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Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης συνήλθε σε σύσκεψη την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 και
ώρα 12:00µ.µ. µετά από πρόσκληση του προέδρου µε θέµα:
«Σχεδιασµός και ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιµετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισµικών Φαινοµένων».
Παρόντες ήταν :
Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραλίδης Φώτης
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ζαγναφέρης Κων/νος
Εκπρόσωπος του ∆ήµου Ξάνθης κ. Σπυριδόπουλος Ν. & Τερζόγλου Μ.
Εκπρόσωπος του ∆ήµου Αβδήρων κ. Μακρής Αθανάσιος & Κοσεϊδης Εµµ.
Εκπρόσωπος του ∆ήµου Μύκης κ. Τσαµπάζ Ριτβάν
Εκπρόσωπος του ∆ήµου Τοπείρου κ. Σιαµίδης Ιωάννης
Προϊστάµενος ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Μ.Θ. κ. Μαµαρίκας Χρ. &
Μανούσης Ελευθ. & Καρακώτσογλου Μιχ.
Αν. Προϊστάµενος ∆/νσης Πολ.Προστασίας Α.Μ.Θ. κ. Παπαλεξίου ∆ηµ.
Εκπρόσωπος Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ξάνθης κ. Καφούτης Γ.
Εκπρόσωπος Αστυνοµικής ∆/νσης Ξάνθης κ. Κρουσταλλίδης Χρήστος
Εκπρόσωπος 4ου Σώµατος (XXV) κ. Βιβρόπουλος Κων/νος
∆ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοµού Ξάνθης κ.Καλογουλίδης Χρ. &
Υ/της Γκίγκης Χρήστος
Υ/της Υπολιµεναρχείου Λάγος κ. Βασιλειάδης Νίκος
Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ Κεσσάτης Αθανάσιος
Εκπρόσωπος ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης κ. Κολώνιας Άγγελος
Επρόσωπος ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Π. Ε. Ξάνθης κ. Αποστολίδης Νίκος
Από τις Εθελοντικές Οµάδες παρευρέθηκαν :
Σαµαρείτες ΕΕΣ κ.Ζεκί Μεµέτ Αλή
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Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης κ. Χατζόπουλος Αναστάσιος
Ακόµη παρευρέθηκαν και οι:
Εκπρόσωπος ∆ΕΥΑΞ κ.Τσέπελης Εµµανουήλ
Εκπρόσωπος της ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Τσιτσέλης Νικόλαος
Εκπρόσωπος Α΄βάθµιας κ. Κουτσούµπας Πασχάλης
Εκπρόσωπος Β΄βάθµιας κ. Ζηκούδης Χρήστος
Εκπρόσωπος ∆/νσης Αγρ. Ανάπτυξης Τσιφουτίδου Μαργ. & Γκαζινος Κ.
Εκπρόσωπος ∆/νσης ∆/κου Οικονοµικού ∆ερµενούδη Παναγιώτα
Εκπρόσωπος Τµήµατος Περιβάλλοντος κ.Ακριτίδου Σοφία
Σήµερα 22 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ.
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε θέµα σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµικών
φαινοµένων, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης υπό την προεδρεία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραλίδη.
Τα θέµατα ηµερησίας διάταξης σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην
πρόσκληση της σύσκεψης είναι τα παρακάτω:
1. Παρουσίαση του µνηµονίου ενεργειών για την αντιµετώπιση
σεισµών το οποίο συντάχθηκε από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας
Ξάνθης και αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
2. ∆ιενέργεια προσεισµικού ελέγχου σε δηµόσια και κοινωφελούς
χρήσης κτίρια (στάδιο υλοποίησης – ενέργειες για την ολοκλήρωσή
του).
3. Προσδιορισµός και έγκριση προτεινόµενων χώρων καταφυγής,
καταυλισµού, µεταστέγασης κρίσιµων υπηρεσιών.
4. Καταγραφή των επιχειρησιακά έτοιµων πόρων (ανθρώπινο δυναµικό
και µέσα).
5. Προγραµµατισµός για τη διενέργεια επιχειρησιακών ασκήσεων επί
χάρτου ή πεδίου για σεισµό, µε τις οποίες επιτυγχάνεται: η
αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων, ο έλεγχος των υφιστάµενων σχεδίων
έκτακτής ανάγκης, η εκπαίδευση των εµπλεκόµενων κλπ.
6. Σχεδιασµός και διαδικασίες µεταβατικής στέγασης πληγέντων
(άµεση και προσωρινή στέγαση) ανάλογα µε τα τοπικά
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού (εµπλεκόµενοι
κεντρικοί φορείς – Υπουργεία).
7. Προσδιορισµός χώρων προσωρινής εναπόθεσης µπαζών µετά από
σεισµό.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραλίδης αφού καλωσόρισε όλους τους
παρευρισκοµένους ανέφερε τους λόγους που γίνεται η σύσκεψη, µεταξύ
των οποίων η παρουσίαση του µνηµονίου ενεργειών που συνέταξε το
Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Ξάνθης για την αντιµετώπιση των σεισµών,
η συζήτηση για το θέµα του προσεισµικού ελέγχου κυρίως ∆ηµοσίων
κτιρίων, ο προσδιορισµός και η έγκριση χώρων καταφυγής – καταυλισµού
και µεταστέγασης κρισίµων υπηρεσιών.
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Επίσης καταγραφή των µέσων και του ανθρωπίνου δυναµικού, ο
προσδιορισµός και η διενέργεια των επιχειρησιακών ασκήσεων όπως για
παράδειγµα η άσκηση που πραγµατοποίησε πριν µερικά χρόνια η Πολιτική
Προστασία Ξάνθης σε σχολείο στην περιοχή του καζίνου.
Θα συζητηθούν επίσης ο σχεδιασµός και οι διαδικασίες αποκατάστασης και
µεταστέγασης των πληγέντων και τέλος οι χώροι
εναπόθεσης των
µπαζών που θα προκύψουν από την καταστροφή κτιρίων, υποδοµών κλπ.
Στη συνέχεια ο κ. Αντιπεριφερειάρχης έκανε µια αναφορά σε προσωπικό
επίπεδο λέγοντας ότι αυτή θα είναι το πιθανότερο από τις τελευταίες
φορές συνεδρίασης του ΣΟΠΠ υπό τη δική του προεδρία και ευχήθηκε να
µη χρειαστεί έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου. Από το Σεπτέµβριο θα
προεδρεύει η νέα διοίκηση µε πρόεδρο τον κ. Ζαγναφέρη ο οποίος
παρεµβαίνοντας ευχήθηκε και αυτός να µη χρειαστεί έκτακτη συνεδρίαση
του οργάνου, ενώ το έργο που ήδη υπάρχει θα συνεχιστεί όπως πάντα µε
βελτιώσεις.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Πολ.Προστασίας ∆ηµήτρης
Παπαλεξίου αφού πήρε το λόγο ζήτησε από τον ∆/ντη της Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κ. Μαµαρίκα να κάνει ένα
χαιρετισµό και στη συνέχεια να γίνει η παρουσίαση του µνηµονίου
ενεργειών από τον κ. Καφούτη του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της
Ξάνθης, για να ακολουθήσει ένας γόνιµος διάλογος.
Ο κ. Μαµαρίκας αφού χαιρέτισε όλους, παρουσίασε τους συνεργάτες
του που παρευρέθηκαν και αυτοί στη σύσκεψη και συνέχισε τονίζοντας το
πόσο σηµαντικές είναι οι διαδικασίες σύγκλισης των συντονιστικών
οργάνων. Επίσης ανέφερε ότι όταν ο ΟΑΣΠ έστειλε σχετική εγκύκλιο για
τη σύγκλιση των συντονιστικών οργάνων, πολύ λίγοι φορείς ήταν εκείνοι
