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Άσκηση σεισµού και δρά-σεις ετοιµότητας για τηναντιµετώπιση σεισµικούκινδύνου στην Περιφεριακή Ενό-τητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνώνµε τίτλο «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ -ΚΤ 2019» διεξήχθη την Τρίτη 19Φεβρουαρίου 2019, από τις 9:00π.µ., στο Σεράφειο Κέντρο Αθλη-τισµού, Πολιτισµού και Καινοτο-µίας (στη συµβολή των οδώνΠειραιώς και Πέτρου Ράλλη στον∆ήµο Αθηναίων). Στην άσκηση

Γράφει ο Τάσος Χιώνης SV1QVW, Μέλος  ∆.Σ., Μέλος Ε.Κ.Ε.Αν.

“ΤέθριππονΆρµα -ΚΤ 2019”



13SV NEA Μάιος - Ιούνιος 2019

οεα εερ

συµµετείχαν υπηρεσίες της Περι-φερειακής Ενότητας ΚεντρικούΤοµέα Αθηνών, εκπρόσωποι∆ήµων της Περιφερειακής Ενό-τητας, η Γενική ΓραµµατείαΠολιτικής Προστασίας καθώς καιλοιποί Φορείς Πολιτικής Προστα-σίας, όπως η Πυροσβεστική Υπη-ρεσία, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνσηΑθηνών, η Τροχαία, το Λιµενικό,το ΕΚΕΠΥ, το ΕΚΑΒ, η ∆Ε∆-∆ΗΕ, η ΕΥ∆ΑΠ, ΕθελοντικέςΟργανώσεις και άλλοι φορείς(ΓΕΕΘΑ, Υπ. Πολιτισµού, Υπ.Παιδείας, Υπ. Εξωτερικών κλπ).

Μετά από συσκέψεις όλων τωνεµπλεκόµενων Φορέων τέθηκανο σκοπός και οι επιµέρους στόχοιτης Άσκησης.Ο κύριος σκοπός της άσκησηςήταν ο έλεγχος του επιχειρησια-κού σχεδιασµού για σεισµό στηΠεριφερειακή Ενότητα Κεντρι-κού τοµέα Αθηνών.Για τις ανάγκες της άσκησης,δηµιουργήθηκε Οµάδα Σχεδια-σµού η οποία επεξεργάσθηκε τοσενάριο της Άσκησης. Το σενάριοπροέβλεπε ισχυρό σεισµό µεγέ-θους  6,1 Richter στην περιοχή

του Λεκανοπεδίου Αττικής. Οιεπιπτώσεις του σεισµού θα ήταν ηδιακοπή των επικοινωνιών, εκτε-ταµένες ζηµιές σε κτιριακές υπο-δοµές, τροχαίο ατύχηµα, εκδήλω-ση πυρκαγιάς σε βενζινάδικο καιπαιδικό σταθµό, ύπαρξη πληγέν-των – εγκλωβισµένων, πτώσητάσης στο ρεύµα, ανησυχία τωνπολιτών, φήµες στο διαδίκτυο,κλπ.Η εστίαση της Άσκησης ήτανστο ρόλο και  τις αρµοδιότητεςκάθε φορέα, στη διαλειτουργικό-τητά τους, στην ετοιµότητα και
Στο παρακάτω link µπορείτε να βρείτε ένα βίντεο µε χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από την εκδήλωση:https://www.youtube.com/watch?v=nXSaEDBi5wc&feature=share&fbclid=IwAR2BkSTbKKNeSbOUi5FP7VSWpMzpa74uXadR3ZEsi2Azee9TOADyzSbxQj0

Στιγµιότυπα από τηδιεξαγωγή της άσκησης

SV1FYZ ΚΩΣΤΑΣSV1HER ΣΩΤΗΡΗΣSV1IXY ΧΡΗΣΤΟΣSV1JCP ΧΡΗΣΤΟΣSV1OBP ΠΕΤΡΟΣSV1OCA ΛΕΩΝΙ∆ΑΣSV1PDY ΠΕΤΡΟΣSV1QVW ΤΑΣΟΣSV1RSP ΜΑΡΙΟΣ

SV1SCU ΘΩΜΑΣSV1SDT ΦΑΝΗΣSV1SEE ΑΘΗΝΑSV1SEF ΦΩΤΕΙΝΗSV1SEG  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣSV1SJH ΚΩΣΤΑΣSV4NYE ΣΠΥΡΟΣSY1CEA ∆ΙΟΝΥΣΗΣSY1CIX ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ»
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στην απόκρισή τους και τέλοςστην Αξιολόγηση αυτής.Σύµφωνα µε το πρόγραµµα τηςΆσκησης, η άσκηση είχε διάρκειαπερίπου 6 ½ ώρες και εξελίχθηκεως εξής:Α) Άσκηση Επί Χάρτου µε τηνπροσοµοίωση περιστατικών στο∆ήµο Αθηναίων, µε συντονιστήτον Ο.Α.Σ.Π.Β) Άσκηση σε Παράλληλες∆ράσεις µε συντονιστή την Αυτο-τελή ∆ιεύθυνση ΠολιτικήςΠροστασίας της Περιφέρειας:

α) Ασκήσειςετοιµότηταςγια την αντι-µετώπιση τουσ ε ι σ µ ι κ ο ύκινδύνου, µετην εµπλοκήκαι τη συνερ-γασία ∆ήµωντου Κεντρι-κού ΤοµέαΑθηνών, Εθελοντικών Οργανώ-σεων Πολιτικής Προστασίαςκαι Σχολικών Μονάδων Πρωτο-βάθµιας και ∆ευτεροβάθµιαςΕκπαίδευσης. β) Ασύρµατες επικοινωνίες τηςΑντιπεριφερειάρχη ΚεντρικούΤοµέα Αθηνών κας ΕρµίναςΚυπριανίδου µε τις σχολικέςµονάδες διεξαγωγής των ασκήσε-ων ετοιµότητας και µε το ΚέντροΕπιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. (µέσωτου ασύρµατου δικτύου των ραδι-

οερασιτεχνών των Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ.)Κατά την άσκηση πραγµατοποι-ήθηκαν και ενδιαφέρουσες ειση-γήσεις: 1) «Μέτρα Προστασίας της Πολι-τιστικής µας Κληρονοµιάς απόεκδήλωση ισχυρών σεισµών» -Εισηγητής: Βασίλης Καραστά-θης, ∆ιευθυντής Ερευνών Γεωδυ-ναµικού Ινστιτούτου / ΕθνικόΑστεροσκοπείο Αθηνών2) «Ασύρµατες ΕπικοινωνίεςΕκτάκτων Αναγκών»  - Εισηγη-τής: Αναστάσιος Χιώνης,SV1QVW /Μέλος ∆Σ ΈνωσηςΕλλήνων Ραδ/τεχνών, συντονι-στής Οµάδων Έκακτης Ανάγκης 
Παράλληλα, σε σχολικές µονά-δες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο-βάθµιας Εκπαίδευσης πραγµατο-ποιήθηκαν ασκήσεις ετοιµότη-τας για την αντιµετώπιση του σει-σµικού κινδύνου. ◘


