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                   Αθήνα  19-12-2017     

                  Αρ. Πρωτ. 3180 
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 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων 

                      

 

 Επισυνάπτεται: Πίνακας Κοινοποιήσεων  

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 106/4-10-2017 Ερώτηση 

           β) Η με αριθμό πρωτ. 487/17-10-2017 Ερώτηση   

 

 

Σε απάντηση των (α) και (β) σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από  

τους Βουλευτές που αναφέρονται στον πίνακα κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουμε ότι ως προς τα ζητήματα 

που τίθενται, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Σαμοθράκης, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση και μελλοντική 

θωράκιση του νησιού.  

 

Το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εστιάζει στους παρακάτω άξονες: 

• Μελέτες και έργα για την αντιδιαβρωτική/αντιπλημμυρική προστασία, την αναδάσωση και για 

τεχνικές υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών.  

Αρχικό άξονα παρέμβασης αποτελεί η διαχείριση του δασικού οικοσυστήματος για την 

αντιμετώπιση της διάβρωσης μέσω αντιδιαβρωτικών έργων και αναδασώσεων που θα ενισχύσουν 

τη βλάστηση. 

Οι αντιδιαβρωτικές μελέτες θα εκπονηθούν από τις δασικές αρχές της ΠΕ Έβρου και τη 

Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ). Οι μελέτες θα καλυφθούν με 

ίδια μέσα με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΝ των απαραίτητων εξόδων μετακινήσεων και υπερωριών. 

Στόχος είναι η συγκράτηση των εδαφών για τη μείωση των φερτών υλικών και την πρόκληση 

καταστροφών.  
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Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων είναι: Ιανουάριος 2018 για την 

ολοκλήρωση των μελετών, Φεβρουάριος 2018 για την έγκριση χρηματοδότησης και Αύγουστος 

2018 για την παράδοση του έργου. Ενώ ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 123.000 €.  

Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να εντείνει τη διάβρωση του εδάφους και να 

επιφέρει περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι το χωρίς έλεγχο camping, ακόμα και εκεί που υπάρχει 

μια υποτυπώδης οργάνωση της δραστηριότητας. Από την άλλη, ο περιπατητικός τουρισμός είναι 

σημαντική χρήση του δασικού οικοσυστήματος.  

Για το λόγο αυτό αναλαμβάνονται 2 δράσεις : 

- Υποστήριξη του δήμου για την αδειοδότηση των περιοχών camping που διαθέτει.  

- Χρηματοδότηση ορειβατικών / πεζοπορικών μονοπατιών που θα βελτιώσουν της δράσεις 

οικοτουρισμού και τις υποδομές τουρισμού του  νησιού (Τα ορειβατικά/πεζοπορικά 

μονοπάτια προωθούν την ανάπτυξη του οικολογικού-περιβαλλοντικού τουρισμού και για τη 

Σαμοθράκη έχει εγκριθεί η μελέτη μονοπατιών από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης. Η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο). 

 

Όσον αφορά την αναδάσωση στο νησί ήδη υπάρχει μια μελέτη αναδάσωσης έτοιμη που μπορεί να 

εφαρμοστεί στην περιοχή.  Ωστόσο, απαιτείται μια ακόμα μελέτη αναδάσωσης που θα γίνει με ίδια 

μέσα από τις δασικές αρχές της ΠΕ Έβρου και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης (ΑΔΜΘ).  

Το κόστος υλοποίησης τόσο των αντιδιαβρωτικών έργων, όσο και των έργων αναδάσωσης μπορεί 

να καλυφθεί από τον ΣΑΕ των φυσικών καταστροφών της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενώ το 

χρονοδιάγραμμα για τα έργα αναδάσωσης είναι: Ιανουάριος 2018 για τις μελέτες, Φεβρουάριος 

2018 για την έγκριση χρηματοδότησης και Αύγουστος 2018 για την παράδοση του έργου. 

 

• Διαχειριστική μελέτη δάσους και διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης, για την οργάνωση των 

δραστηριοτήτων και για την ενίσχυση του εισοδήματος του πρωτογενούς τομέα. 

