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Χρήσιµα συµπεράσµαταγια την καλύτερη προ-ετοιµασία όλων σεθέµατα σεισµικού κινδύνου, προ-έκυψαν από τη διϋπηρεσιακήάσκηση για σεισµό που διεξήχθητην Τετάρτη (2/5/2018) για πρώτηφορά στην Αττική µε πρωτοβου-λία της ∆ιεύθυνσης ΠολιτικήςΠροστασίας της Περιφέρειας καιτη συνεργασία του Ο.Α.Σ.Π. καιπολλών φορέων.Η άσκηση µε την επωνυµία«Τέθριππον Άρµα 2018» προσο-µοίαζε πραγµατικές συνθήκεςσεισµού στους δήµους Ιλίου,Πετρούπολης και Αγ. Αναργύρων- Καµατερού. Στο συντονιστικόκέντρο της άσκησης, στο Εκθε-σιακό Κέντρο Περιστερίου, µετα-φερόταν εικόνα από το πεδίο τωνεπεισοδίων, σε απευθείας διαδι-κτυακή µετάδοση.Το σενάριο αφορούσε την εκδή-λωση ισχυρής σεισµικής δόνησης5,9 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ,ισχυρό µετασεισµό 5,3 Ρίχτερ καιέντονη σεισµική ακολουθία στηνευρύτερη περιοχή. Η δόνηση µεσηµαντικές επιπτώσεις σε κτίριακαι υποδοµές απαιτούσε τηνάµεση κινητοποίηση του µηχανι-σµού Πολιτικής Προστασίας. Γιατο λόγο αυτό ακολούθησε σύγ-

κληση του Συντονιστικού Οργά-νου Πολιτικής Προστασίας(Σ.Ο.Π.Π.) ∆υτικού Τοµέα Αθη-νών, όπου εξετάστηκαν σε πραγ-µατικό χρόνο οι δράσεις και οιενέργειες που έπρεπε να γίνουνγια να αντιµετωπιστούν τα προ-βλήµατα που παρουσιάζονται

µετά από ένα καταστροφικό συµ-βάν.Παράλληλα κινητοποιήθηκανστο πεδίο επιχειρησιακές δυνά-µεις (Πυροσβεστικό Σώµα, Ελλη-νική Αστυνοµία, Ένοπλες ∆υνά-µεις, υπηρεσιακοί παράγοντεςαπό διάφορους φορείς και υπηρε-
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σίες και εθελοντικές οµάδες πολι-τικής προστασίας) προκειµένουνα γίνουν οι απαραίτητες ενέργει-ες  για τον έλεγχο των πληγέντωνπεριοχών, η άρση επικινδυνοτή-των, ο απεγκλωβισµός πολιτών, ηµεταφορά τραυµατιών κ.α.

Η Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. ήταν παρού-σα για να συνδράµει στις τηλεπι-κοινωνίες σε όλα τα σηµεία πουείχε το σχέδιο αποτυπωµένα προ-βλήµατα µετά το σεισµό και συγ-κεκριµένα:1. Έρευνα και ∆ιάσωση σε κτί-

ριο µε κατάρρευση και φωτιά στο∆ήµο Ιλίου 2. Απεγκλωβισµοί στον ∆ήµοΠετρούπολης 3. Έρευνα και ∆ιάσωση σε κτί-ριο στο ∆ήµο Αγ. Ανάργυρων.
◘

Τα µέλη της Ο.Ε.Α. τηςΕ.Ε.Ρ. που συµµετείχανστην άσκηση ήταν:
SV1HER Βανικιώτης Σωτ.
SV1IUC Σοµαλής Παντελής
SV1QVW Χιώνης Αναστ.
SV1COX Μπόγρης Παναγ.
SV1JBF Αγγελινάς Γιώργος
SV1JCZ Φούρλας ∆ανιήλ
SV1OBP Αρβανίτης Πέτρος
SV1SCG Ρήγας Νίκος
SV1SEE ∆αφνοµήλη Αθηνά
SV1SGF Κλαράκη Φωτεινή
SY1CEA Φουρνογεράκης ∆ιον.
SY1CMI Κόλλιας Γαβριήλ
SY1CMN Φωκάς Σταµάτης