που ανταποκρίθηκαν. Σε αυτούς τους λίγους φορείς συµπεριλαµβάνεται η
Π.Ε. Ξάνθης και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Από τις δώδεκα
Περιφερειακές Ενότητες και τους εξήντα ∆ήµους στην αρµοδιότητα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης υπήρχε πολύ µικρή συµµετοχή στη σύγκλιση
των οργάνων.
Ο ίδιος ανέφερε ότι γνωρίζει τη δουλειά που έχει κάνει το Τµήµα
Πολιτικής Προστασίας της Ξάνθης στο συγκεκριµένο θέµα των σεισµών,
κάτι που θα φανεί και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Τόνισε επίσης ότι πριν δύο µήνες είχε γίνει µια πολύ γόνιµη συζήτηση για
την αντιπυρική περίοδο χωρίς να έχουν προκύψει ιδιαίτερα προβλήµατα,
όµως πιστεύει ότι από πλευράς Περιφερειακής Ενότητας θα υπάρχει άµεση
ετοιµότητα σε προβλήµατα που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Ο
Αντιπεριφερειάρχης έθεσε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης κάτι πολύ
σηµαντικό, όµως το βασικό ζήτηµα που θα πρέπει να συζητηθεί είναι η
«ετοιµότητα» η οποία επηρεάζεται από διάφορες παραµέτρους.
Παρά το ότι ο επίσηµος Φορέας του κράτους για θέµατα αντισεισµικής
προστασίας, ο ΟΑΣΠ, ενεργοποιείται σε θέµατα πρόληψης, µέσα από τη
συνεργασία την οποία οφείλει να έχει µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας επέρχεται ένας πολύ καλός συντονισµός και αντιµετωπίζονται
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από κοινού τα θέµατα της αντισεισµικής προστασίας. Αυτό αποτελεί µια
ιδιαιτερότητα στον τοµέα αντιµετώπισης των σεισµών, δηλαδή η
συνεργασία των Φορέων µε τον ΟΑΣΠ σε θέµατα αντισεισµικού
σχεδιασµού και προστασίας.
Ένα άλλο που πρέπει να ειπωθεί είναι ότι τα θέµατα ετοιµότητας έχουν µια
συγκεκριµένη ατζέντα, όπως ο προσεισµικός έλεγχος των κτιρίων και
ευθύνη όλων των φορέων σε κτίρια τα οποία στεγάζονται δικές τους
υπηρεσίες είναι να γίνει προσεισµικός έλεγχος κάτι που δεν έχει
προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Όσοι λοιπόν από τους φορείς που
παρευρίσκονται στη σηµερινή διαδικασία δεν έχουν πραγµατοποιήσει τον
προσεισµικό έλεγχο των κτιρίων δικής τους αρµοδιότητας καλούνται να το
πραγµατοποιήσουν, το συντοµότερο έτσι ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι
υπάλληλοι που εργάζονται σε δηµόσια κτίρια να γνωρίζουν ότι
προσέρχονται σε χώρους που έχουν ελεγχθεί.
Κάτι άλλο που αφορά την ατζέντα, είναι ο προσδιορισµός των χώρων
καταφυγής και καταυλισµού, οι οποίοι πρέπει να προσδιοριστούν στη
συνέχεια της σύσκεψης.
Επίσης απαραίτητος είναι ο προσδιορισµός του υλικού που θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί όταν γίνει ο σεισµός όπως π.χ. σκηνές κλπ. από Φορείς
που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα
προετοιµασµένοι. Ένα άλλο µεγάλο θέµα είναι η ετοιµότητα όλων, όσον
αφορά το προσωπικό και τα µέσα που θα πάρουν µέρος στην περίπτωση
σεισµών (καταγραφή προσωπικού και µέσων).
Από την άλλη υπάρχουν και µια σειρά από άλλα θέµατα όπως λ.χ. η
λειτουργία των συντονιστικών οργάνων η οποία θα πρέπει να γίνει και σε
επίπεδο ∆ήµων. ∆εν βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να συζητήσουµε κάποια
πράγµατα µόνο αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη προετοιµασία
ιδιαίτερα από τους ∆ήµους.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχει κάνει µια πολύ σηµαντική δουλειά
σε ότι αφορά την αντιµετώπιση της περίπτωσης των σεισµών και µάλιστα
έχει κυκλοφορήσει και ειδικό φυλλάδιο για το λόγο αυτό. Ο κ.Καφούτης
στη συνέχεια θα παρουσιάσει όλη αυτή τη σηµαντική δουλειά η οποία
περιλαµβάνει και τις αρµοδιότητες του κάθε Φορέα στην περίπτωση των
σεισµών.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης κάνοντας µια παρένθεση αναφέρθηκε σε
θέµατα της αντιπυρικής περιόδου ενηµερώνοντας ότι έχει εκδοθεί η
απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος και το δάσος
των Τοξοτών, καθώς και ότι έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση των τριών
πυροσβεστικών οχηµάτων της Π.Ε. στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και
στο ∆ασαρχείο Ξάνθης, όµως χρειάζεται να γίνει και η αποδοχή τους από
την Πυροσβεστική και το ∆ασαρχείο.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο του Τµήµατος
Πολιτικής Προστασίας κ. Καφούτη τον οποίο και επαίνεσε ο κ.
Αντιπεριφερειάρχης για αυτή του την προσπάθεια.
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Ο κ. Καφούτης αφού χαιρέτισε όλους και ευχαρίστησε τον κ.
Αντιπεριφερειάρχη για τα καλά του λόγια, ανέφερε ότι µπροστά από τον
καθένα υπάρχει ένα βιβλιαράκι µε οδηγίες για τις αρµοδιότητες των
εµπλεκοµένων, τόσο κατά τη διάρκεια του σεισµού όσο και κατά την
περίοδο πρόληψης. Το τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Ξάνθης έχει
εκδώσει ένα µνηµόνιο ενεργειών που αφορά την αντιµετώπιση σεισµών.
Κατέστησε σαφές ότι από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δεν
έχει εκδοθεί ακόµη ειδικό σχέδιο σεισµών και εποµένως για να καλυφθεί
αυτό το κενό, ο ίδιος συνέταξε αυτό το µνηµόνιο το οποίο αφορά όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες και παίρνει στοιχεία τόσο από τον ΟΑΣΠ όσο και
από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Είπε επίσης ότι δεν
µπορεί να παρουσιαστεί ολόκληρο το µνηµόνιο (λόγω του µεγάλου
µεγέθους) παρά µόνο ένα τµήµα του, αυτό που αφορά ορισµένες από τις
αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων, ενώ αναλυτικότερα θα πρέπει ο κάθε
εκπρόσωπος του φορέα ή της υπηρεσίας να το µελετήσει προσεκτικά.
Μετά την εκδήλωση ενός σεισµού οι δυνάµεις πολιτικής προστασίας
πρέπει να υλοποιήσουν σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων σχετικά µε την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την άµεση διαχείριση των συνεπειών. Για τους σεισµούς, κάποια από
τα στάδια των επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση καταστροφών από
σεισµό είναι:
1. Αρχική αναγγελία / Ειδοποίηση Σεισµού
2. Αρχική εκτίµηση κατάστασης συνεπειών
3. Κινητοποίηση δυνάµεων
4. Επιχείρηση Έρευνας, ∆ιάσωσης
Επαγόµενων Φαινοµένων

