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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άςκηςη Πολιτικήσ Προςταςίασ ςτην περιοχή Αιγειροφςεσ
Αλεποχωρίου
Με επιτυχία ςτζφτθκε θ άςκθςθ πολιτικισ προςταςίασ, που διοργάνωςε ο Διμοσ Μεγαρζων, ςε
ςυνεργαςία με το Κζντρο Επιςτθμϊν Παρατιρθςθσ τθσ Γθσ και Δορυφορικισ Σθλεπιςκόπθςθσ “BEYOND”
(επιχειρθςιακι μονάδα του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν), τθν Κυριακι 20/11 ςτο Αλεποχϊρι, με τθ
ςυμμετοχι πολλϊν φορζων αλλά και πολιτϊν.
Η άςκθςθ είχε δφο μζρθ, κεωρθτικό και πρακτικό, ενϊ εςτίαςε ςτθν άμεςθ/βραχυπρόκεςμθ
διαχείριςθ μιασ κρίςθσ, ςτισ πρϊτεσ δθλαδι ϊρεσ μετά τθν εκδιλωςθ ενόσ φαινομζνου, που είναι και οι
πλζον κρίςιμεσ, τόςο για τουσ πολίτεσ που υφίςτανται τισ ςυνζπειεσ, όςο και για τουσ φορείσ και τισ
διαδικαςίεσ που πρζπει να κινθκοφν άμεςα και ταυτόχρονα, περιορίηοντασ παράλλθλα τον πανικό. Οι
ςτόχοι τθσ άςκθςθσ ιταν θ βελτίωςθ του ςυντονιςμοφ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων μζςω
ανάπτυξθσ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ, ο ζλεγχοσ τθσ υλικοτεχνικισ τουσ υποδομισ και των μζςων που
διακζτουν, κακϊσ και θ δοκιμι τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ του προςωπικοφ τουσ.
Η άςκθςθ επί χάρτου, ζλαβε χϊρα ςτθν αίκουςα του εξοχικοφ κζντρου “Θάλαςςα” και εςτιάςτθκε
ςτθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων και ςυνεπακόλουκων κατολιςκιςεων, βαςιςμζνθ ςτθ ςχετικι
διαδικτυακι γεωπλθροφορικι πλατφόρμα του BEYOND, για τθν οποία είχαν ενθμερωκεί ςε ςχετικό
ςεμινάριο τον Ιοφνιο, ο Διμαρχοσ κ. ταμοφλθσ, ο Αντιδιμαρχοσ Πολιτικισ Προςταςίασ κ. Φυλακτόσ, και οι
Διευκυντζσ κ.κ. Πρωτόπαππασ και Ιωαννίδου. Οι βαςικοί ομιλθτζσ ιταν ο Δρ. Χαράλαμποσ Κοντοζσ
(επικεφαλισ του κζντρου BEYOND) και οι επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ του BEYOND, Αλεξία Σςοφνθ
(ερευνιτρια) και Κωνςταντίνοσ Λουπαςάκθσ (κακθγθτισ ΕΜΠ). Η πλατφόρμα του BEYOND, ςυνειςφζρει
ςτθ ςυλλογι, ανάλυςθ και οπτικοποίθςθ ςτοιχείων ςχετικϊν με φυςικζσ καταςτροφζσ, εν προκειμζνω
πλθμμφρεσ και κατολιςκιςεισ, επιτρζποντασ τθν καλφτερθ διαχείριςι τουσ, όπου άλλωςτε επικεντρϊκθκε
το κεωρθτικό μζροσ τθσ άςκθςθσ.
Σο πρακτικό μζροσ τθσ άςκθςθσ, με επίκεντρο πάντα τισ άμεςεσ/βραχυχρόνιεσ ενζργειεσ,
εςτιάςτθκε ςτο ίδιο αντικείμενο και περιελάμβανε επιτόπιο ζλεγχο, οδθγίεσ και δοκιμζσ ςυντονιςμοφ ςε
δφο περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου του Αλεποχωρίου, ςτο ρζμα “Δελφίνια”. Μεταξφ άλλων, οι ςυμμετζχοντεσ
ενθμερϊκθκαν για γενικά μζτρα προςταςίασ, τρόπουσ παροχισ βοικειασ προσ πολίτεσ που κινδυνεφουν,
τρόπουσ διαφυγισ, αςφαλι ςθμεία ςυγκζντρωςθσ κλπ. Η άςκθςθ πεδίου οργανϊκθκε με βάςθ τθ μεγάλθ
πυρκαγιά του 2021 και τθν εκτίμθςθ επακόλουκων κινδφνων, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ προγραμματικισ
ςφμβαςθσ με τθν Περιφζρεια Αττικισ.
Οι φορείσ που εμπλζκονταν ςτθν άςκθςθ, ιταν όςοι ενδζχεται να κλθκοφν να ςυνδράμουν ςε
φυςικζσ καταςτροφζσ:
• Διμοσ Μεγαρζων
• Πυροςβεςτικι Τπθρεςία Μεγάρων
• Περιφζρεια Αττικισ
• Περιφερειακι Ενότθτα Δυτικισ Αττικισ
• Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ
• Ελλθνικι Αςτυνομία
• Σροχαία
• Εκελοντικι Ομάδα “ΚΟΤΡΟ”
• Εκελοντικι Ομάδα “ΕΔ”
• Εκελοντικι Ομάδα “ΟΕΜ”
• ΕΚΑΒ
• Επιχειρθςιακι μονάδα “BEYOND” του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν
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Μετά τθν άςκθςθ, ο Δήμαρχοσ Μεγαρέων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε:
«Ήταν μια ςημαντική δράςη, που ςτζφθηκε με επιτυχία. Κάθε άςκηςη πολιτικήσ προςταςίασ είναι
μια μικρή δοκιμαςία όλων όςων ενδζχεται να κληθοφμε να αντιμετωπίςουμε, ςε ανφποπτο χρόνο και ςε
άγνωςτο βαθμό ζνταςησ, ζνα φυςικό φαινόμενο. Πάνω από όλα χαίρομαι για τον καλό ςυντονιςμό των
φορζων, ςτοιχείο που ζχει αποδειχθεί το πλζον κρίςιμο ςε καταςτάςεισ πανικοφ, όπωσ οι φυςικζσ
καταςτροφζσ. Εφχομαι να μη χρειαςτεί να εφαρμόςουμε αυτζσ τισ γνώςεισ και δυνατότητεσ αλλά, αν ο μη
γζνοιτο χρειαςτεί, εκτιμώ οτι βριςκόμαςτε ςε ζνα πολφ καλό επίπεδο ετοιμότητασ.»

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ & Δημοςίων Σχζςεων