Σημαντική θεωρείται η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης του (δημοτικού) δάσους για να επιτευχθεί η 

ανάπτυξή του και η παροχή υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία, κάτι που θα μειώσει και την πίεση για 

παράνομη υλοτόμησή του. Η μελέτη θα γίνει πιλοτικά για πρώτη φορά με απλοποιημένες 

προδιαγραφές διαχειριστικών μελετών που θα εκδοθούν την άνοιξη του 2018 από το ΥΠΕΝ. Το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης είναι ο Αύγουστος 2018 και η χρηματοδότηση μπορεί να 

γίνει από το ΣΑΕ φυσικών καταστροφών της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

Σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ προωθούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την επίσπευση της 

προκήρυξης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης για το Δήμο Σαμοθράκης βάσει των προβλέψεων 

της ΚΥΑ 1058/71977 (ΦΕΚ Β’ 2331) της 7
ης

 Ιουλίου 2017 (Καθορισμός των Προδιαγραφών και του 
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Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 

4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α')). Ούτως ώστε να επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή των εκτάσεων, η ορθολογική 

άσκηση της βόσκησης και η εξασφάλιση των ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους. 

 

 

• Ένταξη της περιοχής Natura του νησιού σε φορέα διαχείρισης περιβάλλοντος, οριοθέτηση όλων 

των προστατευόμενων περιοχών, εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και ΠΔ για τις 

χρήσεις γης, στοχεύοντας στη δημιουργία πρόσθετου τοπικού προϊόντος και εργασίας συμβατό 

με το οικολογικό απόθεμα του νησιού.  

Απαραίτητη  παρέμβαση θεωρείται  η ένταξη σε διαχείριση των περιοχών Natura της Σαμοθράκης, οι 

οποίες καταλαμβάνουν πάνω από το 85% της έκτασης του νησιού. Οι περιοχές αυτές δεν 

διαχειρίζονταν από κάποιον φορέα διαχείρισης, μέχρι σήμερα. Με το νέο Νόμο του ΥΠΕΝ για τους 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ο οποίος είναι ήδη σε διαβούλευση στο Opengov, 

εντάσσεται η περιοχή Natura του νησιού στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. 

Επιπλέον, για τις περιοχές αυτές έχει ήδη γίνει διεθνής διαγωνισμός για την  εκπόνηση Ειδικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης  αλλά και για να καθοριστούν επιτρεπτές χρήσης ανά ζώνη προστασίας. Το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την ένταξη των περιοχών είναι ο Δεκέμβριος 2017, ενώ για την 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη θα εκπονηθεί έως το 2019, με χρηματοδότηση του ΥΠΕΝ. 

 

• Υποστήριξη των αποχετευτικών έργων και  έργων επεξεργασίας λυμάτων. 

Το ΥΠΕΝ υποστηρίζει το Δήμο Σαμοθράκης στην ένταξη, χρηματοδότηση και δημοπράτηση το έργου 

επεξεργασίας λυμάτων στην Καμαριώτισα και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. 

 

• Προγραμματισμός έργων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.  

 Όσον αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, η Σαμοθράκη στερείται υποδομών διαχείρισής τους 

και αναγκάζεται να μεταφέρει τα απορρίμματά της διά θαλάσσης και ξηράς στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής 

μέσω Σταθμού Μεταφόρτωσης που διαθέτει. Αυτό αποτελεί οικονομική επιβάρυνση του Δήμου από 

την μεταφορά των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων. Προωθείται η οικονομική ενίσχυση για 

την επιδότηση της μεταφοράς για το διάστημα μέχρι την κατασκευή των προβλεπόμενων από τον 

σχεδιασμό υποδομών. 

Στη Σαμοθράκη προβλέπεται Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής 

Ταφής Υπολείμματος της επεξεργασίας και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διαλογής στην πηγή 

ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων (3 Πράσινα Σημεία, καφέ κάδος, εξοπλισμός συλλογής, 

ματαφοράς και επεξεργασίας) τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ-ΑΜΘ). 

Ο ΧΥΤΥ και η ΜΕΑ Σαμοθράκης και γενικότερα η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων στο νησί δεν 

μπορούν να δημοπρατηθούν αν δεν προηγηθεί ωρίμανση (μελέτες, αδειοδότηση) και ένταξη των 
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έργων στο ΠΕΠ-ΕΣΠΑ. Για το σκοπό αυτό (μελέτες ωρίμανσης), έχει υποβληθεί αίτημα 

χρηματοδότησης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (πρόσκληση 2242) ποσού 273.664 ευρώ, η οποία αξιολογείται και 

πολύ σύντομα θα εγκριθεί (μετά από αξιολόγηση του κόστους).  

Ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει να λυθεί επίσης  είναι η χωροθέτηση του ΧΥΤΥ (ύπαρξη ρεμάτων στην 

περιοχή). Απαραίτητη είναι η υποβοήθηση από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

(ΔΙΠΕΧΩ, Δνση Υδάτων), και για το λόγο αυτό το ΥΠΕΝ έχει ήδη ζητήσει τη συνεργασία των 

Υπηρεσιών. 

• Φύλαξη της περιοχής 

Σημαντική είναι η τήρηση των ρυθμίσεων χρήσης των παραπάνω περιοχών όταν ολοκληρωθούν οι 

μελέτες. Σε αυτό θα παίξουν ρόλο και οι δύο δασοφύλακες των Δασικών Αρχών ΠΕ Έβρου, των 

οποίων η παρουσία θα εξασφαλιστεί μόνιμα.  

Η φύλαξη όμως είναι δύσκολη επειδή το όχημα που έχουν στη διάθεσή τους είναι παλιό και 

δυσλειτουργικό.  

Το ΥΠΕΝ έχει ήδη προωθήσει τη χρηματοδότηση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης με 30.000 € για 

την απόκτηση οχήματος και στις αρχές του έτους, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα υπάρχει 

ένα σύγχρονο όχημα, κατάλληλο για τις συνθήκες τις περιοχής,  που θα εξυπηρετεί τους 

δασοφύλακες του νησιού και επιπλέον κλιμάκια φύλαξης που θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση 

Δασών Έβρου. 

 

• Ένταξη της Σαμοθράκης στις πλημμυρόπληκτες ζώνες 

Το ΥΠΕΝ έχει ήδη δρομολογήσει  ρύθμιση ώστε να μπορεί η Σαμοθράκη να μοριοδοτείται, για την 

υλοποίηση έργων πρόληψης καταστροφών,  κατ’ αντιστοιχία με άλλες περιοχές που είχαν στο 

παρελθόν πληγεί από τις πλημμύρες, παρότι το προσχέδιο της σχετικής μελέτης είχε δημοσιοποιηθεί 

πριν από το πρόσφατο καταστροφικό πλημμυρικό γεγονός. 

 

 

Επιπλέον, ανάμεσα στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ είναι και η αξιολόγηση και διαχείριση του 

κινδύνου των πλημμυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010) 

«Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, 

το ΥΠΕΝ είναι το επιτελικό Υπουργείο ως προς τα θέματα που σχετίζονται με τη δασοτεχνική διευθέτηση 

χειμάρρων και την υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας.  
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Σύμφωνα με την Οδηγία η διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης του κινδύνου πλημμυρών 

υλοποιείται σε τρία στάδια: 

� Την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας (Προκαταρκτική Αξιολόγηση) για τις 

λεκάνες απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα 

πλημμύρας (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας).  

� Την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες 

Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, που προέκυψαν από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση, 

στους οποίους αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, 

οικονομική δραστηριότητα, εγκαταστάσεις, κ.λπ.).  

� Την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας. 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε την υποχρέωση που αφορά στο πρώτο Στάδιο της 

Οδηγίας και όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες - καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν 

(ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις καθώς και τα αποτελέσματα 

της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR, http://maps.ypeka.gr, και στη βάση 

δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) 

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods.  

Επίσης, εκπονεί μελέτες κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, Χαρτών Κινδύνων 

Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού για τα 

Υδατικά Διαμερίσματα όλης της χώρας. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) 

Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των 

Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο σχετικό 

ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.floods.ypeka.gr και στη βάση δεδομένων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) 

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/(Reportnet).  

Στην παρούσα φάση εκπονούνται τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας τα οποία, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, το πρόβλημα 

της διαχείρισης του κίνδυνου πλημμύρας με έμφαση: 

� στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη 

υγεία, το περιβάλλον (οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, παράκτιες ζώνες κ.λπ.), τη πολιτιστική 

κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα,  

� σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας, 
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� στα αναγκαία κατασκευαστικά και μη μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, μεταξύ των 

οποίων και μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και παράκτιων 

περιοχών.  

Στόχος κάθε Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας είναι η κατάρτιση ενός Προγράμματος 

Μέτρων που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης και διακρίνονται με βάση τις προδιαγραφές της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των καθοδηγητικών κειμένων σε τέσσερις βασικές ομάδες: Πρόληψη, 

Ετοιμότητα, Προστασία και Αποκατάσταση. Στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων δύναται να 

περιλαμβάνονται δράσεις για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, τη βελτίωση της 

ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε 

περίπτωση πλημμύρας. 

