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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση στις 14/6 με θέμα τις άμεσες ενέργειες έκτακτης ανάγκης μετά από έναν
σεισμό

Εκδήλωση με θέμα τις άμεσες ενέργειες, που χρειάζεται να γίνουν μετά από έναν σεισμό,
υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, διοργανώνει το απόγευμα της 14ης Ιουνίου το Τεχνικό
Επιμελητήριο
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Μακεδονίας,
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αμφιθέατρό

του

(Μεγ.

Αλεξάνδρου 49). Προσωρινές υποστυλώσεις, διασώσεις μέσα από τα ερείπια,
σχεδιασμός κι οργάνωση καταυλισμών για την καταφυγή των πολιτών, μετασεισμικός
έλεγχος-”εξπρές” για την καταλληλότητα των κτηρίων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης,
αλλά και οι δράσεις κι εμπειρίες της 2ης ΕΜΑΚ θα συζητηθούν εκτενώς στο πλαίσιο της
εκδήλωσης.
Η εν λόγω εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 17.15, έχει ως σκοπό να παρουσιάσει
υλικά και υπολογιστικές μεθόδους υποστυλώσεων μετά τον σεισμό, καθώς και τις εν
γένει διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται μετασεισμικά και αφορούν το σύνολο
των ενεργειών υπό τέτοιου είδους συνθήκες έκτακτης ανάγκης, π.χ., τις διασώσεις/
απεγκλωβισμούς από ερείπια, τον σχεδιασμό χώρων διαφυγής την οργάνωση των
καταυλισμών κ.α., καθώς και να αναδείξει τρόπους αλλά και προτάσεις βελτίωσης των
παραπάνω διαδικασιών. Φυσικά να εντοπίσει αδυναμίες και να προτείνει λύσεις για
μεγαλύτερη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.
Αμέσως μετά από έναν καταστροφικό σεισμό πρέπει η Πολιτεία να έχει ετοιμότητα για να
ξεκινήσει την αποκατάσταση των πληγέντων οικισμών. Τίθενται θέματα ελέγχου των
κατασκευών και εντοπισμός των επικινδύνων, με σκοπό την επισκευή ή την ή ολική
κατεδάφιση αυτών με τρόπους και μεθόδους, οι οποίες επιλέγονται -κατά περίπτωσηανάλογα με τη χρήση των κτιρίων, το μέγεθος και την έκταση των βλαβών. Χρειάζεται να
ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την προστασία των πολιτών αλλά και των
περιουσιών τους. Η υποστύλωση –τμηματική ή εξ’ ολοκλήρου- του κτηρίου κρίνεται
απολύτως απαραίτητη στις παραπάνω περιπτώσεις, με την οποία παράλληλα
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ασφάλεια των διερχομένων αλλά και των εργαζόμενων
στις επισκευές ή κατεδαφίσεις, αποτρέποντας περαιτέρω βλάβες και καταρρεύσεις.
Τα θέματα των υποστυλώσεων (υλικά και τεχνικές επέμβασης) θα εξετάσει και θα
παρουσιάσει στην εκδήλωση ο καθηγητής Κ. Στυλιανίδης, ενώ τις εμπειρίες από τις

υποστυλώσεις του 1978 θα αναλύσει ο Μίμης Δημητριάδης που διετέλεσε σύμβουλος του
τότε Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ Νίκου Ζαρντινίδη. Το μεγάλο θέμα του ελέγχου των κατασκευών
για καταλληλότητα χρήσης θα αναλύσουν ιστορικά, σχολιάζοντας και τη σημερινή
αντιμετώπιση των ελέγχων βλαφθέντων κτιρίων μετά τον σεισμό, ο ερευνητής ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ
Βασίλης Λεκίδης και ο πολιτικός μηχανικός Λευτέρης Αβραμίδης. Ο αρχιπύραρχος, δρ.
πολιτικός μηχανικός Δ. Τσατσούλας θα μεταφέρει την εμπειρία από διασώσεις τραυματιών
κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με τις δράσεις που ανέπτυξε η Πυροσβεστική. Ο πρ.
διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Κ. Κοκολάκης θα αναλύσει τα θέματα χώρων καταφυγής
και καταυλισμών. Τέλος, ο εκπρόσωπος της δεύτερης ΕΜΑΚ στη Θεσσαλονίκη θα μεταφέρει
σπάνιες εμπειρίες από διάσωση πολιτών από φυσικές καταστροφές, στην Ελλάδα αλλά και
στο εξωτερικό.
link εκδήλωσης
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/AMESE_MET
ASEISMIKES_ENERGEIES_YPO_SYNTHIKES_EKTAKTHS_ANAGKHS
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