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Μείζον χρέος και ηθική επιταγή για τον επιστημονικό κόσμο και ιδιαίτερα για 
όλους εμάς που πραγματευόμαστε τη διαχείριση των καταστροφών, είναι να 
εντείνουμε τις προσπάθειες για τη μείωση των επιπτώσεων από κάθε είδους 
κίνδυνο στο ελάχιστο δυνατό.

Η συμβολή της επιστημονικής κοινότητας δεν πρέπει να εξαντλείται στην 
αυτονόητη ενδελεχή έρευνα και την παραγωγή  νέας επιστημονικής 
γνώσης. Η συνεργασία της με τους επιχειρησιακούς φορείς σε όλα τα στάδια 
διαχείρισης, η εκπαίδευση του πληθυσμού και ειδικά των ευάλωτων ομάδων, 
η ενημέρωση του κοινού με υπευθυνότητα, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία 
συμβολής της επιστημονικής κοινότητας στην αλυσίδα της πρόληψης και 
διαχείρισης καταστροφικών γεγονότων.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά τα τραγικά γεγονότα, παρουσιάζουμε μία 
ολοκληρωμένη πρόταση για την Αττική, ώστε οι κάτοικοι των περιοχών που 
επλήγησαν, αλλά και όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας να αισθάνονται και να 
είναι πιο ασφαλείς.

Ένας χρόνος μετά…

Δρ. Ευθύμης Λέκκας
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης 
Φυσικών Καταστροφών 
Διευθυντής ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & 
Κρίσεων»  
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

Με αισιοδοξία κοιτάμε μπροστά

Δημόσιος Διάλογος 
για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού

Εθνικού Σχεδίου  

Πολιτικής Προστασίας
από τους Φυσικούς Κινδύνους  

και την Κλιματική Αλλαγή

 Η Ανατολική Αττική ένα χρόνο μετά



1130-1200 Προσέλευση συμμετεχόντων 

1200-1215 Έναρξη ημερίδας – Χαιρετισμοί επισήμων

 

1215-1230  Ομιλία Γεώργιου Πατούλη, Προέδρου 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δήμαρχου 
Αμαρουσίου, νέου Περιφερειάρχη Αττικής

1230-1245  Ομιλία Ευάγγελου Μπουρνούς, Δημάρχου 
Ραφήνας - Πικερμίου

 1245-1250  Χαιρετισμός, Γεώργιος Ψαθάς,  
Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων 
Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 
Κ.Ε.Δ.Ε.

1250-1300  Ομιλία του Δρ. Ευθύμη Λέκκα, Καθηγητή 
Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών 
Καταστροφών, Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου του 
Ο.Α.Σ.Π. με θέμα: 
«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Περιφερειακό 
Σύστημα Πολιτικής Προστασίας Αττικής – 
Διεθνείς και Εθνικές Παράμετροι Σχεδιασμού» 

1300-1315  Υποβολή ερωτημάτων από παριστάμενους. 
Αποφώνηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΊΔΑΣ

Ένα χρόνο μετά την εθνική καταστροφή που συντελέστηκε στην περιοχή της 
Ανατολικής Αττικής, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Αυτοδιοίκηση 
Α’ και Β’ Βαθμού αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για την έναρξη ενός 
ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου, για τη διαμόρφωση ενός Νέου, Σύγχρονου κι 
Αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. 

Ένα ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο στην πράξη σχέδιο, που θα μπορεί να 
θωρακίσει τη χώρα και να προστατέψει τις ζωές και τις περιουσίες 
των πολιτών από καταστροφικά φαινόμενα,  σαν αυτά που ζήσαμε τα 
προηγούμενα χρόνια. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, γι αυτό χρειάζεται 
βούληση κι αποφασιστικότητα για να 

•	 αξιοποιήσουμε τις γνώσεις  και τις εμπειρίες του επιστημονικού 
και τεχνικού δυναμικού που διαθέτει η Πατρίδα μας 

•	 προωθήσουμε την ουσιαστική συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων

•	  δώσουμε έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευση του 
πληθυσμού

•	 εκμεταλλευθούμε τις μεγάλες δυνατότητες του εθελοντικού 
κινήματος

•	 αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο τεχνολογικά μέσο. 

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μια νέα αρχή στην Πολιτική 
Προστασία της χώρας μας. Με την Αυτοδιοίκηση, στην πρώτη γραμμή. 

Γιώργος Πατούλης

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
Δήμαρχος Αμαρουσίου

23 Ιουλίου 2018. Ημέρα ορόσημο. Ημέρα παγκόσμιας αναφοράς τεράστιας 
φυσικής καταστροφής για τον τόπο μας. 

Δοκιμαστήκαμε σκληρά. Οι απώλειες που μετράμε είναι τεράστιες. Οι πληγές 
που άφησε πίσω της αυτή η ημέρα είναι μεγάλες.  Μας λείπουν οι άνθρωποι 
μας.

Οι φυσικές καταστροφές ωστόσο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
μας, ιδιαίτερα τώρα που η κλιματική αλλαγή μας έχει «χτυπήσει την πόρτα». Η 
καλύτερη αντιμετώπιση απέναντι στις φυσικές καταστροφές είναι η πρόληψη, 
η γνώση και η εκπαίδευση των πολιτών. 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ)  οφείλει να διευρυνθεί και 
να μετασχηματιστεί σε ένα Οργανισμό για την προστασία από τις φωτιές, τις 
πλημμύρες, αλλά και άλλα φαινόμενα - φυσικά ή τεχνολογικά - προκειμένου 
να συσσωρεύεται η απαραίτητη τεχνογνωσία και να μεταλαμπαδεύεται στους 
πολίτες.

Μπαίνουμε μπροστά, ως Αυτοδιοίκηση, για να φτιάξουμε εκείνες τις 
κανονιστικές διατάξεις και τις υποδομές οι οποίες θα διαφυλάξουν τη ζωή των 
συμπολιτών μας. 

Κύριο μέλημα μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής μέσω της ενημέρωσης 
τόσο για το μέτρα πρόληψης, όσο και για τον τρόπο αντίδρασης.

Σας καλούμε όλοι μαζί να δώσουμε αυτή τη σημαντική μάχη της ενημέρωσης 
και ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. 

Βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό του πολίτη, στην πράξη!

Ευάγγελος Μπουρνούς

Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου

Δημόσιος Διάλογος 
για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού

Εθνικού Σχεδίου  

Πολιτικής Προστασίας
από τους Φυσικούς Κινδύνους  

και την Κλιματική Αλλαγή


