Ιανός -Κλειστά τα σχολεία και στην Αιτωλοακαρνανία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστά θα
παραμείνουν τα σχολεία και στην Αιτωλοακαρνανία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020
Δείτε live την εξέλιξη του φαινομένου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστά θα
παραμείνουν τα σχολεία στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας την
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν ενημέρωσης και συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας για λόγους πρόληψης και εξαιτίας του επικείμενου σφοδρού κύματος
κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, το σύνολο του μηχανισμού της Περιφέρειας έχει τεθεί σε κατάσταση διαρκούς
επιφυλακής και επαγρύπνησης, ενώ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας σε μήνυμά του
προς τους πολίτες της περιοχής και ιδιαίτερα όσους κατοικούν κοντά σε παράκτιες
περιοχές ή περιοχές με ποτάμια και μεγάλα ρέματα ή περιοχές που έχουν υποστεί κατά το

1/3

Ιανός -Κλειστά τα σχολεία και στην Αιτωλοακαρνανία

παρελθόν σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες ή ισχυρούς ανέμους, τους καλεί να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τις υπαίθριες εργασίες
και εάν είναι δυνατό, να μετακινηθούν σε οικίες και περιοχές που βρίσκονται μακριά από
ακτές και μεγάλα ποτάμια.

«Ας είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες. Καμία δουλειά και κανένα υλικό
αγαθό δεν αξίζουν, όσο η ανθρώπινη υγεία και ζωή. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας
τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να υπακούσουμε στα μέτρα
και στους κανόνες. Ιδιαίτερα όμως, όλοι ας έχουμε στο νου μας και τον διπλανό μας,
ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, τους ηλικιωμένους και τα
παιδιά. Κανένα καιρικό φαινόμενο δεν τρομάζει, όσο η άγνοια και η έλλειψη ετοιμότητας»
σημειώνει ο Νεκτάριος Φαρμάκης.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΟΠΠ

Εξάλλου, έκτακτες συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.

Στην ΠΕ Αχαΐας το ΣΟΠΠ συνεδρίασε παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη,
έπειτα από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Χαράλαμπου Μπονάνου, με
σκοπό την πρόληψη, το σχεδιασμό, την αντιμετώπιση αλλά και την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως προβλέπεται από τις εγκυκλίους της
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς Πολιτικής Προστασίας
που παρευρέθησαν να ευρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα βάσει του έκτακτου δελτίου που έχει
εκδοθεί, τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις καθημερινές και
υπαίθριες δραστηριότητες των πολιτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος δήλωσε σχετικά: «Έχουμε θέσει σε
ετοιμότητα όλο τον μηχανισμό της ΠΔΕ, τα μηχανήματά μας θα βρίσκονται σε επίκαιρα
σημεία που πιθανόν να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα, ιδιώτες εργολάβοι ήδη παρεμβαίνουν
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σε σημεία που υπάρχει ιστορικότητα επικινδυνότητας. Καλούμε τους πολίτες να υπακούουν
στις προτροπές της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνονται από τις επίσημες
ανακοινώσεις».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Διοικητής ΚΕΤΧ Πάτρας Στυλιανός Καλαϊτζίδης, ο Διοικητής
Π.Υ. Αχαΐας Ανδρέας Στεμπίλης, ο αναπληρωτής Αστυνομικού Διευθυντή Αχαΐας Ιωάννης
Κυριακόπουλος, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πατρών Νικόλαος Ματούλας, ο
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Παναγιώτης
Σακελλαροπουλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτριος Δριβίλας, ο Προϊστάμενος
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΔΕ Νικόλαος Γυφτάκης, ο Προϊστάμενος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας Ιωάννης Μπάφας, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας ΑΔΠΔΕΙ Δημήτριος Κατσαρός, από Διεύθυνση Δασών Αχαΐας ο
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιάννης Μάκκας, ο
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Αριστοτέλης Κορκός, από το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Αχαΐας ο Αργύρης Αγγελόπουλος
και από την 6η ΥΠΕ ο Κωνσταντίνος Καρζής.
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