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Προς:  Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

 

 Θέμα : Αλληλεγγύη στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας 

 

 Οι πρόσφατοι σεισμοί άνω των 7 ρίχτερ που έπληξαν τις νοτιο-ανατολικές 

περιοχές της Τουρκίας και της βόρειας Συρίας, άφησαν πίσω τους συγκλονιστικές 

εικόνες κατάρρευσης πολλών κτηρίων και υποδομών και χιλιάδων ανθρώπινων 

απωλειών που μας γεμίζουν με ανείπωτη θλίψη. ΤΟ ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει τη 

βαθιά του οδύνη για τους χιλιάδες νεκρούς καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή του 

στους πληγέντες. Απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των 

θυμάτων κι ευχόμαστε την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. 

 Υπενθυμίζουμε από παλαιότερη μας Ανακοίνωση : “Η Αντισεισμική προστασία 

αναδεικνύεται σε ένα απολύτως κρίσιμο ζήτημα που η Πολιτεία οφείλει να 

αντιμετωπίσει. Αντισεισμική προστασία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους 

Προσεισμικούς και Μετασεισμικούς ελέγχους και τις αναγκαίες αλλά και σωστές 

παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια με προτεραιότητα στα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλα 

σημαντικά κτίρια με μεγάλη συνάθροιση κόσμου (δικαστήρια, δημόσια κτίρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, υπουργεία κ.ά.). “. Η αντισεισμική θωράκιση είναι δικαίωμα όλων 

των πολιτών και όλων των λαών του κόσμου! Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

λογικές «κόστους – οφέλους» αλλά με πρώτιστο κριτήριο την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής. Ειδικά σε μια εποχή που η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης 

παρέχουν τη δυνατότητα να αποφευχθούν ή να περιορισθούν, αυτού του είδους οι 

καταστροφές.  

 Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης και της συμπαράστασής μας προς τους 

δοκιμαζόμενους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας : 

 (α) καλούμε τα μέλη μας και τις Α’βάθμιες Ενώσεις μας να συνδράμουν στη 

συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και άλλες δράσεις παροχής βοήθειας προς τις 

πληττόμενες περιοχές που έχει ανακοινωθεί σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα. Η 
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κάθε Α’ Βάθμια Ένωση να αναλάβει το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο σε συνεννόηση με 

τοπικές πρωτοβουλίες ή και Περιφερειακά ΤΕΕ. 

 (β) δηλώνουμε τη διαθεσιμότητα μας για οποιαδήποτε παροχή βοήθειας όπως και 

για την αποκατάσταση των ζημιών, μέσω συντονισμένων ενεργειών της Πολιτείας ή και 

του αρμόδιου Φορέα μας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

  

  

 


