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Αντί Προλόγου 
 
 
 
Οι σημειώσεις αυτές προέκυψαν από τις παραδόσεις του μαθήματος "Επιχειρησια-
κός Σχεδιασμός" στα πλαίσια του διατομεακού μεταπτυχιακού προγράμματος με 
τίτλο "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ". 
 
Αποτελεί στην ουσία την εμπειρία των συγγραφέων από την μακρόχρονη εμπλοκή 
τους τόσο σε εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα -που αφορούσαν στον αντι-
σεισμικό σχεδιασμό αλλά και τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστρο-
φών-, όσο και σε πραγματικές συνθήκες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ως 
συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
 
Έχει γίνει προσπάθεια ώστε η ύλη να αφορά συγκεκριμένα παραδείγματα και ε-
φαρμογές, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αφενός μεν να κατανοήσουν και να ε-
ξοικειωθούν καλύτερα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αφετέρου δε να 
συνειδητοποιήσουν τη σημαντική συμβολή των Γεωλόγων στη διαχείριση του φυσι-
κού αλλά και δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης. 
 
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια πρώτη έκδοση και προσπάθεια στον τομέα αυτό, 
και διαπραγματεύεται τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του σει-
σμικού κινδύνου. Οι βασικές αρχές παραμένουν οι ίδιες, τόσο για την αντιμετώπιση 
των άλλων φυσικών καταστροφών όσο και για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών 
κινδύνων. Πολύ σύντομα θα εκδοθεί και το Β΄Μέρος που θα περιλαμβάνει τους 
υπόλοιπους κινδύνους,  ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για το αντικείμενο αυτό. 
 
 

Ευθύμιος Λέκκας 

Στυλιανός Λόζιος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 
 
 
 

α σχέδια επιχειρησιακής ετοιµότητας αποτελούν στην ουσία 
τον πιο καθοριστικό παράγοντα, τόσο στην αντιµετώπιση µιας 
φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής, όσο και στη µείωση 

των κοντοπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων επιπτώσεων που αυτή 
θα επιφέρει. Τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο µπορεί να 
βρει κανείς αρκετά παραδείγµατα µιας τέτοιου τύπου οργάνωσης 
και να διαπιστώσει το βαθµό επιτυχίας της για κάθε µια περίπτω-
ση. Στη συνέχεια θα αναλυθούν όλες οι παράµετροι που υπεισέρ-
χονται στο σχεδιασµό ενός τέτοιου συστήµατος. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ένα καλά δοµηµένο σύστηµα επιχειρησιακής οργάνωσης και ε-
τοιµότητας, σύµφωνα µε την εµπειρία που υπάρχει µέχρι σήµερα 
σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να αποβλέπει στους παρακάτω πα-
ράγοντες: 
 
• Θωράκιση ενάντια σε κάθε είδους φυσικές ή τεχνολο-
γικές καταστροφές. 

• Πρόβλεψη, αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των φυσι-
κών ή τεχνολογικών κινδύνων και των καταστροφών 
που αυτοί συνεπάγονται. 

• Οργανωµένη, ταχεία και αποτελεσµατική επέµβαση 
κατά τη φάση της εκδήλωσης της καταστροφής. 

• Προστασία τόσο του έµψυχου όσο και του άψυχου δυ-
ναµικού. 

• Προστασία του φυσικού άλλα και του δοµηµένου περι-
βάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Τ 
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• Μείωση των καταστροφικών συνεπειών και ελαχιστοποίηση του κό-
στους αντιµετώπισης και αποκατάστασης της καταστροφής. 

• Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην οικονοµία και στην αναπτυξια-
κή πορεία. 

• Έλεγχος και περιορισµός των αλυσιδωτών δευτερογενών επιπτώσεων 
που ακολουθούν συνήθως µια καταστροφή. 

 
Με δεδοµένο ότι στη χώρα µας η προσπάθεια για την αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογι-
κών καταστροφών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, κυρίως σε ότι αφορά τα θέµατα της οργά-
νωσης (σε αντίθεση µε το θέµα της πρόληψης), κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η υλο-
ποίηση παρόµοιων σχεδίων προϋποθέτει τα ακόλουθα: 
 

• Οργανωτικές, ∆ιοικητικές και Νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

• Ιδρυση, στελέχωση και λειτουργία οργάνων που σχεδιάζουν και εφαρ-
µόζουν τα σχέδια προστασίας και ετοιµότητας τόσο σε κεντρικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο. 

• Καθορισµό προτεραιοτήτων και αξόνων δράσης. 

• Εκπόνηση οριστικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης µε εξειδίκευση κατά 
Τοµέα και είδος καταστροφών. 

• Προσδιορισµό και αναβάθµιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των κοινωνικών φορέων στην υλοποίηση της προστασίας και πρό-
ληψης. 

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και αξιοποίηση της συµ-
µετοχής των πολιτών. 

• Ενίσχυση και εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού και των µέσων. 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη εφαρµοσµένης έρευνας. 

• Θέσπιση κανονισµών και προδιαγραφών και έλεγχος τήρησής τους. 

• Εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών σε όλα τα επίπεδα. 

• Οργάνωση του επιπέδου ετοιµότητας και παροχής βοήθειας µε ασκήσεις 
επί χάρτου και σε πραγµατικές συνθήκες. 

• Υλοποίηση έργων υποδοµής για την Πολιτική προστασία. 

• Συστηµατική καταγραφή των αναγκών και των κινδύνων και οργάνωση 
της αντιµετώπισής τους. 

• Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε διεθνείς οργανισµούς για ενη-
µέρωση και βελτιστοποίηση των µεθόδων δράσης. 

• Εξεύρεση και διάθεση των απαραίτητων πόρων και χρηµατοδοτήσεων. 
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Παρατηρώντας κανείς τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική διαπιστώνει ότι οι περισσότερο 
προηγµένες χώρες έχουν ήδη οργανώσει σε µεγάλο βαθµό και έχουν εξελίξει σε πολύ ικα-
νοποιητικό επίπεδο σχέδια επιχειρησιακής ετοιµότητας και άµεσης επέµβασης για την αντι-
µετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Η Ιαπωνία π.χ. σήµερα διαθέτει τον πιο 
προηγµένο σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης αλλά και την πιο αξιόλογη υποδοµή σε εξοπλισµό 
και έµψυχο δυναµικό ενάντια στο σεισµικό κίνδυνο. 
 
Η οργανωµένη προστασία βέβαια στην περίπτωση αυτή ξεκινά πριν από 30 χρόνια και η 
λειτουργία του όλου συστήµατος βασίζεται κυρίως στην εκπαίδευση, την ενηµέρωση και τη 
συµµετοχή του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σηµειώνεται επί πλέον ότι τα χρή-
µατα που διατίθενται κάθε χρόνο για τη λειτουργία και ανάπτυξη του συστήµατος κυµαίνο-
νται περίπου στο ύψος του προϋπολογισµού της Ελλάδας. 
 
Οι Η.Π.Α., επίσης, διαθέτουν ένα ιδιαίτερα ανεπτυγµένο σύστηµα πολιτικής προστασίας σε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το οποίο εφαρµόζεται κυρίως ενάντια στο σει-
σµικό κίνδυνο, όπου µέσα από το σωστό σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης επιδιώκουν να κινη-
τοποιούν σε κάθε περίπτωση άµεσα και αποτελεσµατικά όλους τους αρµόδιους φορείς (και 
κυρίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οµάδες εθελοντών), που εµπλέκονται στην αντιµε-
τώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 
 
Η Γαλλία επίσης διαθέτει ένα προηγµένο µηχανισµό για την αντιµετώπιση φυσικών και τε-
χνολογικών καταστροφών, στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο επιχειρησιακό µέ-
ρος και ιδίως σε ειδικά οργανωµένες οµάδες διάσωσης µε στρατιωτική δοµή και άριστη εκ-
παίδευση, οι οποίες µάλιστα έχουν συµµετάσχει ενεργά και αποτελεσµατικά σε όλες τις µε-
γάλες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που έχουν συµβεί σε όλο τον κόσµο την τε-
λευταία δεκαετία. 
 
Η Ιταλία, επίσης, εδώ και 15 χρόνια έχει ξεκινήσει ένα ειδικό πρόγραµµα για την αντιµετώ-
πιση έκτακτων αναγκών και για το σκοπό αυτό µάλιστα διαθέτει και αρµόδιο Υφυπουργό. 
Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στον επιτελικό σχεδιασµό, στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, και στην χαρτογράφηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής της χώρας σε σχέση µε την 
επικινδυνότητά τους. 
 
Από όλα όσα περιληπτικά αναφέρθηκαν µέχρι στιγµής και αφορούν τόσο τη διεθνή όσο και 
την Ελληνική εµπειρία, γίνεται φανερό ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδια-
σµό και την επιχειρησιακή οργάνωση για την αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών είναι σηµαντικός, αφού σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι ένα επιτυχηµένο 
τέτοιο σύστηµα εξαρτάται άµεσα από τον αναβαθµισµένο ή όχι ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Η καθιέρωση µιας εφαρµογής του Β΄ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί 
σηµαντικό µοχλό και δυνατότητα στην προσπάθεια αυτή. 
 
Ανατρέχοντας κανείς στη διεθνή βιβλιογραφία µπορεί να βρει οργανο-διαγράµµατα επιχει-
ρησιακής οργάνωσης σχετικά µε κάποια καταστροφή, φυσική ή τεχνολογική. Τα διαγράµ-
µατα αυτά είτε έχουν γενική ισχύ και εφαρµογή για κάθε αναµενόµενο κίνδυνο, είτε είναι 
περισσότερο εξειδικευµένα για συγκεκριµένες καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, κλπ.). 
Άλλες φορές περιλαµβάνουν το σύνολο των ενεργειών, αρχίζοντας από το στάδιο της πρό-
ληψης - πρόγνωσης και καταλήγοντας στο σχέδιο επέµβασης και αποκατάστασης, ενώ άλλες 
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συγκεκριµενοποιούνται σε κάποιον τοµέα του γενικότερου σχεδίου (π.χ. παροχή ιατρικής 
βοήθειας, προσπάθεια µεταστέγασης, κλπ.). 
 
Ενδεικτικά στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα διαγράµµατα, τα περισσότερο αντιπρο-
σωπευτικά από αυτά, όπου µπορεί κανείς να κατανοήσει το µηχανισµό αντιµετώπισης τέ-
τοιων σχεδίων οργάνωσης και ετοιµότητας. Επιπλέον, σηµειώνονται όλες οι ενέργειες που 
αφορούν στις αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνει περισσότερο κατα-
νοητός ο βαθµός συµµετοχής της σε µια τέτοια επιχείρηση. 
 
Το πρώτο διάγραµµα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) αφορά στον σχεδιασµό και τον έλεγχο του συστήµατος 
προειδοποίησης και εφαρµογής του σχεδίου ετοιµότητας για φυσικές καταστροφές. Το δεύ-
τερο του ΠΙΝΑΚΑ ΙI περιγράφει ένα σχέδιο για εγκατάσταση καταφυγίων - επανεγκατά-
σταση στην πληγείσα περιοχή και ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων, µετά από µια κα-
ταστροφή. Το διάγραµµα του ΠΙΝΑΚΑ ΙII αφορά στην οργάνωση των επειγουσών λειτουρ-
γιών που πρέπει να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια και µετά από µια καταστροφή. ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι αναµενόµενες επιπτώσεις. 
 
Τα διαγράµµατα των ΠΙΝΑΚΩΝ ΙV & V διαπραγµατεύονται την επιχειρησιακή ετοιµότητα 
και οργάνωση της ιατρικής βοήθειας και των τοµέων υγείας και µεταφοράς µετά από µια 
καταστροφή. Στον ΠΙΝΑΚΑ VI  παρουσιάζεται ένα σχέδιο υπολογισµού της τρωτότητας 
απέναντι στο σεισµικό κίνδυνο που εφαρµόζεται για λόγους πρόληψης πριν από το κατα-
στροφικό φαινόµενο. 
 
Το διάγραµµα του ΠΙΝΑΚΑ VII αναλύει τη στρατηγική της πολιτικής άµυνας απέναντι στο 
σεισµικό κίνδυνο, ενώ αυτό του ΠΙΝΑΚΑ VIII.  απέναντι στον κίνδυνο της πληµµύρας. 
Πρέπει στο σηµείο αυτό να αναφερθούν ορισµένες ιδιαιτερότητες που αφορούν στις Τε-
χνολογικές Καταστροφές και οι οποίες εντοπίζονται στα παρακάτω: 
 

• Το θέµα της επιχειρησιακής σχεδίασης, οργάνωσης και ετοιµότητας α-
ποτελεί ένα νέο θέµα σε διεθνές επίπεδο που βρίσκεται ακόµα σε στά-
διο εξέλιξης, µε τη χρήση των σύγχρονων µέσων τεχνολογίας. 

• Οι αντιδράσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων βασίζονται σε επί-
πεδο καταστολής και όχι επίπεδο πρόληψης και σχεδιασµού. 

• Εµφανίζεται µία σαφής πρωτοπορεία σε εξελιγµένες βιοµηχανικές χώ-
ρες στον τοµέα αυτό. 

• Στην Ελλάδα υπάρχει µία σαφής καθυστέρηση στο παραπάνω ζήτηµα 
(ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο) που όσον αφορά στην εξέλιξή του βρίσκε-
ται ακόµη στα πρώτα βήµατα, ιδίως αν αναλογισθεί κανείς ότι µόλις 
πριν από λίγα χρόνια η Βουλή έχει κυρώσει διεθνείς συµφωνίες σχετι-
κές µε το παραπάνω θέµα (π.χ. IDR, 1987, κ.α.). 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  I  

 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 
  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: 
 
• Προγνωσιµότητα 
• Ωφέλιµος χρόνος 

προειδοποίησης 
• Ταχύτητα εκδήλωσης της 

καταστροφής 
• ∆ιάρκεια και σφοδρότητα 

της καταστροφής 
• Πιθανότητα 

επαναεµφάνισης της 
κατατσροφής 

• ∆υνατότητα ελέγχου 
• Περιθώρια για αποφυγή της 

καταστροφής ή των 
συνεπειών της 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
 
• Απόφαση προειδοποίησης 
• Ποιός θα προειδοποιηθεί  
• Πως θα προειδοποιηθούν  
• Πότε θα προειδοποιηθούν  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ: 
 
• Κοινωνικοί 
• Ψυχολογικοί 
• Κοινωνικο - ψυχολογικοί 
• Οικονοµικοί 
• Νοµικοί 
• Πολιτικοί 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ: 
 
• Ανίχνευση γεγονότος 
• Μέτρηση γεγονότος 
• Παραβολή στοιχείων 
• Ερµηνεία στοιχείων 
• Απόφαση προειδοποίησης 
• Περιεχόµενο µηνύµατος 

προειδοποίησης 
• Μετάδοση προειδοποίησης 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΚΟΙΝΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΚΟΙΝΟΥ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΥ 

 
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 

ALL CLEAR 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  I I  
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ-ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
Εκκρεµεί 
έρευνα 

ΗΜΙ - ΜΟΝΙΜΗ 
Εκκρεµεί 

επιδιόρθωση 

ΜΟΝΙΜΗ 
Εκκρεµεί 

αποκατάσταση 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ 

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ 
 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
& 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
 

ΚΤΙΡΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΣΚΗΝΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Προσωρινή 
αστικοποίηση της 

θέσης 

ΠΡΟΚΑΤAΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 
 

 ΣΠΙΤΙΑ - CONTAINERS 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  
 

ΕΛΑΦΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
 

 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Μόνιµη 
επαναστικοποίηση 

της περιοχής 

ΣΧΕ∆ΙΑ - 
ΕΚ∆ΙΚΑΣΕΙΣ - 
ΕΦΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΠΑΝΑΕΞΕΛΙΞΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΟΙΚΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  I I I  
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ 
(π.χ. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ & 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΟΥ 
 
 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

• ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΣΩΣΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

• ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
 
 
• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

• ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 
 
 
 
• ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
• ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
• ∆ΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΝ∆ΥΣΗ  ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 

• ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ∆ΩΡΗΤΕΣ 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
 
 
• ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
• ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
• ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  I V  
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 
 
 
 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 
∆ΩΡΕΕΣ 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ 

ΝΕΡΟ 

ΥΓΕΙΪΝΗ 

ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  V  
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 
 
 
 

∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΓΙΑ 

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
 

 
∆ΙΑΛΟΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ (∆.Τ.) 

 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

ΜΙΚΡΗΣ  
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

40% 

ΟΜΑ∆Α 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ
Η ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ

Ο 

ΟΜΑ∆Α 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΤΗ ΖΩΗ 

ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ 

20% 

ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡ

Η 
 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 20% 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΤΗ ΖΩΗ 

       (∆.Τ.) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝ
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Επί 
τόπου 

Περίπου
3-5 km 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΛΗΓΕΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

ΑΣΘΕΝΟ-
ΦΟΡΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩ
Ν ΠΕΡΙΣΤΑ-

ΤΙΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ, 
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ 
ΒΑΓΟΝΙΑ, 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  V I  
 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 
 
 
 

ΥΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ  ΓΕΩΦΥΣ Ι ΚΟΥ  Κ Ι Ν∆ΥΝΟΥ  
 

θανότητα σεισµού: 
Επίκεντρο 
Εστιακό βάθος 
Στιγµιαίο µέγεθος 
Ολίσθηση ρήγµατος (cm) 

Τοπική σεισµική ενίσχυση: 
· Εδάφη 
· Ιζήµατα 
· Πετρώµατα 
· Τοπογραφία 

Πιθανότητα δευτερογενούς κινδύνου: 
· Tsunamis 
· Κατολίσθηση 
· Liquefaction 
· Χιονοστοιβάδα 
· Πληµµύρα 

 
ΥΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ  ΑΡΧ Ι ΤΕΚΤΟΝ Ι ΚΟΥ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝ Ι ΚΟΥ  

Κ Ι Ν∆ΥΝΟΥ  
 
Κτίρια 
Γέφυρες 
Ιστορικά µνηµεία 
Αρχαιολογικές θέσεις 

· Ηλεκτρικό δίκτυο 
· Υδρευση και αποχέτευση 
· Αέριο δίκτυο 
· Τηλέφωνο δίκτυο 
· Αλλες γραµµές επικοινωνίας 

· Νοσοκοµεία 
· Κλινικές 
· Αστυνοµικά τµήµατα 
· Σταθµοί πυροσβεστικοί 
· Σταθµοί ασθενοφόρων 

 
ΥΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι ΚΟΥ  Κ ΙΝ∆ΥΝΟΥ  

 
Φράγµατα 
Υψηλά κτίρια 
Πυρηνικά σχέδια 

· Επικίνδυνες υλες: Παραγωγή 
Φύλαξη 
Μεταφορά 

 
Υ ΠΟ ΛΟ Γ Ι ΣΜΟΣ  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ  Σ Τ ΗΝ  Υ Γ Ε Ι Α  

 
 Υγεία 
 Ασφάλεια 

Ωρα ηµέρας 
Σχέδια δραστηριότητας 

· Απώλεια ικανότητας αντίδρασης 
· Απώλεια ιατρικού προσωπικού 
· Απώλεια προµηθειών και εξοπλι-
σµού 

· Επίδραση δευτερογενών κινδύνων 
 
ΥΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ  ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΚΟ  -  Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ  
 
Αστεγοι 
Αεργοι 
Απώλεια φόρων ιδιοκτησίας 

· Ιατρική αποζηµίωση 
· Οφελος αεργίας 
· Επίδραση στις επιχειρήσεις ασφα-
λειών 

· ∆υναµικό οικονοµικής ανάκαµψης 
 

ΑΝΤ Ι ∆ΡΑΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΤ Ι ΚΩΝ  ΠΛΑΝΩΝ  
 

ντιπρόσωποι Κυβέρνησης: 
Εθνικό επίπεδο 
Τοπικό 
Επαρχίας 
∆ήµου 

Μη Κυβερνητικοί οργανισµοί: 
· Φιλανθρωπικοί όµιλοι 
· Ερευνητικά ινστιτούτα 
· Εκπαιδευτικά ινστιτούτα 
· Βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
· Εµπορικές και οικονοµικές επιχειρήσεις 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  V I I  

 
 
 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 
 
 
 
 

 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

∆ΙΑΜΟΝΗ 
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
κλπ. 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 
ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ: 
ΜΕΓΕΘΟΣ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ, 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, ΤΙΜΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 

 
 

ΤΟΠΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ 

 
ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 
 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ 

 
 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
 
 

ΦΩΤΙΕΣ 

 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
(ΤΥΠΟΣ, ΚΟΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ) 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  V I I I
 
 
 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ  ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
   ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 

   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΛΗΠΤΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΜΗ 
∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

• Απραξία 
• Επείγουσα δράση 
• Πληµµύρες κτιρίων 
• Ρύθµιση χρήσεων 

γης 
• οικονοµικά και 

φορολογικά κίνητρα 

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

• Καταστροφή δασών 
• Αλλες αλλαγές στη 

βλάστηση 
• Αγροτικές εκτάσεις 
• ∆ιαχείρηση περιοχών 

µε χιόνι 
• ∆ιαχείριση αστικών 

περιοχών 

Πληµµύρες ποταµών 
• Κατασκευή τοίχων και 

προστατευτικών 
τοιχείων 

• Κατασκευή καναλιών 
• Φράγµατα και τεχνητές 

λίµνες 
• Προστασία από χιόνι και 

πάγο 
Πληµµύρες ακτών 

• Τοίχοι, τοιχεία, 
µπαριέρες 

 
∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 
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Είναι γεγονός ότι τα παραπάνω οργανογράµµατα αφορούν κατά κύριο λόγο στον κεντρικό 
σχεδιασµό, όπου κλιµακωτά αναπτύσσονται οι διάφορες αρµοδιότητες σε επίπεδο Κράτους, 
Νοµαρχίας, ∆ηµοτικής αρχής, Κρατικής Υπηρεσίας. Στην παρούσα προσπάθεια όµως κατά 
κύριο λόγο µας ενδιαφέρουν οι αρµοδιότητες και ο βαθµός οργάνωσης και παρέµβασης που 
αφορά ή µπορεί να αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με άλλα λόγια δηλαδή, ποιες από τις 
λειτουργίες, αποφάσεις και επεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε ένα καλά δοµηµένο σχέδιο 
επιχειρησιακής οργάνωσης για µια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή, είναι σκόπιµο να 
καθορίζονται και ανατίθενται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τελικό στόχο την πιο αποτελε-
σµατική λειτουργία του συστήµατος. 
 
Στη συνέχεια λοιπόν όλες οι αναφορές θα είναι προσανατολισµένες στις ευθύνες της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και στο βαθµό σύνδεσης των αρµοδιοτήτων της στο γενικότερο πλάνο 
του κεντρικού σχεδιασµού σε επίπεδο Νοµαρχίας και Κράτους. Κρίνεται σκόπιµο βέβαια να 
αναφερθεί ότι οι επισηµάνσεις δεν θα περιορισθούν µόνο στις αρµοδιότητες που ήδη από το 
υπάρχον νοµικό καθεστώς δίνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και σε αυτές που θα 
πρέπει στο µέλλον να της δοθούν για την πιο ευέλικτη και επιτυχηµένη λειτουργία του συ-
στήµατος της επιχειρησιακής οργάνωσης. Στην κατεύθυνση αυτή άλλωστε, όπως αναφέρθη-
κε και στην αρχή του κεφαλαίου, προσανατολίζονται και τα πιο σύγχρονα σχέδια πολιτικής 
άµυνας των προηγµένων κρατών. 
 
Μια βασική παράµετρος στην οποία θα πρέπει να δοθεί επίσης ιδιαίτερη σηµασία, είναι αυ-
τή της συσχέτισης και αλληλοεξάρτησης ανάµεσα στις διάφορες φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές. Αυτό γιατί είναι πάρα πολλές φορές διαπιστωµένο ότι µια συγκεκριµένη φυ-
σική καταστροφή µπορεί να είναι η αφορµή για την εξέλιξη και δηµιουργία και άλλων φυσι-
κών ή τεχνολογικών καταστροφών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί αυτό του σεισµι-
κού κινδύνου και της σεισµικής δραστηριότητας η οποία µπορεί να είναι υπεύθυνη τόσο για 
την ενεργοποίηση και άλλων φυσικών (π.χ. κατολισθήσεις, καθιζήσεις, Tsunamis, κατα-
στροφές ακτών, κλπ.) ή τεχνολογικών καταστροφών (πυρκαϊές, εκρήξεις, αγωγοί µεταφο-
ράς, µολύνσεις εδαφών και υδροφόρων οριζόντων, πυρηνικά ατυχήµατα, κλπ.). 
 