–

Έλεγχος

και

Καταστολή

5. Περίθαλψη – ∆ιοικητική Μέριµνα Πληγέντων
6. Μετασεισµικός έλεγχος κτιρίων και υποδοµών
Αρχική αναγγελία / Ειδοποίηση Σεισµού
Η αρχική αναγγελία γίνεται από τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ. γιατί αποτελούν θεσµικά τον φορέα επίσηµης ενηµέρωσης του
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ και των εµπλεκοµένων φορέων για την επικρατούσα
κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους µετά από την εκδήλωση σεισµού,
δεδοµένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές
οι οποίες µπορούν άµεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα
κατάσταση.
Αυτή τη δράση µπορούν να υποστηρίξουν και οι αρµόδιες κατά τόπους
υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεδοµένου ότι και αυτές
λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι υπηρεσίες αυτές ενηµερώνουν άµεσα τις
ανώτερες διοικητικές δοµές τους και τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας δηλ. ∆ήµαρχο Αντιπεριφερρειάρχη, Περιφερειάρχη κλπ.
Με εντολή των ∆ηµάρχων κινητοποιούνται τα Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας των ∆ήµων, στην περιοχή των οποίων έγινε αισθητή η
σεισµική δόνηση. Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων κατ’
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εφαρµογή των µνηµονίων ενεργειών που έχουν καταρτίσει, επικοινωνούν
µε τα κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες,
προκειµένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
επικρατούσα κατάσταση και να ενηµερώσουν τον ∆ήµαρχο, το Τµήµα
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και το
ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ.
Με εντολή του Περιφερειάρχη κινητοποιούνται η ∆/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας, οι αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες καθώς και τα
Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, στην
περιοχή των οποίων έγινε αισθητή η σεισµική δόνηση. Τα τµήµατα και η
∆/νση Πολιτικής Προστασίας επικοινωνούν µε τα κατά τόπους Αστυνοµικά
Τµήµατα και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, καθώς και τα Γραφεία
Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, προκειµένου να συλλέξουν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επικρατούσα κατάσταση στην
περιοχή ευθύνης τους και να ενηµερώσουν τον Περιφερειάρχη καθώς και
το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ.
Όσον αφορά το θέµα των επικοινωνιών στις περιπτώσεις που, κατά τις
πρώτες ώρες µετά την εκδήλωση του σεισµού, παρουσιάζονται δυσχέρειες
στις επικοινωνίες και µέχρι την αποκατάστασή τους οι κατά τόπους
Αστυνοµικές Υπηρεσίες ή οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος,
υποστηρίζουν κατά προτεραιότητα το έργο του Περιφερειάρχη των
αρµόδιων Αντιπεριφερειαρχών και των ∆ηµάρχων, που αφορά τις µεταξύ
τους επικοινωνίες, µε την διάθεση προσωπικού ή µέσων ως συνδέσµων µε
δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
Αρχική εκτίµηση κατάστασης συνεπειών
Η επίσηµη ανακοίνωση του σεισµού γίνεται από το Γεωδυναµικό
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Οι αστυνοµικές αρχές, συλλέγουν πληροφορίες σχετικές µε τις επιπτώσεις
που έχει προκαλέσει ο σεισµός (ζηµιές, θύµατα, καταρρεύσεις,
εγκλωβισµοί, κτλ) και ενηµερώνουν άµεσα:
 τους επιχειρησιακά εµπλεκοµένους τοπικούς φορείς (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β.,
κλπ) για συµβάντα αρµοδιότητάς τους,
 τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχο,
Αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειάρχη, Γενικό Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης),
 το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό είναι εφικτό, δύναται µε τα εναέρια µέσα που
διαθέτει να πραγµατοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές.
Οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωµένο επίπεδο συλλέξει
πρωτογενείς πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις του σεισµού, οφείλει
να ενηµερώνει άµεσα τα αντίστοιχου επιπέδου όργανα.
Στο στάδιο αυτό, µε εντολή του ∆ήµαρχου, Περιφερειάρχη,
Αντιπεριφερειάρχη τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, τα
Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και η ∆/νση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ειδοποιούν τους επιχειρησιακά
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εµπλεκόµενους να βρίσκονται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών από σεισµούς, καθώς και οι υπεύθυνοι ανά δράση
πολιτικής προστασίας για έλεγχο των διαθέσιµων πόρων τους για τυχόν
υλοποίηση των προβλεποµένων δράσεων, αν αυτό απαιτηθεί.
Ο Ο.Α.Σ.Π., επικοινωνεί µε τις τοπικές αστυνοµικές αρχές πλησίον του
επικέντρου και προβαίνει στην πρώτη εκτίµηση των καταστροφών ενώ
µπορεί να
συγκαλέσει την Μόνιµη Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή
Εκτίµησης Σεισµικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισµικού
Κινδύνου.
Οι ∆ιοικητές των ∆ΥΠΕ (∆ιοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών)
επικοινωνούν µε τις διοικήσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας
και κοινωνικής αλληλεγγύης της περιοχής ευθύνης τους, σχετικά µε τις
επιπτώσεις του σεισµού και την ετοιµότητα υλοποίησης δράσεων που
προβλέπονται στο επιχειρησιακό
σχέδιο
αντιµετώπισης
µαζικών
καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και ενηµερώνουν το Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
(Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας) του Υ.Υ.Κ.Α.
Κινητοποίηση
Αυτοί που κινητοποιούνται εφαρµόζουν τα προβλεπόµενα από το
σχεδιασµό τους µνηµόνια ενεργειών.
Η Αστυνοµία κινητοποιείται για τη λήψη µέτρων τροχαίας κίνησης για την
διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β.,
κλπ), καθώς και για την διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς
ασφαλείς υπαίθριους χώρους (χώροι καταφυγής). Επίσης, στα πλαίσια
των αρµοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη µέτρων τάξης και
ασφάλειας περιµετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., στους χώρους
που έχουν καταφύγει οι πολίτες (χώροι καταφυγής), καθώς και όπου
αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη µέτρων ασφάλειας για την
διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων.
Το Λιµεναρχείο υλοποιεί δράσεις ανάλογες της ΕΛ.ΑΣ για τους χώρους
αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβαίνει σε αξιολόγηση και εκτίµηση των
πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, και κλιµακώνει τις δράσεις
της (αστική έρευνα και διάσωση, κατάσβεση πυρκαγιών, κτλ.)
Το ΕΚΑΒ ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Οµάδα ∆ιαχείρισης
Κρίσεων (Ο.∆Ι.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας.
Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), παρακολουθεί την
εφαρµογή δράσεων του Τοµέα Υγείας, όπως ετοιµότητα και λειτουργία
των νοσηλευτικών µονάδων για την υποδοχή τραυµατιών/ασθενών,
κάλυψη αυξηµένων αναγκών σε φαρµακευτικό υλικό, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιµάκια του ΕΚΚΑ,
επιδηµιολογική επιτήρηση κλπ.
Οι ∆ιοικητές των ∆ΥΠΕ σε συνεργασία µε το ΕΚΕΠΥ εφαρµόζουν, το
επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισµού της
περιοχής ευθύνης τους.
Οι ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης
εκκενώνουν άµεσα τα σχολικά κτίρια αρµοδιότητάς τους βάσει του
σχεδιασµού τους και κατευθύνουν τους µαθητές και το προσωπικό σε
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ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισµού, προκειµένου στη
συνέχεια οι µαθητές να παραληφθούν µε ασφάλεια από τους γονείς ή
τους κηδεµόνες τους.
∆ήµοι –Περιφέρειες
Στο στάδιο αυτό, ο ∆ήµαρχος - Αντιπεριφερειάρχης, δροµολογούν δράσεις
όπως:
1. τον έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητάς τους για τη
διαπίστωση ζηµιών και εκτίµηση του δυναµικού και των µέσων που
απαιτούνται για την αποκατάστασή τους,
2. τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου µετά την
εκδήλωση του καταστροφικού φαινοµένου
3. την εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς επιχειρησιακά
εµπλεκόµενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ), κλπ)
4. την περαιτέρω
επιπτώσεων,

