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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
«ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ: Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο άνθρωπος, από την αρχή της παρουσίας του στον πλανήτη Γη, ήταν
εκτεθειμένος σε ποικίλους φυσικούς κινδύνους, περιβαλλοντικές αλλαγές και
καταστροφές, σε περιορισμένη συνήθως κλίμακα και περιοχή. Τα διάφορα φυσικά
φαινόμενα (σεισμοί, καταιγίδες, πλημμύρες, κ.λ.π.), καθώς και οι δραστηριότητες
των ανθρώπων, προκαλούσαν πάντοτε αλλαγές ή και καταστροφές στο
περιβάλλον.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει ποιοι είναι σήμερα στη
χώρα μας οι μηχανισμοί αντιμετώπισης των φυσικών και λοιπών καταστροφών,
πώς λειτουργούν, ποιος φορέας τον συντονίζει και να αναδείξει τον ρόλο των
Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα αυτόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
1.

Γενικά
Τα αίτια και οι μηχανισμοί δημιουργίας των φυσικών καταστροφικών
φαινόμενων, εκτείνονται στη λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα και ατμόσφαιρα.
2.

Γεωλογικά Καταστροφικά Φαινόμενα
Όπως σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, κατολισθήσεις κ.λ.π

3.

Μετεωρολογικά Καταστροφικά Φαινόμενα
Τα μετεωρολογικά καταστροφικά φαινόμενα έχουν παγκόσμια κατανομή, η
οποία εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τις κλιματικές ζώνες, όπως παγετοί
ξηρασίες έντονες βροχοπτώσεις, τυφώνες κ.λ.π
4.

Φυσικοί και Τεχνολογικοί Κίνδυνοι
Σύμφωνα με τον διεθνώς γενικά παραδεκτό διαχωρισμό, οι καταστροφές
διακρίνονται σε Φυσικές Καταστροφές και σε Τεχνολογικές ή Ανθρωπογενείς
Καταστροφές. Στη συνέχεια της εργασίας θα ασχοληθούμε με τις φυσικές
καταστροφές.
5.

Είδη Φυσικών Κινδύνων
Φυσικός κίνδυνος (natural hazard) είναι κάθε φυσικό φαινόμενο ή φυσική
διαδικασία που ενέχει κάποια πιθανότητα να προκαλέσει μικρής ή μεγάλης
κλίμακας καταστροφή στο ανθρωπογενές ή και στο φυσικό περιβάλλον.
α. Κοσμικοί Κίνδυνοι
β. Ατμοσφαιρικοί Κίνδυνοι
γ. Γεωλογικοί Κίνδυνοι
δ. Υδρολογικοί Κίνδυνοι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
1.

Επικινδυνότητα
Η έννοια επικινδυνότητα, αναφέρεται μόνο στην πιθανότητα εμφάνισης
κάποιου μελλοντικού φυσικού γεγονότος, και όχι στα αποτελέσματα που αυτό θα
μπορούσε να προκαλέσει.

2. Τρωτότητα
Το σύνολο παραγόντων όπως η ποιότητα των κατασκευών, η πληθυσμιακή
πυκνότητα, η ύπαρξη ή μη προληπτικών μέτρων, και το οικονομικό επίπεδο της
περιοχής είναι παράγοντες που καθορίζουν την τρωτότητά της.
3.

Κίνδυνος
Οι επιστήμονες προσπαθούν να εκτιμήσουν και τον κίνδυνο, δηλαδή τα
αναμενόμενα αρνητικά αποτελέσματα που συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο φυσικό
γεγονός.
5.

Βασικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση κινδύνου
Κάθε οργανωτική δομή (αρμόδιοι φορείς κ.λ.π) για την αντιμετώπιση των
φυσικών και λοιπών κινδύνων που ελλοχεύουν θα πρέπει, να έχει επαρκή και
κατάλληλο σχεδιασμό για να ανταπεξέλθει σε πιθανή έλευση τους. Απαιτεί
χρησιμοποίηση της υφιστάμενης επιστημονικής γνώσης, κατάλληλους
ανθρώπους, συστηματική εργασία και κυρίως δοκιμές για τη επαλήθευση του
σχεδιασμού ώστε να προκύψουν διορθώσεις.
6.