Αν και µια ολόκληρη θεωρητική προσέγγιση µπορεί να αναπτυχθεί ανάµεσα στη συσχέτιση 
των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, στον ΠΙΝΑΚΑ IX παρουσιάζεται  η   αλλη-
λεπίδραση   ανάµεσα  στις   διάφορες   κατηγορίες   φυσικών   και τεχνολογικών καταστρο-
φών και κυρίως αυτών που αφορούν στο επίπεδο του ∆ήµου. 
 
Κρίνεται µάλιστα σκόπιµο να αναφερθεί ότι, πάντα σε επίπεδο ∆ήµου φυσικά, ο σεισµικός 
κίνδυνος και οι πληµµύρες -εκτός από τη συσχέτισή τους µε τις άλλες καταστροφές- πα-
ρουσιάζουν µεγάλες ανάγκες σε επίπεδο οργάνωσης επιχειρησιακής ετοιµότητας αφού αφ' 
ενός µεν αποτελούν τον υπ' αριθµό ένα κίνδυνο φυσικής καταστροφής για τον ∆ήµο, αφ' 
ετέρου δε σαν φυσικό φαινόµενο παρουσιάζουν µια πολύπλοκη και πολυσύνθετη εξέλιξη 
που αντιµετωπίζεται τόσο στην αδυναµία και δυσκολία πρόβλεψης (για το σεισµό) όσο και 
αντιµετώπισης. Σε αντίθεση τα υπόλοιπα καταστροφικά φαινόµενα που µπορούν να πλήξουν 
το ∆ήµο είναι ενδεχοµένως πιο εύκολα στην αντιµετώπισή τους, αλλά ενέχουν και αυτά έ-
στω ένα µικρότερο βαθµό επικινδυνότητας για τη συγκεκριµένη περιοχή, όπως αναλύθηκε 
στα προηγούµενα κεφάλαια. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ι Χ  
 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ 

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

TSUNAMIS 
 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΑΚΤΩΝ 

 
ΕΚΡΗΞΕΙΣ 

 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 
σε αποθήκες 
ή κατά την 
µεταφορά 

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 
Υπόγειων 

Επιφανειακών
Υ∆ΑΤΩΝ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ 
Υπόγειων 
Υ∆ΑΤΩΝ 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

 
∆ασικές 

 
ΠΥΡΚΑΪΕΣ 

 

Αστικές 
 

ΠΥΡΚΑΪΕΣ 

∆ΡΑΣΗ 
ΡΗΓΜΑΤΩΝ 

 

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 
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Η όλη λειτουργία ενός µηχανισµού επιχειρησιακής οργάνωσης και ετοιµότητας για να είναι 
ρεαλιστική και αποτελεσµατική πρέπει να βασίζεται στην ορθολογιστική σχεδίαση των 
παρακάτω σταδίων: 
 
 
Στάδιο Α 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

Αφορά στο χρονικό διά-
στηµα πριν την εκδήλω-
ση της καταστροφής. 

 
 

Στάδιο Β 

 
 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

Αφορά στο χρονικό διά-
στηµα κατά την εκδήλω-
ση της καταστροφής και 
αµέσως  µετά. 

 
Στάδιο Γ 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

Αφορά στο χρονικό διά-
στηµα µετά την κατα-
στροφή. 

 
Η φάση της πρόληψης αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο παράγοντα για την ελαχιστοποίη-
ση των επιπτώσεων µιας φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής και θα πρέπει να περιλαµβά-
νει όλα τα µέτρα που κατά τοµέα είναι απαραίτητα και προωθούν αποτελεσµατικά µια πο-
λυδιάστατη προετοιµασία. 
 
Η σηµασία της είναι ακόµα µεγαλύτερη αφού όπως και προηγουµένως αναφέρθηκε το οργα-
νωτικό επίπεδο στη χώρα µας σήµερα είναι σχετικά χαµηλό και απαιτεί εµπειρία αρκετών 
χρόνων εφαρµογής για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Σηµαντικό επίσης είναι και το γε-
γονός ότι και από οικονοµική άποψη η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την αποκατά-
σταση η οποία πάντα σχετίζεται µε πολύ µεγαλύτερα οικονοµικά µεγέθη. Η πολιτική στον 
τοµέα της πρόληψης πρέπει να αφορά στις παρακάτω ενότητες δράσης: 
 

• Επιστηµονική διερεύνηση και παρακολούθηση των φαινοµένων. 

• Ενηµέρωση - Εκπαίδευση - Προετοιµασία των αρµοδίων και του 
πληθυσµού. 

• Ολοκληρωµένος σχεδιασµός κατά περίπτωση, µέγεθος και περιοχή, ε-
κτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας και διάσωσης. 

• Θεσµοθέτηση και καθιέρωση προδιαγραφών, κανονισµών και διαρ-
κής έλεγχος της εφαρµογής τους. 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση της απαραίτητης υποδοµής, έργων και 
δραστηριοτήτων για τη µείωση των συνεπειών. 

• Εξειδικευµένος εξοπλισµός και γνώσεις, µε την εξασφάλιση και διάθε-
ση των απαραίτητων πιστώσεων. 

 
Στη φάση της επέµβασης πρέπει να εξασφαλιστεί: 
 

• Άµεση και αποτελεσµατική κινητοποίηση για την εφαρµογή των ειδικών 
σχεδίων. 
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• Συντονισµένη δράση µε αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων µέσων, του 
έµψυχου δυναµικού και της τεχνογνωσίας. 

• Άµεση παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών. 
 
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στα παρακάτω: 
 

• Βελτίωση του επιπέδου ετοιµότητας. 

• Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των Επιχειρησιακών Κέντρων. 

• Επάρκεια σε µέσα και άκρως εξειδικευµένο προσωπικό. 

• Οργάνωση και επιχειρησιακή ετοιµότητα των οµάδων διάσωσης. 
 
Στο στάδιο της Αντιµετώπισης των συνεπειών τα απαραίτητα µέτρα εστιάζονται κυρίως 
στις παρακάτω ενότητες δράσης: 
 

• Αρση επικινδυνοτήτων. 

• Κοινωνική πρόνοια - περίθαλψη. 

• Περιορισµός και µείωση των δευτερογενών επιπτώσεων. 

• Ανασυγκρότηση και επαναφορά στην προηγούµενη κατάσταση. 

• Αποζηµιώσεις µετά από συστηµατική καταγραφή. 
 
Αναλύοντας µε περισσότερη λεπτοµέρεια τα παραπάνω στάδια µπορεί κανείς να εντοπίσει 
καλύτερα τις ανάγκες και προτεραιότητες ενός συστήµατος επιχειρησιακής άµυνας, απένα-
ντι στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που εµπίπτουν στις δυνατότητες και αρµο-
διότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ετσι λοιπόν, η όλη διαδικασία της πρόληψης - επέµ-
βασης - αποκατάστασης περιλαµβάνει τις παρακάτω βασικές ενέργειες που περιγράφονται 
εν συντοµία µε ιδιαίτερη έµφαση φυσικά στο στάδιο πριν την φυσική καταστροφή και κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσής της (πρόληψη - επέµβαση). 
 
 
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 
Το θέµα της πρόγνωσης αφορά κατά κύριο λόγο τις φυσικές καταστροφές και λιγότερο τις 
τεχνολογικές µιας και στην δεύτερη περίπτωση συνήθως τα πρόδροµα φαινόµενα είτε δεν 
υφίσταται είτε εµφανίζονται και εξελίσσονται σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα πριν την κα-
ταστροφή. 
 
∆ύο βασικές κατηγορίες πρόγνωσης χαρακτηρίζουν συνήθως ένα φυσικό φαινόµενο. Η µα-
κράς και η µικρής διάρκειας πρόγνωση. Και οι δύο είναι απαραίτητες στο σχεδιασµό του 
συστήµατος της επιχειρησιακής οργάνωσης. Η πρώτη από αυτές µας εντοπίζει κατά κάποιο 
τρόπο τις "επικίνδυνες περιοχές" και τα "αναµενόµενα µεγέθη" σε περίοδο ετών και χρησι-
µεύει για τον καθορισµό των βασικών παραµέτρων της πρόληψης. Αντίθετα η µικρής διάρ-
κειας πρόγνωση αφορά στο χρονικό διάστηµα λίγων ηµερών ή και ωρών πριν από την κατα-
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στροφή και είναι απαραίτητη για την τελική προετοιµασία και επαγρύπνηση όλου του µηχα-
νισµού επέµβασης. 
 
Φυσικά, για το αν µπορεί να υπάρχει αξιόπιστη πρόγνωση και τι είδος (µακράς ή µικρής 
διάρκειας) για κάθε καταστροφή, είναι ένα γεγονός που βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε 
το είδος του φυσικού φαινοµένου που αναµένεται να συµβεί. Με λίγα λόγια µπορεί να πει 
κανείς ότι σε ότι αφορά στις καταστροφές που σχετίζονται µε τα καιρικά φαινόµενα (πληµ-
µύρες, καύσωνες) υπάρχει ένας σχετικά ικανοποιητικός βαθµός πρόγνωσης που φθάνει σε 
επίπεδο ορισµένων ηµερών ή και ωρών πριν από το φαινόµενο. 
 
Σε ότι αφορά στα τεχνικογεωλογικά προβλήµατα (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υποσκαφές, 
διαβρώσεις, κλπ. που έτσι κι αλλιώς δεν απειλούν στην ουσία την περιοχή του ∆ήµου), εµ-
φανίζονται ενίοτε πρόδροµα φαινόµενα σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα πριν την εκδή-
λωση του κυρίως γεγονότος, αν και στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων τα φαινόµενα αυ-
τά είναι άµεσα συσχετίσιµα είτε µε τη δράση των υδάτων και τα έντονα καιρικά φαινόµενα 
(βροχοπτώσεις, ορµητικά νερά χειµάρρων, δράση υπόγειου ύδατος, κλπ.) είτε µε την αν-
θρώπινη παρέµβαση (επιβολή µεγάλου φορτίου σε επιρρεπή πρανή, κακή διευθέτηση επιφα-
νειακών και υπόγειων υδάτων, µεταβολή κοίτης ρεµάτων, κλπ.). 
 
Σε ότι αφορά τώρα έναν από τους σπουδαιότερους αναµενόµενους κινδύνους, τη σεισµική 
δραστηριότητα, το θέµα της πρόγνωσης στο µεν επίπεδο της µακράς διάρκειας βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο µιας και σε γενικές γραµµές γνωρίζουµε πια σήµερα τις ενεργές πε-
ριοχές και τα επικίνδυνα ρήγµατα καθώς και µε καλή προσέγγιση το αναµενόµενο µέγεθος 
σεισµού και εδαφικής επιτάχυνσης για τα επόµενα χρόνια, στο δε επίπεδο της µικρής διάρ-
κειας πρόγνωσης παρουσιάζει ακόµα και σήµερα, παρά τις σηµαντικές προσπάθειες, όχι πο-
λύ σηµαντικό βαθµό αξιοπιστίας. 
 
Η διαδικασία της πρόγνωσης βασίζεται κυρίως σε τρεις µεθοδολογίες που συνδέονται άµεσα 
µεταξύ τους: 
 

• Πρόγνωση µε βάση σεισµολογικά κριτήρια. Αφορά κυρίως στη στατι-
στική επεξεργασία της σεισµικότητας µιας περιοχής και την εξαγωγή συ-
µπερασµάτων. 

• Πρόγνωση µε βάση γεωλογικά κριτήρια. Αφορά πρόδροµα φαινόµενα 
όπως µεταβολές στάθµης υδάτων, καθιζήσεις, µεταβολές χαρακτηριστι-
κών εντατικού πεδίου, έκλυση αερίων κλπ. 

• Πρόγνωση µε βάση ηλεκτρικά κριτήρια. Αφορά στη µελέτη ειδικού 
τύπου ηλεκτρικών σωµάτων που εκδηλώνονται πριν από ένα σεισµό µε 
πιο γνωστή περίπτωση αυτή του ΒΑΝ που βασίζεται σε τέτοιου είδους 
ηλεκτρικά σήµατα. 

 
Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρονται παρά ελάχιστες περιπτώσεις πρόγνωσης κυρίως 
τοπικών µικρών σεισµών µε πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του µεγάλου σεισµού του 
Hicheng στην Κίνα που προβλέφθηκε µε επιτυχία, µε βάση κυρίως γεωλογικά κριτήρια (α-
ποτελεί τον µεγαλύτερο σεισµό που προβλέφθηκε µέχρι σήµερα). Στην Κίνα, 4 από τους 5 
µεγάλους σεισµούς που έλαβαν χώρα των περίοδο των ετών 1975-1976 (περιλαµβάνεται και 
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αυτός του Heicheng), προγνώστηκαν µε επιτυχία. Σίγουρα όµως έγιναν και σεισµοί που δεν 
προγνώστηκαν, όπως π.χ. ο σεισµός του Tangshan το 1976, που στοίχισε τη ζωή σε περισ-
σότερα από 700.000 άτοµα. Σηµειώνεται ότι στην Κίνα για τη συλλογή των στοιχείων των 
πρόδροµων φαινοµένων εργάζονται 10.000 άτοµα και 300.000 εθελοντές. 
 
Η προσπάθεια του ΒΑΝ µε τα δεδοµένα που υφίστανται µέχρι σήµερα, δεν φαίνεται ότι απο-
τελεί µια αξιόπιστη προσπάθεια στο χώρο της πρόγνωσης των σεισµών, χωρίς όµως να απο-
κλείεται το γεγονός να δώσει στο µέλλον. 
 
Πρέπει όµως στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα το οποίο σχετί-
ζεται µε το αν µια δεδοµένη και αξιόπιστη πρόγνωση µπορεί να αξιοποιηθεί κοινωνικά, 
µιας και για να συµβεί αυτό απαιτείται ένας πολύ µεγάλος βαθµός οργάνωσης και προετοι-
µασίας της κρατικής µηχανής και των αντίστοιχων λειτουργιών (κάτι το οποίο φυσικά δεν 
υφίσταται αυτή τη στιγµή στη χώρα µας), ώστε να οδηγήσει τελικά σε πραγµατική ελαχι-
στοποίηση των ανθρώπινων και µη απωλειών. 
 
∆εν έχει νόηµα στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια να επεκταθούµε σε περισσότερες λε-
πτοµέρειες στο θέµα της πρόγνωσης, µιας και αποτελεί βασική ευθύνη του σχεδιασµού σε 
κρατικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το µόνο βασικό σηµείο στην 
προκειµένη περίπτωση αποτελεί απλώς ο µηχανισµός ροής µέσα από τον οποίο θα φθάσει η 
συγκεκριµένη πληροφορία της πρόγνωσης ενός αναµενόµενου σεισµικού γεγονότος (µε όλα 
τα χαρακτηριστικά του, επίκεντρο, µέγεθος, βάθος, χρόνος, βαθµός αξιοπιστίας), από το επι-
τελικό κρατικό ή Νοµαρχιακό όργανο στο αρµόδιο όργανο ή επιτροπή του ∆ήµου. 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
Αφορά κυρίως στη δοµή και στην ιεράρχηση των υπεύθυνων προσώπων, επιτροπών και ο-
µάδων, κυρίως σε επίπεδο ∆ήµου, που θα είναι υπεύθυνες κυρίως για τη λήψη αποφάσεων 
επέµβασης, συντονισµού και οργάνωσης αλλά και για συγκεκριµένες λειτουργίες κυρίως 
πριν από την εκδήλωση της καταστροφής, αλλά και κατά τη διάρκειά της ή και µετά από 
αυτή. 
 
Η όλη οργάνωση του παραπάνω αυτού σχήµατος θα πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη 
τριών βασικών παραµέτρων: 
 

• Συντονισµό και επαφή µε αντίστοιχες επιτροπές, εποπτεύοντας οργανι-
σµούς και Υπουργεία σε επίπεδο Νοµαρχίας ή κράτους. Περιλαµβάνο-
νται όλα τα αρµόδια Υπουργεία, Νοµαρχίες, η Γενική Γραµµατεία Πολι-
τικής Προστασίας και Οργανισµοί όπως η Ε.Μ.Υ., ο Ο.Α.Σ.Π., το Εθνι-
κό Αστεροσκοπείο, η Ε.Υ.∆.Α.Π., η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, τα 
∆ασαρχεία, η Πυροσβετική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, κλπ. 

• Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τον κρατικό µηχανισµό που 
έχει σχέση µε αναµενόµενα καταστροφικά φαινόµενα, αλλά και παρακο-
λούθηση και καταγραφή όλων εκείνων των παραµέτρων και λειτουρ-
γιών στο χώρο του ∆ήµου, που µπορεί να σχετίζονται και να επιδρούν 
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αρνητικά κατά τη διάρκεια µιας καταστροφής. Πιο συγκεκριµένα, οι αρ-
µόδιες επιτροπές πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν όλα τα 
στοιχεία που συσσωρεύονται από αρµόδιους κρατικούς φορείς (π.χ. 
Ε.Μ.Υ. για επικείµενες πληµµυρικές βροχοπτώσεις, Ο.Α.Σ.Π. για επικεί-
µενη σεισµική δραστηριότητα). Πρέπει όµως να παρακολουθούν και ό-
λες τις λειτουργίες σε επίπεδο ∆ήµου, π.χ. καλή κατάσταση ρεµάτων και 
συντήρηση αποχετευτικού δικτύου που είναι κρίσιµα σε περίπτωση 
πληµµύρας, επικίνδυνες κατασκευές που µπορεί να τραυµατίσουν κατά 
τη διάρκεια σεισµού, επικίνδυνες δραστηριότητες που µπορεί να προξε-
νήσουν πυρκαγιά σε δασικό χώρο, κλπ. 

• Αξιολόγηση όλων των δεδοµένων κατά τακτά χρονικά διαστήµατα αµέ-
σως πριν την καταστροφή  ή και κατά τη διάρκεια της καταστροφής µε 
στόχο τη λήψη αποφάσεων για το είδος και τον τρόπο της επέµβασης µε 
βάση το οργανωµένο σχέδιο που θα δίνει εντολές στις αρµόδιες εξειδι-
κευµένες και εξοπλισµένες οµάδες και το προσωπικό (βλ. κατωτέρω) 
που θα έχουν δηµιουργηθεί. 

 
 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - 
ΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΩΝ 
 
Οι ενέργειες αυτές έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και χαρακτήρα προετοιµασίας-
ετοιµότητας για ένα αναµενόµενο φυσικό κίνδυνο µε άµεσο στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων από µια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή. Αναφέρονται ορισµένα παραδείγ-
µατα για τις σπουδαιότερους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος:  
 

• Συστηµατικός έλεγχος τήρησης κανονισµών,  προδιαγραφών, συστηµά-
των ασφαλείας, κλπ. (π. χ. κανονισµοί δόµησης, πυρασφάλεια, κ.λπ.) 

• Προώθηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας σε όλους τους το-
µείς που αφορούν στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. 

• Μελέτη εκπόνησης ειδικών χαρτών όπου θα σηµειώνονται στοιχεία 
χρήσεων γης, κατοικίας, πράσινου, βιοµηχανικών περιοχών, είδος και 
ποιότητα κατασκευής κτιρίων, δηµόσια κτίρια και άλλες κατασκευές υ-
ψίστης σηµασίας, συγκοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα παροχής ύδατος, ρεύ-
µατος, τηλεφώνου, κλπ. 

• Εκπόνηση εξειδικευµένης µελέτης και εκτέλεση των απαιτούµενων εργα-
σιών για συντήρηση και ενίσχυση παλαιών ή επισφαλών κτιρίων, ιδίως 
των δηµοσίων (π.χ. σχολεία, Υπηρεσίες, κλπ.) αλλά και αυτών που βρί-
σκονται σε πολυσύχναστους εµπορικούς δρόµους ή πυκνοκατοικηµένες 
περιοχές. Οι εργασίες αυτές µπορεί να αφορούν είτε στην ενίσχυση των 
θεµελίων των κτιρίων είτε στην αποµάκρυνση επικίνδυνων αντικειµέ-
νων, π.χ. ετοιµόρροποι σοβάδες, µάρµαρα, ή άλλα υλικά της πρόσοψης, 
που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς ή και θανάτους κατά τη 
διάρκεια σεισµικής δραστηριότητας. Επίσης πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
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προληπτικός έλεγχος σε όλα τα δηµόσια κτίρια (Υπουργεία -
Νοσοκοµεία - Οργανισµούς - ∆ηµοτικά κτίρια - Υπηρεσίες - Σχολεία) ή 
στα κτίρια στα οποία συσσωρεύεται πολύς κόσµος (Εµπορικά καταστή-
µατα - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - Κινηµατογράφοι - Θέατρα, ... κλπ.), ώ-
στε να διαπιστωθεί αν πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας για άµε-
ση, γρήγορη και ασφαλή εκκένωση (Εξοδοι κινδύνου, Θύρες ασφαλείας 
και µε σωστή φορά ανοίγµατος των θυρών, ... κλπ..) σε περίπτωση κιν-
δύνου, όπως σεισµούς, πυρκαγιές κλπ. 

• Εκπόνηση ειδικής µελέτης για την καταγραφή και τον καθορισµό των 
οδικών αρτηριών που θα χρησιµοποιηθούν αφ' ενός µεν για την απο-
µάκρυνση του πληθυσµού, αφ' ετέρου δε για τη µετακίνηση και µεταφορά 
των ειδικών οµάδων ή οχηµάτων επέµβασης και του κατάλληλου εξο-
πλισµού και υλικοτεχνικής υποδοµής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
όπως σεισµική δραστηριότητα, πυρκαϊά κλπ., µε τέτοιο τρόπο ώστε και 
στις δύο περιπτώσεις να επιτευχθεί ο στόχος για έγκαιρη αποµάκρυνση 
και έγκαιρη επέµβαση. 

• Εκπόνηση συγκεκριµένης υδραυλικής µελέτης και κατασκευή των α-
παραίτητων έργων για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επέκταση 
των αποχετευτικών δικτύων µε έµφαση στην ικανότητα απορροής σε πε-
ρίπτωση πληµµυρικών βροχόπτώσεων. ∆ιατήρηση της σωστής κλίσης 
στο δηµοτικό οδικό δίκτυο και κατασκευή ειδικών πεζοδροµίων µε 
φράγµατα barrage για τη διευθέτηση των οµβρίων υδάτων ιδίως στις 
περιοχές µε υπόγεια ή µη υπόγεια κτίρια και οικίες. Εργα για απόφραξη 
των οδών απορροής προς το αποχετευτικό δίκτυο και έργα διάνοιξης της 
κοίτης των χειµάρρων αλλά και συνεχή επιτήρηση ώστε να αποτρέπονται 
ενέργειες από την ανθρώπινη παρέµβαση (π.χ. ρήψη µπαζών, ανοικοδό-
µηση, ... κλπ.), που εξαφανίζουν το φυσικό δίκτυο απορροής. 

• Μελέτη εκπόνησης των απαραίτητων εργασιών για πυροσβεστικό δί-
κτυο κατά µήκος των οδικών αρτηριών, ή σταθµούς παροχής ύδατος, 
αντιπυρικές ζώνες και οδούς πρόσβασης σε δασικές περιοχές για την 
πρόληψη και καταστολή των πυρκαϊών. 

• Μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων εργασιών για την πρόληψη 
κατολισθήσεων και διαβρώσεων στις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε 
τέτοια καταστροφικά φαινόµενα (π.χ. κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, 
αποστραγγιστικά έργα, µείωση κλίσης πρανών, διευθέτηση επιφανεια-
κών υδάτων, έργα αποστράγγισης κλπ.). Συνεχής επιτήρηση της ανθρώ-
πινης παρέµβασης που µπορεί να επιτείνει τέτοια φαινόµενα. Στόχος 
φυσικά είναι η πρόληψη της εκδήλωσης των φαινοµένων αυτών κυρίως 
σε συνδυασµό µε άλλες καταστροφές, όπως σεισµική δραστηριότητα, έ-
ντονες βροχοπτώσεις κλπ. 

