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Ενημέρωςη ςχετικά με την κινητοποίηςη και ετοιμότητα του κρατικοφ
μηχανιςμοφ μετά το ςημερινό ςειςμό ςτην Δυτική Αττική
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019
Πραγματοποιήθηκε ςήμερα, 19 Ιουλίου 2019, ςτο Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο
Επιχειρήςεων του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτο Χαλάνδρι, ςυνεδρίαςη του
Κεντρικοφ Συντονικοφ Οργάνου Πολιτικήσ Προςταςίασ, με ςυμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων φορζων, κατόπιν ςφγκληςήσ του από το Γενικό Γραμματζα Πολιτικήσ
Προςταςίασ κ. Νίκο Χαρδαλιά.
Κατά την διάρκεια τη ςυνεδρίαςησ ζγινε αποτφπωςη τησ κατάςταςησ μετά τον
ιςχυρό ςειςμό που ςημειϊθηκε ςήμερα ςτισ 14.13 ςτη Δυτική Αττική. Επίςησ,
ςχεδιάςτηκαν και δρομολογήθηκαν όλεσ οι προβλεπόμενεσ δράςεισ για το επόμενο
48ϊρο και αποφαςίςτηκε για καθαρά προληπτικοφσ λόγουσ να τεθοφν ςε
κατάςταςη ετοιμότητασ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, καθϊσ και οι Υπηρεςίεσ τησ
Περιφζρεια Αττικήσ και των Δήμων των περιοχϊν που επηρεάςτηκαν από την
ςειςμική δόνηςη.
Σφμφωνα με τισ μζχρι τϊρα καταγραφζσ δεν ςημειϊθηκαν ςοβαρά προβλήματα ςε
βαςικζσ υποδομζσ οφτε υπήρξαν ςοβαροί τραυματιςμοί.
Επίςησ, άμεςα ενεργοποιήθηκαν Υπηρεςίεσ του Υπουργείου Υποδομϊν, οι οποίεσ
ςε ςυνεργαςία με τουσ Δήμουσ ήδη προχωροφν ςτη δρομολόγηςη δράςεων για το
μεταςειςμικό ζλεγχο κτιρίων. Στο πλαίςιο αυτό παρακαλοφνται οι πολίτεσ να
απευθφνουν τα ςχετικά αιτήματα ςτουσ οικείουσ δήμουσ .
Συνιςτοφμε ςτουσ πολίτεσ να είναι ψφχραιμοι και να ενημερϊνονται για την εξζλιξη
τησ κατάςταςησ και για οδηγίεσ προςταςίασ από τισ ιςτοςελίδεσ και τα επίςημα
μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ των αρμόδιων υπηρεςιακϊν φορζων και ειδικότερα τησ
Γενικήσ Γραμματείασ Πολιτικήσ Προςταςίασ.
Στην ςυνεδρίαςη ςυμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείσ : Υποδομϊν, Μεταφορϊν,
Εςωτερικϊν, Ναυτιλίασ και Λιμζνων, Δημόςιασ Τάξησ, Παιδείασ και Θρηςκευμάτων,
Περιβάλλοντοσ, ο Ειδικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, ο Πρόεδροσ
του ΟΑΣΠ, ο Πρόεδροσ του ΕΚΑΒ, ο Πρόεδροσ τησ Κ.Ε.Δ.Ε, ο Αρχηγόσ τησ ΕΛ.ΑΣ, ο
Αρχηγόσ του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, η Περιφερειάρχησ Αττικήσ, εκπρόςωποσ του
ΕΚΕΠΥ, καθϊσ και εκπρόςωποσ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ενημζρωςησ.
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