συλλογή

πληροφοριών

και

εκτίµηση

των

5. την υποστήριξη του έργου άλλων επιχειρησιακά εµπλεκοµένων
φορέων (Π.Σ., κλπ)
Για την υλοποίηση αυτών, συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους των
αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών, προκειµένου:
1. να γίνει εκτίµηση του δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για
την αποκατάσταση των ζηµιών αρµοδιότητάς τους,
2. να κάνουν άµεσο οπτικό έλεγχο των κρίσιµων, κτιριακών
εγκαταστάσεων (κτίρια, εργοτάξια, κλπ) για τη διαπίστωση τυχόν
βλαβών και εξέταση εναλλακτικών λύσεων
3. να προβούν σε έλεγχο τεχνικών έργων και άλλων έργων υποδοµής
(δίκτυο ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ)
Οι ∆ήµαρχοι – Αντιπεριφερειάρχες µε βάση τα αποτελέσµατα των
ανωτέρω ελέγχων, συγκροτούν κατάλληλα συνεργεία για την
αποκατάσταση των ζηµιών.
Η διακοπή ή µη της λειτουργίας των σχολείων γίνεται µε Απόφαση
∆ηµάρχου – Αντιπεριφερειάρχη.
Στο
όταν το
Απόφαση
ένα ∆ήµο

σηµείο αυτό παρεµβαίνοντας ο κ. Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι
µέγεθος της καταστροφής αφορά µόνο ένα ∆ήµο τότε την
την αναλαµβάνει ο ∆ήµος αυτός. Εάν αφορά περισσότερο από
τότε την απόφαση την αναλαµβάνει η Περιφερειακή Ενότητα.

