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12/06/2017 - ΕΙΜΟ ΣΗ ΛΕΒΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙOΤ ΣΟΤ Ο.Α..Π. 

 
Δευτζρα 12/06/2017 

Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του Εκνικοφ Δικτφου Σειςμογράφων από το Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο 

ςτισ 15:28 (ϊρα Ελλάδασ) πολφ ιςχυρι ςειςμικι δόνθςθ μεγζκουσ 6.1 βακμϊν τθσ κλίμακασ 

Richter, εκδθλϊκθκε ςτον καλάςςιο χϊρο 34km ΝΝΔ τθσ Μυτιλινθσ, ςε απόςταςθ 250km ABA 

τθσ Ακινασ. Από το Εκνικό Δίκτυο Σειςμογράφων μζςω του Γεωδυναμικοφ Ινςτιτοφτου ΕΑΑ 

(http://bbnet.gein.noa.gr/HL/ ) εδόκθςαν οι ακόλουκοι παράμετροι του ςειςμοφ: 

38.83880 Β, 26.36230 Α,  Ml=6.1, Mw=6.3, Βάκοσ=11.8 χλμ. 

Από το χάρτθ αιςκθτότθτασ που δθμιουργικθκε από τθν αυτόματθ επεξεργαςία των 

καταγραφϊν του δικτφου επιταχυνςιογράφων τθσ μονάδασ ζρευνασ ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ , 

προκφπτει ότι θ εκτίμθςθ των μζγιςτων τιμϊν επιταχφνςεων που υπζςτθ το νότιο τμιμα τθσ 

Λζςβου, κυμαίνεται μεταξφ 18% g (0.18 g, περιοχι Πλωμαρίου) και 8% g (0.08 g, περιοχι 

Πολυχνίτου), όπου g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ 

 

 
Χάρτθσ αιςκθτότθτασ 
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Εφροσ τιμϊν μζγιςτων εδαφικϊν επιταχφνςεων 

 

 
Δεδομζνα επιταχυνςιογράφου Μυτιλινθσ 
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Στθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ κατεγράφθ από τον εκεί ςτακμό του δικτφου ΜΥΤ1 μζγιςτθ εδαφικι 

επιτάχυνςθ 0.0698 g (Εικ. 3). H επιτάχυνςθ ςχεδιαςμοφ του ΕΑΚ 2000 (κτίρια από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα) για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι 0.24 g. (Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία τθσ 

δθμιουργίασ των χαρτϊν αιςκθτότθτασ είναι απόλυτα αυτοματοποιθμζνθ με βάςθ τθν 

παραδοχι ότι θ ςειςμικι ενζργεια προζρχεται από ςθμειακι πθγι και θ ακτινοβολία τθσ γίνεται 

ιςότροπα). 

Ο Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και Προςταςίασ (Ο.Α.Σ.Π.) ενεργοποίθςε το 

επιχειρθςιακό ςχζδιο δράςθσ και μετά από επικοινωνία με τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ, ζλαβε 

πλθροφορίεσ πωσ ο ςειςμόσ είχε πολλζσ επιπτϊςεισ ςτο νότιο τμιμα τθσ νιςου, κυρίωσ ςτισ 

δθμοτικζσ ενότθτεσ Πολιχνίτου και Πλωμαρίου. Επίςθσ, αναφζρκθκαν τραυματιςμοί, βλάβεσ ςε 

κτίρια και υποδομζσ, κατολιςκιςεισ και βραχοπτϊςεισ.  

Ο Πρόεδροσ του Ο.Α.Σ.Π. Kακθγθτισ Ευκφμιοσ Λζκκασ, κατόπιν εντολισ του Υπουργοφ 
Υποδομϊν και Μεταφορϊν Χ. Σπίρτηθ, μετζβθ αργά το απόγευμα ςτθ Λζςβο με το ελικόπτερο 
Σινοφκ που διζκεςε θ Αεροπορία Στρατοφ και τον Αναπλθρωτι Υπουργό Προςταςίασ του 
Πολίτθ, τον Γ. Γ. Πολιτικισ Προςταςίασ, ςτελζχθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και του 
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, κακϊσ και από Τμιμα τθσ 1θσ ΕΜΑΚ.  