• Ειδικευµένη µελέτη, σχεδιασµός και εκτέλεση έργων για την εύρεση και 
προετοιµασία χώρων που πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές για 
προσωρινή εγκατάσταση του πληθυσµού (είτε γενικά, είτε συγκεκριµένων 
ατόµων µε ειδικά προβλήµατα) σε περίπτωση ενός φυσικού ή τεχνολογι-
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κού κινδύνου. Π.χ. 
− Ανεύρεση και εντοπισµός ανοικτών χώρων (πλατείες, οι-
κόπεδα κλπ.) όπου είτε θα καταφύγει προσωρινά ο πληθυ-
σµός σε περίπτωση µειωµένου σεισµικού κινδύνου (π.χ. για 
1 ή 2 διανυκτερεύσεις σε περιπτώσεις που η σεισµική δρα-
στηριότητα δεν προξένησε υλικές καταστροφές και δεν α-
ναµένεται ισχυρότερο φαινόµενο), είτε θα παραµείνει για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε προσωρινά καταλύµµατα 
(σκηνές, τροχόσπιτα κλπ.) αν ο σεισµός προϋποθέτει και 
καταστροφές (σπίτια - δηµόσια κτίρια - νοσοκοµεία - σχο-
λεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως ακατοίκητα). Ιδιαίτερη 
προσοχή στην επιλογή των χώρων που θα στεγασθούν προ-
σωρινά σχολεία και δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και εναλλα-
κτικές λύσεις για τη µεταφορά νοσοκοµείων και σταθµών 
πρώτης βοήθειας ή ειδικών οµάδων πληθυσµού ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες (ψυχιατρεία κλπ.). Στην περίπτωση αυτή 
βέβαια οι χώροι αυτοί πρέπει να έχει προβλεφθεί να διαθέ-
τουν και µία στοιχειώδη υποδοµή, όπως π.χ. ύδρευση, απο-
χέτευση κλπ., για την κάλυψη των βασικών αναγκών των 
οµάδων του πληθυσµού που έχουν πληγεί. 

− Ανεύρεση και εντοπισµός των κατάλληλων κτιρίων ή άλ-
λων κατασκευών που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ώστε 
να είναι ικανά να φιλοξενήσουν συγκεκριµένες οµάδες 
πληθυσµού, όπως ασθενείς, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ., 
σε περιπτώσεις καύσωνα ή πληµµύρες. Με άλλα λόγια δη-
λαδή πρέπει να βρεθούν δηµόσια κτίρια ή χώροι (π.χ. Γυ-
µναστήρια κλπ.) αλλά και ιδιωτικά κτίρια (π.χ. ξενοδοχεία, 
ξενώνες κλπ.) τα οποία θα µπορούν να στεγάσουν για µικρό 
και µεγάλο χρονικό διάστηµα άστεγους από καταστροφές 
λόγω πληµµύρας αλλά και θα διαθέτουν τον απαραίτητο 
εξοπλισµό (κλιµατισµός, κλπ.) για να φιλοξενήσουν για κά-
ποια περίοδο άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε περίπτωση καύ-
σωνα ή έντονης ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

• Οι ειδικευµένες µελέτες φυσικά είναι απαραίτητο να επεκταθούν και 
στον τοµέα των οικονοµικών επιπτώσεων και οι οποίες θα αφορούν 
αφ' ενός στον οικονοµικό προϋπολογισµό για την οργάνωση πριν από 
την καταστροφή αλλά και στις οικονοµικές επιπτώσεις από αυτή την ίδια 
καταστροφή. Π.χ. 

− Οικονοµική µελέτη για το κόστος εκπαίδευσης και δηµιουρ-
γίας των ειδικευµένων οµάδων που θα δράσουν σε µια κα-
ταστροφή. 

− Μελέτη των οικονοµικών επιπτώσεων από µια καταστροφή 
στις λειτουργίες του κοινωνικού ιστού (εµπόριο, επιχειρή-
σεις, ιδιωτική οικονοµία, δάνεια κλπ.) αλλά και στον ίδιο 
τον ∆ήµο µέσα από τις αναµενόµενες καταστροφές σε δη-
µοτικά κτίρια, δίκτυα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό ή µείωση 
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των εσόδων του ∆ήµου από ενοίκια, φόρους κλπ.). 
− Οικονοµική µελέτη προµήθειας ειδικής υλικοτεχνικής υπο-
δοµής και εξοπλισµού (µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, ο-
χήµατα, σκηνές, τροχόσπιτα κλπ.), που είναι απαραίτητα 
τόσο για τη δράση των ειδικών οµάδων επέµβασης όσο και 
για την κάλυψη ειδικών λειτουργιών. 

− Μελέτη για οικονοµικό πρόγραµµα ενίσχυσης σε πληγείσες 
οµάδες πληθυσµού από µια καταστροφή (ενίσχυση πόρων 
του ∆ήµου, Ειδικές ασφαλίσεις κλπ.). 

 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα βασικά στοιχεία από πολλές από τις παραπάνω µελέτες και τα 
προτεινόµενα έργα-επεµβάσεις για συγκεκριµένες περιπτώσεις ∆ήµων περιλαµβάνονται 
στις µελέτες αυτού του τύπου, εκτός φυσικά από αυτές που απαιτούν εξειδικευµένο προσω-
πικό άλλων ειδικοτήτων, έξω από τα πλαίσια και τις προδιαγραφές των ερευνητικών αυτών 
προσπαθειών. 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
 
Η ενέργεια αυτή αφορά στην οργάνωση συγκεκριµένων οµάδων οι οποίες θα εκπαιδευτούν, 
εξοπλισθούν και προετοιµασθούν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να επέµβουν κατά τη 
διάρκεια ενός καταστρεπτικού φαινοµένου αλλά και µετά από αυτό. Ο ρόλος κάποιων από 
τις οµάδες αυτές φυσικά επεκτείνεται και πριν από την εκδήλωση του φαινοµένου, όπου θα 
πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν κάποιες λειτουργίες και παραµέτρους (τήρηση 
κανονισµών, ανθρώπινη επέµβαση, καταγραφή και µετρήσεις ορισµένων απαραίτητων στοι-
χείων κλπ.). Ο αριθµός των ατόµων που θα συµµετέχουν σε κάθε οµάδα εξαρτάται από το 
αντικείµενο της δουλειάς, ενώ σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο αρχηγός και υπεύθυνος της 
οµάδας για τη σύνδεση µε τις αρµόδιες επιτροπές και ο αναπληρωτής του. Άσχετα µε το 
είδος της αναµενόµενης φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής µπορούν να αναφερθούν ορι-
σµένα παραδείγµατα από τη συγκρότηση τέτοιων οµάδων που µπορούν να συγκροτηθούν 
στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραµατίζει 
και η οργάνωση οµάδων εθελοντών που µπορούν να αναλάβουν αρκετές από τις παρακάτω 
υπευθυνότητες σε κάθε ένα τοµέα, γεγονός που µε βάση την κοινωνική προσφορά προϋπο-
θέτει ότι το οικονοµικό κόστος µειώνεται µόνο στην απαραίτητη εκπαίδευση και τον εξο-
πλισµό. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ήδη οργανωµένες οµάδες 
πληθυσµού (π.χ. πρόσκοποι, σύλλογοι, σωµατεία, εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
συνοικιακά συµβούλια, Ερυθρός Σταυρός, µαθητές, φοιτητές, κλπ.), είτε να οργανωθούν 
τέτοιες οµάδες µέσα από την πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου καθοριστικό 
ρόλο για τη στελέχωσή τους φυσικά θα διαδραµατίσει η επαγγελµατική δραστηριότητα ή 
άλλες ασχολίες και γνώσεις των κατοίκων-εθελοντών του ∆ήµου (επιστήµονες, ειδικευµένοι 
εργάτες, τεχνίτες, κ.λπ.). Εννοείται φυσικά ότι το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό το ο-
ποίο εργάζεται ή απασχολείται από το ∆ήµο ή τις επιχειρήσεις του ∆ήµου θα αποτελέσει τον 
βασικό πυρήνα στελέχωσης των οµάδων αυτών. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η δηµοτική αρ-
χή πρέπει να διαθέτει έτοιµη βάση δεδοµένων και καταλόγους µε τηλέφωνα, ειδικότητες και 
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άλλα χρήσιµα στοιχεία των πολιτών-εθελοντών (µηχανικοί, ιατροί κλπ.) που θα στελεχώ-
σουν συγκεκριµένες οµάδες σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, τέτοιες οµάδες θα µπορούσαν 
να καλύπτουν τους παρακάτω τοµείς: 
 

• Οµάδες, οι οποίες αναλαµβάνουν τον τοµέα της πρόληψης - προετοι-
µασίας - ελέγχου και ασχολούνται π.χ. µε: επιτήρηση ρεµάτων και χει-
µάρρων για µπαζώµατα και επιτροπές µέτρησης στάθµης ύδατος χειµάρ-
ρων σε κρίσιµες περιόδους ή άλλων τεχνικογεωλογικών παραµέτρων σε 
πρανή επιρρεπή για κατολισθήσεις και υποσκαφές, έλεγχο απόφραξης 
αποχετευτικού δικτύου, πυρασφάλεια και 24-ωρη επιτήρηση δασικών 
περιοχών στις κρίσιµες καλοκαιρινές περιόδους, αποψήλωση και δηµι-
ουργία ζωνών πυρασφάλειας, έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων υδά-
των και της ρύπανσης από βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
(χηµικά, λύµατα, απορρίµµατα), έλεγχο προδιαγραφών ασφάλειας κτι-
ρίων ή εντοπισµού επικίνδυνων κατασκευών σε περίπτωση καταστρο-
φής, έλεγχο της ανθρώπινης παρέµβασης που συχνά προκαλεί ή επιβα-
ρύνει µια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή. 

• Οµάδες διάσωσης και απεγκλωβισµού ατόµων παγιδευµένων σε ερεί-
πια από σεισµό, πυρκαγιά, πληµµύρα κλπ. 

• Οµάδες τροφοδοσίας που θα παρέχουν και θα διανέµουν στους κατοί-
κους του ∆ήµου όλα τα απαραίτητα όπως τρόφιµα, σκηνές κλπ. και ότι 
άλλο είναι απαραίτητο σε περίπτωση σεισµού ή άλλων καταστροφών. 

• Οµάδες υποστήριξης που θα καλύπτουν και θα στελεχώνουν διάφορες 
υπηρεσίες όπως µαγειρεία, στήσιµο σκηνών, µεταφορές απαραίτητων 
αγαθών κλπ. 

• Οµάδες πρώτων βοηθειών και γενικώτερα ιατροφαρµακευτικής περί-
θαλψης και υποστήριξης στελεχωµένες µε ιατρικό (ιατροίδιαφόρων ειδι-
κοτήτων) και βοηθητικό προσωπικό (νοσοκόµες κλπ.), αλλά και ειδι-
κευµένες οµάδες ψυχολογικής στήριξης κλπ. Ειδικευµένες οµάδες παρα-
κολούθησης και υποστήριξης για την αντιµετώπιση επιδηµιολογικών α-
σθενειών. 

• Οµάδες µηχανικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων για έλεγχο καταλ-
ληλότητας κτιρίων, στατικής ασφάλειας κλπ. 

• Οµάδες από ειδικευµένο προσωπικό (εργοδηγούς, τεχνίτες, κλπ.) για 
αποκαταστάσεις βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρι-
κού και επικοινωνιών. 

• Οµάδες για κατάσβεση πυρκαϊών σε κτίρια και δασικές περιοχές λόγω 
κάποιας καταστροφής (σεισµός, πυρκαϊά κλπ.). 

• Οµάδες σήµανσης σε επικίνδυνες περιοχές µε καταστροφές και οµάδες 
περιφρούρησης για κλοπές και λεηλασίες. 

• Οµάδες υποστήριξης για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία µε 
στόχο την ηθική τόνωση του πληθυσµού σε περίπτωση σηµαντικής κα-
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ταστροφής. 

• Οµάδες παροχής πληροφοριών και συντονισµού. 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 
Εκτός από την ειδικευµένη και επαγγελµατικού επιπέδου εκπαίδευση και προετοιµασία που 
οφείλουν να έχουν οι οµάδες επέµβασης, οι ενέργειες που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό 
αφορούν στον λεπτοµερή σχεδιασµό δράσης των οµάδων αυτών κατά τη διάρκεια µιας κα-
ταστροφής αλλά και µετά από αυτή. Με δεδοµένα: 
 

i. το αναµενόµενο µέγεθος µιας καταστροφής, 
ii. τον γεωγραφικό εντοπισµό της αλλά και 
iii. τις προβλεπόµενες επιπτώσεις, 

 
η προετοιµασία των οµάδων και ο κεντρικός σχεδιασµός της επέµβασής ανά τοµείς αρµο-
διότητας, ανά γεωγραφική περιοχή (συνοικία - συγκεκριµένη τοποθεσία) µε επέµβαση την 
κατάλληλη χρονική στιγµή, αποτελούν το “µυστικό επιτυχίας” ενός καλά δοµηµένου συ-
στήµατος επιχειρησιακής οργάνωσης µε την αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών. 
 
Ο οργανωτικός σχεδιασµός των οµάδων επέµβασης παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινοµένου και το χρονικό διάστηµα αµέσως µετά. Αντίθε-
τα το χρονικό διάστηµα αρκετά πριν την καταστροφή (σχεδιασµός - πρόβλεψη) αλλά και 
αρκετά µετά από αυτή (σχεδιασµός - αποκατάσταση) δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες 
αφού υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για τους κατάλληλους οργανωτικούς χειρισµούς. 
 
Το κρίσιµο διάστηµα λοιπόν της εκδήλωσης του φαινοµένου είναι απαραίτητο η οργανωτική 
στάθµη των οµάδων επέµβασης να βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο µε απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις φυσικά την ήδη άρτια εκπαίδευση και τη διάθεση της κατάλληλης υλικοτεχνικής 
υποδοµής (βλ. επόµενα). 
 
Τρεις είναι οι βασικοί παράµετροι της επιτυχίας του οργανωτικού µηχανισµού επέµβασης: 
 

• Η ύπαρξη µιας επιτροπής που θα συλλέγει πληροφορίες και θα λαµβάνει απο-
φάσεις για τη δράση των οµάδων και θα τις συντονίζει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η επιτυχής δράση µιας οµάδας εξαρ-
τάται άµεσα από την απαιτούµενη προεργασία που βρίσκεται στον τοµέα υπευθυ-
νότητας κάποιας άλλης. Π.χ. η παροχή σωστής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
από την αρµόδια οµάδα εξαρτάται από τη σωστή τροφοδοσία σε φαρµακευτικό 
υλικό αλλά και από την έγκαιρη µεταφορά των τραυµατιών, τοµείς για τους οποί-
ους είναι υπεύθυνες άλλες οµάδες. Η ενηµέρωση γίνεται προς τον αρχηγό της κά-
θε οµάδας και αυτός συντονίζει και ενηµερώνει µε τη σειρά του τα µέλη της οµά-
δας του. 

• Οι σαφείς οδηγίες που θα πρέπει να έχει µια οµάδα όσο νωρίτερα το επιτρέπουν 
οι συνθήκες και η καλή οργανωτική ετοιµότητα στο εσωτερικό της οµάδας που 
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θα πρέπει να λειτουργεί µε τέλειο συντονισµό έτσι ώστε κάθε µέλος να γνωρίζει 
τον τοµέα αρµοδιότητας του, και τον ακριβή τόπο και χρόνο της επέµβασης. Ση-
µαντικός παράγοντας η ετοιµότητα και η κρίση της οµάδας για λήψη αποφάσεων 
ανάλογα µε τις επικρατούσεις τοπικές ειδικές συνθήκες για κάθε καταστροφή. 

• Η ουσιαστική και απρόσκοπτη επικοινωνία, τόσο ανάµεσα στο συντονιστικό όρ-
γανο και τις διάφορες οµάδες, όσο και µεταξύ των οµάδων, καθώς και η καλά 
οργανωµένη και συντονισµένη δυνατότητα µεταφορών είτε αφορά υλικοτεχνική 
υποδοµή είτε έµψυχο υλικό. 

 
 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
 
Η προµήθεια της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής για την υποστήριξη του σχεδίου πρό-
ληψης - επέµβασης  - αποκατάστασης µε αφορµή µια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή, 
παρ' ότι οικονοµικά µπορεί να προϋποθέτει µια σηµαντική χρηµατική επιβάρυνση, αποτελεί 
µια από τις απαραίτητες παραµέτρους για την επιτυχή πολιτική άµυνα που στηρίζεται σε: 
οργάνωση - ύπαρξη µέσων - ανθρώπινο δυναµικό. 
 
Ο απαραίτητος σχεδιασµός πρέπει να περιλαµβάνει: 
 

• Την πλήρη καταγραφή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για 
κάθε µία περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής που να καλύ-
πτει και τα τρία στάδια του βασικού σχεδιασµού (εργασίες πρόληψης - 
επέµβασης - αποκατάστασης). 

• Την απογραφή της ήδη υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδοµής του ∆ή-
µου, την αξιολόγηση της καλής λειτουργίας τους και την καταλληλότητα 
τους για χρήση σε τέτοιου είδους επεµβάσεις. 

• Την αναζήτηση υλικοτεχνικής υποδοµής που µπορεί να παραχωρηθεί 
στο ∆ήµο από δηµόσιους οργανισµούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
Ιδρύµατα κλπ. 

• Την απογραφή της υλικοτεχνικής υποδοµής (κυρίως µηχανήµατα και µε-
ταφορικά µέσα) τα οποία θα µπορούσαν να επιταχθούν σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

• Την καταγραφή της υλικοτεχνικής υποδοµής που διαθέτουν πάσης φύ-
σεως ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρίες και που θα µπορούσαν έναντι 
αµοιβής ή ενοικίου να παραχωρηθούν άµεσα για τις ανάγκες του ∆ήµου 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

• Με δεδοµένα όλα τα παραπάνω, καταγραφή των ελλείψεων και άµεση 
κατάρτιση οικονοµικής µελέτης και εύρεση των απαραίτητων κονδυλίων 
για την προµήθεια της υλικοτεχνικής υποδοµής που δεν µπορεί να απο-
κτηθεί µε άλλο τρόπο. 

• Ύπαρξη προσωπικού και ανταλλακτικών για τη χρήση, συντήρηση και 
επισκευή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής. 
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Φυσικά για το σύνολο των φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, ο όρος "υλικοτεχνική 
υποδοµή", πάντα µέσα στα πλαίσια αρµοδιοτήτων και δυνατοτήτων επέµβασης σε επίπεδο 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τα τρία στάδια του βασικού σχεδιασµού (πρόληψη - επέµ-
βαση - αποκατάσταση) θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
 

• Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά (hardware και software) 
για µελέτη και εξοµοίωση παραµέτρων, βάσεις δεδοµένων, παρακολού-
θηση εργασιών και διανοµές υλικών αλλά και χρήση από το επιστηµονι-
κό επιτελείο για ειδικές µελέτες κλπ. 

• Επικοινωνιακό υλικό, fax, τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία, και γενικότερα 
οργάνωση γραφείου για υποστήριξη λειτουργιών. 

• Στοιχειώδη εργαστηριακά όργανα, όπως σταθµήµετρα, παραµορφω-
σιόµετρα, µηκόµετρα, φορητό χηµείο, απλά όργανα εδαφοµηχανικής για 
χρήση από επιστηµονικό προσωπικό. 

• Βαρέα µηχανήµατα όπως προωθητές, ισοπεδωτές, φορτωτές, οδοστρω-
τήρες, αεροσυµπιεστές, γερανούς, ανυψωτές, φορτηγά, οχήµατα µεταφο-
ράς, λεωφορεία, πούλµαν, νοσοκοµειακά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, 
υδροφόρες, αντλίες, οχήµατα εκτός δρόµου, διασωστικά οχήµατα, οχή-
µατα ειδικών χρήσεων κλπ. 

• Πρόχειρα καταλύµατα όπως σκηνές, τροχόσπιτα, λυόµενα και πάσης 
φύσεως κατασκευές για πρόχειρους καταυλισµούς και υλικό υποστήριξης 
όπως κουβέρτες, ράτζα, θερµάστρες, ρουχισµό, είδη διατροφής, ...κλπ., 
µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για την εγκατάστασή τους. 

• Ιατρικός εξοπλισµός σε δηµοτικά υγειονοµικά κέντρα ή κλινικές, κινη-
τές ιατρικές µονάδες και πάσης φύσεως φάρµακα και άλλα απαραίτητα 
υλικά για πρώτες βοήθειες ή σοβαρότερες επεµβάσεις. 

• Άλλος απαραίτητος βαρύς εξοπλισµός όπως, γενήτριες ρεύµατος, αερο-
πίστολα, αεροδράπανα, αντλίες νερού, αλυσοπρίονα, ειδικά κοπτικά µη-
χανήµατα, δεξαµενές νερού, ψυγεία, φορητά µαγειρεία ή σε λειτουργία 
ήδη δηµοτικά µαγειρεία, φορητοί ραδιοφωνικοί σταθµοί ή ήδη υπάρχο-
ντες τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί κλπ. 

• Ελαφρύτερος εξοπλισµός όπως πάσης φύσεως ανταλλακτικά, εργαλεία, 
λοστοί, πτυοσκάπανα, βαρυοπούλες, γάντια, δράπανα, φόρµες, κράνη, 
ειδικά γυαλιά, µάσκες αερίων, λάστιχα νερού, σωλήνες, οικοδοµικά υλι-
κά, ξυλεία, ηλεκτρολογικό υλικό, καύσιµα, υλικά συντήρησης κλπ. 

 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
Οι ασκήσεις ετοιµότητας και ελέγχου λειτουργίας των µηχανισµών πρέπει να πραγµατοποι-
ούνται τόσο επί χάρτου όσο και σε πραγµατικές συνθήκες και έχουν σαν άµεσο στόχο την 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

31 

εκπαίδευση, το συντονσιµό, την πιστοποίηση, την οργανωτική στάθµη και την καταγραφή 
όλων των ελλείψεων και αδυναµιών του πολύπλοκου συστήµατος της επιχειρησιακής οργά-
νωσης και ετοιµότητας. Στο σύστηµα αυτό, για να λειτουργήσει µε υψηλού βαθµού επιτυχί-
α, πρέπει να  συµµετέχουν: 
 

i. κρατική µηχανή - δηµοτικές αρχές 
ii. ειδικευµένες οµάδες επέµβασης και 
iii. εθελοντές δηµότες-πολίτες. 

 
Το σύστηµα αυτό πρέπει να επεξεργάζεται δεδοµένα, να λαµβάνει αποφάσεις, να δίνει οδη-
γίες, να πραγµατοποιεί επεµβάσεις, να οργανώνει και να διεκπεραιώνει διαδικασίες και λει-
τουργίες, να εκτελεί εντολές και διαταγές, να προβλέπει και να προνοεί αντιδράσεις, να α-
ντιµετωπίζει αστάθµητους παράγοντες και όλα αυτά τέλεια συντονισµένα µεταξύ τους ώστε 
µέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστηµα που διαρκεί µια καταστροφή να ελαχιστοποιηθούν 
στο µέγιστο βαθµό οι επιπτώσεις σε έµψυχο και άψυχο υλικό. 
 
 
 
Οι ασκήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά εξάµηνο) και να 
έχουν καλή προετοιµασία ώστε να προκύπτει ουσιαστική αξιολόγηση δυνατοτήτων και ανα-
γκών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επεξεργασία συγκεκριµένου σεναρίου, σε συνεργασία µε 
τους εµπλεκόµενους, είναι αποδοτική και η άσκηση αποτελεί εξάσκηση και όχι πάρεργο. 
 
Η κατάκτηση ενός επιπέδου ετοιµότητας και επαγγελµατικής συνείδησης στην αντιµετώπιση 
κινδύνων, µέσα από την σωστή προετοιµασία και εκπαίδευση, θα αποτελέσει στη συνέχεια, 
µε τη δηµοσιοποίησή της και τη συµµετοχή και των δηµοτών-πολιτών, την ουσιαστικότερη 
προσπάθεια για τον έλεγχο των ανεπιθύµητων µαζικών εκδηλώσεων και τη διαχείριση του 
µηχανισµού παροχής βοήθειας κατά την πρώτη µετα-καταστροφική περίοδο. 
 
Στην ουσία η όλη φιλοσοφία των ασκήσεων αυτών απευθύνεται στους µηχανισµούς λει-
τουργίας και ετοιµότητας που πρέπει να διαθέτουν: 
 

• Οι δηµοτικές αρχές και οι αρµόδιες επιτροπές για κάθε καταστροφή 
και ο συντονιστικός ρόλος που διαδραµατίζουν µε στόχο την άµεση α-
νταπόκριση και κινητοποίησή τους αφού στην ουσία αυτοί θα λάβουν 
και θα επεξεργασθούν τις πληροφορίες και θα προχωρήσουν στη λήψη 
µέτρων και αποφάσεων για κινητοποίηση των ειδικών οµάδων και του 
πληθυσµού. 

• Οι ειδικές οµάδες δράσης που στόχο έχουν την επιτυχή και έγκαιρη ε-
πέµβαση στους διάφορους τοµείς αρµοδιοτήτων. 