Συνεχίζοντας ο κ. Καφούτης µίλησε για τη διοικητική µέριµνα των
πληγέντων. Οι ∆ήµαρχοι, σε συνεργασία µε την Αστυνοµία συλλέγουν
πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των συγκεντρωµένων πολιτών που
έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη συνέχεια, προχωρούν σε
πρώτη εκτίµηση του χρόνου παραµονής αλλά και του αριθµού των
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πολιτών στους ανωτέρω υπαίθριους χώρους. Εν συνεχεία και εφόσον
συντρέχει λόγος, εξετάζεται η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύµατος
καθώς και εγκατάσταση χηµικών τουαλετών.
Η δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών
οικογενειών ή µεµονωµένων ατόµων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους,
καταβάλλεται από τις αρµόδιες, για την κοινωνική προστασία των
θεοµηνιοπλήκτων υπηρεσιών του YYKA, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή
ιδιοκτήτες άλλων χώρων. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει
οριστεί ως αρµόδια η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας πιστώσεων του
προϋπολογισµού εξόδων του ΥΥΚΑ. (Ν.∆. 57/1973 - ΦΕΚ 149/Α΄/1973,
Ν. 776/1978 – ΦΕΚ 68/Α΄/1978, Π∆ 93/1993 - ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι
λεπτοµέρειες καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υ.Κ.Α.
Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και
έργων υποδοµής (φράγµατα, µονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό
αέριο, λιµάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα,
δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του
κανονισµού λειτουργίας και συντήρησης σε άµεσο έλεγχο των
εγκαταστάσεών τους µετά από σεισµό.
Αφού πήρε το λόγο ο Αναπληρωτής του προϊσταµένου της ∆/νσης
Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαλεξίου διευκρίνισε ότι το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των σεισµικών
δεδοµένων και ότι δεν ενδιαφέρει τόσο το µέγεθος του σεισµού. Τα
πλαστικά Θράκης έχουν δωρίσει πέντε επιταχυνσιογράφους στην περιοχή
και σχεδόν κάθε Νοµός έχει από δύο επιταχυνσιογράφους µε τους οποίους
µπορεί µέσα σε µια ώρα να βγουν άµεσα αποτελέσµατα σε συνεργασία µε
το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παράδειγµα του
σεισµού της Σαµοθράκης όπου από την πρώτη ώρα ήταν γνωστό ότι οι
επιταχύνσεις του εδάφους ήταν µικρότερες από το φάσµα σχεδιασµού των
κατασκευών. Εποµένως γνωρίζαµε ότι δεν θα υπάρχουν ζηµιές στα κτίρια.
Αυτό το σηµαντικό εργαλείο που έχουµε στα χέρια µας µπορεί την πρώτη
ώρα να µας δώσει σηµαντικά αξιοποιήσιµα δεδοµένα. ∆εν θα πρέπει να
µας πιάνει πανικός από το µέγεθος του σεισµού.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης έδωσε το λόγο στη συνέχεια στον
εκπρόσωπο του ∆ήµου Ξάνθης κ. Τερζόγλου Μελέτη και αποχώρισε από
την αίθουσα µαζί µε τον κ. Ζαγναφέρη αφήνοντας συντονιστή της
σύσκεψης τον κ.Καφούτη του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ξάνθης.
Ο κ. Τερζόγλου πολιτικός Μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου Ξάνθης αφού έλαβε το λόγο περιέγραψε ορισµένους χώρους οι
οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι για καταφυγή µετά από σεισµό.
Συγκεκριµένα ανέφερε τους εξής:
• Ο χώρος ενοποίησης των πλατειών (γύρω στα 34 στρ.) ο οποίος
έχει υποδοµές αποχέτευσης αλλά και γεώτρηση η οποία θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. ∆ύο
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•
•

•

•

•

Η/Ζ που υπάρχουν στην περιοχή θα µπορούσαν επίσης να
χρησιµοποιηθούν.
Ένας άλλος χώρος είναι το πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου περίπου 7
στρεµµάτων.
Το πάρκο του λιµνίου µπορεί να εξυπηρετήσει έκτακτες ανάγκες µε
έκταση περί τα 17 στρέµµατα να καλύψει την παλιά Πόλη και
µπορεί να γίνει και χώρος καταυλισµού.
Στην περιοχή Σαµακώβ υπάρχει το γήπεδο του ΑΟ Ξάνθης, το
πάρκο στο χείµαρρο του Σαµακώβ και το πάρκο απέναντι από το
γήπεδο. Όλα αυτά έχουν συνολική έκταση της τάξης των 70
στρεµµάτων. Μπορούν δε, να εξυπηρετήσουν και άλλες περιοχές
της πόλης.
Υπάρχει µια δυσκολία στη εξεύρεση χώρου για την περιοχή της
Κυψέλης η οποία έχει πυκνή δόµηση. Μπορεί όµως να εξυπηρετηθεί
από την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ η οποία διαθέτει αρκετά µεγάλους ανοικτούς
χώρους.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και το γήπεδο της Ασπίδας όπως
και ο χώρος µετά το γήπεδο που δεν είναι δοµηµένος. Όµως εκεί
µάλλον θα γίνει χρήση εναπόθεσης µπαζών.