Το κυβερνθτικό κλιμάκιο μετζβθ άμεςα ςτθ Βρίςα, όπου διαπιςτϊκθκαν εκτεταμζνεσ βλάβεσ 
(πολλζσ μερικζσ και ολικζσ καταρρεφςεισ κτιρίων), πολλοί τραυματίεσ με κλαςτικά τραφματα, 
κακϊσ και εγκλωβιςμόσ ενόσ ατόμου ςτα ερείπια. 

Παράλλθλα, ο Στρατόσ ζςτθςε καταυλιςμό ςκθνϊν ςτο γιπεδο Πολυχνίτου για τουσ κατοίκουσ 
τθσ Βρίςασ.  

Ενεργοποιικθκαν άμεςα όλεσ οι εμπλεκόμενεσ τοπικζσ δομζσ τθσ περιφερειακισ και τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (Διμοσ Λζςβου, Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακι Ενότθτα Λζςβου) 
και οι τοπικζσ δυνάμεισ των επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων δομϊν.  

Στθν περιοχι Πλωμαρίου – Αγίου Ιςιδϊρου ςθμειϊκθκαν κατολιςκθτικά φαινόμενα που 
προκάλεςαν κάποια προβλιματα ςτο οδικό δίκτυο.  

Το χωριό Ακράςι, το Πλωμάρι και άλλα χωριά τθσ περιοχισ είχαν μικρότερθσ ζκταςθσ βλάβεσ.  

Αργά το βράδυ, ζγινε ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Οργάνου Πολιτικισ Προςταςίασ (ΣΟΠΠ) τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Λζςβου ςτο Πολυκζντρο Πολιχνίτου, μετά από ζλεγχο ςτατικισ 
επάρκειασ του κτιρίου από μθχανικοφσ τθσ Περιφζρειασ.  

Σρίτη 13/06/2017 

Στελζχθ του Ο.Α.Σ.Π. ενίςχυςαν τθν παρουςία του Οργανιςμοφ ςτθ Λζςβο νωρίσ το πρωί. Το 
κλιμάκιο αυτό αποτελοφςαν οι εξισ: Πλοφταρχοσ Κζρπελθσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, Προϊςτ/νοσ 
Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αντιςειςμικισ Άμυνασ, Χρφςα Γκουντρομίχου, Γεωλόγοσ, Προϊςτ/νθ 
Τμιματοσ Σχεδίων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ – Πρόλθψθσ, Αςθμίνα Κοφρου, Γεωλόγοσ, Προϊςτ/νθ 
Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ - Ενθμζρωςθσ και Αναςταςία Ιωακειμίδου, Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, 
Τμιμ. Εκπαίδευςθσ - Ενθμζρωςθσ. 

Στόχοσ τθσ μετάβαςθσ του κλιμακίου ιταν θ υποςτιριξθ των αυτοδιοικθτικϊν κυρίωσ αρχϊν, 
ςχετικά με τα ενδεικνυόμενα μζτρα τθσ Πολιτείασ, προσ μία ορκολογικι διαχείριςθ τθσ 
κατάςταςθσ.  

Ώρα 09:00: Το κλιμάκιο ςυνάντθςε άμεςα τον Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. ςτο Πολφκεντρο 
Πολιχνίτου, όπου γινόταν οι ςυνεδριάςεισ του Συντονιςτικοφ Οργάνου. Μόλισ είχε λιξει θ 
πρωινι ςυνεδρίαςθ. Εκεί ιταν επίςθσ ο Υπουργόσ Προςταςίασ του Πολίτθ, θ Περιφερειάρχθσ 
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Βορείου Αιγαίου, ο Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ, ο Αρχθγόσ του Π.Σ. και πολλοί 
άλλοι εκπρόςωποι τοπικϊν φορζων και υπθρεςιϊν.  

Πραγματοποιικθκε ενδεικτικι επιτόπια επίςκεψθ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ τθσ δθμοτικισ 
ενότθτασ Πολιχνίτου (Βρίςα, Λιςβόρι, κ.λπ.) για να γίνει εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ. 