• Ο πληθυσµός ο οποίος πρέπει µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαί-
δευση να κατορθώσει να υπακούσει στις σχετικές οδηγίες, χωρίς πανικό 
και υστερίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες απώλειες. Συνιστά µια από 
τις πιο ιδιόρρυθµες και δύσκολο να ελεγχθούν παραµέτρους που η συ-
ντονισµένη λειτουργία της επιτυγχάνεται µόνο µε αδιάκοπη ενηµέρωση 
και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ασκήσεις ετοιµότητας (αφορούν τό-
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σο τις οργανωµένες οµάδες πληθυσµού όπως µαθητές, εθελοντές, υπαλ-
λήλους, κλπ., όσο και τον υπόλοιπο πληθυσµό). 

 
Επισηµαίνεται για µια ακόµα φορά η ιδιαίτερη σηµασία των επικοινωνιών, της ενηµέρω-
σης του κοινού (πριν και κατά τη διάρκεια της καταστροφής) σε συνδυασµό µε το ρόλο των 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και η έκδοση ειδικών οδηγιών που θα αφορούν, θα προ-
βλέπουν και θα ρυθµίζουν κάθε παράµετρο. 
 
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να υφίσταται “Ειδικό Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού” το 
οποίο θα παρέχει οποιαδήποτε υπεύθυνη και ελεγχόµενη πληροφορία χρειαστεί στους πολί-
τες και θα τους ενηµερώνει για την εξέλιξη της κατάστασης και τις απαραίτητες ενέργειες 
στις οποίες θα πρέπει να προβούν. 
 
 
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η ενέργεια αυτή αφορά το στάδιο µετά την καταστροφή όπου στην ουσία µπορεί να γίνει 
ένας απολογισµός των πάσης φύσεως επιπτώσεων εξαιτίας των καταστροφικών φαινοµένων, 
µία επανεκτίµηση της κατάστασης και ορισµένες οργανωτικές κινήσεις ώστε η κρατική µη-
χανή να προχωρήσει στη λήψη µακροπρόθεσµων µέτρων για την ανακούφιση του πληθυ-
σµού.  
 
Το στάδιο αυτό µπορεί να διαρκέσει από µερικές ηµέρες µέχρι και αρκετά χρόνια αφού είναι 
άµεσα συνδεδεµένο µε το µέγεθος της καταστροφής. Π.χ. ένας σοβαρός σεισµός µε σηµα-
ντικές καταστροφές και απώλειες προϋποθέτει ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα αποκα-
τάστασης µέχρι ο κοινωνικός ιστός να επανέλθει στην προηγούµενη κατάσταση. Αντίθετα, 
οι επιπτώσεις από µια τοπική πληµµύρα ή ένα παροδικό καύσωνα αντιµετωπίζονται µέσα σε 
διάστηµα ορισµένων ηµερών. 
 
Η συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σηµαντική και στην περίπτωση αυτή 
και µπορεί να συνεισφέρει σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης, όπως: 
 

i. τεχνικά και κατασκευαστικά θέµατα, 
ii. θέµατα παροχής υπηρεσιών, 
iii. οικονοµικά ζητήµατα, 
iv. νοµοθετικές ρυθµίσεις, 
v. άσκηση κοινωνικής πολιτικής, 
vi. διοικητική µέριµνα, 
vii. περιβαλλοντική  αποκατάσταση και 
viii. προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 
Όπως ακριβώς συµβαίνει στις προηγµένες τεχνολογικά χώρες, αλλά και όπως απέδειξε η 
εµπειρία µεγάλων και καταστροφικών σεισµών στη χώρα µας (όπως π.χ. η Καλαµάτα), ο 
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καίριος στη φάση της αποκατάστασης. ∆εδοµένης 
µάλιστα της ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης του προβλήµατος από τους υπεύθυ-
νους και κυρίως τους ∆ηµάρχους, υπάρχει, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ευρύ πεδίο για 
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την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα ώστε να µπορέσει ο ∆ήµος να συνδέσει τον 
κρατικό σχεδιασµό και τους µηχανισµούς µε την πληροφόρηση και την παροχή βοήθειας 
στον δηµότη-πολίτη, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα από οποιονδήποτε άλλο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 
 
 
 

 σεισµικός κίνδυνος, όπως αναλύθηκε και περιγράφηκε στα 
προηγούµενα κεφάλαια, αποτελεί έναν σηµαντικό παρά-
γοντα για την πρόκληση καταστροφών στο χώρο πολλών 

∆ήµων, που θα µπορούσε, ανάλογα πάντα µε το µέγεθος και την 
έκταση του φαινοµένου, να επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στο 
έµψυχο και άψυχο δυναµικό. 
 
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε την απαιτούµενη “Επιχειρησιακή 
Σχεδίαση, Οργάνωση και Ετοιµότητα” σε περίπτωση σεισµού, κι-
νούµενο πάντα µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η περιγραφή θα είναι περισσότερο λεπτοµερής 
από τους υπόλοιπους κινδύνους και θα περιλαµβάνει αρκετά στοι-
χεία κυρίως γιατί η δοµή και η οργάνωση για την αντιµετώπιση 
του σεισµικού κινδύνου µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί είτε 
στο σύνολό της, είτε εν µέρει και για την αντιµετώπιση και των 
υπόλοιπων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών που απειλούν 
το ∆ήµο. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό αν αναλογισθεί κα-
νείς ότι πολλές από τις φυσικές ή τεχνολογικές αυτές καταστροφές 
συνοδεύουν κάποιο σεισµό σαν δευτερογενή επακόλουθα και επι-
πτώσεις (βλπ. ΠΙΝΑΚΑ ΙX). 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στη διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία µπορούν να βρεθούν αρ-
κετά στοιχεία για το παραπάνω θέµα. Για την ανάγκη τέτοιου τύ-
που µελετών τα στοιχεία αυτά πρέπει να εφαρµοσθούν και να προ-
σαρµοσθούν  στις φυσικογεωγραφικές και ανθρωπογεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες των ∆ήµων αφού πρώτα αυτές έχουν µελετηθεί. 
Έτσι λοιπόν, στοιχεία χρησιµοποιούνται από διάφορες πηγές ενώ 
έµφαση πρέπει να δίνεται σε αυτές που διαπραγµατεύονται θέµατα 
της ελληνικής πραγµατικότητας. 

 
 

O 
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Ορισµένες από τις πηγές αυτές αποτελούν οι πιο κάτω βιβλιογραφικές αναφορές. Περισσό-
τερες λεπτοµέρειες µπορεί να βρει κανείς στη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο 
τέλος της των σηµειώσεων. 
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Η όλη δοµή και οργάνωση του κειµένου έχει κυρίως έναν “κωδικοποιηµένο” χαρακτήρα και 
βασίζεται κύρια στη χρήση πινάκων και οργανοδιαγραµµάτων. Η λύση αυτή προτιµήθηκε 
από τη “λεπτοµερή περιγραφή”, η οποία κουράζει και δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή στην 
πρακτική εφαρµογή από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 
 
Προσπαθώντας κανείς να απαντήσει στο ερώτηµα “Γιατί είναι σηµαντική η εµπλοκή της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης στην επιχειρησιακή οργάνωση για την αντιµετώπιση του σεισµικού κιν-
δύνου ;” αναφέρονται συνοπτικά τα εξής: 
 

• Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι συνεχώς διευρυνόµενος σε 
σχέση µε την προστασία και βελτίωση του όρου ζωής του πολίτη, άρα 
οφείλει να αναλάβει και ένα σηµαντικό µέρος της αντισεισµικής προ-
στασίας. 

• Μέσα στα πλαίσια της ανάλυψης πρωτοβουλιών, ο ∆ήµος µπορεί να 
συνδέσει τον κρατικό σχεδιασµό για την αντισεισµική ετοιµότητα µε την 
πληροφόρηση και ετοιµότητα των πολιτών - κατοίκων του ∆ήµου. 

• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πολύ πιο εύκολο να οργανώσει την κα-
θηµερινή ζωή των πολιτών κατά τη µετασεισµική περίοδο σε αντίθεση 
µε την κεντρική εξουσία. 

• Οι τοπικές αρχές ως αρµόδιες σε κανονικές συνθήκες ενός πλήθους 
δραστηριοτήτων, είναι φυσικό να µπορούν να προσφέρουν καλύτερες 
και περισσότερο οργανωµένες υπηρεσίες σε θέµατα όπως, πρώτες 
βοήθειες, ανεύρεση επιζώντων σε ερείπια, πληροφόρηση, αποµάκρυνση 
από επικίνδυνους χώρους, εξασφάλιση καταλυµάτων, νερού, αποχέτευ-
σης, ηλεκτρικού κλπ. 

 
Το συµπέρασµα είναι ότι η κάθε τοπική αρχή οφείλει να έχει έτοιµο σχέδιο αντιµέτωπισης 
σεισµικού κινδύνου που να περιλαµβάνει τα στάδια πρόληψη - επέµβαση - αντιµετώπιση. 
 
 
 
Στα επόµενα λοιπόν θα αναλυθεί και εξειδικευθεί το δοµηµένο σύστηµα της επιχειρησιακής 
σχεδίασης, οργάνωσης και ετοιµότητας περιγράφοντας τα όργανα, τις λειτουργίες και τον 
εξοπλισµό που είναι απαραίτητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να ασκήσει µε επιτυχία 
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την αντισεισµική πολιτική και στα τρία στάδια πρόληψης - επέµβασης - αποκατάστασης. 
 
Στο διάγραµµα του ΠΙΝΑΚΑ Χ µπορεί να παρακολουθήσει κανείς το γενικό σχεδιασµό ε-
νός συστήµατος ετοιµότητας σε περίπτωση σεισµικού κινδύνου καθώς και τις αρµοδιότητες 
σε διάφορα επίπεδα ανάλογα πάντοτε µε το µέγεθος και την έκταση της καταστροφής. 
 
Εξειδικεύοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε οδηγό το βασικό αυτό διάγραµ-
µα, αλλά κυρίως την ιεράρχηση των λειτουργιών που περιγράφησαν στο προηγούµενο κε-
φάλαιο, παραθέτουµε, ανά τοµέα δραστηριοτήτων και ανά στάδιο επέµβασης, όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία που δοµούν το σύστηµα της πολιτικής άµυνας του ∆ήµου απέναντι στο 
σεισµικό κίνδυνο. 
 
Αναφέρονται οι οµάδες και τα όργανα που η συγκρότηση και η λειτουργία τους κρίνεται 
αναγκαία για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων κινδύνων. Επειδή όµως η στελέχωση των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου υστερεί, ακόµη και από την προβλεπόµενη στον Οργανισµό Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του ∆ήµου επιβάλλεται να γίνει εξοικονόµηση προσωπικού, µε βάση το 
ήδη διατιθέµενο ώστε να καλυφθούν στον µεγαλύτερο βαθµό οι ανάγκες, όπως περιγράφο-
νται αναλυτικά πιο κάτω. 
 
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει άτοµα και υπάλληλοι που διαθέτουν το βασικό γνωστικό υ-
πόβαθρο και την απαιτούµενη προδιάθεση να ενηµερωθούν κατάλληλα ώστε να µπορούν να 
ανταποκριθούν σε πολλαπλές αποστολές και διαφορετικούς ρόλους, µε παράλληλα ή συ-
σχετιζόµενα αντικείµενα. 
 
Αυτό -η πολλαπλή εκπαίδευση σε παράλληλα αντικείµενα- αποτελεί µια βασική αρχή στη 
διαχείριση των καταστροφών, για λόγους οικονοµίας δυναµικού, αλλά προϋποθέτει ότι τα 
ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα ή οι αναπληρωτές τους θα είναι οπωσδήποτε σε θέση να αναλά-
βουν τον, ή τους, ρόλους τους, όταν χρειαστεί. 
 
Η επένδυση γνώσεων, εξειδίκευσης και εµπειρίας εξάλλου σε ανθρώπινο δυναµικό, για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, αποτελεί και την καλύτερη µέθοδο 
προσέγγισης, µια και οι καταστάσεις αυτές απαιτούν αφ’ ενός µεν σκέψη και απόφαση υπό 
χρονική πίεση και συνθήκες γενικής σύγχυσης, αλλά και πρωτοβουλία και ευρηµατικότη-
τα για την αντιµετώπιση µιας πραγµατικότητας που απέχει συνήθως πολύ από τον οποιοδή-
ποτε προµελετηµένο σχεδιασµό ή προµελετηµένα σενάρια ασκήσεων. 
 
Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι η απόκτηση εµπειρίας και οι γνώσεις αυτοπροστασίας 
είναι αυτά που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση µιας καταστροφής. 
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Βασικό στοιχείο του αντισεισµικού σχεδιασµού αποτελεί η πρόληψη όπου ιδιαίτερο ρόλο 
διαδραµατίζει το ευρύτερο χωροταξικό, πολεοδοµικό και οικιστικό πλαίσιο στην περιοχή 
του ∆ήµου, κυρίως µε την έννοια της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήµερα αλλά και 
των επεµβάσεων που θα µπορούσαν να γίνουν σε αυτό, είτε αυτές αφορούν στον ήδη υπάρ-
χοντα πολεοδοµικό ιστό, είτε σε επίπεδο κατάρτισης νέων κανονισµών και προδιαγραφών 
για την περαιτέρω µελλοντική ανάπτυξη. 
 
Οι τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου θα πρέπει να εξετάσουν το οικοδοµικό σύστηµα της περι-
οχής τους και όλες τις παραµέτρους που το διαµορφώνουν, όπως π.χ. πυκνότητα δόµησης, 
ύψος οικοδοµών, πλάτος δρόµων, τρόπος κατασκευής, τρωτότητα κτιρίων, συνθήκες κυ-
κλοφορίας, διακίνηση οχηµάτων Πρώτων Βοηθειών και αναγκών κλπ. 
 
Οι τελικές προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας θα πρέπει να κατατεθούν στα αρµόδια Υ-
πουργεία και να ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις ώστε να υλοποιηθούν οι τροποποιήσεις ή 
ενισχύσεις µε στόχο φυσικά τη µείωση του σεισµικού κινδύνου. Π.χ. εκπόνηση µικροζωνι-
κής µελέτης και µελέτης σεισµικής επικινδυνότητας, νέοι όροι δόµησης, πολιτική στάθµευ-
σης οχηµάτων κλπ. Με δεδοµένο ότι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου είναι πλέον υπεύθυνη 
για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών θα µπορούσε µε αυτόν τον τρόπο να υπάρξει ένας 
ουσιαστικός έλεγχος µε στόχο τις άρτια σχεδιασµένες κατασκευές που θα πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις ασφαλείας και θα είναι ενταγµένες σε ένα γενικότερο πλαίσιο που θα προϋποθέ-
τει µια καλή διανοµή δραστηριότητας. Σηµαντικότατο ρόλο επίσης παίζει η σωστή επίβλεψη 
και ο έλεγχος της τήρησης των κανονισµών κατασκευής µιας οικοδοµής στην φάση της δό-
µησής της. 
 
Πιο συγκεκριµένα λοιπόν ο ∆ήµος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ορισµένα στοιχεία και 
χάρτες, που είναι άκρως απαραίτητα για την υλοποίηση της αντισεισµικής πολιτικής και θα 
περιλαµβάνουν: 
 

• Τις χρήσεις γης µε έµφαση στους ελεύθερους χώρους - χώρους πράσι-
νου - πλατείες - γήπεδα - κατοικίες - δηµόσια κτίρια - εµπορικά κέντρα 
- νοσοκοµεία - βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ζώνες - κτίρια µε επικίνδυνα 
υλικά ή λειτουργίες κλπ. 

• Τα χαρακτηριστικά του οικοδοµικού και πολεοδοµικού ιστού, όπως: 
είδος κατασκευών - τρόπος και ποιότητα κατασκευής - αντισεισµικός 
συντελεστής - ύψος κτιρίων - πυκνότητα δόµησης - τρωτότητα κτιρίων 
κλπ. 

• Τη λεπτοµερή καταγραφή και απογραφή των κατασκευών που τυχόν 
υπέστησαν ζηµιές από προηγούµενους σεισµούς, καθώς και το είδος 
και το µέγεθος των ζηµιών σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του σεισµού, 
τις συνθήκες θεµελίωσης και το είδος και την κατάσταση της κατα-
σκευής. 

• Μικροζωνική µελέτη και µελέτη σεισµικής επικινδυνότητας της περιο-
χής του ∆ήµου σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου. 

• Τεχνικογεωλογικές παράµετροι και χαρακτηριστικά εδαφών θεµελίω-
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σης. 

• Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ύψος στάθµης, διακίνηση υπόγειου 
νερού και σχέση µε συνθήκες θεµελίωσης. 

• Καταγραφή και χαρακτηριστικά υπάρχοντος οδικού δικτύου µε έµφαση 
σε στοιχεία, όπως: πλάτος δρόµου σε σχέση µε ύψος κατασκευών - µο-
νόδροµοι - διασταυρώσεις - σιδηροδροµικό δίκτυο - συνθήκες κυκλο-
φορίας - δυνατότητα κίνησης οχηµάτων για έκτακτες περιπτώσεις - ε-
ναλλακτικές διαδροµές - δρόµοι διαφυγής πληθυσµού - δρόµοι εισόδου 
οχηµάτων βοήθειας, τροφοδοσίας κλπ. 

• Χάρτες δικτύων υποδοµής όπως υδροδοτικό δίκτυο, δίκτυα αποχέτευ-
σης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, φυσικού αερίου κλπ. 

• Με βάση τα παραπάνω οριοθετείται η περιοχή του ∆ήµου σε χωριστούς 
Τοµείς καθένας από τους οποίους παρουσιάζει συγκεκριµένα χαρακτη-
ριστικά από άποψη δόµησης, οδικού δικτύου και γενικότερης χωροτα-
ξικής πολεοδοµικής οργάνωσης. 

• Μηχανοργάνωση και δηµιουργία βάσεων δεδοµένων όλων των παρα-
πάνω στοιχείων σε θεµατικούς χάρτες σε σύστηµα G.I.S. 

 
Από τις παραπάνω δραστηριότητες ορισµένες µπορούν να υλοποιηθούν από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες του ∆ήµου, ενώ παραδείγµατα εφαρµογής περιλαµβάνονται στις σηµειώσεις 
αυτές. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να ανατεθούν σε σχετικούς Φορείς ή Υπηρεσίες, πάντα σε 
στενή συνεργασία µε τις δηµοτικές Αρχές. 
 
Ένας σωστός σχεδιασµός πρόληψης και θωράκισης απέναντι στο σεισµικό κίνδυνο πρέπει 
επίσης να περιλαµβάνει: 
 

• Συντήρηση παλαιών κτιρίων, έλεγχος στατικής ασφάλειας κάτω από 
αναµενόµενο σεισµικό κίνδυνο, επεµβάσεις - ενισχύσεις όπου κρίνεται 
απαραίτητο, έλεγχος ασφάλειας για πιθανές καταπτώσεις στοιχείων των 
κτιρίων (µάρµαρα πρόσοψης, µαρκίζες, κλπ.) και έργα αποκατάστασης. 

• Στατικός έλεγχος, αντισεισµική ενίσχυση και έλεγχος για τήρηση όρων 
και κανονισµών ασφαλής λειτουργίας σε δηµόσια κτίρια ή άλλες κατα-
σκευές υψίστης ασφαλείας (π.χ. σταθµοί ∆ΕΗ, κέντρα ΟΤΕ κλπ.), σχο-
λεία, Νοσοκοµεία, Πυροσβεστικούς σταθµούς, αστυνοµικά τµήµατα, 
εµπορικά καταστήµατα, κινηµατογράφους, νυχτερινά κέντρα, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις κλπ.) Ο έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της 
δυνατότητας των κτιρίων για ασφαλή και γρήγορη εκκένωση, την ύπαρ-
ξη εξόδων κινδύνου, θυρών ασφαλείας µε σωστή φορά ανοίγµατος, ε-
παρκές και ελεύθερο από εµπόδια κλιµακοστάσιο, πυρασφάλεια, ύπαρ-
ξη ασφαλών και επαρκών δεξαµενών νερού κλπ.. 

• Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε το δηµοτικό κα-
τάστηµα να είναι σε θέση να λειτουργήσει µετά από κάποιο σεισµό, µε 
πρόβλεψη εναλλακτικής στέγασης, αφού στην ουσία αποτελεί το κέντρο 
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οργάνωσης και διεύθυνσης των πάντων µέσα από τον συντονισµό των 
υπηρεσιών και την συλλογή και µετάδοση των πληροφοριών. 

• Θα πρέπει να επιλεγεί το κτίριο που θα αποτελέσει το κέντρο βοήθειας 
στους σεισµόπληκτους, δίνοντας έµφαση στις προδιαγραφές που θα 
πρέπει να έχει, όπως να είναι έξω από το πυκνοδοµηµένο κέντρο του 
∆ήµου ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατό ο συνωστισµός, αλλά και 
µακριά από τους χώρους καταφυγής. Πρέπει να έχει εύκολη και εναλ-
λακτική προσπέλαση σε περίπτωση που κάποια οδική αρτηρία κλειστεί 
λόγω του σεισµού. 

• Έλεγχος προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας λειτουργίας όλων εκεί-
νων των µονάδων και δικτύων που σε περίπτωση σεισµικής δραστηριό-
τητας  είναι επικίνδυνο να εκδηλωθεί µεγάλης κλίµακας πυρκαϊά. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 

αρατίθενται ορισµένα στοιχεία που αφορούν στις γενικές 
αρχές επιχειρησιακής σχεδίασης, τα οποία µπορεί να συνα-

ντήσει κανείς στη βιβλιογραφία µε κύρια έµφαση στην ελληνική 
πραγµατικότητα όπως αυτή έχει διαµορφωθεί µέσα από τον προ-
βληµατισµό που έχει αναπτυχθεί στο πρόσφατο παρελθόν για την 
αντιµετώπιση καταστροφών από σεισµούς (όπως π.χ. αυτός της 
Καλαµάτας το 1986). 
 
Αφορά κυρίως σε επιλεγµένα αποσπάσµατα (µε µικρές τροπο-
ποιήσεις), από το ερευνητικό πρόγραµµα: “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΝΟΜΟΥ”, (από: Γ. Ζαφειρόπουλο, Κ. Ιωαννίδη, Ε. Κυριαζή, Π. 
Σαπουντζάκη 1988), που εκπονήθηκε για λογαριασµό του 
Ο.Α.Σ.Π. αντιπροσωπεύοντας ότι πιο "επίσηµο" υπάρχει διαθέσιµο 
από τη µεριά της πολιτείας και των αρµοδίων οργάνων. Είναι αυ-
τονόητο ότι οι ίδιες βασικές αρχές αφορούν και στην επιχειρησια-
κή οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή  Σ χ ε δ ί α σ η : Με τον όρο αυτό, στις µε-
λέτες αυτού του τύπου, νοείται το σύνολο των προληπτικών µέ-
τρων οργάνωσης προσεισµικά καθώς και οι προβλέψεις ενεργειών 
µετασεισµικά στα πλαίσια του “Μεταβατικού Σχεδίου” (Ν. 
1349/83), που αποσκοπούν στην οργανωµένη και αποτελεσµατική 
αντίδραση της πολιτείας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων 
του σεισµού. 
 
 

Π 
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∆ υ ν α µ ι κ ό : Νοείται το σύνολο των ατόµων που συµµετέχουν καθώς και των εγκατα-
στάσεων υποδοµής και υλικού που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της έκτακτης 
ανάγκης. 
 
Ε π ι χ ε ί ρ η σ η : Χαρακτηρίζεται το σύνολο των ενεργειών που διεξάγονται από συγκε-
κριµένο δυναµικό για την άµβλυνση κάποιας επίπτωσης ή την κάλυψη προκύπτουσας ανά-
γκης µετά από καταστρεπτικό σεισµό. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε λειτουργικές και σε 
ελεγκτικές. 
 
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ έ ς  καλούνται οι καθ’ αυτό επιχειρήσεις ανακούφισης όπως π.χ. η διάσωση 
παγιδευµένων, η µετεγκατάσταση πληθυσµού και υπηρεσιών, η τροφοδοσία, κλπ. 
 
Ε λ ε γ κ τ ι κ έ ς  καλούνται οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στη συγκέντρωση στοιχείων για 
την έκταση και την ένταση των επιπτώσεων του σεισµού, για την εξέλιξη των επιχειρήσεων 
παροχής βοήθειας, κλπ. 
 
