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Πεντέλη, 23 Νοεµβρίου 2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο Σ.Π.Α.Π. συµµετείχε στην Άσκηση επί χάρτου για σεισµό «Ραφήνα-Πικέρµι 

2017»  
 
Ο Σύνδεσµος Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) 
συµµετείχε µε κλιµάκιο Εθελοντών και Επικεφαλής τον Πρόεδρό  του και Γενικό 
Γραµµατέα του Εποπτικού Συµβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσση Σιώµο, στην Άσκηση επί 
Χάρτου για Σεισµό που στον Δήµο Ραφήνας-Πικερµίου που πραγµατοποιήθηκε µε τον 
συντονισµό και την οργάνωση του ΟΑΣΠ (Οργανισµού Αντισεισµικής Προστασίας). 
 
Στην άσκηση συµµετείχαν στο Τραπέζι της Οµάδας Λήψης Αποφάσεων, o Δήµαρχος 
Ραφήνας-Πικερµίου Ευάγγελος Μπουρνούς, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός 
Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος, ο πρώην Δήµαρχος 
και Γενικός Γραµµατέας του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου Βασίλης Πιστικίδης, η 
Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας Αττικής Ιωάννα Τσούπρα, 
ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου και Μέλος του ΔΣ 
του ΣΠΑΠ Αντώνης Παλπατζής, η Προϊσταµένη Σχεδιασµού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Ασπασία Καραµάνου, η Προϊσταµένη 
Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου Τζωρτζίνα Λεγάκη, καθώς και 
εκπρόσωποι της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και του ΕΚΑΒ. 
 
Συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Λιµενικού, της 
Αστυνοµίας και του Στρατού, στελέχη της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, της Περιφέρειας 
Αττικής, του ΕΚΑΒ, στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας, στελέχη του Δήµου Ραφήνας 
Πικερµίου που ανήκουν στην Τεχνική Υπηρεσία και στην Κοινωνική Μέριµνα, καθώς και οι 
Εθελοντικές Οµάδες του ΣΠΑΠ και του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου (ΕΘΟΡΠ). 
 
Το συντονισµό της εκπόνησης και εκτέλεσης της άσκησης είχε από πλευράς ΟΑΣΠ η 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης-Πρόληψης, Χρύσα 
Γκουντροµίχου. 
 
Σύµφωνα µε το σενάριο της Άσκησης, οι υπηρεσίες του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου µε τη 
βοήθεια όλων των Εµπλεκοµένων Συναρµοδίων υπηρεσιών, Εθελοντών καλούνται να 
λειτουργήσουν µετά από ένα προσεισµό 4,2 βαθµών της κίµακας Ρίχτερ, αλλά κυρίως 
µετά από έναν κύριο σεισµό µεγέθους 6,2 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ που σηµειώνεται 
ηµέρα Σάββατο µε επικεντρική περιοχή το θαλάσσιο χώρο του Νότιου Ευβοϊκού, 26 χλµ 
ΒΑ της Αθήνας και σε εστιακό βάθος 7 χλµ. 
 
Η Άσκηση διήρκησε 3 ώρες και περιελάµβανε 3 φάσεις: α) Αναγγελία Σεισµού και αρχική 
εκτίµηση της κατάστασης, β) Άµεση απόκριση και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, 
γ)Βραχεία αποκατάσταση.  Η κάθε ενότητα ξεκίνησε µε µια ενηµέρωση που συνοψίζει τα 
κύρια γεγονότα που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρονικής περιόδου. 
Στο τέλος κάθε ενηµέρωσης, ο συντονιστής θέτει συγκεκριµένα ερωτήµατα προς 
συζήτηση σε κάθε οµάδα εργασίας. 
 
Στη συγκεκριµένη άσκηση συµµετείχαν οι εξής οµάδες: 

• Οµάδα εργασίας 1: Οµάδα Λήψης Απόφασης 
• Οµάδα εργασίας 2: Σώµατα Ασφαλείας 
• Οµάδα εργασίας 3: Υποδοµές 
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• Οµάδα εργασίας 4: Υπηρεσίες Υγείας 
• Οµάδα εργασίας 5: Παιδεία και λοιποί εµπλεκόµενοι 
• Οµάδα εργασίας 6: Επιχειρούντες Εθελοντές (όπου συµµετείχε η Εθελοντική 

Οµάδα του ΣΠΑΠ). 
 
