατάσταση στην τουρκική όχθη.  

Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κος Χουβαρδάς με 

στελέχη της DSI ενημέρωσαν ότι έχουν προβλήματα με υψηλές στάθμες αλλά έχουν πολύ καλά νέα 

αναχώματα που αντέχουν. Όπου έχουν πρόβλημα πλημμυρίζουν εκτάσεις, όπου έχουν καλλιέργειες 

κυρίως με ρύζια δε τους προβληματίζει. Σε μπορούν να όμως να ελέγξουν τις υπερχειλίσεις στους 

ποταμούς Τούνζα και Εργίνη.(σελ.11) Τονίστηκε δε ότι έχουν ενισχύσει κατασκευαστικά τα αναχώματά 

τους. Ο κος Παπαποστόλου συνέχισε λέγοντας ότι εκτίμησή μας είναι η επισκευές που 

πραγματοποιήσαμε από την τελευταία πλημμύρα στα αναχώματα αντέχουν στις νέες υδραυλικές 

πιέσεις. Όμως η επιτήρηση και η συνεχής παρακολούθηση είναι σημαντική πράξη έτσι ώστε να υπάρχει 

συνεχής εικόνα της επικρατούσας κατάστασης. 

Η κα Μαυράκη ρώτησε τι γίνεται με το μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα της Πολιτικής Προστασίας για 

την χρήση του για επιτήρηση.   Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι δε μπορεί να πετάξει καθώς δεν έχει 

αντικατασταθεί η χαλασμένη μπαταρία του λόγω έλλειψης χρημάτων και αντίστοιχου κωδικού. Επίσης 

δεν έχει πιστοποιηθεί κανένας από την υπηρεσία ως χειριστής για να αναλάβει την πτήση του. Η κα 
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Μαυράκη ανέφερε ότι η χρήση τέτοιου αεροχήματος θα εξασφάλιζε σε μεγάλο ποσοστό την οπτική 

αναγνώριση στα αναχώματα με μεγάλη ασφάλεια.  

 

Ο κος Παπαποστόλου ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι τα αναχώματα και όπως αναφέρει και το 

σχέδιο διαχείρισης πλημμυρών του Υπουργείου, χρειάζεται να κατασκευαστούν από την αρχή. Επίσης 

υπάρχει και συντονισμός αρμόδιων φορέων στην διαχείριση του ποταμού και αυτό καθιστά δυσχερή 

την συνεννόηση αλλά και τις δράσεις εντός της πλημμυρικής ζώνης. 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης επανέλαβε τα σύνολα των γεγονότων έως σήμερα δηλ. το άνοιγμα 

των θυροφραγμάτων στην περιοχή του Πυθίου και ενημέρωσε για την πιθανή εξέλιξη του φαινομένου 

βάσει των υδρογραφικών στοιχείων και διακοινώσεων που υπάρχουν από τη βουλγαρική πλευρά, 

όπου προσδιορίζει ότι το μέγιστο της υδραυλικής καμπύλης στην περιοχή του βορείου Έβρου 

εντοπίζεται στις 28 Μαρτίου. Τόνισε δε ότι πρέπει να εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια δράσης 

αντιμετώπισης του φαινομένου είτε με τεχνητές κατακλίσεις είτε ότι άλλη τεχνητή παρέμβαση 

μπορούμε να εκτελέσουμε, καθώς όλος ο αγροτικός κόσμος των παρέμβριων περιοχών ανησυχεί και 

δεν επιθυμεί να υπάρξουν γεγονότα όπως αυτό τις προηγούμενες πλημμύρες  2014 – 2015, όπου και 

μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει αποδέκτες των όποιων αποζημιώσεων είχαν δικαίωμα. Πρέπει με την 

όποια θυσία να μην υπάρξουν ανεξέλεγκτες θραύσεις αναχωμάτων και όπου χρειάζεται να 

αποφευχθούν με τεχνητές κατακλίσεις, ανοίγοντας θυροφράγματα. Αυτό να επιδιωχθεί καθώς με αυτή 

την αντιμετώπιση εξασφαλίζεται οι μικρότερες ζημιές στην αγροτική γη αλλά και στις υποδομές της. 

Στη συνέχεια ρώτησε την κα Μαυράκη ποιες άλλες τεχνικές λύσεις στο σύνολό του ποταμού έχουμε για 

τη διαχείριση του πλημμυρικού φαινομένου. Ζήτησε να μάθει αν στην περιοχή του Πυθίου υπάρχουν 

άλλα θυροφράγματα για να εκτονώσουν, όσο το δυνατόν, την κατάσταση. Έχει δοθεί (εντολή) να 

ανοιχτούν τα θυροφράγματα του Πυθίου και αύριο επέμβαση στο θυρόφραγμα στην κοινότητα 

Ρηγίου. Σύνολο στρεμμάτων που θα πλημμυρίσουν 7.500 στρέμματα περίπου.(Α5, Α4 θυροφράγματος  

Ρηγίου ανοίγω) Επίσης καθώς η στάθμη στον ποταμό είναι ανοδική και το μέγιστο ύψος υπολογίζεται 

να εμφανιστεί περίπου στις 28 Μαρτίου ίσως και στις 29 ή 30. Ρώτησε την κα Μαυράκη ποιες άλλες 

ενέργειες μπορούν να κάνουν για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

  Ο κ. Αντιπεριφερειάρχη ευχαρίστησε τα μέλη του ΣΟΠΠ για τη συμμετοχή τους και κήρυξε τη λήξη του 

ΣΟΠΠ 

  

             Ο πρόεδρος  του Σ.Ο.Π.Π 
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        Αντιπεριφεριάρχης Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

 

                         Πέτροβιτς  Δημήτριος 


