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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Οι φυσικές καταστροφές και οι σεισμοί ειδικότερα δεν είναι 
δυστυχώς ξένες για τον τόπο μας. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο και να προστατεύουμε την υγεία 
των ανθρώπων μας. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη Πανελλήνια Άσκηση 
για σεισμό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με την ενεργό 
παρουσία και στήριξη της Αν. Υπουργού Υγείας κας Γκάγκα. 

Το σχέδιο εκπονήθηκε από τoν Οργανισμό Διασφάλισης της 
Ποιότητας στην Υγεία με επιτόπια άοκνη παρουσία της κας Φανού 
και των συνεργατών της, σε συνέχεια και της άσκησης που είχε 
πραγματοποιηθεί για κωδικό αρπαγής βρέφους στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. 

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε υπό πραγματικές συνθήκες με 
συγκινητική αθρόα ενεργοποίηση των εργαζομένων σε όλες τις 
Υπηρεσίες με συντονισμό από το Κέντρο Επιχειρήσεων του 
Πα.Γ.Ν.Η. στο χώρο του ΤΕΠ. 

Η ενεργή και ενθουσιώδης συμμετοχή Γιατρών, Νοσηλευτών, 
Τραυματιοφορέων, Γραμματειών, Οδηγών, αλλά και όλων των 

 
 

                  ΜΜΕ 



Υπηρεσιών με πάνω από 180 άτομα συμμετέχοντες, μας γέμισε 
αισιοδοξία, για την επιτυχή αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. 

Η άψογη λειτουργία του ΤΕΠ αλλά και των Κλινικών του 
Νοσοκομείου, απέδειξε ότι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας υπάρχουν 
τεράστιες δυνάμεις και παρά τις δύσκολες συνθήκες, διάθεση και 
πίστη όλων. 

Η παρουσία εκπροσώπων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
προεξάρχοντας του Γενικού Διευθυντή κου Εμμανουηλίδη καθώς 
και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης με τους 
εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους  για θέματα πολιτικής 
προστασίας κο Λεονταράκη και κο Παραβολιδάκη, με τον 
εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα Δημόσιας Υγείας  
κο Λάμπρο Βαμβακά, την Πολιτική Προστασία του Δήμου 
Ηρακλείου προεξάρχοντας του Αντιδημάρχου κου Πατακού, της 
Δ/ντριας της Δημοτικής Αστυνομίας κας Πλατάκη καθώς και του 
συντονιστή Πολιτικής Προστασίας κου Μπαντινάκη, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το Διοικητή Νομού Ταξίαρχο κο 
Σεληνιωτάκη, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου  με τον 
Ταξίαρχο  κο Σπυριδάκη, των Υποδιοικητών της 7ης ΥΠΕ κου 
Παπαβασιλείου Νεκτάριου και κου Αγαπίου Δημητρίου και του 
Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κου Βαβουρανάκη 
Χάρη, προσέφερε πολύτιμες παρατηρήσεις και  συμβουλές επί της 
άσκησης καθώς η συνδρομή και η συμβολή όλων είναι 
απαραίτητη. 

Το Πα.Γ.Ν.Η για μία ακόμη φορά, πρωτοπορεί και προσφέρει, όχι 
μόνο την τεχνογνωσία του στην Ελλάδα, αλλά κυρίως την αίσθηση 
ασφάλειας για όλους μας στην Κρήτη. 

Από βάθος καρδιάς ένα Τεράστιο Ευχαριστώ στους 
συμμετέχοντες..!! 

 

Με εκτίμηση, 

 

  Ο Αν. Διοικητής ΠΑΓΝΗ                 Ο Διοικητής ΠΑΓΝΗ 

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ            Καθ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  



 

 