Τα Προκαταρκτικά Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας έχουν καταρτιστεί και έχουν 

αναρτηθεί για Δημόσια Διαβούλευση στον  ιστότοπο του ΥΠΕΝ (floods.ypeka.gr). Επιπλέον, στο πλαίσιο 

της Δημόσιας Διαβούλευσης η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει διοργανώσει και υλοποιήσει, σε 

συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις κεντρικές πόλεις 

των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας Ημερίδες για τη διαβούλευση και τη συλλογή παρατηρήσεων 

και απόψεων από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και το κοινό. 

Στη Σαμοθράκη, η οποία ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (ΥΔ 12), δεν καθορίστηκε  κάποια 

Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με βάση τα κριτήρια της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 

Κινδύνων Πλημμύρας [Σημαντικά Ιστορικά Συμβάντα έως το 2012 + θέσεις προσχωματικών αποθέσεων + 

έδαφος με κλίση μικρότερη από 2% + Περιοχές με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές 

πλημμύρες όπως πόλεις και οικισμοί - βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες - γεωργικές εκτάσεις με 

σημαντική οικονομική αξία - προστατευόμενες περιοχές - μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς - υποδομές 

(οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, μεγάλα φράγματα)] όπως 

περιγράφονται στην σχετική έκθεση http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR) . 

Σημειώνεται ότι  οι καταγραφές των πρόσφατων πλημμυρικών συμβάντων θα αξιολογηθούν από 

την Ειδική Γραμματεία Υδάτων κατά τη φάση επικαιροποίησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 

Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν καταληκτική ημερομηνία το 2018 και εφόσον απαιτηθεί θα 

επαναπροσδιοριστούν οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των ΣΔΚΠ γνωστοποιήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων πλημμυρικά συμβάντα εκτός των ΖΔΥΚΠ για τα οποία απαιτείται ο προγραμματισμός και 

υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων αξιοποιώντας κυρίως τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 

2014-2020. 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων και το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας προγραμματίζει την ανάπτυξη μιας διαδικασίας μέσω της λειτουργίας των 

Ομάδων Εργασίας  της υπ.αριθμ. 160817/20.12.2016 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και 
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Υπουργού  ΠΕΝ. Η ανωτέρω διαδικασία θα ενσωματωθεί κατά την οριστικοποίηση των ΣΔΚΠ μετά την 

ολοκλήρωση και της διαβούλευσης των αντίστοιχων ΣΜΠΕ. 

Σχετικά με τη σύνταξη Σχεδίου Ύδρευσης, στο εγκεκριμένο Σχέδιο Λεκάνης Απορροή Ποταμών 

Θράκης, όπως επίσης και στο προσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση ενόψει της αναθεώρησής τους 

προβλέπεται, η Σύνταξη ή η επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης. Στη σύνταξη γενικών σχεδίων 

ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα 

προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Tα 

Σχέδια (Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα 

με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των 

προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας 

όπως έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη 

σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι, α) Η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), η Περιφέρεια, ο Δήμος.  

Επίσης για το Δήμο Σαμοθράκης έχουν εκδοθεί τέσσερις άδειες υδροληψίας με συνοδά έργα που 

επιλύουν σε σημαντικό βαθμό την παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Αυτά είναι: 

1.«Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Χρήσης Νερού και Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, στον 

ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, για το έργο "Υδρομάστευση έξι πηγών, μίας γεώτρησης, ανόρυξη μίας γεώτρησης 

και των συνοδών έργων (αντλιοστάσια, δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς κ.α.)" για υδρευτική χρήση, στις 

θέσεις «Σωτερά», «Ασκάμνες», «Βρυσά Ι», «Βρυσά ΙΙ», «Αγ.Γεώργιος», «Βαράδες», «Σκλαβούνα», 

«Κουφόπετρο» στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης, του Ν. Έβρου, για την ύδρευση των οικισμών 

"Χώρα" και "Αλώνια"». 

2.«Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού, στον ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, για το έργο "Υδρομάστευση πηγής και 

των συνοδών έργων (αντλιοστάσιο, δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς κ.α.)" για υδρευτική χρήση, στη θέση 

"Αγ. Αντώνιος", για την υδροδότηση των κατασκηνώσεων του Δήμου Σαμοθράκης, της Π.Ε. Έβρου». 