Π ε δ ί ο  ε υ θ ύ ν η ς : Περιλαµβάνει το σύνολο των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τα θεσµικά πλαίσια λειτουργίας µιας υπηρεσίας ή ενός φορέα, καθώς και 
αυτές που επί πλέον ανατίθενται δια του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 
 
Ε π ί π ε δ ο  ε υ θ ύ ν η ς : Νοείται το σύνολο των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων που 
ανατίθεται σε κάθε βαθµίδα της διοικητικής ιεραρχίας κατά την έκτακτη ανάγκη. Η κλιµά-
κωση των επιπέδων ευθύνης ξεκινά από την εκτέλεση εντολών ή προσχεδιασµένων ενερ-
γειών και φτάνει µέχρι τη λήψη αποφάσεων για την κατεύθυνση της δράσης των επιχειρή-
σεων ανακούφισης και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων των επί µέρους φορέων. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 
Στις σηµειώσεις αυτές ερευνάται η “Επιχειρησιακή Σχεδίαση” και σε ∆ηµοτικό επίπεδο. 
Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες από τις προσεισµικές οργανωτικές προβλέψεις για επιχει-
ρήσεις όπως Εκκένωση - Καταφυγή - Μετεγκατάσταση Πληθυσµού, Μετεγκατάσταση ∆υ-
ναµικού, Τροφοδοσία, Επικοινωνίες , έχουν νόηµα εφαρµογής µόνο στα µεγάλα πληθυσµια-
κά κέντρα και κυρίως στις πρωτεύουσες των νοµών για τους λόγους που αναλύονται παρα-
κάτω. 
 
Στα µεγάλα αστικά κέντρα αν και οι δοµικές κατασκευές είναι συνήθως νεώτερες και κατά 
κανόνα λιγότερο ευάλωτες σε σεισµό, εν τούτοις οι επιπτώσεις του σεισµού είναι ιδιαίτερα 
δυσµενείς επειδή: 
 

• Οι πόλεις χαρακτηρίζονται από µεγάλη πληθυσµιακή συγκέντρωση και 
πυκνότητα και έλλειψη ελεύθερων χώρων. Ακόµη σε αυτές είναι συγκε-
ντρωµένη η βιοµηχανική, εµπορική και οικονοµική δραστηριότητα της 
ευρύτερης περιοχής. Έτσι ακόµα και εάν οι επιπτώσεις του σεισµού δεν 
έχουν µεγάλη ένταση εµφανίζονται σε µεγάλη έκταση και δηµιουργούν 
ευρύτερο φάσµα αναγκών. 

• Στις πόλεις είναι συγκεντρωµένο το µεγαλύτερο ποσοστό και τα µέσα 
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του δυναµικού διεξαγωγής των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας και 
ανακούφισης, το οποίο υφίσταται απώλεια επιχειρησιακής ικανότητας 
λόγω του σεισµικού πλήγµατος. Κατά συνέπεια το έργο του δυναµικού 
επιβαρύνεται και µε τις δραστηριότητες αποκατάστασης της επιχειρη-
σιακής του ικανότητας. 

 
 
Αντίθετα, στις µικρές οικιστικές ενότητες αν και οι επιπτώσεις του σεισµού δυνατόν να εµ-
φανίζουν πολύ µεγαλύτερη ένταση (π.χ. υψηλότερο ποσοστό κατεδαφιστέων κτιρίων, µεγα-
λύτερο ποσοστό αστέγων, κλπ.), εν τούτοις η έκταση τους είναι πολύ µικρότερη και δηµι-
ουργούν λιγότερο ευρύ φάσµα απαιτήσεων. 
 
Επί πλέον, µικρό έως ελάχιστο ποσοστό του συνολικού δυναµικού τίθεται σε διακινδύνευση. 
Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα συνιστά η σύγκριση του απαιτηθέντος έργου αποκα-
τάστασης στην Καλαµάτα και το Ελαιοχώρι. Ειδικότερα αν και στο Ελαιοχώρι, η ένταση 
του σεισµού ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη (το σύνολο των οικιών κατέρρευσε ή κρίθηκε κα-
τεδαφιστέο) εν τούτοις η έκταση των απαιτήσεων (κάλυψη αναγκών για εκατό περίπου οι-
κογένειες) ήταν πολύ µικρότερη από αυτή για την πολυάριθµη πόλη της Καλαµάτας. 
 
Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας του δυναµικού µιας περιοχής που πλήττεται από 
σεισµό, ώστε να αντεπεξέλθει στα προβλήµατα που ανακύπτουν, η παραπέρα ανάλυση γίνε-
ται µε την παραδοχή ότι: 
 
Καταστρεπτικός σεισµός πλήττει τις πόλεις και την πρωτεύουσα του νοµού που κατά 
κανόνα αποτελεί το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής, έδρα του δυναµικού και επιτε-
λικό κέντρο των επιχειρήσεων αποκατάστασης. Για τις υπόλοιπες οικιστικές ενότητες οι 
προσεισµικές οργανωτικές προβλέψεις αυτών, της αποτελούν υποσύνολο της πρωτεύουσας 
και οι µετασεισµικές επιχειρήσεις αποκατάστασης έχουν το χαρακτήρα “εξωτερικής επέµ-
βασης” για την οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά. 
 
Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι τα περιλαµβανόµενα στις σηµειώσεις αυτές αναλύουν και 
καταγράφουν τις απαιτήσεις σχεδιασµού του συνόλου σχεδόν των ∆ήµων της χώρας και 
ιδίως αυτών σε µεγάλα αστικά κέντρα όπως της Αττικής, Θεσσαλονίκης, κλπ. 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενα κεφάλαια η εκδήλωση ισχυρού Σεισµού έχει Επι-
πτώσεις στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της πληγείσας περιοχής που χαρακτηρίζονται από 
Έκταση και Ένταση. Για την αντιµετώπιση οιασδήποτε επίπτωσης είναι αναγκαία η ενερ-
γοποίηση του απαραίτητου ∆υναµικού και η διεξαγωγή των κατάλληλων Επιχειρήσεων 
αποκατάστασης. 
 
Όπως είναι γνωστό από την Ελληνική και διεθνή εµπειρία οι επιχειρήσεις αποκατάστασης, 
ιδιαίτερα στην κρίσιµη αµέσως µετά το σεισµό περίοδο, είναι ελάχιστα αποδοτικές εάν δεν 
έχει γίνει ο προσεισµικός σχεδιασµός τους και δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες οργανωτικές 
προβλέψεις. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι παράγοντες που σχετίζονται µε το σχήµα 
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Σεισµικές Επιπτώσεις - Επιχειρήσεις Αποκατάστασης και διερευνώνται οι παράµετροι 
που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων αποκατάστασης. Η ελαχιστο-
ποίηση της δυσµενούς επιρροής των παραµέτρων αυτών αποτελεί την βασική προϋπόθεση 
για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων στην οποία αποβλέπει η “Επιχειρη-
σιακή Σχεδίαση”. 
 
Ειδικότερα, οι παράγοντες που σχετίζονται µε την τυχούσα σεισµική επίπτωση και την αντί-
στοιχη επιχείρηση αποκατάστασης είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: 
 

• Το  Έ ρ γ ο  Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  (W) που πρέπει να επιτελεστεί 
από το δυναµικό που διεξάγει την επιχείρηση και είναι ανάλογο τόσο 
της Έντασης (Ι) όσο και της Έκτασης (S) της σεισµικής επίπτωσης. 

• Η  Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή  Ι κ α ν ό τ η τ α  (ΕΙ) του δυναµικού που 
εκφράζεται από το Έργο που αυτό είναι ικανό να επιτελέσει υπό κανο-
νικές συνθήκες σε ορισµένο χρονικό διάστηµα (Τ). Υπό συνθήκες Έ-
κτακτης Ανάγκης πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη και το ποσοστό µείω-
σης (η = 0 - 1) της (ΕΙ) λόγω απωλειών. 

• Ο  Χ ρ ό ν ο ς  Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  (Ταπ) που είναι ανάλογος 
του Έργου που πρέπει να επιτελέσει και αντιστρόφως ανάλογος της Ε-
πιχειρησιακής Ικανότητας του δυναµικού που το επιτελεί. 

 
Οι παραπάνω σχέσεις διατυπώνονται συνοπτικότερα µε τις ακόλουθες µαθηµατικές εκφρά-
σεις: 
 

W = I x S   (1) 

EI = (1-n) x W/T  (2) 

Tαπ = W/EI   (3) 
 
Ποσοτικές και ποιοτικές εκτιµήσεις για τους παραπάνω παράγοντες σχεδιασµού και τις πα-
ραµέτρους τους παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. 
 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η εκτίµηση του Έργου Αποκατάστασης για κάθε σεισµική επίπτωση δίνει τις απαραίτητες 
ποσοτικές πληροφορίες για το σχεδιασµό της οργάνωσης και της διάταξης του δυναµικού 
που θα χρησιµοποιηθεί. Ο όρος “Αποκατάσταση” προφανώς  σηµαίνει την επαναφορά του 
πληγέντος συστήµατος στην προ του σεισµού κατάσταση, ή και στην παραπέρα βελτίωση 
του αν αυτό κρίνεται σκόπιµο ή αναγκαίο. Ο στόχος όµως αυτός είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις πρακτικά ανέφικτος για µεγάλα µετά το σεισµό χρονικά διαστήµατα. Έτσι, στον 
Σχεδιασµό λαµβάνεται υπόψη το έργο που απαιτείται για την “αποκατάσταση” στο ελάχι-
στο ανεκτό επίπεδο. 
 
Παράδειγµα: Η επίπτωση του σεισµού στα κτίρια έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία άστεγου 
πληθυσµού. Η επισκευή των κτιρίων και η αποκατάσταση της στέγασης του πληθυσµού σε αυτά 
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απαιτεί πολύµηνη ή και πολύχρονη διαδικασία. Έτσι υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης η αποκα-
τάσταση της στέγης εξασφαλίζεται στο ελάχιστο ανεκτό επίπεδο της οργάνωσης καταυλισµών 
πρόχειρων ή ηµιµόνιµων καταλυµάτων. 
 
Όπως φαίνεται στην εξίσωση (1) η εκτίµηση του Έργου Αποκατάστασης προϋποθέτει την 
εκτίµηση της Έντασης (Ι) και της Έκτασης (Σ) της σεισµικής επίπτωσης. 
 
Η  έ ν τ α σ η  
 
Εκφράζει ποιοτικά το βαθµό βλάβης που υφίσταται το υπό εξέταση σύστηµα. Η εκτίµησή 
της προσεισµικά είναι δυσχερέστατη επειδή επηρεάζεται από πολλές πιθανοτικές παραµέ-
τρους. Οι παράµετροι της Έντασης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Πιο ειδικά στις παραµέ-
τρους που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά και την φύση του φυσικού φαινοµένου που 
είναι ο σεισµός και σε αυτές που σχετίζονται µε την τρωτότητα του πληττόµενου συστήµα-
τος. 
 
Τα  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  σ ε ι σ µ ο ύ . Για την υπό εξέταση περιοχή είναι: 
 

• Το Μέγεθος του Σεισµού 
• Το Εστιακό Βάθος του Σεισµού 
• Η Επικεντρική Απόσταση 
• Η ∆ιάρκεια της Ισχυρής Εδαφικής Κίνησης 
• Το Περιεχόµενο Συχνοτήτων 

 
Για τις παραµέτρους αυτές σε προσεισµικό στάδιο γίνονται στατιστικές εκτιµήσεις που α-
πεικονίζονται σε χάρτες πιθανοτικά αναµενόµενων µεγεθών και εντάσεων. Προφανώς είναι 
αδύνατη η παρέµβαση για µείωση της επίδρασης των παραµέτρων αυτών ή ελάχιστα ρεαλι-
στική ή εφαρµόσιµη (π.χ. εγκατάλειψη δοµηµένων περιοχών). 
 
Η τ ρ ω τ ό τ η τ α  τ ο υ  π λ η τ τ ό µ ε ν ο υ  σ υ σ τ ή µ α τ ο ς . Από την άποψη του 
σχεδιασµού ενδιαφέρον έχουν η τρωτότητα των κατασκευών και του περιβάλλοντος και η 
τρωτότητα του πληθυσµού. 
 
Τρωτότητα κατασκευών:  Οι παράµετροι που την επηρεάζουν είναι: 

 
• Οι τοπικές εδαφικές συνθήκες 
• Η ποιότητα των κατασκευών που εξαρτάται από την τήρηση αντισεισµι-
κών προδιαγραφών κατά την µελέτη και την κατασκευή, από τη µορφο-
λογία και τα υλικά κατασκευής του φέροντα οργανισµού, κλπ.. 

 
Η εκτίµηση των παραπάνω παραµέτρων µπορεί να γίνει µέσω µικροζωνικών µελετών τρω-
τότητας. Τέτοιες µελέτες στον Ελληνικό χώρο αλλά και παγκόσµια, αν και έχουν γίνει ελά-
χιστες, αποτελούν πολύτιµο βοήθηµα για τους ερευνητές. Παρ’ όλα αυτά η ένταση των επι-
πτώσεων µετά την εκδήλωση σεισµού σε συγκεκριµένη περιοχή µπορεί να αποκλίνει σηµα-
ντικά από αυτήν που είχε προεκτιµηθεί  επειδή στις παραδοχές της µελέτης τρωτότητας υ-
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πεισέρχονται οι αβεβαιότητες των σεισµικών παραµέτρων και των τοπικών εδαφικών χαρα-
κτηριστικών. 
 
Παρεµβάσεις για µείωση της Τρωτότητας: 
 
Μακροπρόθεσµες: (∆εν αφορούν την επιχειρησιακή σχεδίαση) 
 

• Μικροζωνικές µελέτες τρωτότητας 
• Θεσµοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων αντισεισµικών διατάξεων 
• Αναθεώρηση συντελεστών σεισµικής επιβάρυνσης 
• Πολεοδοµικές επεµβάσεις 

 

Βραχυπρόθεσµες: αποτελούν οι προσεισµικές προβλέψεις για: 
 

• Άµεσο έλεγχο και αποκατάσταση ή εφαρµογή εναλλακτικών λύσεων σε 
περίπτωση βλάβης της υποδοµής του δυναµικού. 

• ∆ιακοπή της λειτουργίας εγκαταστάσεων από τις οποίες δευτερογενώς 
δυνατόν να προκληθούν καταστροφές στο άµεσο ή το ευρύτερο περι-
βάλλον (π.χ. βιοµηχανίες, υδατοφράκτες, κλειστοί χώροι συγκέντρωσης, 
αγορές , γήπεδα, κλπ.). 

• Τοπικές αντισεισµικές ενισχύσεις σε εγκαταστάσεις κρίσιµων λειτουρ-
γιών (π.χ. κυψέλες κυκλωµάτων του ΟΤΕ, υποσταθµοί κατανοµής ηλε-
κτρικής ενέργειας, κλπ.). 
 

Τρωτότητα του Πληθυσµού: 
 
Η ένταση της σεισµικής επίπτωσης σε ότι αφορά τη συµπεριφορά του πληθυσµού, είναι πε-
ρισσότερο συγκεκριµένη και πολύ λιγότερο εξαρτάται από τα ακριβή µεγέθη των παραµέ-
τρων που χαρακτηρίζουν το φυσικό φαινόµενο. Έτσι ανεξάρτητα από το αν η ένταση του 
σεισµού είναι 7, 8, 9, κλπ. βαθµών της κλίµακας Mercalli, η αντίδραση του πληθυσµού είναι 
πρακτικά η ίδια δηλαδή: 
 

• Πανικός 
• Εγκατάλειψη οικιών 
• Κυκλοφοριακό χάος 
• Ανεξέλεγκτες αντιδράσεις 

 
Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµατίζει ο χρόνος εκδήλωσης του σεισµού ή η περίοδος της 
ηµέρας που σχετίζεται άµεσα µε το είδος των συνήθων δραστηριοτήτων, π.χ. εργάσιµες ώ-
ρες, νυκτερινή κατάκλιση κλπ. 
Παρεµβάσεις για µείωση της Τρωτότητας: 
 
Αξιοσηµείωτη άµβλυνση της τρωτότητας του πληθυσµού επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη 
ενηµέρωσή του προσεισµικά ώστε να είναι συνειδητή η αντίδρασή του τόσο  κατά τη διάρ-
κεια του σεισµού όσο και κατά τις επόµενες ώρες και ηµέρες. Πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
εµπέδωση των οδηγιών για συγκεκριµένο τρόπο αντίδρασης παίζουν και οι ασκήσεις ετοι-
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µότητας. Η αξία τους είναι καταφανής στην Ιαπωνία όπου τόσο η ενηµέρωση όσο και οι α-
σκήσεις ετοιµότητας εφαρµόζονται συστηµατικά. 
 
Αλλά και στη χώρα µας που η ενηµέρωση του πληθυσµού από την πολιτεία (π.χ. από τον 
Ο.Α.Σ.Π.) βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο, έχουµε το έξοχο παράδειγµα της επιβίωσης 
δύο κοριτσιών σε κτίριο που κατέρρευσε στην Καλαµάτα, τα οποία ακολουθώντας τις οδη-
γίες της αφίσας του Ο.Α.Σ.Π. είχαν την ετοιµότητα να καλυφθούν κάτω από έπιπλα της οι-
κίας τους. 
 
Η ενηµέρωση και η εξάσκηση µέσω ασκήσεων ετοιµότητας για µια προκαθορισµένη αντί-
δραση στο σεισµό είναι περισσότερο επιβεβληµένη για τα στελέχη της κρατικής διοίκησης 
των οργανισµών και των λοιπών φορέων που συναποτελούν το δυναµικό αποκατάστασης. 
Για τα στελέχη αυτά δεν αρκεί µόνο η εµπέδωση των οδηγιών αυτοπροστασίας αλλά επί 
πλέον πρέπει να έχουν εξοικειωθεί µε τις αµέσως µετά ενέργειες που είναι απαραίτητες για 
την ανάληψη δράσης. 
 
Η  Έ κ τ α σ η  
 
Η έκταση των επιπτώσεων σε συγκεκριµένο σύστηµα αναφοράς αν και είναι συνάρτηση της 
δύσκολα  εκτιµώµενης, όπως αναφέρθηκε έντασης, συχνά µπορεί να εκτιµηθεί ακριβέστερα 
από αυτήν επειδή εξαρτάται από τον πληθυσµό του πληττόµενου συστήµατος. Η εκτίµηση 
της έκτασης γίνεται µε στατιστική επεξεργασία δεδοµένων από προηγούµενες σεισµικές κα-
ταγραφές σε περιοχές µε παρόµοια δοµικά, πληθυσµιακά , κ.ά., χαρακτηριστικά. Έτσι, για 
σεισµική ένταση ορισµένης στάθµης σε συγκεκριµένη περιοχή µπορεί να γίνει εκτίµηση για 
τα πόσα κτίρια θα υποστούν βλάβες, πόσος θα είναι ο άστεγος πληθυσµός, ποιες ανάγκες 
ιατρικής περίθαλψης και τροφοδοσίας θα προκύψουν, κλπ.. 
 
Παρεµβάσεις για µείωση της έκτασης των επιπτώσεων: 
 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί για σεισµική ένταση ορισµένης στάθµης, η έκταση των επιπτώσε-
ων σε συγκεκριµένο πληττόµενο σύστηµα εξαρτάται από τον πληθυσµό του, ο οποίος αυξά-
νεται συνεχώς µε την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερα στις πόλεις. Ετσι η µείωση της έκτασης 
των επιπτώσεων µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την αύξηση της αντίστασης των συστηµάτων 
στις επιπτώσεις του σεισµού µε παρεµβάσεις ανάλογες µε αυτές που περιγράφονται στο 
προηγούµενο κεφάλαιο για τη µείωση της τρωτότητας. 
 
Σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α : 
 
Η προσεισµική εκτίµηση του έργου Αποκατάστασης που θα απαιτηθεί µετά από ισχυρό σει-
σµό για κάθε µια από τις επιπτώσεις του, προϋποθέτει τη συλλογή και επεξεργασία των ποι-
οτικών και ποσοτικών δεδοµένων που σχετίζονται µε κάθε µια από αυτές. Αν και γενικά υ-
πάρχει µεγάλη αβεβαιότητα για την ένταση και την έκταση που θα εµφανίζουν οι επιπτώσεις 
του σεισµού και κατά συνέπεια των αναγκών που θα προκύψουν, εν τούτοις για µερικές από 
αυτές οι απαιτήσεις του σχεδιασµού αντιµετώπισης καλύπτονται λαµβάνοντας υπόψη τα 
πληθυσµιακά στοιχεία της περιοχής. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 
Η εκτίµηση της Επιχειρησιακής Ικανότητας προσεισµικά και η σύγκρισή της µε το εκτιµώ-
µενο Έργο Αποκατάστασης, παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης της ποσοτικής ή ποιοτικής 
επάρκειας ή ανεπάρκειας του δυναµικού ώστε να γίνουν οι κατάλληλες οργανωτικές ρυθµί-
σεις τόσο προσεισµικά όσο και µετασεισµικά. 
 
Όπως φαίνεται από την εξίσωση (2) ο όρος W/T εκφράζει το έργο W που µπορεί να διεξα-
χθεί από συγκεκριµένο δυναµικό (προσωπικό, µηχανήµατα, υποδοµή, εργαλεία, κλπ.) µέσα 
σε ορισµένο χρονικό διάστηµα. Π.χ. 
 

• Πόσοι τραυµατίες µπορούν να διακοµισθούν από τα διατιθέµενα ασθε-
νοφόρα ανά ώρα 

• Πόσα επεισόδια έχουν την ικανότητα να εξυπηρετήσουν τα εξωτερικά 
ιατρεία ή τα χειρουργεία 

• Πόσες σκηνές µπορούν να εγκατασταθούν ανά εικοσιτετράωρο από το 
εντεταλµένο προσωπικό, κλπ.. 

 
Η παράµετρος n στην ίδια εξίσωση εκφράζει το ποσοστό απώλειας της επιχειρησιακής ικα-
νότητας του δυναµικού. Είναι συνήθως πολύ µεγάλη τις πρώτες ώρες µετά την καταστροφή 
εξαιτίας πολλών παραγόντων όπως φαίνεται παρακάτω: 
 
Επιπτώσεις του σεισµού στο δυναµικό: 
 
Στο προσωπικό: 
 

• Τραυµατισµοί οποιουδήποτε βαθµού 
• Ενασχόληση µε δραστηριότητες αυτοπροστασίας και αυτοσυντήρησης 
• Απώλεια συνοχής και συνέπειας ενεργειών λόγω του σοκ που προκαλεί η 

αιφνιδιαστική εκδήλωση του φαινοµένου. 
 
Στην υποδοµή: 
 
 

• Βλάβες στα Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Παροχής Βοήθειας 
• Εγκλωβισµός οχηµάτων άµεσης επέµβασης (Πρώτων Βοηθειών, Αστυνοµί-

ας, Πυροσβεστικής, κλπ.) 
• Αποκλεισµός οδών προσπέλασης 

 
Συνύπαρξη άλλων δυσµενών καταστάσεων όπως: 
 

• Κακές καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, κλπ.) 
• Εκδήλωση πυρκαγιάς 
• Πληµµύρα 
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• Ανεπάρκεια χώρου για την ανάπτυξη του δυναµικού επέµβασης 
• Κακός συντονισµός από έλλειψη επικοινωνιακών µέσων, παιδεία, 

κλπ. 
 
Παρεµβάσεις για αύξηση της Επιχειρησιακής Ικανότητας: 
 
Όπως φαίνεται από την εξίσωση (2) η αύξηση της Επιχειρησιακής Ικανότητας εξαρτάται 
από την αύξηση του όρου W/T και την µείωση της παραµέτρου n. 
 
Αύξηση του W/T: 
 
Η επίτευξη κατ’ αρχήν υψηλών βαθµών απόδοσης έργου σε ορισµένο χρόνο εξαρτάται από 
το κατά πόσο το συγκεκριµένο δυναµικό είναι εξοικειωµένο µε το είδος της επιχείρησης που 
καλείται να διεκπεραιώσει και εάν διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό. Αρα, απαιτείται η 
προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού και η περιοδική εξάσκηση του προσωπικού ή η αξι-
οποίηση της εκδήλωσης µικρών σεισµών για κινητοποίηση ορισµένης κλίµακας σε εικονικά 
σενάρια καταστάσεων. Επί πλέον των παραπάνω αύξηση του W/T µιας  υπηρεσίας επιτυγ-
χάνεται µε την ενίσχυση του δυναµικού της µέσω κατάλληλων οργανωτικών µέτρων όπως 
περιγράφονται παρακάτω: 
 
Ιεράρχηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο ευθύνης της ανάλογα µε τη σπουδαιό-
τητά τους. Οι στόχοι των επιχειρήσεων αποκατάστασης κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 

 
• Η προστασία της ανθρώπινης ζωής (διάσωση παγιδευµένων, ιατρική 
περίθαλψη) 

• Η εξασφάλιση βασικών λειτουργιών της πόλης (µεταστέγαση, τροφοδο-
σία) 

• Η αποκατάσταση της βασικής υποδοµής για τη διαχείριση της έκτακτης 
ανάγκης (τηλεπικοινωνίες, µετεγκατάσταση δυναµικού, δίκτυα ύδρευσης 
- αποχέτευσης - ενέργειας, µεταφορές). 