Ο κ. Τσέπελης (Πρόεδρος ∆ΕΥΑΞ)αφού έλαβε το λόγο και έδωσε
συγχαρητήρια για τη σηµερινή σύσκεψη είπε ότι όλοι οι Φορείς είµαστε
υποχρεωµένοι να παρευρισκόµαστε εδώ και αυτό το οφείλουµε στην
κοινωνία. Όσον αφορά τον προσεισµικό έλεγχο κτιρίων υπάρχει κάποιος
φόβος για την αντοχή τους και το τι θα συµβεί σε περίπτωση σεισµού.
Έδωσε δηµόσια συγχαρητήρια στον υπάλληλο του Τµήµατος Πολιτικής
Προστασίας κ. Καφούτη για αυτά που έχει προσφέρει µέχρι σήµερα στην
Πολιτική Προστασία και επεσήµανε ότι η µεγαλύτερη επιτυχία όλης αυτής
της διαδικασίας είναι να είναι ενηµερωµένος ο κόσµος. Θα πρέπει η
κοινωνία να ενηµερωθεί από το σχολείο ακόµη, αλλά και από τις
ιστοσελίδες τόσο της Περιφέρειας όσο και των ∆ήµων (ιδιαίτερα η νέα
γενιά η οποία έχει εξοικείωση στους υπολογιστές). Θα πρέπει από τη µεριά
τους όλοι οι ∆ήµοι να δώσουν οδηγίες για την αντιµετώπιση του σεισµού,
προς το κοινό, µέσα από τις ιστοσελίδες που διαχειρίζονται.
Ένα άλλο θέµα αποτελεί η υπόδειξη των χώρων καταφυγής η οποία
φροντίσανε να γίνει µε προσοχή ώστε να µην υπάρχουν κτίρια από τα
οποία θα κινδυνεύσουν οι πληγέντες από το σεισµό.
Όσον αφορά το θέµα της ύδρευσης η ∆ΕΥΑ Ξάνθης είναι ίσως από τις
λίγες πανελλαδικά η οποία έχει ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη παντού
(Παράδεισο, Κυψέλη, ΕΚΤΕΝΠΟΛ, ∆ροσερό) και έτσι έχει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης ύδρευσης σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη και σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Από τον πρόσφατο σεισµό υπήρχαν έξι
σπασίµατα σε αγωγούς ύδρευσης.
Η ∆ΕΥΑΞ έχει κάνει πρόταση στο ∆ήµο Ξάνθης ώστε στους κοινωνικούς
λαχανόκηπους κοντά στο γηροκοµείο και σε άλλες περιοχές να
τοποθετηθούν τουαλέτες και να γίνουν δίκτυα ύδρευσης κλπ. ώστε να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σαν χώροι καταυλισµού, αφού στηθούν
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αντίσκηνα και λοιπός εξοπλισµός. Αυτοί οι χώροι θα δοθούν
τεκµηριωµένοι σε χάρτη στην Πολιτική Προστασία όταν ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες.
Ένα άλλο πρόβληµα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ.Τσέπελης αφορά τις
διάφορες δαπάνες που γίνονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και δεν
εγκρίνονται από τον επίτροπο. Θα πρέπει να υπάρχει µια πρόβλεψη από
τα Υπουργεία για τα θέµατα δαπανών και επιτρόπων.
Από το ∆ήµο Αβδήρων ο αντιδήµαρχος κ. Μακρής είπε ότι το θέµα της
πρόληψης έχει να κάνει µε την ετοιµότητα του ∆ήµου κάτι που απαιτεί
πόρους οι οποίοι θα πρέπει να έχουν έρθει έγκαιρα. Πιο συγκεκριµένα
στην περιοχή υπάρχουν κάποια ετοιµόρροπα κτίρια για τα οποία θα πρέπει
να γίνουν ενέργειες τώρα και αυτό χρειάζεται πόρους. Το θέµα αυτό δεν
αφορά µόνο τους σεισµούς αλλά και οποιεσδήποτε άλλες καταστροφές και
θα πρέπει να διατεθούν πόροι εκ των προτέρων.
Ο Σιαµίδης Ιωάννης εκπρόσωπος του ∆ήµου Τοπείρου αφού πήρε το
λόγο είπε για το ∆ήµο Τοπείρου ότι έχει το πλεονέκτηµα της χαµηλής
δόµησης και της άπλας χώρων και σε κάθε οικισµό υπάρχει πλατεία και
γήπεδο και δεν υπάρχει θέµα χώρων όσον αφορά την καταφυγή και
καταυλισµό των πληγέντων. Ο ίδιος είπε ότι όσον αφορά τη µεταστέγαση
των υπηρεσιών του ∆ήµου, αυτή µπορεί να γίνει σε δύο πολύ καινούρια
κτίρια (πνευµατικά κέντρα).
Ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Μύκης κ.Τσαµπάζ Ριτβάν χαιρέτισε και
ευχαρίστησε όλους για την άψογη συνεργασία που υπήρχε µέχρι σήµερα.
Ο ∆ήµος Μύκης καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της ορεινής περιοχής
µε εβδοµήντα οικισµούς και είκοσι χιλιάδες κατοίκους. Όλες οι αυλές των
σχολείων µπορούν χρησιµοποιηθούν σαν χώροι καταφυγής ενώ τα
γήπεδα ως χώροι καταυλισµού. Εάν χρειαστούν µηχανήµατα για την
εναπόθεση µπαζών αυτά υπάρχουν, ενώ επίσης υπάρχει και η δυνατότητα
µεταφοράς νερού και έτσι ο ∆ήµος είναι έτοιµος.
Ο κ.Καφούτης σε παρέµβασή του ζήτησε από όλους τους ∆ήµους να
αποστείλουν στοιχεία αλλά και χάρτες µε τις περιοχές που εντοπίστηκαν
ως χώροι καταφυγής, καταυλισµού και µεταστέγασης υπηρεσιών καθώς
και στοιχεία που αφορούν προσωπικό και διαθέσιµα µέσα.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Τσιτσέλης Νίκος από τον ∆Ε∆∆ΗΕ
Ξάνθης λέγοντας ότι από χρόνια έχουν οργανόγραµµα και υπάρχουν οι
χώροι όπου θα καταφύγει το προσωπικό, ενώ υπάρχουν συντονιστές οι
οποίοι γνωρίζουν το αντικείµενο ενασχόλησής τους σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Στο βιβλιαράκι που µοιράστηκε καλύπτονται ήδη οι
ενέργειές τους κατά 99%. Αφήνουµε 1% το οποίο µπορεί να αφορά
κάποια υλικά που δεν έχουν προβλεφθεί.

