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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας µε θέµα το 

Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από 

πληµµύρες, χιονοπτώσεις και παγετό της περιόδου 2013 – 2014» 

 

Συνεδρίασε µετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κας Παναγιώτας 

Γαζή, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας. 

 Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 

προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από πληµµύρες, χιονοπτώσεις και 

παγετό της περιόδου 2013 – 2014». 

Στη συνεδρίαση συµµετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης κα Π. Γαζή, ο 

Αντιδήµαρχος ∆. ∆ελφών κος Ε. Ματζώρος, ο αντιδήµαρχος ∆. ∆ωρίδας κος ∆. 

Καραχάλιος, ο διευθυντής Πολιτικής προστασίας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας κος ∆. Τσιόφας, η προϊσταµένη Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας Στερεάς Ελλάδας κα Αθ. Ζωβοΐλη και ο κος Λ. Τσαµαδιάς,  ο 

προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας κος Κ. ∆ασκαλόπουλος, ο κος ∆. Κεφαλάς ∆ιοικητής Π.Υ. Φωκίδας, ο κος 

Ι. Κουλοµπούρος του ∆ιευθυντής Π.Υ. Ιτέας, ο κος ∆. Τσέλος ∆ιευθυντής ∆ασών 

Φωκίδας, από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Φωκίδας κος Ι. Σταµατέλος, ο κος Ι. 

Λουκάς εκπρόσωπος της ∆ελφοί – ∆ίστοµο Α.Μ.Ε., ο κος Χ. Παρασκευόπουλος και 

Π. Κοντολάτης εκπρόσωποι της S&B  Βιοµηχανικά Ορυκτά, ο κος Α. Φωτόπουλος 

προϊστάµενος του τµήµατος Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, ο κος Χ. 

∆ηµητρέλος προϊστάµενος του τµήµατος Συγκοινωνιακών έργων, η κα Ε. Πολυζώη 

προϊσταµένη του τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, ο κος Ι. Κουτρολίκος υπεύθυνος 



Μηχανολογικού εξοπλισµού, ο κος Θ. Τσάκαλος της Ι’ Ε.Κ.Π.Α. ∆ελφών, ο κ. ∆. 

Μουτσέλης εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ελφών,και ο κος Κ. Απιτιαγόπουλος από τον 

ΤΟΕΒ Άµφισσα. 

Στη συνάντηση η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε το πολύ καλό επίπεδο 

συνεργασίας, επεµβάσεων και πληροφόρησης που υπήρξε κατά την περυσινή 

περίοδο, µε αποτέλεσµα την παραµονή του οδικού δικτύου ανοιχτού καθ’ όλη την 

διάρκεια των χιονοπτώσεων. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη έγκαιρης προµήθειας 

αλατιού της Περιφερειακής Ενότητας και των ∆ήµων καθώς και τη µίσθωση 

ιδιωτικών µηχανηµάτων, η οποία όπως τονίστηκε θα πρέπει να γίνει µε αυστηρό 

πνεύµα οικονοµίας και µόνο όταν αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 

∆ιανεµήθηκε επιπλέον, το µνηµόνιο ενεργειών για την αντιµετώπιση 

κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό της περιόδου 2013 – 2014 της Περιφερειακής 

Ενότητας Φωκίδας. 

Ο υπεύθυνος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας 

Πολιτικής Προστασίας κος ∆. Τσιόφας µίλησε για τις αρµοδιότητες των 

εµπλεκόµενων φορέων για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. 

Ενηµέρωσε ότι στις χιονοπτώσεις και στις πληµµύρες και στην επιβολή τάξης και στη 

λήψη µέτρων πρωταγωνιστεί η ΕΛ.ΑΣ. όπως αντίστοιχα στις πυρκαγιές η 

πυροσβεστική. Τόνισε ότι µε την περυσινή επέµβαση, το εθνικό οδικό δίκτυο 

παρέµεινε ανοικτό και ιδιαίτερα την συντήρηση των µηχανηµάτων, την 

επικαιροποίηση της λίστας των µηχανηµάτων, των καθαρισµό των φρεατίων και των 

χειµάρρων και την άµεση προτεραιότητα του εθνικού δικτύου. 

Η προϊσταµένη Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Στερεάς 

Ελλάδας κα Ζωβοΐλη ενηµέρωσε για το µνηµόνιο ενεργειών σχετικά µε το σχεδιασµό 

και τις δράσεις πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. Επεσήµανε τον ρόλο της Ε.Μ.Υ. για την άµεση 

ενηµέρωση των καιρικών φαινοµένων. 

Ο ∆ιοικητής Π.Υ. Άµφισσας κος Κεφαλάς στην τοποθέτησή του επεσήµανε 

την καλή συνεργασία και τη βελτίωση της δύναµης της Π.Υ. µε µοναδικό πρόβληµα 

τον αριθµό των αυτοκινήτων. 



Τέλος αποφασίστηκε να ζητηθεί σχέδιο εκκένωσης σχολείων και τόπος 

παραλαβής µαθητών από την Α’βάθµια και Β’βάθµια εκπαίδευση σε περίπτωση 

εκτάκτων καιρικών φαινοµένων και φυσικών καταστροφών. 

 

          Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

           ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


