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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                               Αριθ. Πρωτ. 1203

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΑΠΙΔΗ

Θέμα: «Κήρυξη των Δημοτικών Ενοτήτων Κορεστείων και Βιτσίου σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης»

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Μετά τις αλλεπάλληλες και μεγάλης έντασης σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν 
στον Νομό της Φλώρινας τα τελευταία 24ωρα, μεγάλες είναι οι ζημιές και τα 
προβλήματα που καταγράφηκαν στις Δημοτικές Ενότητες Κορεστείων και Βιτσίου 
του Δήμου Καστοριάς, που συνορεύουν με τον Νομό Φλώρινας, για την 
αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ειδικός συντονισμός και λήψη έκτακτων 
μέτρων.

Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή που έγινε επιτόπια από τις υπηρεσίες του 
Δήμου Καστοριάς, εκτεταμένες ζημιές υπάρχουν σε 125 οικίες των 
προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων, όπου έχουν εμφανιστεί ρωγμές, πτώσεις 
καμινάδων, τοιχίων και διαφόρων ειδών άλλες καταστροφές, καθιστώντας 
επικίνδυνη την παραμονή των κατοίκων σε αυτές, ενώ προέκυψαν σοβαρά 
προβλήματα στη δεξαμενή ύδρευσης και στις πηγές υδροδότησης της Τοπικής 
Κοινότητας Μακροχωρίου της Δ.Ε. Κορεστείων.

Σημειώνεται ότι καθημερινά λαμβάνουμε και νέες πληροφορίες για ζημιές που 
προκλήθηκαν σε οικίες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Επειδή, 
• το ζήτημα της επικινδυνότητας της παραμονής των κατοίκων στις οικίες τους 

εκτιμούμε ότι είναι κρίσιμο 
• το γεγονός ότι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εντείνονται  

καθημερινά λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας, 
• πρόκειται για παλαιά κτίρια, πλινθόχτιστα ως επί το πλείστον



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dea03cd804b3fd5186f6b4 στις 12/01/22 11:34

Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Τ.Κ. 521 00, Καστοριά
Τηλ.: 2467351101-102, e-mail:dimarxos@kastoria.gov.gr

• επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή 
(χιονοπτώσεις – παγετός)

ζητούμε  να κηρυχθούν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι 
Δημοτικές Ενότητες Κορεστείων και Βιτσίου του Δήμου Καστοριάς,

προκειμένου να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των 
κατοίκων των περιοχών αυτών και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν 
και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Γιάννης Κορεντσίδης

Δήμαρχος Καστοριάς
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