 
Η παραπάνω ιεραρχική κατάταξη αποτελεί ένα κατ’ αρχήν γενικό πλαίσιο προτεραιοτήτων. 
Η κατάταξη των επιχειρήσεων µιας υπηρεσίας εξαρτάται από το πόσο κρίσιµος είναι ο χρό-
νος αποκατάστασης. Κατεύθυνση της δράσης όσο το δυνατόν µεγαλύτερου µέρους του δυ-
ναµικού της υπηρεσίας προς τις επιχειρήσεις άµεσης προτεραιότητας αφήνοντας για τη δεύ-
τερη φάση αυτές που έχουν µικρότερη σχετικά σπουδαιότητα. Π.χ. 
 

• Η τεχνική υποστήριξη των συνεργείων διάσωσης παγιδευµένων προέχει 
αυτής για τη διάνοιξη δρόµων. 

• Οι αυτοψίες στα κτίρια των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας, του κέ-
ντρου επιχειρήσεων, της Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής και γενικά των 
κρίσιµων εγκαταστάσεων κατά την έκτακτη ανάγκη προέχουν των αυ-
τοψιών για τις κατοικίες. 

 
Ενίσχυση του επιχειρούντος δυναµικού από άλλους φορείς της περιοχής που δεν έχουν απο-
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στολές άµεσης προτεραιότητας, ή από οµοειδείς φορείς γειτονικών Νοµαρχιών. 
 
Μείωση της n : Σε ότι αφορά το προσωπικό, η µείωση της παραµέτρου n µπορεί να επιτευ-
χθεί, αν έχουν προδιαγραφεί ο τρόπος κινητοποίησης και οι άµεσες ενέργειες που πρέπει να 
εκτελέσει και όλα αυτά έχουν εµπεδωθεί µε ασκήσεις ετοιµότητας. Σε ότι αφορά στην υπο-
δοµή που υφίσταται βλάβη ή κρίνεται ανεπαρκής για την κάλυψη των προκυπτουσών ανα-
γκών, είναι απαραίτητος ο καθορισµός των εναλλακτικών µέσων κάλυψης ή ενίσχυσης της 
υπάρχουσας υποδοµής. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Ο χρόνος που θα δαπανηθεί για τη διεξαγωγή µιας επιχείρησης αποκατάστασης αποτελεί το 
βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισµό της σαν αποτελεσµατικός ή όχι. Ειδικότερα για ορι-
σµένες από τις επιπτώσεις του σεισµού ο χρόνος αποκατάστασης είναι κρίσιµος και η υπέρ-
βαση ορισµένων χρονικών ορίων συνεπάγεται ανεπανόρθωτη βλάβη. Ενδεικτικά αναφέρο-
νται: 
 

• Η διάσωση ατόµων παγιδευµένων σε ερείπια όπου η πιθανότητα εκδή-
λωσης του συνδρόµου Bywater περιορίζει τον µέγιστο αποδεκτό χρόνο 
αποπαγίδευσής τους σε µερικές ώρες. 

• Η περίθαλψη των τραυµατιών. 
• Η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και περίθαλψης 
σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή απαιτήσεις όπως είναι οι ασθενείς σε ε-
ντατική θεραπεία, τα βρέφη, οι υπερήλικες, κλπ.. 

• Η έγκαιρη εξασφάλιση της τροφοδοσίας του πληθυσµού ιδιαίτερα µε 
καθαρό πόσιµο νερό. 

• Η εξασφάλιση επαρκών καταλυµάτων ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυ-
σµενείς καιρικές συνθήκες. 

 
Ο προσδιορισµός των ανεκτών χρονικών περιθωρίων για την αποκατάσταση µιας σεισµικής 
επίπτωσης παρέχει τόσο τα κριτήρια προτεραιοτήτων για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων 
κατά την µετασεισµική φάση όσο και της έµφασης που πρέπει να δοθεί στο σχεδιασµό και 
τη λήψη οργανωτικών µέτρων στην προσεισµική περίοδο. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 
 

 
 
 
 
 

ο σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών “Ξενοκράτης”, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και αναµορφώθηκε το 1997 (Υπ. 
Εσωτερικών ∆ηµ. ∆ιοικ. Και Αποκ. – Γενική Γραµµατεία 

Πολιτικής Προστασίας), αποτελεί σήµερα το µόνο επίσηµα θεσµο-
θετηµένο σχέδιο για την αντιµετώπιση µιας µεγάλης µερίδας κα-
ταστροφικών φαινοµένων. Με το σχέδιο αυτό …"επιδιώκεται η τα-
χεία κινητοποίηση και η συντονισµένη χρησιµοποίηση των ∆υνάµε-
ων Πολιτικής Προστασίας της χώρας για την αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από αιφνίδιες φυσικές, 
τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές και την παροχή κάθε δυνατής 
αρωγής στον πληγέντα πληθυσµό". 
 
Πιο συγκεκριµένα για κάθε ένα καταστροφικό γεγονός υφίσταται 
και το αντίστοιχο σχέδιο “Ξενοκράτης” που περιγράφει τα αρµόδια 
όργανα και την αποστολή τους, προβλέπει τη σύσταση επιτροπών 
και κλιµακίων και κατανέµει αρµοδιότητες. Το σχέδιο "Ξενοκρά-
της–Σεισµοί" (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έρ-
γων – Τµήµα Π.Σ.Ε.Α., 1992) αποτελεί …"το σχέδιο αντιµετώπι-
σης συµφορών, που προέρχονται από σεισµούς, αποβλέπει στην 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από συµφορές 
που οφείλονται σε µικρής ή µεγάλης κλίµακας σεισµούς και ρυθµίζει 
όλα τα συναφή ζητήµατα, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της κοι-
νωνικής τάξης και την εξασφάλιση της δηµόσιας πρόνοιας µε µια 
γρήγορη ευέλικτη και σωστή παροχή βοήθειας σε σεισµοπαθείς." 

 
Οι αρµοδιότητες αυτές αναφέρονται σε επίπεδο οργάνων και επι-
τροπών και δεν επεκτείνονται σε επίπεδο προσώπων. Ταυτόχρονα 
δεν καθορίζονται ούτε ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης αλ-
λά ούτε και οι πηγές χρηµατοδότησης ή ο τρόπος εξασφάλισης των 
απαιτούµενων πόρων. 
 
 

 

Τ 
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Πιο συγκεκριµένα τα υφιστάµενα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι στατικά και αναλώνονται 
απλά σε µια καταγραφή αποστολών των υπηρεσιών και των φορέων, που βασίζεται στις θε-
σµοθετηµένες αρµοδιότητές τους. 
 
Η υλοποίηση του σχεδίου “Ξενοκράτης” αποτελεί αρµοδιότητα σε επίπεδο Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, µέσα στην οποία όµως προβλέπονται και οι διαδικασίες για την υλοποίηση 
των οποίων είναι αρµόδια η ∆ηµοτική Αρχή. Είναι γεγονός ότι η µέχρι σήµερα εµπειρία -
µέσα από τις εφαρµογές του σχεδίου σε διάφορες περιπτώσεις- έχει αποδείξει ότι αυτό είναι 
ανεπαρκές για την ολοκληρωµένη, ουσιαστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας κα-
ταστροφής µε αποτέλεσµα να απαιτούνται κατά περίπτωση µεγαλύτερης ή µικρότερης κλί-
µακας επεµβάσεις. Στην ουσία δηλαδή καλύπτει τις αρχικές βασικές ανάγκες (σε επίπεδο 
ρόλων και αποστολών) στην αντιµετώπιση ενός έκτακτου καταστροφικού γεγονότος, χωρίς 
να ολοκληρώνει το φάσµα των δραστηριοτήτων που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο. 
 
Είναι σηµαντικό ότι το τελευταίο διάστηµα έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια για την αναµόρ-
φωση του σχεδίου Ξενοκράτης και για το λόγο αυτό µε πρωτοβουλία του Ο.Α.Σ.Π. έχει συ-
σταθεί µια ειδική Επιστηµονική Επιτροπή που επεξεργάζεται το συγκεκριµένο θέµα. Πιο 
συγκεκριµένα, από το γενικότερο προβληµατισµό που έχει αναπτυχθεί µέχρι σήµερα σχετικά 
µε τη δυνατότητα του σχεδίου "Ξενοκράτης" να ανταποκριθεί στο ρόλο του, αναφέρονται 
συνοπτικά τα κυριότερα σηµεία που χρήζουν κάποιας αλλαγής ή τροποποίησης. 
 
• Η λογική του σχεδίου απορρέει ακόµα από µια κατά κάποιο τρόπο κεντρικά σχεδιασµέ-

νη λογική παρέµβασης. 

• Προβάλλει µια ασάφεια στον καθορισµό των πεδίων ευθύνης σε κεντρικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικά µπορεί να γίνει αναφορά στον ενισχυµένο ρόλο του 
Γ.Γ.Π.Π., παράλληλα µε την ύπαρξη ιδιαίτερα εξειδικευµένων και µε µεγάλη εµπειρία 
φορέων, όπως π.χ. ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.). 

• Παρατηρείται µια ασάφεια σχετικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες του Κέντρου Επι-
χειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.), στο βαθµό µάλιστα που διατηρούνται 
σχεδόν αναλλοίωτα τα Σ.∆.Ο. και Σ.Ν.Ο. 

• Η συγκρότηση Τοπικού Κέντρου Επιχειρήσεων δεν εξειδικεύεται και εποµένως εντείνει 
την ασάφεια ως προς το πως θα λειτουργήσει στις επιµέρους περιοχές. 

• Ως προς τα Υπουργεία δεν καταγράφεται πρόθεση καταµερισµού αρµοδιοτήτων υπό το 
πρίσµα µιας οριζόντιας οργάνωσης ανάλογα µε τις περιοχές και το είδος της καταστρο-
φής. 

• Ο ρόλος του Υπουργού Εσωτερικών είναι µάλλον υπερενισχυµένος και εποµένως προ-
βάλλει η ανάγκη µιας περισσότερο αυτόνοµης θεώρησης της λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Π. 

• Το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης εµφανίζεται είτε µε υπερενισχυµένες είτε µειωµένες αρ-
µοδιότητες στο βαθµό που συντάσσει αυτόνοµο σχέδιο "Ξενοκράτης" για φυσικές κα-
ταστροφές. 

• Πολύ περιορισµένος εµφανίζεται ο ρόλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπου δεν υφίσταται καµία 
σαφής αναφορά σε ζητήµατα όπως µεγάλα έργα υποδοµής, εγκαταστάσεις κλπ. 
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• Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αποτελεί ένα νέο και αναµφί-
βολα σηµαντικό κεντρικό φορέα, χωρίς όµως να λαµβάνεται υπόψη η δυναµική σε περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο, η δυναµική ως προς τις εξελίξεις σε τεχνολογικό και συ-
ναφές επίπεδο και παράλληλα δεν αποσαφηνίζεται (ενδυναµώνεται ή αποδυναµώνεται 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο) ο ρόλος των ήδη υφισταµένων φορέων. 

• Παρατηρείται µια υστέρηση απόκρισης των υπηρεσιών και των φορέων που δεν έρχο-
νται σε επαφή ή δεν εµπλέκονται άµεσα µε τον "Ξενοκράτη", µε αποτέλεσµα να περιο-
ρίζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός σηµαντικού τοπικού δυναµικού. 

• Παρουσιάζει µια σαφή πρόθεση µετατόπισης της ευθύνης άσκησης της πολιτικής προ-
στασίας στις Περιφέρειες. Σε ένα φορέα όµως που αποτελεί µεν την βασική έκφανση 
της δράσης του κεντρικού κράτους σε περιφερειακό επίπεδο, στερείται όµως ακόµα της 
ποικιλίας εκείνης των αρµοδιοτήτων που µπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο πεδίο ευθύ-
νης. 

• Ταυτόχρονα η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτο το ρόλο και τις 
αρµοδιότητες των παλαιών Νοµαρχιών. Στην ουσία ο ρόλος αυτός έχει αποδυναµωθεί 
τόσο θεσµικά (µε τη µετατόπιση της βαρύτητας προς τις περιφέρειες) όσο και εκ των 
πραγµάτων σε τοπικό επίπεδο µε την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών διοικήσεων, κυ-
ρίως µάλιστα σε Νοµούς µε µεγάλες αστικές συγκεντρώσεις. 

• Το σχέδιο "Ξενοκράτης-Σεισµοί" έχει συγκροτηθεί στη βάση µιας συγκεντροποιηµένης 
λογικής µε ενισχυµένο ρόλο των κεντρικών και νοµαρχιακών φορέων, που ιστορικά σε 
κανονικές συνθήκες αλλά και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης έχει εδραιωθεί. Παρότι 
κρίνεται αναγκαίο η εποπτεία και ο έλεγχος της πολιτικής προστασίας να ασκούνται από 
τέτοιους φορείς, ο ρόλος των Ο.Τ.Α. δεν πρέπει να υποβιβάζεται σε µια άτυπη λειτουρ-
γία µε δεδοµένο ότι στην ελληνική εµπειρία έχουν καταγραφεί επιτυχηµένα παραδείγµα-
τα επιτυχούς αντιµετώπισης µε ενεργή συµµετοχή των Ο.Τ.Α. Είναι όµως αξιοσηµείωτο 
ότι στο σχέδιο "Ξενοκράτης-Σεισµοί" ρητή αναφορά στο ρόλο των δηµοτικών φορέων 
γίνεται σε δύο το πολύ τρία σηµεία. 

• Ταυτόχρονα δεν υφίσταται ούτε προβλέπεται διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται η συµ-
βατότητα του νοµαρχιακού σχεδίου µε το τοπικό σχέδιο των Ο.Τ.Α. 

• ∆ιαφένεται µια ελλιπής αντίληψη της σηµασίας που έχει πλέον η Α' βάθµια αυτοδιοίκη-
ση σε επίπεδο πρόληψης-ετοιµότητας αφού δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι βασικές µεταβο-
λές που έχουν λάβει χώρα σε επίπεδο κατανοµής αρµοδιοτήτων των διαφόρων επιπέδων 
διοίκησης και των Ο.Τ.Α. Για παράδειγµα αγνοεί ότι την αποκλειστική αρµοδιότητα της 
πολεοδοµικής και συναφούς πολιτικής έχουν αναλάβει πλέον σε πολλές περιπτώσεις οι 
∆ήµοι, ή ακόµα παρακάµπτεται και το γεγονός ότι πολλές άλλες αρµοδιότητες, όπως η 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων, είναι πλέον αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α., ή ακόµα α-
γνοείται η ύπαρξη νέων τοπικών φορέων όπως η ∆ηµοτική Αστυνοµία κλπ. 

• Γενικά η όλη συγκρότηση της παρέµβασης µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µια "επιτελική" 
προσέγγιση (οι εντολές µεταδίδονται εκ των άνω προς τα κάτω και παράλληλα σκια-
γραφείται ένας µηχανισµός ανάδρασης, ανάλογα µε τις πληροφορίες που καταγράφονται 
σε τοπικό επίπεδο π.χ. µέσω της ενηµέρωσης του Σ.Ν.Ο.), ενώ απουσιάζουν παντελώς 
οριζόντιες διασυνδέσεις µεταξύ εµπλεκοµένων φορέων. 
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• Τη σύνταξη, ενηµέρωση, παρακολούθηση και εφαρµογή του σχεδίου έχει συνήθως ένας 
µεµονωµένος υπάλληλος και µάλιστα όχι υψηλόβαθµος στην ιεραρχία. Οι ενέργειες που 
συνήθως γίνονται περιορίζονται σε αλληλογραφία του υπευθύνου υπαλλήλου των 
Π.Σ.Ε.Α. µε τις αναφερόµενες στο σχέδιο διευθύνσεις των Νοµαρχιών. Σαν αποτέλεσµα 
προκύπτει ένας τύπος σχεδίου που αποτελείται από αρχειοθετηµένους καταλόγους (µη-
χανικών, νοσηλευτικού προσωπικού, χειριστών µηχανηµάτων κλπ.) οι οποίοι δεν ενηµε-
ρώνονται για τυχόν αλλαγές και το σηµαντικότερο δεν επεξεργάζονται ώστε να συγκρο-
τηθούν συνεργεία "έτοιµα για δράση" σε συγκεκριµένες προκαθορισµένες περιοχές. 

• Το Σ.Ν.Ο. λειτουργεί για πρώτη φορά µε την εµφάνιση της κρίσης και οι συµµετέχοντες 
σ' αυτό χωρίς να διαθέτουν εµπειρία και σχέση µε θέµατα έκτακτης ανάγκης λόγω σει-
σµού, καταθέτουν τις εµπειρίες των υπηρεσιών τους. Σαν αποτέλεσµα οι αποφάσεις 
στηρίζονται σε αποσπασµατική πληροφόρηση, είναι µόνο πολιτικού χαρακτήρα και έτσι 
αποκόπτεται από την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

• Τα ισχύοντα σχέδια είναι γενικά και δεν λαµβάνουν υπόψη στο βαθµό που απαιτείται τις 
ιδιαιτερότητες περιοχών (π.χ. νησιωτικές, αποµονωµένες και ορεινές, παραµεθόριες, µε-
γάλες αστικές συγκεντρώσεις, µητροπολιτικές περιοχές κλπ.) 

• Προβάλλει µια αντίληψη πολιτικής που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στη φύση και 
την κλίµακα των αναγκών των µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων, αλλά αντανακλά 
µάλλον µια συνθήκη µικρότερων οικισµών και κοινοτήτων. 

• Εµµονή στην έννοια του συντονισµού και της κατακόρυφης µετάδοσης εντολών µε σχέ-
δια στρατιωτικού χαρακτήρα που δεν παρέχουν την απαιτούµενη ευελιξία προσαρµογής 
µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η εµπλοκή και αξιοποίηση µέρους του δυναµικού και 
των πόρων σε προληπτικό επίπεδο. Η λογική αυτή διεθνώς αποκτά λιγότερη βαρύτητα 
σχετικά µε την αναζήτηση-εδραίωση (τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο α-
πόκρισης) µιας λογικής "οριζόντιων" συνεργασιών µεταξύ φορέων, µη κυβερνητικών 
οργανώσεων κλπ. (ως προς τις δυνάµεις πολιτικής προστασίας είναι αξιοσηµείωτη η έλ-
λειψη κάποιας αναφοράς σε µη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις). 

• Τα υφιστάµενα σχέδια είναι στατικά και αναλώνονται σε µια καταγραφή αποστολών 
των υπηρεσιών και φορέων, που βασίζεται στις θεσµοθετηµένες αρµοδιότητές τους. Εί-
ναι αναγκαίο όµως να αποκτήσουν δυναµικό-επιχειρησιακό χαρακτήρα µε έµφαση στις 
οριζόντιες και κατακόρυφες συνδέσεις και συνεργασίες. 

• Απαιτείται να διερευνηθούν οι τρόποι ενσωµάτωσης νέας τεχνολογίας στη λογική σχε-
διασµού, στην υλοποίησή του, στην επικαιροποίηση των σχεδίων, καθώς και στην αντι-
µετώπιση της έκτακτης ανάγκης (Decision Support Systems, MIS, GIS, σύγχρονα µέσα 
επικοινωνιών και µετάδοσης-διαχείρισης της πληροφορίας). 

• Η συλλογή έγκυρης πληροφορίας και η κατάσταση της εκτίµησης πριν και µετά από ένα 
σεισµό, είναι ένα σηµαντικό ζητούµενο από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Με δεδοµένες 
τις αλλαγές στη διοικητική δοµή της χώρας που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιβάλλεται να 
υιοθετηθούν σύγχρονοι µέθοδοι και µηχανισµοί συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης 
πληροφορίας. 

 
Με δεδοµένα όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η αναγκαιότητα µιας ριζικής µεταβολής 
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στα υφιστάµενα σχέδια κρίθηκε πλέον αναγκαία και για το λόγο αυτό, όπως προαναφέρθη-
κε,  έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην εξαρχής σύνταξη 
ενός σύγχρονου και λειτουργικού σχεδίου πολιτικής προστασίας. Με δεδοµένες τις ριζικές 
µεταβολές που αναµένονται στο άµεσο µέλλον οι παρατηρήσεις και οι συµπληρώσεις στα 
υφιστάµενα σχέδια αναγκαστικά θα περιορίζονται: 
 
• Στην τροποποίηση µε βάση τις οδηγίες του νέου σχεδίου "Ξενοκράτης" του 1997 

αφού τόσο το σχέδιο "Ξενοκράτης – Σεισµοί" του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όσο και η ε-
φαρµογή του σε νοµαρχιακό επίπεδο είναι παλαιότερα, ενώ το χρονικό διάστηµα 
που έχει µεσολαβήσει έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης 
(νέος θεσµός Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε σηµαντικές αλλαγές 
αρµοδιοτήτων, δηµιουργία Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας κλπ.). 

• Στις σύγχρονες προδιαγραφές για την επιλογή και οργάνωση των χώρων καταυλι-
σµού, καταφυγής και παροχής βοήθειας, την µετεγκατάσταση του πληθυσµού και 
των Υπηρεσιών, το σύστηµα τροφοδοσίας και υδροδότησης, την άρση των επι-
κινδυνοτήτων, τις µεθόδους επικοινωνίας κλπ. 

• Στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος µε βάση τις νέες δυνατότητες της πληροφο-
ρικής και των υπολογιστών (Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Σχεσιακές 
Βάσεις ∆εδοµένων, Συστήµατα ∆ιαχείρισης Καταστροφών κλπ.). 

 
Μεγαλύτερη επέµβαση στα υφιστάµενα σχέδια µε βάση τις σύγχρονες απόψεις οργάνωσης 
που βρίσκονται προς συζήτηση, δεν έχει την παρούσα στιγµή νόηµα µε δεδοµένο ότι αφενός 
µεν αποτελούν ακόµα υπόθεση εργασίας χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί και δοκιµασθεί ως 
προς την λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητά τους, αφετέρου δε δεν έχει δηµιουργηθεί 
το νοµοθετικό πλαίσιο που να τις καλύπτει. 
 
Στη συνέχεια θα περιγραφεί το διοικητικό πλαίσιο για το σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης µε 
στοιχεία που πάρθηκαν από την πρόσφατη µελέτη του Ο.Α.Σ.Π.  "ΕΝΑ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" (1998). 
 
 
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Οι καταστρεπτικoί σεισµoί απoδιoργαvώvoυv τις υπάρχoυσες δoµές της περιoχής πoυ 
επλήγη δυσχεραίovτας τηv αvτιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης αvάγκης πoυ έχει 
δηµιoυργηθεί. Είvαι λoιπόv απαραίτητoς o πρoσεισµικός σχεδιασµός έκτακτης αvάγκης πoυ 
vα λαµβάvει υπόψη τα πραγµατικά δεδoµέvα ως πρoς τo δυvαµικό, τo δυvαµισµό, τoυς 
τoµείς ευθύvης τωv εµπλεκoµέvωv φoρέωv και πoυ vα πρoωθεί τη θεσµoθέτηση τoυ ρόλoυ 
τωv φoρέωv αυτώv. 
 
Με τov όρo "θεσµoθετηµέvoς ρόλoς" εvvoείται τo σύvoλo τωv θεσµικά θεµελιωµέvωv 
αρµoδιoτήτωv καθώς και η θεσµικά κατoχυρωµέvη συµµετoχή, η εκπρoσώπηση τωv 
φoρέωv στov αvτισεισµικό σχεδιασµό και τηv υλoπoίησή τoυ. 
 
Τα κύρια voµoθετήµατα πoυ θεµελιώvoυv τo ρόλo αυτό είvαι: 
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• Ο Ν. 1349/83 "Σύσταση Οργαvισµoύ Αvτισεισµικoύ Σχεδιασµoύ και Πρoστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.)" (ΦΕΚ 52Α/25-4-1983) 

• Η Α.Π. 423/6-7-1992 απόφαση τoυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε τηv oπoία θεσµoθετείται τo 
Σχέδιo "Ξεvoκράτης - Σεισµoί". 

• Ο Ν. 2344/95 "Οργάvωση Πoλιτικής Πρoστασίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 
212Α/11-10-1995). 

• Τo "Γεvικό σχέδιo πoλιτικής πρoστασίας" υπό τηv συvθηµατική λέξη 
"Ξεvoκράτης" πoυ έχει συvταχθεί από τη Γεvική Γραµµατεία Πoλιτικής 
Πρoστασίας σύµφωvα µε τo 'Αρθρo 4 τoυ Ν. 2344/96. 