Σελίδα 11 από 15

Ο κ.Κουτσούµπας Πασχάλης από την Α΄βάθµια εκπαίδευση είπε ότι το
βιβλιαράκι που µοιράστηκε είναι πολύ καλό, έκανε όµως κάποιες
παρατηρήσεις που αφορούν το ότι δεν γίνεται αναφορά στους ιδιώτες και
το εµπορικό βιοµηχανικό Επιµελητήριο, όπως και στη Μουφτεία όπου είναι
χώροι συγκέντρωσης κοινού, αλλά και τα Πανεπιστήµια.
Ο κ.Καφούτης παρεµβαίνοντας στο σηµείο αυτό διευκρίνισε ότι το
µνηµόνιο αφορά τους άµεσα εµπλεκοµένους, ενώ για τους υπόλοιπους
φορείς έχει ήδη αναφερθεί ότι είναι υποχρεωµένοι να συντάξουν το δικό
τους µνηµόνιο ενεργειών για τους χώρους αρµοδιότητάς τους. Επίσης
ενηµέρωσε ότι στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ υπάρχει µε κινούµενα σχέδια
µια πολύ προσιτή ενηµέρωση για τα παιδιά Α’ βάθµιας εκπαίδευσης.
Ο κ.Κουτσούµπας έθεσε το θέµα της απόφασης κλεισίµατος των σχολείων
στο οποίο υπάρχει κάποιο µπέρδεµα για το ποιος τελικά παίρνει αυτή την
Απόφαση ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιπεριφερειάρχης.
Ο κ.Καφούτης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα µπέρδεµα εφόσον ο
∆ιευθυντής της Α΄βάθµιας ή της Β΄βάθµιας εκπαίδευσης κάνει την
εισήγησή του εγκαίρως όπως προβλέπεται, αντίστοιχα στον ∆ήµαρχο εάν
τα Σχολεία που έχουν κάποιο πρόβληµα ανήκουν µόνο σε ένα ∆ήµο ή
στον Αντιπεριφερειάρχη εάν τα Σχολεία ανήκουν σε παραπάνω από ένα
∆ήµους.
Τέλος ο κ.Κουτσούµπας είπε ότι θα δοθεί εντολή για προσεισµικό έλεγχο
στα σχολεία αρµοδιότητάς τους, καθώς και εντολή για εκπαίδευση στους
µαθητές και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Από τη Β΄βάθµια εκπαίδευση ο κ.Ζηκούδης λαµβάνοντας το λόγο είπε
ότι υπάρχουν περίπου εφτάµιση χιλιάδες µαθητές στο Νοµό Ξάνθης σε
τριάντα Σχολικά συγκροτήµατα. Τα περισσότερα είναι καινούρια εκτός
ίσως από µερικά. Κάθε χρόνο γίνεται άσκηση εκκένωσης κτιρίων συνήθως
Χριστούγεννα ή Πάσχα ή κάποιες ηµιαργίες.
Ο κ.Καφούτης σ’ αυτό το σηµείο ζήτησε τόσο από τη Α’ βάθµια όσο
και από τη β΄βάθµια εκπαίδευση να υπάρχει ένα σχέδιο εκκένωσης για
όλες τις Σχολικές µονάδες ενώ διευκρίνισε ότι αυτό το σχέδιο αφορά
Πολιτική Προστασία και όχι ΠΣΕΑ. Σε περίπτωση που διοργανώνεται
κάποια άσκηση εκκένωσης θα ήταν καλό να προσκαλείται και η Υπηρεσία
της Πολιτικής Προστασίας.
Από το Τµήµα Περιβάλλοντος η κ.Ακριτίδου εξέφρασε την άποψη ότι
µετά το σεισµό ο περισσότερος πληθυσµός έχει τάσεις φυγής κάτι που
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. ∆ιακόπτοντας ο κ.Παπαλεξίου ανέφερε
ότι σε ∆ήµο της Κρήτης υπάρχει χάρτης στην πόλη µε τα σηµεία
καταφυγής τον οποίο βλέπει καθηµερινά ο πολίτης και εποµένως γνωρίζει
που θα καταφύγει από τη πρώτη στιγµή.
Ο κ.Ζεκί από τους Σαµαρείτες ανέφερε ότι το βασικότερο είναι η
ενηµέρωση του κόσµου για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει σε
περίπτωση σεισµού. Επίσης ο κόσµος θα πρέπει να έχει και από µόνος του
ένα σακίδιο αναγκών για το πρώτο εικοσιτετράωρο. Ο πανικός είναι ότι
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χειρότερο σε περίπτωση σεισµού και θα πρέπει να γίνει και για αυτό η
κατάλληλη προετοιµασία.
Ο κ.Κεσσάτης Θανάσης από το ΕΚΑΒ είπε ότι γενικά υπάρχει ένα
έλλειµµα ενηµέρωσης στο τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση σεισµού από
τους πολίτες. Πρότεινε να γίνει µια καλύτερη εκστρατεία ενηµέρωσης
σχετικά µε τους σεισµούς.
Έθεσε το θέµα της επικοινωνίας το οποίο θα είναι δύσκολο τις πρώτες
ώρες επειδή ενδεχοµένως να υπάρχουν διακοπές ρεύµατος. Αυτό το θέµα
θα πρέπει να επανεξεταστεί γιατί είναι σηµαντικότατο αφού χωρίς
επικοινωνία δεν έχει νόηµα η ύπαρξη δυνάµεων. Επίσης θα πρέπει να
υπάρχει φροντίδα για την πρόσβαση των ασθενοφόρων σε περιοχές που
ενδέχεται να υπάρξουν καταρρεύσεις κτιρίων.
Ακόµη σε περίπτωση µεγάλου συµβάντος θα πρέπει να υπάρξει
διαφορετική αντιµετώπιση γιατί οι υποδοµές δεν θα επαρκούν. Η
κατάσταση του ΕΚΑΒ στη Ξάνθη είναι ένα αυτοκίνητο για όλο το Νοµό
Ξάνθης σε εικοσιτετράωρη βάση. Σήµερα βέβαια χρησιµοποιούνται και
άλλα δύο τα οποία φεύγουν όµως σε διακοµιδές.
Τέλος τόνισε ότι θα πρέπει να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας πολύ πιο
συχνά από ότι γίνονται σήµερα και ότι είναι στη διάθεση του
οποιουδήποτε φορέα για να συµµετέχουν σε άσκηση.
Στο σηµείο αυτό ο κ.Καφούτης ανέφερε το άρθρο 3 του Ν.3013/2002
στο οποίο αναφέρεται ότι δυναµικό και µέσα πολιτικής προστασίας είναι
όλες οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και όχι όπως εσφαλµένα πολλοί
πιστεύουν το Τµήµα ή η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας. Ο κάθε ένας έχει
τον ρόλο του στην Πολιτική Προστασία ανάλογα µε τις αρµοδιότητές του.
Από τη ∆/νση Υγείας ο κ.Αποστολίδης Νίκος επικαλέστηκε ότι η
Υπηρεσία του διαθέτει ολιγάριθµο προσωπικό και ελάχιστα µέσα, όµως
σύµφωνα µε ότι προκύπτει από τον σχεδιασµό θα συνταχθεί ένα µνηµόνιο
ενεργειών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Ξάνθης.
Ο κ.Βασιλειάδης Νικόλαος από το Υ/λιµεναρχείο Λάγος αφού έδωσε
συγχαρητήρια για το βιβλιαράκι του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας στο
οποίο περιγράφονται πολύ καλά οι αρµοδιότητές τους, εξέφρασε ένα
παράπονο: Στις 30 Αυγούστου το Υ/λιµναρχείο µετονοµάζεται σε
β΄λιµενικό τµήµα Αλεξανδρούπολης και έτσι υποβαθµίζεται και δεν θα
έχει αρµοδιότητα ΠΣΕΑ. Εποµένως δεν είναι γνωστό που θα απευθύνεται
η Πολιτική Προστασία για θέµατα που την αφορούν.
Ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης κ. Καλογουλίδης
απευθυνόµενος στον εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι πριν δύο χρόνια
σε δική τους άσκηση στην Κοµοτηνή, τους κάλεσαν για να λάβουν µέρος
ενώ σε άσκηση που πραγµατοποίησαν στην Ξάνθη δεν τους κάλεσαν
φοβούµενοι κάποιο πραγµατικό ατύχηµα. Μέσα στο Φθινόπωρο όµως θα
γίνει νέα άσκηση και θα καλέσουν και το ΕΚΑΒ να συµµετέχει.
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Όσον αφορά τους σεισµούς η Πυροσβεστική λόγω αρµοδιότητος είναι
πάντα οργανωµένη, αλλά όσον αφορά τους φορείς επειδή οι περισσότεροι
δεν έχουν σχέδια, θα πρέπει να σκεφτούν το τι πρέπει να κάνουν σε
περίπτωση σεισµού.
Σηµαντικό είναι ο καθένας να σκεφτεί που θα γίνει η µεταστέγασή του σε
περίπτωση σεισµού ώστε να µπορεί έστω και υποτυπωδώς να
λειτουργήσει και ακόµα να ληφθεί υπ’ όψιν µέχρι και τρίτη µεταστέγαση.
Το θέµα της επικοινωνίας είναι σοβαρό. Πρέπει να βρεθεί από τώρα
τρόπος εναλλακτικής επικοινωνίας και να αποτυπωθεί στο σχέδιο του
καθενός. Τα σχέδια όλων θα πρέπει να είναι υλοποιήσιµα και να
κοινοποιηθούν στην Πολιτική Προστασία.
Επίσης πρέπει να υπάρχουν στο σχεδιασµό όλα τα υλικά που θα
χρειαστούν όπως σκηνές κλπ. Για τους παραπάνω λόγους ο κ.
Καλογουλίδης υποστηρίζει την άποψη της Πολιτικής Προστασίας ότι θα
πρέπει όλοι οι Φορείς να εκπονήσουν και να παρακολουθούν τα δικά τους
σχέδια που αφορούν τις αρµοδιότητές τους.
Ο
εκπρόσωπος
της
XXV
ταξιαρχίας
λοχαγός
Βιβρόπουλος
Κωνσταντίνος έκανε αναφορά στην αρµοδιότητα της ταξιαρχίας η οποία
έχει την ευθύνη του σχεδίου Ξενοκράτης στο Νοµό Ξάνθης. Η ταξιαρχία
συµµετέχει σε περίπτωση ενεργοποίησης του Ξενοκράτη σεισµοί µε
δύναµη εντός εξήντα λεπτών ενενήντα ατόµων και συνολικά δεκαέξι
οχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων (ισοπεδωτής και προωθητής γαιών,
ένας γερανός, ένα ρυµουλκό µεταφοράς µηχανηµάτων, δύο ασθενοφόρα,
τρεις υδροφόρες, ένα όχηµα µεταφοράς προσωπικού, τρία stayer
µεταφοράς προσωπικού και τρία οχήµατα 290).
Από την Αστυνοµική ∆/νση ο κ. Κρουσταλλίδης Χρήστος αναφέρθηκε
ότι σε περίπτωση που ο σεισµός γίνει νύκτα τα πράγµατα θα είναι
διαφορετικά. Επίσης είπε ότι πριν από µερικά χρόνια έγινε εδώ µια άσκηση
σεισµού επί χάρτου η οποία οργανώθηκε από τον κ. Καφούτη και µάλιστα
ήταν πάρα πολύ καλή και πρότεινε η ίδια άσκηση να ξαναγίνει, κάτι που
θα ήταν πολύ καλό για την περιοχή µας. Αρµοδιότητα της Αστυνοµίας
πρώτα από όλα είναι να ανοίξουν οι δρόµοι και να ρυθµιστεί η
κυκλοφορία και στη συνέχεια να συνεργαστούν µε όλες τις υπηρεσίες και
να συνδράµουν στο έργο τους.
Ο κ.Μαµαρίκας προϊστάµενος της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωµένης κλείνοντας είπε ότι ιδιαίτερα σηµαντικά ήταν τα όσα
εξέθεσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όµως εξίσου
σηµαντικά ήταν και όσα εξέθεσαν ο εκπρόσωπος του στρατού και της
Αστυνοµίας. Υπάρχει ευθύνη µε βάση και τον Ξενοκράτη όλες οι
Υπηρεσίες να έχουν και το δικό τους σχεδιασµό. Υπάρχουν όµως
υπηρεσίες που αφήνουν παράµερα το σχεδιασµό θεωρώντας ότι αυτό δεν
είναι δική τους αρµοδιότητα. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Γιώργος ο
Καφούτης το ζήτηµα της Πολιτικής Προστασίας αφορά τους πάντες.
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Ζήτησε µετά το πέρας αυτών των συσκέψεων να υπάρχει κάποια
κατάληξη και κάποια συµπεράσµατα. Σήµερα δεν απαντήθηκαν ορισµένα
βασικά ζητήµατα όπως από την πλευρά των ∆ήµων τι έχουν κάνει µε τον
προσεισµικό έλεγχο των κτιρίων, κάτι που θα πρέπει να δροµολογηθεί
άµεσα.
Το υλικό ενηµέρωσης των πολιτών θα πρέπει ως πολιτική προστασία να το
διανέµουµε και στη συνέχεια οι υπόλοιποι φορείς µε βάση αυτό το υλικό
να προχωρούν στην ενηµέρωσή τους και την ενηµέρωση του κοινού. Όχι
ότι δεν µπορούν και οι ίδιοι οι Φορείς να αναζητήσουν το υλικό και να το
διανείµουν από µόνοι τους.
Ένα άλλο µεγάλο θέµα είναι το σχέδιο εκκένωσης ιδιαίτερα των µεγάλων
πόλεων. Η πόλη των Σερρών έκανε ένα υποδειγµατικό σχέδιο εκκένωσης.
Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την πόλη της Ξάνθης και για µικρότερα
µέρη σχέδιο διαφυγής.
Η εισήγηση που έγινε από τον κ.Καφούτη είναι πολύ χρήσιµη γιατί
τοποθετεί και διασαφηνίζει τις αρµοδιότητες του καθένα και στο θέµα της
αντιµετώπισης ο κάθε ένας θα πρέπει να δει το πεδίο των δικών του
αρµοδιοτήτων και να το συµπεριλάβει στο δικό του σχέδιο. Το σχέδιο αυτό
που αποκαλείται µνηµόνιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει προσωπικό µέσα
αλλά και αρµοδιότητες όχι όµως στην τύχη απλά για να συµπληρώσουµε
ένα κατάλογο µε ονόµατα.
Για να µη γίνει κάποια παρανόηση ο κάθε ένας φορέας είναι υπεύθυνος
στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του όµως την κινητοποίηση όλων την κάνει
η Πολιτική Προστασία. Την έλλειψη του σχεδίου σεισµών από την Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να την εξειδικεύσουµε
κάνοντας ο καθένας το δικό του µνηµόνιο, που θα αφορά τον φορέα του.
Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του ∆Ε∆∆ΗΕ ζήτησε να τους αποσταλούν
τα σχέδια που θα εκπονήσουν οι ∆ήµοι.
Τέλος ο κ.Καφούτης έκλεισε την σύσκεψη αφού ευχαρίστησε όλους και
είπε ότι θα ακολουθήσει υπηρεσιακή επικοινωνία.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙ∆ΗΣ
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