3.«Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Χρήσης Νερού και Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, στον 

ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, για το έργο "Υδρομάστευση δύο πηγών, κατασκευή νέας υδρομάστευσης πηγής 

και των συνοδών έργων (αντλιοστάσια, δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς κ.α.)" για υδρευτική χρήση, στις 

θέσεις "Γρηγοράκης" και "Σβότανα", στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης, του Ν. Έβρου, για την 

ύδρευση του οικισμού "Πέρα Θέρμες"». 

4.«Χορήγηση Ενιαίας Άδειας χρήσης νερού-εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στον ΔΗΜΟ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, για το έργο "Υδρομάστευση μίας πηγής, ενός πηγαδιού, ανόρυξη μίας γεώτρησης και των 

συνοδών έργων (αντλιοστάσια, δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς κ.α.)" για υδρευτική χρήση, στις θέσεις 

«Λάκκωμα», «Μαντάλ Παναγιά» και «Αφέτκο», στην περιοχή του Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης, 

της Π.Ε. Έβρου, για την ύδρευση του οικισμού "Λακκώματος"». 
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Τα οποία δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων από φερτά υλικά και γενικά υλικά, 

σύμφωνα με το άρθρο 204 του Νόμου 3852/2010 αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Σαμοθράκης, αφού  

έχει την ιδιότητα του νησιωτικού δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας θα πρέπει να αποταθεί με αντίστοιχο 

αίτημα στην αιρετή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που επίσης σύμφωνα με το άρθρο 186 

του ίδιου νόμου, έχει την ίδια αρμοδιότητα. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, η εκπόνηση, εποπτεία, έλεγχος και 

έγκριση τεχνικών μελετών των αντιπλημμυρικών υποδομών εθνικής σημασίας είναι αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενώ σε τοπικό επίπεδο ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και 

συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Για όλες τις υπόλοιπες 

παραμέτρους των ζητημάτων που τίθενται στις Ερωτήσεις αρμόδια για την ενημέρωση της εθνικής 

αντιπροσωπείας είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών προς το οποίο 

κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο με αντίγραφα των Ερωτήσεων.  

 

 

                         Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 

 

 

    

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Σελίδες απάντησης: 9 

Σελίδες συνημμένων:  

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 9 
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Πίνακας Κοινοποιήσεων  

1. Βουλευτές κ.κ. 

- Γκαρά Αναστασία 

- Αραχωβίτη Σταύρο 

- Βαρδάκη Σωκράτη 

- Γάκη Δημήτρη 

- Γιαννακίδη Στάθη 

- Γκιόλα Ιωάννη 

- Δημαρά Γεώργιο 

- Ζεϊμπέκ Χουσείν 

- Θελερίτη Μαρία 

- Καββαδία Αννέτα 

- Καΐσα Γεώργιο 

- Καφαντάρη Χαρά 

- Μηταφίδη Τριαντάφυλλο 

- Μιχελογιαννάκη Ιωάννη 

- Μουμουλίδη Θέμη 

- Ουρσουζίδη Γεώργιο 

- Πάντζα Γεώργιο 

- Παρασκευόπουλο Νικόλαο 

- Παυλίδη Κώστα 

- Ρίζο Δημήτρη 

- Σαρακιώτη Ιωάννη 

- Τσόγκα Γεώργιο 

- Αντωνίου Χρήστο 

- Αυλωνίτου Ελένη 

- Βάκη Φωτεινή 

- Δημητριάδη Μίμη 

- Ηγουμενίδη Νικόλαο  

- Καρασαρλίδου Φρόσω 

- Μανιό Νικόλαο 

- Μορφίδη Κωνσταντίνο 

- Μπάρκα Κωνσταντίνο 

- Ξυδάκη Νικόλαο 

- Παπαδόπουλο Νικόλαο 

- Σεβαστάκη Δημήτριο 

- Σέλτσα Κωνσταντίνο 

- Σιμορέλη Χρήστο 

- Στογιαννίδη Γρηγόριο 

- Τζαμακλή Χαρίλαο 

- Τζούφη Μερόπη   

2. Υπουργείο Εσωτερικών   

(με αντίγραφα των Ερωτήσεων) 

3. Υπουργείο Οικονομικών 

4. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
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