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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την 

αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων» συνεδρίασε 

µετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχου  Φωκίδας κας Παναγιώτας Γαζή, το 

Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

Στη συνεδρίαση συµµετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης  Π. Γαζή, ο προϊστάµενος 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κος Τσιόφας, ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κος Αντωνούλας και ο 

προϊστάµενος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κος ∆ασκαλόπουλος, ο κος Ι. 

Ράπτης Αντιδήµαρχος ∆ωρίδας, ο ∆ιοικητής Π.Υ. Νοµού Φωκίδας Ε. Ιωάννου, ο 

Υποδιευθυντής Α.∆. Φωκίδας Α. Ζανιάς, ο ∆ιοικητής Π.Υ. Ναυπάκτου ∆. 

Κοντογιάννης, ο Υποδιοικητής Π.Υ. Ιτέας Ν. Μποτίτσης, ο Υπολιµενάρχης Ιτέας Η. 

Γκούλτας, ο κος Ν. Μάνιος Αναπληρωτής ∆ασάρχης Άµφισσας, η κα Κ. 

Μιχαλοπούλου, ∆ιευθύντρια Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου ∆ελφών, η κα Σ. 

Αθανασοπούλου Προϊσταµένη  ∆ηµόσιας Υγείας & Κ. Μέριµνας, , ο κος ∆. 

Μουτσέλης εκπρόσωπος ∆. ∆ελφών, ο κος Ε. ∆ελλής εκπρόσωπος ∆. ∆ελφών, η κα 

Α. Τσαρούχα από την Ι΄ Εφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων ∆ελφών, ο κος Π. 

Μιχαλάκης από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτην/κης, η κα Β. Καραµπελά 

Προϊσταµένη Μηχανολογικού Εξοπλισµού, ο κος Ι. Λουκάς εκπρόσωπος ∆ελφοί – 

∆ίστοµο Α.Μ.Ε., ο κος Ε. Τσάρκος εκπρόσωπος «Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης», ο 

κος Τ. ∆ροσόπουλος, εκπρόσωπος Συλλόγου «Κρισσαίος». 

Είχαν προσκληθεί και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος  Α. Καραναστάσης και το 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆. Κουβέλης του Τεχνικού Επιµελητηρίου  - 

Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς. 

Την συνάντηση άνοιξε η Αντιπεριφερειάρχης η οποία ζήτησε από όλους τους 

συµµετέχοντες συνεργασία στην πρόληψη αφενός και στην αντιµετώπιση αφετέρου 

των επικίνδυνων φαινοµένων. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη προσεισµικού ελέγχου 



κτιρίων καθώς και της άσκησης εκπαίδευσης του πληθυσµού, τον καθορισµό χώρων 

συγκέντρωσης του πληθυσµού ανά περιοχή της κάθε πόλης και τρόπο µετάβασης σε 

αυτούς. 

Στη συνέχεια ο κος Τσιόφας Προϊστάµενος της ∆/νσης Πολιτικής προστασίας 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αναφέρθηκε στην οργάνωση των χώρων 

καταυλισµού απο τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και 

των ∆ήµων (∆/νση ∆ηµόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας) υπεύθυνες για την 

διαχείριση υλικών, οργάνωση των χώρων καταυλισµού (σκηνές, κουβέρτες κ.λ.π.) να 

εξασφαλίσουν τα αναγκαία υλικά σε περίπτωση προσωρινής διαβίωσης 

σεισµοπλήκτων στους προκαθορισµένους χώρους καταυλισµού. 

Ο κος Αντωνούλας Προϊστάµενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας µίλησε για τη συλλογή πληροφοριών και εκτίµηση των 

επιπτώσεων, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των χώρων και την ιεράρχηση των 

δράσεων Πολιτικής προστασίας. Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα πραγµατοποίησης 

ασκήσεων στα σχολεία και στην καταγραφή του µηχανολογικού εξοπλισµού και των 

χειριστών της Περιφερειακής Ενότητας. Τέλος, επεσήµανε την χρησιµότητα της 

διάνοιξης αποκλεισµένων δρόµων, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων 

των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκοµειακές 

µονάδες κ.λ.π. 

Το λόγο πήρε ο κος Καραναστάσης Πρόεδρος Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας – Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς και αναφέρθηκε στο προσεισµικό έλεγχο 

κατασκευών, και πόσο σηµαντικό είναι να γίνει υποχρεωτικός για όλα τα δηµόσια και 

ιδιωτικά κτίρια ο έλεγχος στατικής επάρκειας. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 

συσταθούν µόνιµες επιτροπές ελέγχου, ανά περιοχή, από µηχανικούς υπαλλήλους 

των κατά τόπων ∆.Τ.Υ. της Περιφέρειας, των ∆ήµων, και ιδιώτες µηχανικούς µέλη 

του τµήµατος που θα έχουν ως πρόσθετη υποχρέωση την ανασύσταση και τήρηση – 

ενηµέρωση των φακέλων µελετών των κτιρίων αυτών και σε δεύτερη φάση της 

ψηφιοποίησης τους. 

Το λόγο πήρανε οι παρευρισκόµενοι και κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για 

την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµικών  φαινοµένων. 

 

 

                                                                               Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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