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Σύγκληση επιστημονικής επιτροπής
μετά τους σεισμούς

Η επιτροπή αξιολογεί επιστημονικά δεδομένα σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων σεισμικών
προγνώσεων | EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Τη σύγκληση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης
Εξέλιξης Σεισμικότητας αποφάσισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τον σεισμό
των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα
 βορειοδυτικά της Χαλκίδας.

Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζήτησε από τον πρόεδρο του
ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, τη σύγκληση της επιτροπής, που έχει
συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ρόλος της είναι η αξιολόγηση των επιστημονικών
δεδομένων σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων σεισμικών προγνώσεων, σεισμικών
εξάρσεων και πρόδρομων ή συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων.

Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, συνεπώς
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απαιτείται η άμεση γνωμοδότηση και εισήγηση επί των ενδεικνυόμενων κατά
περίπτωση μέτρων προστασίας. Μέλη της είναι οι Κωνσταντίνος Μακρόπουλος,
ομ. καθηγητής Σεισμολογίας ΕΚΠΑ (πρόεδρος), Αναστασία Κυρατζή, καθηγήτρια
ΑΠΘ, μέλος Δ.Σ. ΟΑΣΠ (αναπληρώτρια πρόεδρος), Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής
ΕΚΠΑ, πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΣΠ, Κοσμάς Στυλιανίδης, καθηγητής ΑΠΘ, Σταύρος
Αναγνωστόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Γεράσιμος Τσελέντης,
καθηγητής Πανεπιστήμιου Πάτρας, διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθήνας,
και Γεώργιος Δρακάτος, διευθυντής Ερευνών, Γ.Ι./ΕΑΑ.

Επίσης, σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας, αποφασίστηκε μεγάλη άσκηση. Στόχος,
να δοκιμαστεί η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων τυχόν ισχυρού σεισμού, καθώς και ο συντονισμός των συναρμόδιων
υπηρεσιών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι δύο γενικοί γραμματείς του υπουργείου,
οι αρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. και υπηρεσιακοί
παράγοντες.

Η διπλή ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε
αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και στους νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας
και Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκας, το επίκεντρο της διπλής ισχυρής
σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα του βορείου Ευβοϊκού, στη νότια
προέκταση του ρήγματος της Αταλάντης. Παρά το γεγονός ότι προκάλεσε μεγάλη
αναστάτωση, κυρίως στην περιοχή της Λαμίας, μέχρι αργά την Τρίτη δεν υπήρχαν
αναφορές για ζημιές. 

Οι σεισμολόγοι, οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, μέχρι
στιγμής εμφανίζονται καθησυχαστικοί. 
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