Σενάριο Καταστροφής
Πέρα από την προεκτίμηση της επικινδυνότητας, συχνά προκύπτει η ανάγκη
λεπτομερέστερης περιγραφής της αναμενόμενης καταστροφής σε μία
συγκεκριμένη περιοχή. Αυτήν την ανάγκη καλύπτουν τα σενάρια καταστροφής
(disaster scenarios).
7.

Καταστροφή
Ο όρος καταστροφή σημαίνει το συνολικό αρνητικό αποτέλεσμα ενός
συγκεκριμένου φυσικού ή τεχνολογικού συμβάντος.

Σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας που ισχύει στην χώρα
μας, η καταστροφή ανάλογα με την ένταση και το δυναμικό το οποίο απαιτείται για
την αντιμετώπισή της χαρακτηρίζεται σε:
α. Γενική Καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε
περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας.
β. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την
αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της
περιφέρειας.
γ. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την
αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής
προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.
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δ. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την
αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε
επίπεδο νομού.
ε. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την
αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής
προστασίας και από άλλους νομούς, περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες
και φορείς.
8.

Πολιτική Προστασία και Πολιτική Άμυνα
Πολιτική προστασία είναι το σύνολο των δράσεων της πολιτείας για να
διαφυλάξει το σύνολο της κοινωνίας από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.
Πολιτική άμυνα (civil defence) περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, εκτός από τα
στρατιωτικά, που το κράτος παίρνει για να προστατέψει την κοινωνία σε
περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης. Τα μέτρα είναι παρόμοια μ’ αυτά που
προβλέπονται στις περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών κινδύνων, αλλά διαφέρει
εντελώς η πηγή του κινδύνου που στην περίπτωση αυτή είναι η εχθρική πράξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
1.

Πολιτική Προστασία

Θεσμικό Πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Πολιτική Προστασία στη Χώρα μας
αποτελείται από τους ακόλουθους νόμους, κανονισμούς και διατάξεις.:
(1) Ν.2344/1995 «Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες
διατάξεις»
(2) Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τ.Α’)
(3) Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ( Απ.
ΥΠΕΣΔΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423, τ. Β’).
(4) Π.Δ. 151/2004 Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (ΦΕΚ 107, τ. Α’). καθορίζεται η νέα αποστολή, διάρθρωση και
αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
(5) Με το Ν. 3536/2007 συμπληρώνεται ο Ν. 3013/2002: Το αίτημα των
κρατικών υπηρεσιών για συνδρομή άλλων αρχών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της ΓΓΠΠ
γ. Κεντρικά
Προστασίας.

Όργανα

(1) Διυπουργική
Προστασίας - ΔΕΕΣΠΠ

Σχεδιασμού
Επιτροπή

και

Εφαρμογής

Πολιτικής

Εθνικού

Σχεδιασμού

Πολιτικής

(α) Σύνθεση ΔΕΕΣΠΠ (Άρθρο 4 Νόμου 3013/2002)
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1/ Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ως Πρόεδρος
3/ Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
4/ Υπουργός Εθνικής Άμυνας
5/ Υπουργός Ανάπτυξης
6/ Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ
7/ Υπουργός Υγείας & Πρόνοιας
8/ Υπουργός Γεωργίας
9/ Υπουργός Πολιτισμού
10/ Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών
11/ Υπουργός Δημόσιας Τάξης
12/ Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
13/ Υπουργός Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
14/ Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση
και αρμοδιότητα, και άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου της,
θεωρείται αναγκαία η παρουσία τους.
(β) Αρμοδιότητες ΔΕΕΣΠΠ
1/ Η έγκριση του ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής
Προστασίας, της χώρας, μετά σχετική εισήγηση του ΚΣΟ/ΠΠ για:
α/ Προγράμματα, σχέδια, μέτρα & δράσεις Κεντρικών
Υπηρεσιών των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων.
β/ Περιφερειακά προγράμματα, μέτρα & δράσεις των
Περιφερειών της Χώρας.
γ/ Τον προϋπολογισμό Πολιτικής Προστασίας κάθε
Υπουργείου.
δ/ Τον προϋπολογισμό της ΓΓΠΠ από πλευράς
λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.
αποκατάστασης,
καταστροφές.

