
 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κίςαμοσ, 4 Μαρτίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Άςκηςη Ζκτακτησ Κινητοποίηςησ από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιςάμου 

«Τθν Κυριακι, 28 Φεβρουαρίου 2021, το Περιφερειακό Τμιμα Κιςάμου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 

Σταυροφ βρζκθκε ςε γενικι επιφυλακι λόγω δυο διαδοχικών ςειςμικών δονιςεων, με αρκετζσ υλικζσ 

ηθμιζσ θ πρώτθ και με μερικι κατάρρευςθ παλιών κτιςμάτων αλλά και τρεισ ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ 

θ δεφτερθ». 

Αυτό ιταν το ςενάριο τθσ άςκθςθσ Ζκτακτθσ Κινθτοποίθςθσ για τθν εφαρμογι του Σχεδίου Επιφυλακισ 

του Τμιματοσ  με τθν ονομαςία «Ακινα», το οποίο πραγματοποιικθκε τθν Κυριακι το απόγευμα ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ, κακώσ και ςτθν φπαικρο προσ τθν περιοχι του Κορφαλώνα. Κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ άςκθςθσ τθρικθκαν όλα τα απαραίτθτα μζτρα κατά τθσ πανδθμίασ. Η εν λόγω άςκθςθ 

πραγματοποιικθκε ζπειτα από τισ εγκρίςεισ του Προζδρου του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. 

Κιςάμου, Σεβαςμιοτατοφ Μθτροπολίτθ Κιςάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου κακώσ και του Προζδρου 

του Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινοφ. 

Στθν άςκθςθ ςυμμετείχαν είκοςι εκελοντζσ του Σώματοσ Σαμαρειτών, Διαςωςτών και Ναυαγοςωςτών. 

Για να ελεγχκοφν οι χρόνοι απόκριςθσ των εμπλεκομζνων, το ςιμα με το ειδοποιθτιριο γεγονόσ 

ζκτακτθσ επιφυλακισ, πιγε ςτθν Υπθρεςία Προετοιμαςίασ Διαχείριςθσ και Αντιμετώπιςθσ 

Καταςτροφών του Ε.Ε.Σ. και το γενικό ςυντονιςμό είχε ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Καταςτροφών, κ. 

Βαλμάσ.  

Σε επιχειρθςιακό επίπεδο ορίςτθκε Υπεφκυνοσ Επιφυλακισ, ο οποίοσ ιταν ςε διαρκι επικοινωνία με 

τουσ φορείσ αλλά και το ςυντονιςτικό, μια ομάδα τθλεπικοινωνιών, δυο πεηοπόρα τμιματα, κακώσ και 

για πρώτθ φορά τθν υπό ζνταξθ Κυνοφυλικι ομάδα του Τμιματοσ. Οι εκελοντζσ ςάρωςαν τισ περιοχζσ 

που επλιγθςαν, τθρώντασ όλα τα πρωτόκολλα και εφαρμόηοντασ τισ διαδικαςίεσ που το ςχζδιο 

«Ακινα» ορίηει, καταγράφοντασ χρόνουσ απόκριςθσ και βλζποντασ ςτθν πράξθ τισ δυςκολίεσ 

εφαρμογισ του. Οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, ςτο τζλοσ τθσ άςκθςθσ, χρειάςτθκε να αντιμετωπίςουν τρεισ 

εικονικοφσ ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ, οι οποίοι είναι πικανοί ςε τζτοιου είδουσ καταςτροφζσ, 

αποδεικνφοντασ, για ακόμα μια φορά, τθν άρτια εκπαίδευςι τουσ.  

Μετά τθ λιξθ τθσ άςκθςθσ ακολοφκθςε ςυηιτθςθ, τόςο ςε επίπεδο Περιφερειακοφ Τμιματοσ όςο και 

με τθν Υπθρεςία Αντιμετώπιςθσ  Καταςτροφών και βγικαν πολφ χριςιμα ςυμπεράςματα επί του 

ςχζδιου «Ακινα». 
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