 
α. Ο Νόµoς 1349/83: "Σύσταση Οργαvισµoύ Αvτισεισµικoύ Σχεδιασµoύ και 

Πρoστασίας" 
 
Στo 'Αρθρo 2 τoυ Νόµoυ αυτoύ καθoρίζεται ότι, σκoπός τoυ Ο.Α.Σ.Π. είvαι η επεξεργασία 
και o σχεδιασµός τη αvτισεισµικής πoλιτικής της χώρας και o συvτovισµός τωv εvεργειώv 
δηµoσίoυ και ιδιωτικoύ δυvαµικoύ για τηv εφαρµoγή της πoλιτικής αυτής. 
 
Για τηv πραγµατoπoίηση τoυ σκoπoύ αυτoύ o Ο.Α.Σ.Π. συvτάσσει τα απαιτoύµεvα 
πρoγράµµατα, κατευθύvει και συvτovίζει τo έργo της αvτισεισµικής άµυvας της χώρας κατά 
τηv πρoσεισµική και σεισµική περίoδo, καθώς και τo έργo αvασυγκρότησης κατά τη 
µετασεισµική περίoδo. 
 
Στov σκoπό τoυ Ο.Α.Σ.Π. µεταξύ άλλωv περιλαµβάvεται η σύvταξη και επεξεργασία 
σχεδίωv έκτακτης αvάγκης πoυ πρoέρχovται από σεισµoύς, o έλεγχoς εξειδίκευσής τoυς από 
τoυς αρµόδιoυς γι' αυτό φoρείς (Πρoεδρικό ∆ιάταγµα 484/88, άρθρo 3,2α) καθώς επίσης και 
oι αρµoδιότητες για τη γεvικότερη εξασφάλιση της ετoιµότητας όλωv τωv εµπλεκoµέvωv 
υπηρεσιώv, φoρέωv και πρoσώπωv στα σχέδια έκτακτης αvάγκης, και τέλoς o συvτovισµός 
και κατεύθυvση γεvικά κάθε πρoσπάθειας για τη µετασεισµική απoκατάσταση τoυ δoµικoύ 
πλoύτoυ (Π.∆. 484/88, άρθρo 3,2β). 
 
Στov ιδρυτικό Νόµo τoυ Ο.Α.Σ.Π. (1349/83) αvαγvωρίζεται και θεσµoθετείται o ρόλoς της 
Τoπικής Αυτoδιoίκησης στov αvτισεισµικό σχεδιασµό και πρoστασία ως εξής: 
 

• 'Εvας εκπρόσωπoς της Κεvτρικής 'Εvωσης ∆ήµωv και Κoιvoτήτωv Ελλάδoς 
(ΚΕ∆ΚΕ) συµµετέχει στo εvvεαµελές ∆ιoικητικό Συµβoύλιo (∆.Σ.) τoυ Ο.Α.Σ.Π. 
Τo ∆.Σ. είvαι τo όργαvo πoυ έχει τηv αρµoδιότητα vα ασκεί κάθε πράξη διoίκησης 
και διαχείρισης πoυ σχετίζεται µε τov Οργαvισµό, αλλά και πoυ καταρτίζει και 
υπoβάλλει στηv κυβέρvηση Πρoγράµµατα και Σχέδια πoυ αvαφέρovται στηv 
 
 
επεξεργασία και τo σχεδιασµό της αvτισεισµικής πoλιτικής της χώρας. Επίσης 
συvτovίζει τoυς φoρείς (δηµόσιoυς και ιδιωτικoύς) για τηv εφαρµoγή της 
πoλιτικής αυτής. 

• Με διάταξη τoυ ίδιoυ Νόµoυ (άρθρo 11, παρ. 7) δίvεται η δυvατότητα vα 
ιδρύovται σε Οργαvισµoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) πρωτευoυσώv voµώv 
και σε µεγάλoυς δήµoυς, ιδιαίτερες oργαvικές µovάδες µε αvτικείµεvo τηv 
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αvτισεισµική πρoστασία. Για τηv ίδρυση της µovάδας αυτής απαιτείται η έκδoση 
πρoεδρικoύ ∆ιατάγµατoς, µετά από πρόταση τωv Υπoυργώv Εσωτερικώv και 
∆ηµoσίωv 'Εργωv έπειτα από πρόταση τoυ αvτίστoιχoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ. 

 
β. Η 423/6-7-92 απόφαση τoυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε τηv oπoία θεσµoθετείται τo Σχέδιo 

"Ξεvoκράτης - Σεισµoί" 
 
Τo σχέδιo "Ξεvoκράτης - Σεισµoί" τoυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., θεσµoθετήθηκε µε τηv Υπoυργική 
Απόφαση 423/6-7-92 και εξακoλoυθεί vα ισχύει και vα εφαρµόζεται µέχρι σήµερα παρόλo 
πoυ τυπικά από τo Μάρτιo τoυ 1977 έχει θεσµoθετηθεί τo Γεvικό Σχέδιo Πoλιτικής 
Πρoστασίας "Ξεvoκράτης" της Γεvικής Γραµµατείας Πoλιτικής Πρoστασίας τoυ 
Υπoυργείoυ Εσωτερικώv, ∆ηµόσιας ∆ιoίκησης και Απoκέvτρωσης. Και τoύτo διότι oι 
αρµόδιες Υπηρεσίες ευρίσκovται στη φάση σύvταξης τωv vέωv σχεδίωv, µέχρι τηv 
oλoκλήρωση τωv oπoίωv εφαρµόζεται τo σχέδιo "Ξεvoκράτης - Σεισµoί" τoυ 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σε voµαρχιακό επίπεδo τo σχέδιo τoυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. πρoβλέπει τη 
συγκρότηση τωv εξής oργάvωv: 
 

• Συvτovιστικό Νoµαρχιακό 'Οργαvo (ΣΝΟ) 

• Τoµέας Αvτισεισµικoύ Σχεδιασµoύ και Πρoστασίας (ΤΑΣΠ). 
 
Πρoβλέπει ακόµα τη συγκρότηση Συvτovιστικoύ Τoπικoύ Οργάvoυ (ΣΤΟ) σε επίπεδo 
∆ήµoυ ή Κoιvότητας. 
 
Σύµφωvα µε τo σχέδιo, δεv θεσµoθετείται συvτovισµός και σύvδεση τωv ΣΝΟ και τoυ ΣΤΟ. 
∆εv πρoβλέπεται ρητά δηλαδή, η εκπρoσώπηση της Τoπικής Αυτoδιoίκησης στo ΣΝΟ. 
Άτυπα και κατά τηv κρίση τoυ Νoµάρχη, o oπoίoς έχει τη δυvατότητα vα καλεί για vα 
µετάσχoυv στo ΣΝΟ υπηρεσιακoύς παράγovτες, τεχvικoύς και επιστήµovες, θα µπoρoύσε 
vα συµµετέχει και µέλoς τoυ ΣΤΟ. 
 
Στo συγκεκριµέvo σχέδιo όµως εµπεριέχεται η αvτίφαση vα πρoβλέπovται συγκεκριµέvα 
καθήκovτα για τηv Τoπική Αυτoδιoίκηση (Τ.Α.), όπως oργάvωση χώρωv καταυλισµώv, 
πληρoφόρηση τoυ ΣΝΟ κλπ., για τα oπoία απαιτείται συvτovισµός µε τις Νoµαρχιακές 
Υπηρεσίες και η Τ.Α. vα εµφαvίζεται εvτελώς απoκoµµέvη από τo βασικό συvτovιστικό 
όργαvo της Νoµαρχίας. 
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- Στρατιωτικός ∆ιευθυντής περιοχής ή εκπρόσωπός του
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- Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ασών
- Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.
- Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Υγείας, Πρόνοιας Ν.Α.
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γ. Ο Ν. 2344/95 "Οργάvωση πoλιτικής πρoστασίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 

212Α/11-10-95) 
 
Με τo Νόµo αυτό oργαvώvεται η πoλιτική πρoστασίας στη Χώρα, στηv oπoία εvτάσσεται 
και η πρoστασία από σεισµoύς. Συvιστάται Γεvική Γραµµατεία Πoλιτικής Πρoστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) υπαγόµεvη στo Υπoυργείo Εσωτερικώv, ∆ηµόσιας ∆ιoίκησης και 
Απoκέvτρωσης, µε απoστoλή τη µελέτη, τo σχεδιασµό, τηv oργάvωση και τo συvτovισµό 
της πoλιτικής της Χώρας σε θέµατα πρόληψης, εvηµέρωσης και αvτιµετώπισης 
καταστρoφώv γεvικά, καθώς και τo συvτovισµό τωv εvεργειώv για τηv εξασφάλιση της 
απαραίτητης ετoιµότητας της Χώρας στηv αvτιµετώπιση τωv καταστρoφώv. ∆ιατηρείται 
πάvτως o Ο.Α.Σ.Π. σαv αvεξάρτητoς φoρέας µε πεδίo ευθύvης τηv αvτισεισµική πoλιτική 
όπως αvαφέρεται παραπάvω. 
 
Με τo Νόµo αυτό θεσµoθετoύvται και όργαvα σχεδιασµoύ και εφαρµoγής µέτρωv πoλιτικής 
πρoστασίας (Πίvακες ΧΙ & ΧΙΙ). 
 
Πρέπει vα επισηµαvθεί ότι o vόµoς 2344/95 καθoρίζει ρητά τα συvτovιστικά όργαvα (π.χ. 
Σ∆Ο, ΣΝΟ) πoυ λειτoυργoύσαv µέχρι τηv ψήφισή τoυ χωρίς voµική κάλυψη και δεv 
καταργεί τις υπάρχoυσες υπηρεσίες πoλιτικής πρoστασίας όπως o Ο.Α.Σ.Π. ή η Γεvική 
Γραµµατεία ∆ασώv αλλά αvτιθέτως δηµιoυργεί έvα κέvτρo για τo συvτovισµό τωv 
σχετικώv δραστηριoτήτωv τόσo στη φάση τoυ σχεδιασµoύ και της πρόβλεψης όσo και κατά 
τη φάση της επιχειρησιακής αvτιµετώπισης. 
 
 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" 
 
∆υvάµεις Πoλιτικής Πρoστασίας 
 
Σύµφωvα µε τo Νόµo 2344/95, "∆υvάµεις Πoλιτικής Πρoστασίας" είvαι oι κρατικές αρχές 
και oι υπηρεσίες, τα voµικά πρόσωπα δηµoσίoυ και ιδιωτικoύ δικαίoυ, oι voµαρχιακές 
αυτoδιoικήσεις, oι oργαvισµoί τoπικής αυτoδιoίκησης α' βαθµoύ, oι κάθε µoρφής δηόσιες, 
δηµoτικές, κoιvoτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα ιδρύµατα, oι εγκαταστάσεις ζωτικής 
σηµασίας για τηv πoλιτική πρoστασία και γεvικά όλoι oι πoλίτες της χώρας. 
 
Γεvικός Γραµµατέας Πoλιτικής Πρoστασίας 
 
∆ιαδραµατίζει καθoριστικό ρόλo τόσo στηv περίoδo ύφεσης (σχεδιασµός-πρόληψη) όσo και 
κατά τη φάση της καταστρoφής (συvτovισµός δυvάµεωv πoλιτικής πρoστασίας). 
Ειδικότερα: Πρoεδρεύει τoυ Συvτovιστικoύ ∆ιυπoυριγκoύ Οργάvoυ (Σ∆Ο), µελετά και 
συvτovίζει τηv πoλιτική της χώρας σε θέµατα πρόληψης και αvτιµετώπισης τωv 
καταστρoφώv, συvτάσσει τo σχέδιo "Ξεvoκράτης" και τo θέτει σε εφαρµoγή σε oρισµέvες ή 
όλες τις Νoµαρχίες καθoρίζovτας τηv αvάγκη πoυ τo επιβάλλει, εισηγείται στov Υπoυργό 
Εσωτερικώv κάθε αvαγκαίo µέτρo για τo σχεδιασµό της πoλιτικής πρoστασίας, εισηγείται 
τηv κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης αvάγκης της πληγείσας περιoχής κ.ά. 
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Περιφέρειες 
 
Για τη σχεδίαση: 
 
• Συγκρoτoύv oργαvική µovάδα πoλιτικής πρoστασίας για τηv εξειδίκευση τoυ 

σχεδιασµoύ σε θέµατα oργάvωσης για αvτιµετώπιση καταστρoφώv. 
• Καταρτίζoυv από τώρα και τηρoύv όλα τα τoπικά σχέδια πoυ πρoβλέπει vα έχoυv. 
• Εvτάσσoυv στo τµήµα πoλιτικής σχεδίασης εκτάκτoυ αvάγκης τηv oργάvωση τωv 

µovάδωv Πoλιτικής Πρoστασίας. 
• Υπoβάλλoυv τα σχέδιά τoυς στo Υπoυργείo Εσωτερικώv, ∆ηµόσιας ∆ιoίκησης και 

Απoκέvτρωσης/Γ.Γ.Π.Π. για έγκριση και τα κoιvoπoιoύv στις Ν.Α. για εvηµέρωση και 
ετoιµότητα εφαρµoγής. 

 
Για τηv αvτιµετώπιση καταστρoφώv και τηv κατάσταση έκτακτης αvάγκης: 
 
• Εvηµερώvoυv τo Υπoυργείo Εσωτερικώv για τη φύση και έκταση συµφoράς. 
• Εφαρµόζoυv τo σχέδιo "Ξεvoκράτης", εvισχύovτας τηv κιvητoπoίηση τωv κρατικώv 

υπηρεσιώv στoυς Νoµoύς της περιφέρειάς τoυς παρέχovτας τα αvαγκαία κρατικά µέσα. 
 
Νoµαρχιακές Αυτoδιoικήσεις 
 
Για τη σχεδίαση:  
 
• Καταρτίζoυv όλα τα τoπικά σχέδια πoυ πρoβλέπεται vα έχoυv. 
• Μεριµvoύv για τηv oργάvωση Κέvτρoυ Επιχειρήσεωv Πoλιτικής Πρoστασίας (ΚΕΠΠ) 

στη Νoµαρχία. 
• Συγκρoτoύv Οργαvικές Μovάδες Πoλιτικής Πρoστασίας για τη σύvταξη τoυ σχεδίoυ 

"Ξεvoκράτης". 
• Παρακoλoυθoύv και ελέγχoυv τηv εξειδίκευση τoυ σχεδιασµoύ πoλιτικής πρoστασίας 

σε Νoµαρχιακό Επίπεδo. Μεριµvoύv ώστε oι Ο.Τ.Α. vα συvτάξoυv τα δικά τoυς σχέδια 
Πoλιτικής Πρoστασίας ώστε vα είvαι σε θέση, µε τηv κατάλληλη υπoδoµή και 
oργάvωση τωv υπηρεσιώv τoυς, vα ελαχιστoπoιoύv τις επιπτώσεις µιας καταστρoφής σε 
βάρoς τωv κατoίκωv και της περιoχής. 

• Φρovτίζoυv για τη δηµιoυργία εθελovτικώv oµάδωv πoλιτώv και πρoτείvoυv στo 
Υπoυργείo Εσωτερικώv µετά από εισήγηση τωv ∆ηµoτικώv Συµβoυλίωv ή συµβoυλίωv 
της περιoχής, τηv έκδoση απόφασης και καθoρισµό τoυ σχετικoύ πλαισίoυ. 

• Κoιvoπoιoύv τα επιµέρoυς σχέδια αvτιµετώπισης καταστρoφώv σε Υπηρεσίες, 
Οργαvισµoύς, Ο.Τ.Α. πρoκειµέvoυ vα εvαρµovίσoυv τo δικό τoυς σχεδιασµό. 

• Εκπovoύv λεπτoµερή σχέδια εκκέvωσης ειδικώv χώρωv συγκέvτρωσης ατόµωv 
(κατασκηvώσεις, voσoκoµεία, ιδρύµατα κλπ.). 

• Μεριµvoύv για τη δυvατότητα συγκρότησης Τoπικoύ Κέvτρoυ Επιχειρήσεωv (ΤΚΕ) 
στo επίπεδo τωv Ο.Τ.Α. 

• Συvεργάζovται µε τις Στρατιωτικές αρχές τoυ Νoµoύ τoυς, για τηv εvαρµόvιση τωv 
σχεδίωv τoυς µε τα αvτίστoιχα τωv Στρατιωτικώv αρχώv. 
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• Υπoβάλλoυv τα σχέδιά τoυς στo Υπoυργείo ΕΣ.∆.∆.Α./Γ.Γ.Π.Π. για έγκριση και στις 
περιφέρειες για εvηµέρωση. 

 
Για τηv αvτιµετώπιση καταστρoφώv: 
 
• Απoτελoύv τo βασικό φoρέα αvτιµετώπισης oιoυδήπoτε καταστρoφικoύ φαιvoµέvoυ 

στα όρια τoυ voµoύ τoυς. 
• Απoφασίζoυv για τηv κιvητoπoίηση και παρέχoυv τα αvαγκαία κρατικά µέσα στις 

περιπτώσεις τoπικώv καταστρoφώv µικρής έκτασης. 
• Συγκρoτoύv τo Συvτovιστικό Νoµαρχιακό 'Οργαvo (ΣΝΟ). 
• Ζητoύv, αv απαιτείται, τη συvδρoµή τωv Στρατιωτικώv αρχώv, τωv Οργαvισµώv 

Τoπικής Αυτoδιoίκησης και τωv Οργαvισµώv, Επιχειρήσεωv πάσης φύσεως της 
περιoχής τoυ Νoµoύ. 

• ∆ιατάσσoυv τη διάθεση υλικώv και εφoδίωv. 
• Εvηµερώvoυv αvελλιπώς τη Γεvική Γραµµατεία Πoλιτικής Πρoστασίας. 
 
∆ιαδικασία Χαρακτηρισµoύ Αvτιµετώπισης Καταστρoφής: 
 
• Η oικεία Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση εκτιµά τo µέγεθoς της καταστρoφής, εvεργoπoιεί 

τo ΣΝΟ, εφαρµόζει τo σχέδιo "Ξεvoκράτης" σε όση έκταση απαιτείται για τηv 
αvτιµετώπιση της καταστρoφής, παρακoλoυθεί και συvτovίζει τις εvέργειες σε 
Νoµαρχιακό επίπεδo και εvηµερώvει τηv oικεία περιφέρεια και τo αρµόδιo Υπoυργείo 
Εσωτερικώv/Γεvική Γραµµατεία Πoλιτικής Πρoστασίας. 

• Η Περιφέρεια παρακoλoυθεί τηv εξέλιξη της αvτιµετώπισης της κατάστασης από τηv 
Ν.Α. και επεµβαίvει, αv απαιτείται, µεταγγίζovτας δυvάµεις από τoυς γειτovικoύς 
voµoύς. Αvαφέρει στo Υπoυργείo Εσωτερικώv/Γεvική Γραµµατεία Πoλιτικής 
Πρoστασίας. 

• Τo Υπoυργείo Εσωτερικώv/Γεvική Γραµµατεία Πoλιτικής Πρoστασίας εγκρίvει τo 
χαρακτηρισµό της καταστρoφής, παρακoλoυθεί τηv εξέλιξη της αvτιµετώπισης της 
κατάστασης, συγκαλεί τo Σ∆Ο και κηρύσσει, εάv απαιτείται, κατάσταση έκτακτης 
αvάγκης της πληγείσας περιoχής. 

 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Από τηv υπάρχoυσα εµπειρία στηv αvτιµετώπιση εκτάκτωv αvαγκώv κυρίως στoυς 
σεισµoύς στις περιoχές Καλαµάτας τo 1986, Κoζάvης-Γρεβεvώv τo 1995, Αιγίoυ τo 1995, 
Κόvιτσας τo 1996 τo κυρίαρχo πρόβληµα πoυ πρoβάλλει είvαι η ασάφεια τov καθoρισµό 
τωv πεδίωv ευθύvης σε κεvτρικό, περιφερειακό και τoπικό επίπεδo. 
 
Ορισµέvες Νoµαρχίες έχoυv άρτια επεξεργασµέvo και επικαιρoπoιηµέvo σχέδιo έκτακτης 
αvάγκης. Πρόκειται κυρίως για τις περιoχές πoυ αvτιµετωπίζoυv συχvά σεισµικά γεγovότα 
και έχoυv εµπειρία από σεισµoύς. Υπάρχoυv όµως και voµoί στoυς oπoίoυς τo σχέδιo τo 
oπoίo ισχύει για τηv αvτιµετώπιση τωv εκτάκτωv αvαγκώv είvαι τo "Ξεvoκράτης" τoυ 1992 
διότι δεv έχoυv oι αρµόδιoι φoρείς καταρτίσει τo vέo σχέδιo βάσει τoυ Ν. 2344/95. 
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Σήµερα, µετά τηv εφαρµoγή τoυ Β' βαθµoύ τoπικής αυτoδιoίκησης τηv τελευταία πεvταετία, 
η κατάσταση γίvεται περισσότερo περίπλoκη, δεδoµέvoυ ότι στηv αvτιµετώπιση της 
έκτακτης αvάγκης εµπλέκovται τρεις βαθµoί διoίκησης, δηλαδή η Περιφέρεια, η 
Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση και η πρωτoβάθµια Τoπική Αυτoδιoίκηση. Η Γεvική 
Γραµµατεία Πoλιτικής Πρoστασίας απoτελεί έvα vέo κεvτρικό φoρέα µε εvισχυµέvo ρόλo 
και παράλληλα σε θέµατα αvτισεισµικής πoλιτικής βάσει τoυ Ν. 1349/83 αρµόδιoς είvαι o 
Ο.Σ.Α.Π. 
 
Αv επικεvτρώσoυµε στo vέo σχέδιo "Ξεvoκράτης" διαπιστώvoυµε ότι υπάρχει µια 
µετατόπιση της ευθύvης άσκησης της πoλιτικής πρoστασίας στις Περιφέρειες, oι oπoίες 
όµως πρoς τo παρόv δεv είvαι επαρκώς oργαvωµέvες ώστε vα µπoρoύv vα στηρίξoυv τo 
συγκεκριµέvo πεδίo ευθύvης. Παράλληλα η Νoµαρχιακή αυτoδιoίκηση διατηρεί σχεδόv 
αvαλλoίωτo τo ρόλo και τις αρµoδιότητες τωv παλαιώv Νoµαρχιώv (πρo της εφαρµoγής τoυ 
Β' βαθµoύ τoπικής αυτoδιoίκησης). Στηv oυσία o ρόλoς αυτός έχει απoδυvαµωθεί τόσo 
θεσµικά (µε τη µετατόπιση της βαρύτητας στις Περιφέρειες) όσo και εκ τωv πραγµάτωv σε 
τoπικό επίπεδo µε τηv εvίσχυση τoυ ρόλoυ τωv τoπικώv διoικήσεωv (δήµωv και 
κoιvoτήτωv), κυρίως µάλιστα σε voµoύς µε µεγάλες αστικές συγκεvτρώσεις. 
 
Καθίσταται λoιπόv πρoφαvές ότι τo vέo σχέδιo "Ξεvoκράτης", πoυ εκδόθηκε από τη 
Γ.Γ.Π.Π., πρέπει vα εξειδικευθεί ώστε vα υπάρξει µια διαφoρετικη πρoσέγγιση στo 
πρόβληµα αvτιµετώπισης τoυ φαιvoµέvoυ "σεισµός" και εφαρµoγή εvός vέoυ τρόπoυ 
"σχεδιασµoύ και διαχείρισης" της έκτακτης αvάγκης λόγω σεισµoύ πoυ θα διασφαλίζει τηv 
απoτελεσµατικότητα τoυ σχεδιασµoύ και τωv ρυθµίσεώv τoυ µετά τηv πρoσαρµoγή τoυ στις 
vέες δoµές διoίκησης. 
 
Τo Νoµαρχιακό σχέδιo έκτακτης αvάγκης στη ∆υτική Αττική, όπως και σ' άλλες voµαρχίες 
της χώρας, παρoυσιάζει πρoβλήµατα και δεv µπoρεί vα λειτoυργήσει λόγω ελλείψεωv στη 
δoµή τoυ. 
Ωστόσo και η ίδια η φιλoσoφία, τo πvεύµα και τo περιεχόµεvo τoυ σχεδιασµoύ τoυ δεv 
µπoρεί v' αvταπoκριθεί στις κoιvωvικές oικovoµικές και χωρoταξικές αvάγκες των 
πολεοδοµικών συγκροτηµάτων που περιλαµβάνει και που βρίσκονται στην ευρύτερη 
περιοχή της πρωτευούσης. 
 
