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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έκτακτη σύσκεψη του ΣΟΠΠ πραγματοποιήθηκε σήμερα, το απόγευμα της Τρίτης 12
Οκτωβρίου 2021, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ενόψει της
επικείμενης ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού η οποία αναμένεται, σύμφωνα και με το
έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, να πλήξει το σύνολο της Π.Ε. Εύβοιας από την Πέμπτη 14
Οκτωβρίου 2021 έως και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, οι Δήμαρχοι της Π.Ε. Εύβοιας, οι
επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευβοίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας και
του Λιμεναρχείου, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας και στελέχη των
αρμόδιων υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενεργοποίηση και ο συντονισμός του μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα στις ζώνες
υψηλής επικινδυνότητας και η προετοιμασία με κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών συμβάντων.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήδη ενεργοποίησε μέσα από τον μηχανισμό Πολιτικής
Προστασίας, τα απαραίτητα μηχανήματα έργου σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου και
των οικισμών, τόσο για προληπτικούς καθαρισμούς αλλά και για παρεμβάσεις κατά τη
διάρκεια των φαινομένων.

Επιπλέον, τα μέλη του ΣΟΠΠ:

1. Τόνισαν την ανάγκη για παρουσία ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και οχημάτων για την υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης και απάντλησης υδάτων, με
ιδιαίτερη βαρύτητα στους δύο πυρόπληκτους δήμους της βόρειας Εύβοιας.

2. Καθόρισαν συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, όπως γέφυρες και ιρλανδικού
τύπου διαβάσεις, στα οποία η κυκλοφορία θα διακοπεί με απόφαση της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ευβοίας.



3. Εντόπισαν σημεία “υψηλού κινδύνου” σε χωριά και παραλιακούς οικισμούς, ιδιαίτερα
στους δύο πυρόπληκτους δήμους της βόρειας Εύβοιας, στα οποία θα υπάρχει
αυξημένη παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων και μηχανημάτων έργου.

4. Επιβεβαίωσαν την ενεργοποίηση προέδρων τοπικών κοινοτήτων και συλλόγων
εθελοντών, οι οποίοι θα προβούν σε ενημέρωση των συμπολιτών μας και θα
υποστηρίξουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια των
φαινομένων.

5. Εξασφάλισαν, εφόσον αυτό απαιτηθεί, την παροχή φιλοξενίας σε τουριστικά
καταλύματα της ευρύτερης περιοχής κατοίκων που για λόγους ασφαλείας θα
αναγκαστούν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε σχετικά: «Τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, που απειλούν την Π.Ε. Εύβοιας και ιδιαίτερα τις πυρόπληκτες περιοχές της
βόρειας Εύβοιας, θέτουν τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας στη μέγιστη δυνατή
ετοιμότητα. Θα βρεθούμε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή, με όλες μας τις
δυνάμεις όπου αυτό απαιτηθεί. Τα επόμενα εικοσιτετράωρα απαιτούν επαγρύπνηση και
αυξημένη προσοχή από τους συμπολίτες μας, τήρηση των βασικών οδηγιών αυτοπροστασίας
από πλημμυρικά φαινόμενα , συνεργασία με τις τοπικές αρχές και πάνω από όλα νηφαλιότητα
και ψυχραιμία».