2/ Ο απολογισμός εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων
μετά από περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης

(2) Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας -ΚΣΟ/ΠΠ
(α) Σύνθεση ΚΣΟ/ΠΠ (Άρθρο 5 Νόμου 3013)
1/
2/
3/

Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣΔΔΑ
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας &

Οικονομικών
4/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης
5/ Γενικός
Γραμματέας
Υπουργείου
Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας & Δημ. Έργων
6/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας
7/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Γεωργίας
8/ Γενικός
Γραμματέας
Υπουργείου
Μεταφορών
&
Επικοινωνιών

-5-

9/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
10/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
11/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού
12/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Τύπου & ΜΜΕ
13/ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης ή
και Αιγαίου (για θέματα αντιστοίχων καταστροφών στις περιοχές αρμοδιότητος
τους)
14/ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
15/ Πρόεδροι ΕΝΑΕ & ΚΕΔΚΕ
(β) Αρμοδιότητες ΚΣΟ/ΠΠ
1/ Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, τις επί μέρους προτάσεις
για κατάρτιση εισήγησης για τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό ΠΠ. προς την ΔΕΕΣΠΠ.
2/ Εισηγείται
στην
ΔΕΕΣΠΠ,
για
διαμόρφωση
προϋπολογισμού ΠΠ της χώρας από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών
δαπανών των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων.
3/ Εισηγείται για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες του
προϋπολογισμού της Γ.Γ.Π.Π.
4/ Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Ετήσιου
Εθνικού Σχεδιασμού Π.Π
5/ Συντονίζει στη διάθεση του απαραίτητου ανθρωπίνου
δυναμικού και μέσων καθώς και όλο το έργο της αντιμετώπισης γενικών,
περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών
6/ Ενημερώνει την κοινή γνώμη για απειλούμενους κινδύνους
καταστροφών και παρέχει οδηγίες για αντιμέτώπισή των με στόχο την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.
7/ Συντονίζει το έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως
ζημιών από τις ανωτέρω καταστροφές.
8/ Συντάσσει απολογισμό δράσης για εκδηλούμενες
ενέργειες, αντιμετώπισης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης
καταστροφής.
(3) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως Γενική
αποστολή:
(1) Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό
της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και
λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την
ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.
(2) Την προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης
του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας για την
αντιμετώπιση πιθανών κάθε μορφής καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάμενεου
σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου.
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(3) Την αξιοποίηση των διαθεσίμων επιστημονικών στοιχείων
και πληροφοριών για την κοινοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής
προστασίας της χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.
(4) Τον συντονισμό του έργου και των δράσεων
αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και
το έργο αποκατάστασης των προκαλουμένων ζημιών.
δ. Όργανα Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας σε ΠεριφερειακόΤοπικό Επίπεδο
(1) Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο – ΣΝΟ
(α) Σύνθεση ΣΝΟ (Άρθρο 12 Νόμου 3013)
1/
2/
3/

Ο Νομάρχης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δύο μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων &

4/

Προϊστάμενος

Κοινοτήτων
Δ/νσης

Πολιτικής

Προστασίας

της

Περιφέρειας
5/ Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
6/ Στρατιωτικός Διοικητής περιοχής ή εκπρόσωπος του
7/ Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης Νομού
8/ Λιμενάρχης (αν υφίσταται)
9/ Δ/κτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Νομού
10/ Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας
11/ Προϊστάμενος Δ/νσης Υγείας- Πρόνοιας της Νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης
12/ Εκπρόσωπος Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας
13/ Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας
14/ Κατά περίπτωση Εκπρόσωποι Δήμων ή Κοινοτήτων, των
πληττομένων περιοχών στον τομέα ευθύνης των, καθώς και κοινωνικών φορέων –
υπηρεσιών του Νομού με πρόσκληση του Προέδρου.
(β) Αρμοδιότητες ΣΝΟ
1/ Εισήγηση μελών για λήψη αναγκαίων μέτρων για θέματα
πρόληψης ετοιμότητας, αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατάστασης ζημιών.
2/ Λοιπά θέματα, που ρυθμίζονται κατά περίπτωση με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών- Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
(2) Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας – ΣΤΟ
(α) Σύνθεση ΣΤΟ (Άρθρο 13 Νόμου 3013)
1/

Ο Δήμαρχος ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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2/ Δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι
3/ Εξειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας και Νομού
4/ Εκπρόσωπος Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής
5/
Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου
6/ Προϊστάμενος ειδικού προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας
7/ Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής (αν έχει έδρα τον
αντίστοιχο Δήμο)
8/ Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου ή
εκπρόσωπο της αντίστοιχης έδρας Νομού
9/ Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου ΟΤΑ
10/ Προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή εκπρόσωπος
Δνσης Δασών της Περιφέρειας
11/ Εκπρόσωπος Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας.
12/ Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων.
(β) Αρμοδιότητες ΣΤΟ
Ο Συντονισμός, επίβλεψη έργου Πολιτικής Προστασίας για
πρόληψη, ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάστασης καταστροφών σε
συνάρτηση με την αναγκαία οργάνωση και υποδομή των ΟΤΑ, στη λήψη μέτρων
Πολιτικής Προστασίας.
2.

Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
α.

Γενικά
Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών που ισχύει στη
χώρα μας από τον Απρίλιο 2003. Για την κινητοποίηση του δυναμικού της
Πολιτικής Προστασίας απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος ενεργειών σε
τέσσερις (4) ΦΑΣΕΙΣ:
(1)
(2)
(3)
(4)
β.

ΦΑΣΗ 1 -Συνήθης ετοιμότητα (Κωδικός Σ)
ΦΑΣΗ 2-Αυξημένη ετοιμότητα (Κωδικός Α)
ΦΑΣΗ 3- Άμεση Κινητοποίηση-Επέμβαση (Κωδικός Ε)
ΦΑΣΗ 4-Αποκατάσταση -Αρωγή

Σχεδιασμός σε κάθε βαθμίδα διοίκησης
(1) Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
διατυπώνει το πλαίσιο σχεδιασμού για την αντιμετώπιση καταστροφικών
φαινομένων, σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης. Στη διαφάνεια φαίνονται όλοι οι
φορείς που καταρτίζουν σχέδια ανά κατηγορία καταστροφής. Τα Υπουργεία που
δεν καταρτίζουν Σχέδια για συγκεκριμένη καταστροφή συντάσσουν όπου
απαιτείται Μνημόνια Ενεργειών.
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(2) Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Έχει το ρόλο του
συντονιστή της σχεδίασης σε επίπεδο Υπουργείων παρέχοντας σχετικές οδηγίες
σχεδίασης και παρακολουθώντας την όλη διαδικασία. Επίσης είναι ο αρμόδιος
φορέας για την έγκριση όλων των σχεδίων από κάθε επίπεδο διοίκησης.
(3) Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται το Γενικό Διάγραμμα Ροής
Πληροφοριών από τους χώρους συμβάντων προς το Κέντρο Επιχειρήσεων της
ΓΓΠΠ.

γ.

Υπουργεία

Καταρτίζουν τα Ειδικά Σχέδια της αρμοδιότητας τους για τα
καταστροφικά φαινόμενα που αναφέρονται στο Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και τα
υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών/ΓΓΠΠ για τελική έγκριση. Μετά την
έγκριση τους από τη ΓΓΠΠ, αποστέλλονται στις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες της
χώρας προκειμένου οι φορείς αυτοί να συντάξουν τα δικά τους σχέδια.
3.

