
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λιβαδειά 14-10-2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π.Ε.Β.ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «BALLOS»

Έκτακτη Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του τμήματος της Πολιτικής

Προστασίας της ΠΕ Βοιωτίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης συναγερμού

λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ και για την

ευρύτερη περιοχή του Ν. Βοιωτίας .

Στην σύσκεψη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας, Φανή
Παπαθωμά, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Περγαντάς, ο Υ/ντης της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας Ηλίας Μπακούμης, ο Διοικητής της Π/Υ
του Νομού Βοιωτίας Πύραρχος Γιάννης Ζαμάνης, ο Προιστάμενος της
Πολιτικής Προστασίας Βοιωτίας Μάριος Κακοσαίος, η Προισταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Ισιδώρα Παπαντωνίου και ο επιχειρησιακοί υπεύθυνοι ΠΠ
Αλέκος Μεταξάς και Δημήτρης Δημητρίου.

Η Αντιπεριφερειάρχης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους Δημάρχους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ

αναμένονται (Βροχές - Καταιγίδες και χαλαζόπτωση) κατά τόπους από την Πέμπτη
(14-10-21) με την κωδικη ονομασία BALLOS. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
ΠΕ Βοιωτίας έχει ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, τους Δήμους και τις



Εθελοντικές Οργανώσεις ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης Ετοιμότητας,

προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την

εκδήλωση των φαινομένων ειδικότερα δε σε επιβαρυμένες περιοχές από τις

προηγούμενες καταστροφές σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Με βάση τον

σχεδιασμό θα τεθούν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

σύμφωνα με το σχέδιο ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά δήλωσε:

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Είμαστε σε άριστη
συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς και υπηρεσίες. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των
πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος .

Καλώ τους πολίτες να σεβαστούν τα μέτρα προστασίας που έχουν
εκδοθεί από την Πολιτική Προστασία, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να τους θέσουν
σε κίνδυνο.

Όλος ο μηχανισμός και όλοι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι είναι σε
επιφυλακή. Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται τα μηχανήματα μας
σε σημεία υψηλού κινδύνου σε όλο τον Νομό. Είμαστε όλοι στις θέσεις
μας».