Μετά την ενηµέρωση ανά φάσεις οι συµµετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους ικανό χρόνο 
προκειµένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να συζητήσουν στις οµάδες εργασίας 
ώστε να αντιµετωπίσουν το υποθετικό σενάριο της άσκησης. Μετά την συζήτηση στα 
τραπέζια συνεργασίας ακολούθησε συζήτηση στην ολοµέλεια κατά τη διάρκεια της 
οποίας, ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα εργασίας παρουσίασε µια σύνοψη των 
δράσεων της οµάδας εργασίας µε βάση το σενάριο. 
 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ 
Βλάσσης Σιώµος, µετά το πέρας της άσκησης δήλωσε: 
 
«Συµµετείχαµε σήµερα σε µία εξαιρετικά οργανωµένη Άσκηση επί Χάρτου για σεισµό 
στον Δήµο Ραφήνας-Πικερµίου που πραγµατοποιήθηκε µε τον συντονισµό και την 
οργάνωση του ΟΑΣΠ (Οργανισµού Αντισεισµικής Προστασίας). Συµµετείχαµε βάση 
σεναρίου, στην οµάδα διοίκησης του Συντονιστικού Κέντρου, που αποτελείτο από την 
περιφέρεια Αττικής, τον δήµο Ραφήνας-Πικερµίου, την Αποκεντρωµένη Διοίκηση 
Αττικής, τον ΣΠΑΠ και το ΕΚΑΒ, καθώς και στελέχη της εθελοντικής οµάδας του ΣΠΑΠ, 
στο τραπέζι της οµάδας επιχειρούντων εθελοντικών οµάδων κάτω από τις κατευθύνσεις 
του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
 
Ήταν µία πολύ χρήσιµη εµπειρία για όλους µας, αφού µας έδωσε την ευκαιρία να βιώσουµε 
από πλευράς υποθετικών περιστατικών, όλα εκείνα που θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε 
σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο.  Κάναµε µία πρόβα στους ρόλους και τις θέσεις που θα 
κληθούµε να καλύψουµε τις πρώτες ώρες µετά το συµβάν. 
 
Η πρόσφατη εµπειρία στη Μάνδρα έδειξε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολο της µε 
ενότητα αντιµετώπισε δύσκολα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ώρες της 
θεοµηνίας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν στην αρχή δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.  
Αυτό έγινε προφανές και στην περίπτωση της πρόσφατης ρύπανσης του Σαρωνικού. Το 
συµπέρασµα είναι ότι εκτός από την Πυρασφάλεια, όπου οι Δήµοι και οι Εθελοντές έχουν 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις φυσικών ή άλλων 
καταστροφών το επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσης είναι πολύ χαµηλότερο. 
 
Θα πρέπει λοιπόν πιστεύω, µε αφορµή και εφαλτήριο τη σηµερινή άσκηση να 
επανεξετάσουµε την Πολιτική Προστασία σε όλες της τις εκφάνσεις, τόσο σε επίπεδο 
οργάνωσης, όσο κυρίως σε επίπεδο χρηµατοδότησης. 
 
Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια µου προς το Δήµαρχο Ραφήνας-Πικερµίου 
Βαγγέλη Μπουρνού, τον Γενικό Γραµµατέα Βασίλη Πιστικίδη, τον Αντιδήµαρχο Αντώνη 
Παλπατζή, την Προϊσταµένη Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Τζωρτζίνα Λεγάκη και την 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης-Πρόληψης του ΟΑΣΠ, Χρύσα 
Γκουντροµίχου, για την άψογη οργάνωση της σηµερινής άσκησης. 
 
Να ευχαριστήσω τέλος για τη συµβολή τους στην επιτυχία της άσκησης, όλους τους 
συµµετέχοντες, το Πυροσβεστικό Σώµα, τα Σώµατα Ασφαλείας, τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες Αποκεντρωµένης Διοίκησης, της Περιφέρειας και του Δήµου, του ΕΚΑΒ, της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τους µάχιµους Εθελοντές που συµµετείχαν στην 
σηµερινή άσκηση». 

 Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