Ένοπλες Δυνάμεις
Όσον αφορά το ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αντιμετώπιση των
Φυσικών καταστροφών θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο τέταρτο κεφάλαιο
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4.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Τα σώματα ασφαλείας και κυρίως η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό
Σώμα, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των φυσικών και λοιπών
καταστροφών διότι αποτελούν τις κύριες δυνάμεις πολιτικής προστασίας, με
οργάνωση, εξειδίκευση, εξοπλισμό και μέσα.
β.

Ελληνική Αστυνομία ( ΕΛΑΣ )
Στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου η ΕΛ.ΑΣ. σε περιπτώσεις
καταστροφικών γεγονότων έχει την ευθύνη για τη διατήρηση τόσο της δημόσιας
ασφάλειας όσο και της δημόσιας τάξης. Ελέγχει την είσοδο προσωπικού και
οχημάτων στις κατεστραμμένες ή επικίνδυνες περιοχές. Είναι υπεύθυνη για τη
διαφύλαξη των περιουσιών, κατευθύνει τις συγκοινωνίες σε ασφαλείς οδούς και
αστυνομεύει – εποπτεύει επικίνδυνες για τους πολίτες περιοχές.
γ.

Λιμενικό Σώμα ( ΛΣ. )
Η έρευνα και διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες αποστολές του Λιμενικού Σώματος στα πλαίσια των καθ’ ύλη
αρμοδιοτήτων του αλλά και της γενικότερης προσφοράς του στο κοινωνικό
σύνολο.
δ.

Πυροσβεστικό Σώμα ( ΠΣ. )
(1) Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι Σώμα Ασφαλείας και υπάγεται
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε
όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις
προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.
(2) Αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος
Το Πυροσβεστικό Σώμα, προς εκπλήρωση της αποστολής του,
ασκεί δια των Υπηρεσιών του τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και
λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, χημικές – βιολογικές –
ραδιολογικές – πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές, καθώς και τη διάσωση ατόμων και
υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές.
(3) Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυρ/κού
Σώματος (199-ΣΕΚΥΠΣ)
Η καρδιά του επιχειρησιακού έργου του Π.Σ. είναι το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (ΣΕΚΥΠΣ), το οποίο
κινητοποιεί και συντονίζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές της
ηγεσίας του σώματος, για συμβάντα μεγάλης έκτασης που εκδηλώνονται και
εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια.
(4) Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)
Επεμβαίνει σε εκτεταμένες καταστροφές από πλημμύρες και άλλες
θεομηνίες και με την ομάδα υποβρυχίων διασώσεων και περιβαλλοντολογικής
προστασίας σε διασώσεις ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο από ατυχήματα σε
θάλασσα, λίμνες και ποτάμια. Σήμερα στην Ελλάδα έχουν συσταθεί και
λειτουργούν οκτώ ΕΜΑΚ .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΔ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
α. Οι ένοπλες δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης έχουν ως επιπλέον
αποστολή και την κοινωνική προσφορά σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών για την
πρόληψη, αντιμετώπιση φυσικών και τεχνικών καταστροφών καταστροφών καθώς
και την ανακούφιση των πληγέντων.
β. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (δια του Γενικού Επιτελείου (ΓΕΕΘΑ) έχει
συντάξει σχέδιο, καθορίζοντας τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής των ΕΔ
(διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών, εφοδίων και προώθησή τους στις
πληγείσες περιοχές) για πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων
αναγκών.
γ. Επίσης εφόσον ζητηθεί συνδράμει στο έργο ανάπτυξης υποδομών
(χώροι διαμονής κλπ) για την υποδοχή και προσωρινή εγκατάσταση των
πληγέντων από καταστροφικά φαινόμενα. Προωθεί και διανέμει στον πληγέντα
πληθυσμό, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, είδη πρώτης ανάγκης.
2.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Το ΓΕΕΘΑ συνέταξε σχέδια για
καταστροφών:

την αντιμετώπιση

των παρακάτω

α. Δασικής Πυρκαγιάς
β. Σεισμού
γ. Πλημμύρας
δ. Έντονης χιονόπτωσης-χιονοθύελλας-παγετού.
ε. ΠΡΒΧ συμβάντων
στ. Μεγάλων θαλάσσιων ατυχημάτων.
ζ. Μεγάλων οδικών, σιδηροδρομικών ατυχημάτων και κατάρρευσης
γέφυρας.
η. Μεγάλων αεροπορικών ατυχημάτων.
3.