Το μεςθμζρι ζφταςε ςτθν περιοχι ο Υπουργόσ Υποδομϊν και Μεταφορϊν Χ. Σπίρτηθσ και ο 
Γενικόσ Γραμματζασ Υποδομϊν Γ. Δζδεσ, οι οποίοι αφοφ ενθμερϊκθκαν για τθν κατάςταςθ, 
επιςκζφτθκαν τισ πλθγείςεσ περιοχζσ και ζδωςαν ςυνεντεφξεισ ςτα Μ.Μ.Ε., ςχετικά με τθν 
κατάςταςθ αλλά και τισ άμεςεσ ενζργειεσ του Υπουργείου για τθν ανακοφφιςθ των πλθγζντων. 

Το κλιμάκιο του Ο.Α.Σ.Π. επιςκζφκθκε τον καταυλιςμό ςτο γιπεδο του Πολιχνίτου για τθν 
άμεςθ ςτζγαςθ των πλθγζντων και ενθμερϊκθκε για τισ ενζργειεσ άμεςθσ ςτζγαςθσ και ςίτιςθσ 
των πλθγζντων εντόσ του καταυλιςμοφ.  

Ώρα 18.00: Σφγκλθςθ του ΣΟΠΠ ςτο Πολυκζντρο Πολιχνίτου, υπό τθν προεδρεία τθσ 
Περιφερειάρχθ Βορείου Αιγαίου και του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν Χ. Σπίρτηθ. 
Συμμετείχαν επίςθσ οι εξισ: ο Γενικόσ Γραμματζασ Υποδομϊν, ο Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ 
Προςταςίασ, κακϊσ και ο Πρόεδροσ του Ο.Α.Σ.Π. Ζγινε ενθμζρωςθ από τον κάκε φορζα για τθν 
πορεία των ενεργειϊν άμεςθσ απόκριςθσ, κακϊσ ςχεδιαςμόσ των επόμενων ενεργειϊν. 
Παρευρζκθ και θ Διευκφντρια τθσ Δ.Α.Ε.Φ.Κ., θ οποία ενθμζρωςε για τθν πορεία των ελζγχων 
ςτα κτίρια τθσ νθςιοφ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Σ.Ο.Π.Π. ζλαβε χϊρα ςυνζντευξθ τφπου, ςτθν οποία οι 
παρευριςκόμενοι απάντθςαν ςε ερωτιματα δθμοςιογράφων. 

Σετάρτη 14/06/2017:  

Πραγματοποιικθκε μετάβαςθ ςτο Πλωμάρι, ςτο Ακράςι και άλλα χωριά τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ, όπου παρατθρικθκαν βλάβεσ ςε κτίρια, κακϊσ και μικρισ ζκταςθσ κατολιςκθτικά 
φαινόμενα.  

Ώρα 17.00: Ζγινε ςφγκλθςθ του Σ.Ο.Π.Π. ςτο Πολυκζντρο Πολιχνίτου με ςυντονιςτι τθν 
Περιφερειάρχθ Βορείου Αιγαίου. Συμμετείχαν επίςθσ οι εξισ: ο Πρόεδροσ του Ο.Α.Σ.Π., ο 
Αντιπεριφερειάρχθσ Λζςβου, εκπρόςωποσ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Λζςβου, ο Διοικθτισ 
τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Λζςβου, εκπρόςωποι του Διμου και τθσ δθμοτικισ ενότθτασ 
Πολιχνίτου, εκπρόςωποσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ, εκπρόςωποσ του Στρατοφ, και με άλλοι 
τοπικοί φορείσ. Ζγινε ενθμζρωςθ από τον κάκε φορζα για τθν πορεία των ενεργειϊν άμεςθσ 
απόκριςθσ, κακϊσ ςχεδιαςμόσ των επόμενων ενεργειϊν για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ 
κρίςθσ.  

