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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 01-06-2017 

                                                                                                                                                                                                                             
               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

«ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» 

 

 

Υπό την προεδρία του Δημάρχου Μυκόνου συνεδρίασε το 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο την 

πρόληψη και τον σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων. 

 Στη συνεδρίαση μετείχαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και 

συγκεκριμένα η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη κα. Ειρήνη Ι. Γρυπάρη ως καθ’ ύλην 

αρμόδια, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας του Αερολιμένα, εκπρόσωπος της 6ης Μ.Σ.Ε.Π.,  

εκπρόσωποι Νομικών προσώπων του Δήμου και της Περιφέρειας, 

εκπρόσωποι άμεσα εμπλεκόμενων φορέων (Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Κέντρο 

Υγείας), εκπρόσωπος της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου, 

εκπρόσωπος της Ένωσης Ασυρματιστών, του ΟΤΕ,  καθώς και μέλη 

εθελοντικών οργανώσεων. Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστη και ο 

πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

(ΟΑΣΠ), και Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) , Καθηγητής κ. Εύθυμης 

Λέκκας με την επιστημονική του ομάδα. 
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Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε καταρχάς σε θέματα 

προετοιμασίας της θερινής περιόδου και συγκεκριμένα την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και επεκτάθηκε σε θέματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος Πολιτικής Προστασίας, όπου αναλύθηκαν 

λεπτομερώς οι σημερινές συνθήκες και τα μέσα αντιμετώπισης μιας 

ενδεχόμενης απειλής καθώς και οι επόμενες άμεσες δράσεις με στόχο 

τη συνεχή προστασία του πολίτη.  

Ο Δήμαρχος τόνισε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα τόσο για τον ίδιο προσωπικά όσο και για τον Δήμο, η 

ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών του νησιού από κάθε 

ενδεχόμενο κίνδυνο. Ανέφερε χαρακτηριστικά, «Η ευλογία του νησιού 

μας να αποτελεί τον πλέον δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας 

μας, δημιουργεί τόσο την ανάγκη όσο και την υποχρέωση από 

πλευράς μας να παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στον κάθε 

δημότη, στον κάθε τουρίστα, του νησιού μας». 

 Οι εμπλεκόμενοι φορείς από την πλευρά τους  κατέθεσαν τις 

απόψεις τους σχετικά με τα σχέδια αντιμετώπισης, παρουσιάζοντας 

τον τρόπο και τα μέσα εμπλοκής για την αντιμετώπιση μιας 

ενδεχόμενης απειλής. Τέλος, ο κ. Λέκκας μετά από μια μικρή 

επιστημονική παρουσίαση, συνεχάρη τον Δήμαρχο για την 

πρωτοβουλία του Δήμου να εκπονήσει Σχέδιο Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων και Κρίσεων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξής του, 

καθώς η Μύκονος αποτελεί τον πλέον δημοφιλή τουριστικό προορισμό 

στην Ελλάδα. 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