Δασική Πυρκαγιά

α. Ο ρόλος των Ε.Δ στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών
συνίσταται γενικά στη συνδρομή με προσωπικό, μέσα και υλικά που είναι δυνατόν
να διατεθούν στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, χωρίς βέβαια να απομειώνεται
το κύριο επιχειρησιακό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό καθορίζεται από
την αποστολή τους. Η συνδρομή αυτή παρέχεται από την έναρξη της αντιπυρικής
περιόδου (1η Μαϊ έως 31 Οκτ κάθε έτους), όπως προβλέπεται από τα θεσμικά
κείμενα και αφού προηγουμένως έχει επιτελεσθεί ο αναγκαίος συντονισμός με τα
αρμόδια όργανα της πολιτείας.
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β. Στο πλαίσιο της συνδρομής τους οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αποστολή
κυρίως προληπτικού και δευτερεύοντος κατασταλτικού χαρακτήρα. Στον τομέα της
πρόληψης διατίθενται επίγειες κινητές μονάδες επιτήρησης και εναέρια μέσα, σε
περιοχές ζωτικού ενδιαφέροντος συνεργαζόμενες πάντα με τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και τα περιφερειακά
όργανα που μετέχουν στο σύστημα σχεδιασμού πρόληψης. Αναλόγως με τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες υπάρχει προοδευτική αύξηση των παραπάνω
μέτρων για καλύτερη επιτήρηση.
4.

Σεισμός

α. Οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν στην αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών που προκαλούνται από σεισμούς με τη διάθεση
προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και την προώθησή τους στις πληγείσες
περιοχές.
β. Ειδικότερα ανάλογα με την ένταση της καταστροφής κινητοποιούνται,
Νοσηλευτικές Μονάδες, Μονάδες Μηχανικού, Μονάδες Εφοδιασμού-Μεταφορών
και συνδράμουν σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες στην παροχή
βοήθειας στους πληγέντες.
γ. Παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους με την
αποστολή προσωπικού, υλικών(Φαρμακοεπιδεσμικό, κουβέρτες, σκηνικό υλικό,
τρόφιμα, εμφιαλωμένο νερό) και μέσων με Α/Φ της ΠΑ.
δ. Οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τον Οργανισμό Αντισεισμικού
Σχεδιασμού Προστασίας (ΟΑΣΠ), το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα σωστικά συνεργεία, με
ελικόπτερα (Ε/Π) ή αεροσκάφη (Α/Φ) ή πλοία του Πολεμικού Ναυτικού για τη
μεταφορά τους στον τόπο της καταστροφής, ανάλογα με τις επιχειρησιακές
ανάγκες.
ε. Μέσω της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού παρέχονται οι απαιτούμενοι
χάρτες και αεροφωτογραφίες στον ΟΑΣΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΣΝΟ, για τη διαπίστωση και
καταγραφή των ζημιών στην πληγείσα περιοχή.
ζ. Συμμετέχει με την Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών(ΚΟΜΑΚ)
της ΠΑ (206 ΠΑΥ) για τον απεγκλωβισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια.
5.