 

υνοπτικά οι Δράςεισ του Ο.Α..Π. για τη ςειςμική δραςτηριότητα τησ Λζςβου:  

- Συμμετοχι του Προζδρου Ο.Α.Σ.Π. ςτο Συντονιςτικό Όργανο Πολιτικισ Προςταςίασ με 
ςυμβολι ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςχετικά με προτάςεισ μζτρων αντιμετϊπιςθσ των 
επιπτϊςεων (αποκλειςμόσ οδικϊν διελεφςεων, άρςθ επικινδφνων ςτοιχείων, κ.α.), κακϊσ 
και ορκολογικισ διαχείριςθσ των εκτάκτων καταςτάςεων προσ όφελοσ των πλθγζντων 
(άμεςθ εκκζνωςθ του χωριοφ λόγω εκτεταμζνων ηθμιϊν, διαδικαςίεσ παροχισ άμεςθσ 
ςτζγαςθσ, μζτρα προςταςίασ μετά από ςειςμό, προςδιοριςμόσ κριτθρίων επείγουςασ 
ςτζγαςθσ, ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτο χωριό Βρίςα, κ.α.).  

- Συνεχισ ενθμζρωςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ ςτο Συντονιςτικό Όργανο ςχετικά με ςτοιχεία 
εξζλιξθσ τθσ ςειςμικισ ακολουκίασ, καταγραφζσ εδαφικϊν επιταχφνςεων και εκτιμιςεισ 
επιπτϊςεων.  

- Συνεργαςία με τθν Πολιτικι Προςταςία τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου, τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Λζςβου και του Διμου ςε κζματα ςειςμικισ διαχείριςθσ 
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(διαδικαςίεσ, αρμοδιότθτεσ, ρόλουσ, κτλ.) και οργάνωςθσ παροχισ βοικειασ. 
Προγραμματιςμόσ δράςεων ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των τοπικϊν δομϊν. 

- Διάκεςθ εντφπων για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε κζματα αυτοπροςταςίασ και οδθγιϊν 
για άμβλυνςθ των ψυχοκοινωνικϊν επιπτϊςεων τθν μεταςειςμικι περίοδο ςτθ Δθμοτικι 
Ενότθτα Πολιχνίτου.  

- Επικοινωνία με τισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λζςβου 
για ςυνεργαςία ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και ςχεδιαςμό 
μελλοντικϊν δράςεων. 

- Επικοινωνία με το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ του Διμου Λζςβου για 
ςυνεργαςία ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ των εργαηόμενων ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ, αποςτολι 
υλικοφ και ςχεδιαςμό άλλων δράςεων. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΗΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

 

Γιαδοσικέρ Ολικέρ καηαππεύζειρ ζηη Βπίζα 

 

 

Οικία ζηη Βπίζα όπος έγινε επισείπηζη έπεςναρ -

διάζωζηρ από ηο Π.Σ. 

 

Καηαςλιζμόρ ζκηνών ζηο γήπεδο Πολισνίηος 

 

Άπζη επικινδςνοηήηων μεηαζειζμικά ζηη Βπίζα 
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Μεπική καηάππεςζη ζε οικία ζηη Βπίζα 

 

Δνημέπωζη ηος Υποςπγού Υποδομών και 

Μεηαθοπών Χ. Σπίπηζη από ηον Ππόεδπο ηος 

ΟΑΣΠ Καθηγηηή Δ. Λέκκα 

 

Εημιέρ ζε Ι.Χ. ζε δπόμο ζηη Βπίζα 
 

Πεζμένα Γομικά Υλικά ζε δπόμο ζηο Πλωμάπι 
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Γομικέρ Αζηοσίερ ζε οικία ζηην πλαηεία ηος 

σωπιού Ακπάζι 

 

Μη δομικέρ αζηοσίερ ζηο Μοςζείο Φςζικήρ 

Ιζηοπίαρ ζηη Βπίζα 

 

Σύγκληζη Σςνηονιζηικού Οπγάνος Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ μεηαζειζμικά ζηο Πολςκένηπο 

Πολισνίηος 

 

Σςνένηεςξη ηύπος ζηο Πολςκένηπο Πολισνίηος 

παποςζία ηος Υποςπγού Υποδομών και 

Μεηαθοπών Χ. Σππίηζη 

 

 

 

 