Πλημμύρα

α. Οι πλημμύρες ως καταστροφικά φυσικά φαινόμενα χωρίζονται σε 3
κατηγορίες της αστικές της ποτάμιες και τις παράκτιες. Δύνανται να έχουν ως
συνέπεια τον αποκλεισμό περιοχών, ρύπανση υδάτων, ζημιές σε κτίρια,
εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,
εγκλωβισμός ατόμων, τραυματίες, νεκρούς και άλλα.
β. Οι ένοπλες δυνάμεις καθορίζουν τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής για
την συνδρομή τους σε περίπτωση πλημμύρας σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και άλλους συναρμόδιους φορείς και τοπικούς
παράγοντες αναλόγως με την έκταση και ένταση του φαινομένου.
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γ. Η συνδρομή των Ε.Δ συνίσταται κυρίως σε παροχή μέσων
συμπεριλαμβανομένων φουσκωτών λέμβων, Πλοίων του ΠΝ και εναέριων μέσων,
καθώς και στη διάθεση μηχανημάτων αρμοδιότητας Μηχανικού για την κατασκευή
αντιπλημμυρικών έργων.
6.

Έντονη Χιονόπτωση-Χιονοθύελλα-Παγετός

Ανάλογα με τα αιτήματα της Πολιτείας για περίθαλψη των πληγέντων και
αποκατάσταση βασικών λειτουργιών της ζωής των πόλεων και της υπαίθρου οι
ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με προσωπικό και μέσα και εφόδια τα οποία
αποστέλλονται στις πληγείσες περιοχές αυτά κυρίως είναι:
α. Μηχανήματα μηχανικού που συγκροτούν συνεργεία αποχιονισμού.
β. Ρίψη εφοδίων από αέρα.
γ. Επέμβαση ειδικού τμήματος από τις ειδικές δυνάμεις.
δ. Διάθεση εναέριων μέσων και πλοίων για μεταφορά δυνάμεων -υλικών
και διακομιδές απωλειών υγείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Κεντρικός φορέας αντιμετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών
στην χώρα μας θεσμικά είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).
Στο δυναμικό της περιλαμβάνονται το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι
υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής
ωφελείας καθώς και οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Έχει ως
κεντρικά όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικής προστασίας τη
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας (ΔΕΕΣΠΠ) και
το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟ/ΠΠ) και σε
περιφερειακό – τοπικό επίπεδο το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ) και το
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ).
2. Το επιχειρησιακό σκέλος της ΓΓΠΠ, όσον αφορά το συντονισμό
σοβαρών συμβάντων σε εθνικό επίπεδο(παράρτημα «Β») υλοποιείται από το
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) το οποίο όμως για να
επιτελέσει το θεσμικό του ρόλο, πρέπει να διασυνδεθεί με τα Κέντρα
Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και τις Μονάδες Πολιτικής
Προστασίας στις Περιφέρειες και Νομαρχίες και να έχει πλήρη ενημέρωση σε
θέματα αρμοδιότητάς του.
3. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί τη
βάση της εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας. Με το εν λόγω
σχέδιο επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος σχεδίων αποτελεσματικής
αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων.
4. Η εμπειρία που αποκομίστηκε από την οργάνωση και τη διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, απέδειξε ότι αποτελεσματικός είναι, ο σχεδιασμός

- 13 -

από διϋπουργικές/διϋπηρεσιακές ομάδες και η εκτέλεση από ένα ενιαίο σύστημα
διοίκησης με σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων.
5. Ο ρόλος των σωμάτων ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ και ΛΣ ) είναι βασικός
δεδομένου ότι διαθέτουν τις κύριες δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Αξιοσημείωτη
είναι η δράση των ΕΜΑΚ σε αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό και η μεγάλη
εμπειρία τους στην έρευνα και διάσωση. Επίσης σημαντική είναι η δράση του
Λιμενικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση.
6. Σημαντική βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να
προσφέρουν οι εθελοντές και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με την
προϋπόθεση ότι ο εθελοντισμός δεν σημαίνει ερασιτεχνισμό. Μια οργάνωση που
χάνει την εθελοντική της ρίζα τελικά τείνει να εξυπηρετεί σκοπούς
αυτοσυντήρησης. Οι εθελοντές πρέπει να κατανοήσουν ότι ο ρόλος τους είναι
συμπληρωματικός στο έργο των δημοσίων υπηρεσιών και δεν τις υποκαθιστούν.
7. Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των
καταστροφικών φαινομένων, είναι καθοριστικός με το δυναμικό και τα μέσα που
διαθέτει. Ο σχεδιασμός υλοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων σε έκτακτες ανάγκες
γίνεται μόνο, κατόπιν αιτήσεως, της ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ
ή του Συντονιστικού
Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικής/Συντονιστικό Κέντρο
Δασοπυρόσβεσης (ΣΕΚΥΠ/ΣΚΕΔ). Ειδικότερα: .
α. Η συνδρομή των ΕΔ σε φυσικές καταστροφές με υλικά, μέσα και
προσωπικό γίνεται με γνώμονα τον υπάρχοντα σχεδιασμό, τις αιτήσεις των
αρμόδιων φορέων και μετά από αξιολόγηση του μεγέθους της καταστροφής,
τηρώντας τον επιθυμητό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητος και ασφαλείας των
μονάδων.
β. Στον τομέα της πρόληψης της δασοπροστασίας και ανάλογα με το
βαθμό επικινδυνότητας, οι ΕΔ διαθέτουν επίγειες κινητές ομάδες επιτήρησης και
εναέρια μέσα σε περιοχές ζωτικού ενδιαφέροντος, συνεργαζόμενες πάντα με τη
ΓΓΠΠ, το ΠΣ καθώς και τα περιφερειακά όργανα που μετέχουν στο σύστημα
σχεδιασμού πρόληψης. Αναλόγως με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες υπάρχει
προοδευτική αύξηση των παραπάνω μέτρων για καλύτερη επιτήρηση.
γ. Όσον αφορά τον τομέα της καταστολής δασικών πυρκαγιών,
παρουσιάζεται κλιμάκωση της συνδρομής των ΕΔ ανάλογα με την ιεράρχηση του
μεγέθους της δασικής πυρκαγιάς, όπως αυτή αξιολογείται από τα αρμόδια όργανα,
στη διάθεση των οποίων τίθεται το προσωπικό-μέσα των ΕΔ και σύμφωνα με τον
υπάρχοντα σχεδιασμό.
δ. Οι ένοπλες δυνάμεις, αυτή τη περίοδο, διαθέτουν τα παρακάτω
εξειδικευμένα τμήματα τα οποία μπορούν να αναλάβουν αποστολές
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών:
(1) Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης της ΠΑ για αποστολές
δασοπυρόσβεσης.
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(2) Το 747 ΤΜΧ του ΣΞ με έδρα τη Λάρισα για επέμβαση σε
περιπτώσεις σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, αποκατάσταση ζημιών σε
υποδομές, διατήρηση ανοιχτών δρομολογίων, κατασκευή αντιπυρικών ζωνών και
αντιπλημμυρικών έργων κ.λ.π
(3) Η 206 ΠΑΥ/ΚΟΜΑΚ της ΠΑ με έδρα την Αθήνα για τον
απεγκλωβισμό ατόμων από ερείπια κτιρίων. Διαθέτει ειδικό φορητό διασωστικό
εξοπλισμό και μηχανήματα διάτρησης και διάνοιξης οπών. Επίσης, διαθέτει
διασωστικούς σκύλους και ειδικές οπτικοαουστικές συσκευές ανίχνευσης
εγκλωβισμένων ατόμων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να αποφευχθούν γιατί αποτελούν
μέρος της εξέλιξης του πλανήτη αλλά είναι βέβαιο ότι είναι δυνατόν να μειωθούν
ως προς τις επιπτώσεις τους. Η μετρίαση των καταστροφών γενικά εξαρτάται από
δύο βασικούς παράγοντες:
α. Από την ανθρώπινη μελέτη και την έγκαιρη προεκτίμηση των
πιθανών κινδύνων, που είναι έργο των ειδικών επιστημόνων.
β. Από την ανθρώπινη ανταπόκριση στην οργάνωση, σχεδιασμό και
αντιμετώπιση των καταστροφών που είναι έργο της διοίκησης και των
επιχειρησιακών φορέων του κράτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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