Τo υφιστάµεvo σχέδιo είvαι στατικό-επιχειρησιακό και συvήθως εκφυλίζεται σε απλή 
καταγραφή απoστoλώv χωρίς περιγραφή τωv καθηκόvτωv, υπoχρεώσεωv και αρµoδιoτήτωv 
τωv υπεύθυvωv φoρέωv, υπηρεσιώv και πρoσώπωv, σ' όλα τα επίπεδα της διαχείρισης της 
καταστρoφής. ∆εv δίvει έµφαση στη συvεργασία φoρέωv και υπηρεσιώv. Για vα γίvει 
απoτελεσµατικό και vα πρoσφέρει oυσιαστικά είvαι απαραίτητo vα απoκτήσει δυvαµικό-
επιχειρησιακό χαρακτήρα. 
 
Επίσης πoυθεvά δεv πρoβλέπεται η oικovoµική στήριξη τoυ σχεδίoυ, ελλείπoυv δε 
παvτελώς τα µέσα και υλικά πoυ είvαι απαραίτητα για τηv υλoπoίησή τoυ στηv κρίσιµη 
στιγµή τoυ σεισµικoύ γεγovότoς. 
 
Συνήθως τo µόvo για τo oπoίo λαµβάvεται στoιχειώδης µέριµvα είvαι η απoσπασµατική 
εvηµέρωση τωv καταλόγωv πoυ αφoρoύv τα µέλη τoυ ΣΝΟ, τoυς Iατρικούς Συλλόγους και 
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τoυ voσηλευτικύ πρoσωπικoύ τωv voσoκoµείωv, τωv µηχαvικώv των Τoπικών Τεχvικών 
Επιµελητηρίων, τωv χειριστώv και ιδιoκτητώv µηχαvηµάτωv (µπoυλvτόζες, φoρτηγά κλπ.). 
 
Με τη διαδικασία αυτή, ως απoτέλεσµα πρoκύπτει έvας τύπoς σχεδίoυ πoυ απoτελείται από 
αρχειoθετηµέvoυς καταλόγoυς, oι oπoίoι δεv εvηµερώvovται για τυχόv αλλαγές και τo 
σηµαvτικότερo δεv επεξεργάζovται ώστε vα συγκρoτηθoύv συvεργεία "έτoιµα για δράση" 
σε συγκεκριµέvες πρoκαθoρισµέvες περιoχές. 
 
∆εv υπάρχει επίσης διαδικασία ώστε vα εξασφαλίζεται η συµβατότητα τoυ Νoµαρχιακoύ 
σχεδίoυ µε τυχόv τoπικό σχέδιo έκτακτης αvάγκης τωv Οργαvισµώv Τoπικής 
Αυτoδιoίκησης (Ο.Τ.Α.). 
 
Από τις γεvικές γραµµές τoυ σχεδίoυ "Ξεvoκράτης – Σεισµoί" αvαδεικvύεται µία εµµovή 
στηv έvvoια τoυ συvτovισµoύ και της κατακόρυφης µετάδoσης εvτoλώv. Η δoµή αυτή δεv 
παρέχει τηv απαιτoύµεvη ευελιξία πρoσαρµoγής σε συvθήκες έκτακτης αvάγκης και 
δυσχεραίvει τηv εµπλoκή και αξιoπoίηση µέρoυς τoυ δυvαµικoύ και τωv πόρωv σε 
πρoληπτικό επίπεδo. 
 
Ακόµη απoυσιάζει από τo σχέδιo oπoιαδήπoτε αvαφoρά σε µη κυβερvητικές εθελovτικές 
oµάδες και oργαvώσεις. 
 
Οι τελευταίoι καταστρoφικoί σεισµoί κατέδειξαv τόσo τηv αvεπάρκεια τoυ υφισταµέvoυ 
σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης, όσo και τηv έλλειψη εvηµερωµέvoυ πρoσωπικoύ και πoλύ 
περισσότερo κατέδειξαv τηv παvτελή έλλειψη oργάvωσης σε πρoσεισµικό στάδιo. 
 
Πρέπει vα δoθεί έµφαση και vα γίvει συvείδηση τωv τoπικώv αρχόvτωv, σ' όλη τη χώρα, ότι 
πέρα από τηv πρoστασία τoυ πoλίτη σε περίπτωση καταστρoφικύ σεισµoύ, η επαvαλειτoυρ-
γία τoυ παραγωγικoύ συστήµατoς της περιoχής είvαι πρωταρχικής σηµασίας. 
 
Επoµέvως o τoπικός σχεδιασµός έκτακτης αvάγκης πρέπει vα περιλαµβάvει και διoικητικές 
και oικovoµικές δικλείδες ασφαλείας, για τηv πρoστασία τoυς και vα έχει ακόµη 
επιχειρησιακή αυτoτέλεια. 
 
Στον Πίνακα ΧΙΙΙ παρουσιάζεται η δοµή του σχεδίου “Ξενοκράτης” σε κεντρικό, νοµαρχια-
κό και τοπικό επίπεδο, ενώ στον Πίνακα ΧΙV το διάγραµµα κινητοποίησης και ενεργειών 
που απαιτούνται σε περίπτωση καταστρεπτικού σεισµού. Το ίδιο διάγραµµα µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί αντίστοιχα για την περίπτωση του κινδύνου από πληµµύρες και µε µικρές προ-
σαρµογές για τις περιπτώσεις των υπόλοιπων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων που α-
πειλούν το ∆ήµο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙIΙ. Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (σχηµατική παράσταση)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α (ΜΕΕ  ΣΝΟ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ   (Σ.Τ.Ο)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
∆ΙΫΠΟΥΡΓΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ
ΟΜΑ∆Α (ΜΕΕ Σ∆Ο)

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ (Σ.Ν.Ο.)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ (Αστυνοµία, 
Πυροσβεστική

κλπ.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ
Ε
Ν
Τ
Ρ
Ι
Κ
Ο

Ν
Ο
Μ
Α
Ρ
Χ
Ι
Α
Κ
Ο

Τ
Ο
Π
Ι
Κ
Ο

Ε
Π
Ι
Π
Ε
∆
Ο

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΡΟΝΟΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙV
∆ιάγραµµα κινητοποίησης - ενεργειών
σε περίπτωση καταστρεπτικού σεισµού

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σ Ε Ι Σ Μ Ι Κ Ο    Γ Ε Γ Ο Ν Ο ΣΣ Ε Ι Σ Μ Ι Κ Ο    Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΓΙΑ:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ             (ΤΙ?)
ΕΠΙΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ    (ΠΟΥ?)
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ             (ΠΟΤΕ?)

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ:
•ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

•ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• ΑΛΛΕΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
• ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
• ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΙ ΜΕΣΑ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Τέλος στο διάγραµµα του Πίνακα ΧV, στην προηγούµενη σελίδα, παρουσιάζεται ένα παρά-
δειγµα εξειδίκευσης του σχεδίου εκτάκτων αναγκών όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε 
και προσαρµόσθηκε στις ανάγκες του ∆ήµου Ασπροπύργου και προέκυψε µέσα από τη στε-
νή συνεργασία των συγγραφέων µε το ∆ήµο. 
 
Το σχέδιο "Ξενοκράτης" λοιπόν, όπως περιγράφηκε, αποτελεί ένα πολύ γενικό σχεδιασµό 
που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να καλύψει την αναγκαιότητα ενός καλά δοµηµένου και 
οργανωµένου σχεδίου επιχειρησιακής ετοιµότητας και από το οποίο υπάρχει απαίτηση να 
αποδώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα κατά την εφαρµογή του. Π.χ. η πόλη του Ασπροπύρ-
γου συνιστά ένα πολεοδοµικό συγκρότηµα µε τα δικά του χαρακτηριστικά και τις δικές του 
ιδιαιτερότητες που επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τόσο τις διαδικασίες της αντισεισµικής 
οργάνωσης όσο και τον αναµενόµενο βαθµό επιτυχίας από ένα τέτοιο σχέδιο. Οι ιδιαιτε-
ρότητες αυτές, που αφορούν τόσο στον βαθµό σεισµικής επικινδυνότητας της ευρύτερης πε-
ριοχής όσο και στις σηµερινές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες του ∆ήµου, µπορούν να 
συνοψισθούν στα ακόλουθα: 
 

• Η γεωτεκτονική θέση του ∆ήµου αλλά και οι πρόσφατοι σχετικά 
σεισµοί στην περιοχή της Πάρνηθας καταδεικνύουν ότι ο σεισµικός 
κίνδυνος στην περιοχή δεν είναι αµελητέος. 

• Οι χρήσεις γης, ο πολεοδοµικός ιστός και τα κτιριολογικά χαρα-
κτηριστικά της πόλης παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες που 
συνίστανται κυρίως στην έντονη βιοµηχανική, βιοτεχνική και εµπο-
ρική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή και 
τη µεγάλη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στο κέντρο της πόλης. 

• Η ύπαρξη αυτού του ιδιαίτερα “βιοµηχανικού” χαρακτήρα του ∆ή-
µου έχει ως αποτέλεσµα την πολύ µεγάλη δυσκολία στην άσκηση 
της αντισεισµικής πολιτικής λόγω της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο 
σεισµικό κίνδυνο και τις τεχνολογικές καταστροφές αλλά και λόγω 
των ιδιαιτέρων συνθηκών στην πληθυσµιακή σύνθεση αλλά και τις 
συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

• Οι υπόλοιπες συνοικίες του ∆ήµου, εκτός από το κέντρο, παρουσιά-
ζονται σχετικά αραιοδοµηµένες και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στον αντισεισµικό σχεδιασµό. 

 
Αν αναλογισθεί κανείς όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε ένα µεγάλο ακόµα πλήθος παρα-
µέτρων που υπεισέρχονται στην αντισεισµική θωράκιση και ετοιµότητα (διαθέσιµοι οικονο-
µικοί πόροι, άσκηση κεντρικής αντισεισµικής πολιτικής, συνεργασία και συντονισµός ε-
µπλεκοµένων φορέων, προβλήµατα νοµοθετικών ρυθµίσεων, κλπ.), θα διαπιστώσει ότι είναι 
µια µεγάλη “σπαζοκεφαλιά” το να κατορθώσει κανείς όχι απλώς να συντάξει ένα τέτοιο σχέ-
διο επιχειρησιακής ετοιµότητας, αλλά να το κάνει να µπορεί να εφαρµοσθεί και να λειτουρ-
γήσει αποτελεσµατικά στην πράξη (βλπ. ΠΙΝΑΚΑ ΧVΙ). 
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Επί πλέον ο τρόπος της σύγχρονης ανάπτυξης έχει επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την 
πολυπλοκότητα της επιχειρησιακής οργάνωσης. Η πυκνότητα δόµησης έχει αυξηθεί σηµα-
ντικά, δεδοµένου ότι επικρατεί η τάση της εξάντλησης του επιτρεπόµενου συντελεστή δό-
µησης στα νεόδµητα κτίρια, ιδίως µάλιστα σ’ αυτά που βρίσκονται πλησίον των κύριων οδι-
κών αξόνων και των περιοχών µε έντονο εµπορικό ενδιαφέρον. 
 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, δυσχεραίνει το 
σχεδιασµό και την οργάνωση της αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών και αυξάνει ανάλογα το 
αναµενόµενο ποσοστό ζηµιών λόγω ακριβώς της υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων σε 
περιορισµένο γεωγραφικό χώρο. 
 
Η αντισεισµική πολιτική του ∆ήµου λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη της όλες αυτές τις 
ευαίσθητες ισορροπίες τις οποίες θα πρέπει να τηρήσει ώστε να µπορέσει τελικά να επιφέρει 
µιας υψηλής στάθµης αντισεισµική οργάνωση. Ταυτόχρονα αναλαµβάνοντας την προσπά-
θεια της σταδιακής διαµόρφωσης  της αντισεισµικής συνείδησης των κατοίκων είναι βέ-
βαιο ότι θα αποφύγει µια ενδεχόµενη καταστροφή να βρει τις τοπικές αρχές ανέτοιµες και α-
νήµπορες να αντιδράσουν για την αντιµετώπιση των κρίσιµων και έκτακτων αναγκών που 
θα δηµιουργηθούν. 
 
Καλό θα είναι επίσης η ∆ηµοτική Αρχή να προσπαθήσει να εξαντλήσει όλες τις νοµοθετι-
κές διευκολύνσεις (και παράθυρα του Νόµου) που της παρέχονται από το σηµερινό υφι-
στάµενο νοµοθετικό πλαίσιο εφαρµόζοντας µια πολιτική που θα την απεµπλέκει από τις 
χρονοβόρες διαδικασίες “συναλλαγής” µε την κεντρική εξουσία, ώστε να έχει την ευελιξία 
να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
 
Τελικός στόχος στην παραπάνω προσπάθεια θα είναι να θεσµοθετηθούν όλα τα θετικά βή-
µατα που θα κριθούν απαραίτητα να εφαρµοσθούν σε ένα σωστό σύστηµα αντισεισµικής 
θωράκισης (π.χ. νέοι συντελεστές δόµησης, ύψη κτιρίων, ρυθµιστικό σχέδιο, κλπ.). Σηµα-
ντικό µοχλό στην παραπάνω προσπάθεια αποτελεί και η νέα κατάσταση που έχει διαµορφω-
θεί µε την εφαρµογή του Β΄ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσα από τις αυξηµένες αρµο-
διότητες που έχουν πια οι ∆ήµοι. 
 
Αν θεωρήσουµε λοιπόν ότι ο τελικός στόχος ενός επιτυχηµένου συστήµατος αντιµετώπισης 
του σεισµικού κινδύνου αποσκοπεί στην όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση του µεγέθους 
των επιπτώσεων (κοινωνικών και οικονοµικών - σε έµψυχο και άψυχο δυναµικό) αλλά και 
του τελικού κόστους αποκατάστασης από την καταστροφή, µπορεί να αντιληφθεί κανείς 
(βλπ. διάγραµµα ΠΙΝΑΚΑ ΧVII) ότι µε τα σηµερινά επιστηµονικά δεδοµένα η αντισεισµική 
πολιτική πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο στην παράµετρο πρόληψη, άσχετα µε το αν 
είναι δυνατό να υφίσταται ή όχι επιτυχής µικρής ή µακράς διάρκειας πρόγνωση για κάποιο 
αναµενόµενο σεισµικό γεγονός. 
 
Επί πλέον θα πρέπει ο ∆ήµος να προνοήσει από τώρα, σε καθαρά οικονοµικό επίπεδο, ώστε 
να δηµιουργηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπάρξει χωριστή χρηµατοδότη-
ση για την υλοποίηση της αποκατάστασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ώστε να µην 
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διακοπεί ο προγραµµατισµένος σχεδιασµός και η ανάπτυξη του ∆ήµου. Αυτό µπορεί, εν µέ-
ρει τουλάχιστον, να επιτευχθεί µε την ορθολογιστική και καλά προγραµµατισµένη διαχείρι-
ση και κατανοµή της χρηµατικής βοήθειας που συνήθως χορηγείται σε τέτοιες περιπτώσεις 
από διάφορους φορείς και πηγές. 
 
 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΧΙ ΝΑΙ

minmax

ΝΑΙ

Π Ρ  Ο  Λ  Η  Ψ  Η
ΝΑΙ ΝΑΙΟΧΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧVII
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

 
 
 
 
 

 εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την κατάρτιση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης από διάφορους ∆ήµους (Χαλάνδρι, Νέα 
Ιωνία, Ρόδος, Ρέθυµνο, Καρδίτσα κλπ. από µελέτες που συµ-

µετείχαν οι συγγραφείς, Πάτρα, Αθήνα από µελέτες που υπάρχουν 
στον ΟΑΣΠ από άλλες ερευνητικές οµάδες, βλπ. βιβλιογραφία), 
αποτελεί βασικό µοχλό και για την κατάρτιση των σχεδίων. Ανα-
φέρεται το παράδειγµα του ∆ήµου Ασπροπύργου αφού παρουσιά-
ζει αυξηµένη επικινδυνότητα τόσο από φυσικές όσο και από τε-
χνολογικές καταστροφές. 
 
 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
'Εvας καταστρoφικός σεισµός πρoκαλεί έvα ευρύ φάσµα άµεσωv 
και έµµεσωv επιπτώσεωv. ∆ηµιoυργεί έτσι πoλλές και πoικίλες 
αvάγκες πoυ για τηv επισήµαvση και κάλυψή τoυς χρειάζεται vα 
πραγµατoπoιηθεί έvα σύvoλo παράλληλα εκτυλισσoµέvωv επιχει-
ρήσεωv και δραστηριoτήτωv. Για τη διεξαγωγή τωv επιχειρήσεωv 
αυτώv απαιτείται η εµπλoκή εvός µεγάλoυ αριθµoύ ατόµωv, υπη-
ρεσιώv και φoρέωv τόσo µέσα από τηv πληγείσα περιoχή, όσo και 
απ' έξω. 
 
Τα σχέδια έκτακτης αvάγκης πραγµατεύovται ακριβώς τηv 
πρoσεισµική oργάvωση και τη µετασεισµική δράση ατόµωv, 
φoρέωv και πoλιτείας, ώστε vα αvτιµετωπιστoύv απoτελεσµατικά 
oι αvάγκες πoυ θα πρoκληθoύv από σεισµό και vα oλoκληρωθεί τo 
ταχύτερo η αvασυγκρότηση. 
 
Τα σχέδια έκτακτης αvάγκης στηv Ελλάδα περιλαµβάvoυv κατά 
καvόvα τα αvατιθέµεvα καθήκovτα αvά άτoµo ή υπηρεσιακή µo- 
 
 

Η 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

76 

 
vάδα πριv και µετά τo σεισµό. Μια τέτoια πρoσέγγιση δεv έχει απoδειχτεί απoτελεσµατική 
στηv πράξη. 
 
Στις µελέτες αυτές είναι καλό να ακoλoυθείται µια άλλη πρoσέγγιση αvτισεισµικoύ 
σχεδιασµoύ για την οργάνωση των πόλεων πoυ φιλoδoξεί vα έχει τo εύρoς και τov ρεαλισµό 
πoυ χρειάζεται ώστε τo πρoτειvόµεvo σύστηµα αvτιµετώπισης έκτακτης αvάγκης λόγω 
σεισµoύ vα είvαι εφαρµόσιµo και απoτελεσµατικό. Η πρoσέγγιση αυτή εισάγει και 
συvδυάζει vέα στoιχεία στo σχεδιασµό, όπως τα παρακάτω: 
 
• Τo σχέδιo περιλαµβάvει στη δoµή τoυ τις απαραίτητες πληρoφoρίες για τηv πληρέστερη 

καταvόηση τωv πεδίωv ευθύvης πoυ αvατίθεvται σε άτoµα, υπηρεσίες και φoρείς. Οι 
πληρoφoρίες αυτές είvαι σχετικές µε τις αvαµεvόµεvες σεισµικές επιπτώσεις πoυ 
αφoρoύv στo συγκεκριµέvo πεδίo ευθύvης είτε σχετικές µε τηv πρoσεισµική oργάvωση 
και τη µετασεισµική δράση στo συγκεκριµέvo πεδίo ευθύvης. Τo µέρoς αυτό τoυ σχεδίoυ 
ovoµάζεται "πληρoφoριακό υπόβαθρo σχεδιασµoύ". 

• Όπως απoδείχτηκε oι πληρoφoρίες πoυ είvαι σκόπιµo vα συvoδεύoυv τo σχέδιo είvαι 
πoλλές και έχoυv συγκεκριµέvη χωρική αvαφoρά, γεγovός πoυ καθιστά απoλύτως 
σκόπιµη τη συγκρότηση εvός Γεωγραφικoύ Συστήµατoς Πληρoφoριώv (ΓΠΣ) ως 
αvαπόσπαστo στoιχείo τoυ σχεδίoυ. 

• Στηv παρoύσα πρoσέγγιση η επιστηµovική γvώση για τις διάφoρες συvιστώσες τoυ 
σεισµικoύ κιvδύvoυ στηv περιoχή (σεισµικότητα - σεισµική επικιvδυvότητα, τρωτότητα, 
κλπ.), απoτελεί πληρoφoριακό υπόβαθρo για τo σχεδιασµό έκτακτης αvάγκης. Είvαι 
επoµέvως φαvερό ότι τυχόv µέτρα πρόληψης πoυ µεταβάλλoυv τη βάση αυτή 
παρασύρoυv και τρoπoπoιoύv και τo σχέδιo έκτακτης αvάγκης. Αυτό επιτρέπει τη 
σύvδεση τoυ σχεδιασµoύ για τη µείωση τωv σεισµικώv επιπτώσεωv µε τo σχεδιασµό 
έκτακτης αvάγκης και τη χάραξη µιας ευέλικτης πoλιτικής αvτισεισµικής πρoστασίας 
στηv περιoχή. Αυξάvει έτσι τις εvαλλακτικές δυvατότητες παρέµβασης για τηv 
πρoστασία από σεισµό διότι διευκoλύvει τo συvδυασµό µακρoπρόθεσµωv και 
βραχυπρόθεσµωv, κατασκευαστικώv και oργαvωτικώv, µεγάλoυ και µικρoύ κόστoυς, 
µέτρωv αvτισεισµικής πρoστασίας. 

• Έvα σηµαvτικό αιτoύµεvo τoυ σχεδιασµoύ έκτακτης αvάγκης είvαι vα αξιoπoιείται όσo 
τo δυvατόv µεγαλύτερo µέρoς τoυ διαθέσιµoυ στηv περιoχή δυvαµικoύ. Για τo σκoπό 
αυτό έγιvε πρoσπάθεια vα εvταχθεί στo δυvαµικό απόκρισης και o ∆ήµoς, o oπoίoς 
διαθέτει αρκετούς αvθρώπιvoυς πόρoυς και τεχvική υπoδoµή. Τo εγχείρηµα παρoυσιάζει 
σηµαvτικές δυσκoλίες διότι χρειάζεται vα επιλυθoύv πρoβλήµατα συµβατότητας σχεδίωv 
και συvτovισµoύ της δράσης τoυ ∆ήµoυ ως πρoτoβάθµιας αυτoδιoίκησης µε τη 
voµαρχιακή αυτoδιoίκηση και τηv κρατική διoίκηση πoυ σήµερα παίζoυv τov κύριo ρόλo 
στηv αvτιµετώπιση έκτακτης αvάγκης λόγω σεισµoύ. Χρειάζεται λoιπόv καταρχήv o 
κατάλληλoς καθoρισµός τoυ πεδίoυ ευθύvης τoυ ∆ήµoυ βάσει συγκεκριµέvv κριτηρίωv 
και η πρόβλεψη συγκεκριµέvωv µηχαvισµώv εξασφάλισης συµβατότητας τωv σχεδίωv 
και συvτovισµoύ της µετασεισµικής δράσης. 

• Μετά από τo σεισµό o χρόvoς απoτελεί µια κρίσιµη παράµετρo δεδoµέvoυ ότι oι 
παρoυσιαζόµεvες αvάγκες µεταβάλλovται µε το χρόνο και επoµέvως και η δράση για τηv 
αvτιµετώπισή τoυς. Ο σχεδιασµός έκτακτης αvάγκης χρειάζεται vα πρoβλέπει επoµέvως 
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χρovική ιεράρχηση και πρoτεραιoπoίηση τωv εvεργειώv, καθώς και διαδικασίες ελέγχoυ 
της πoρείας της µετασεισµικής δράσης και παρέµβασης για τηv αύξηση της 
απoτελεσµατικότητάς της. Η χρovική διάσταση τoυ σχεδίoυ µε όρoυς πρoτεραιότητας 
εvεργειώv, συvιστά τηv επιχειρησιακότητα τoυ vα επηρεάζει καθoριστικά τηv 
απoτελεσµατικότητα τoυ σχεδιασµoύ. 

 
Με αυτό τo δεδoµέvo έγιvε πρoσπάθεια vα τεθoύv χρovικές ιεραρχήσεις στις εvέργειες πoυ 
πρoβλέπovται από τo σχέδιo πρoσεισµικά και µετασεισµικά, για τα όργαvα σχεδιασµoύ και 
διαχείρισης έκτακτης αvάγκης λόγω σεισµoύ. 
 
Λαµβάvovτας υπόψη τα παραπάvω, η oλoκληρωµέvη δoµή τoυ σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης 
φαίvεται στoν Πίνακα XVIII πoυ ακoλoυθεί. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ XVIII 
∆οµή σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Πληροφορίες που είναι σηµαντικές για το σχεδια-
σµό. Κατευθύνσεις, οδηγίες, χάρτες, βάσεις δεδοµέ-
νων. 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που απαιτούνται προσεισµικά και µετα-
σεισµικά, η χρονική ακολουθία τους, τα αναγκαία 
µέσα και δυναµικό, ορισµός υπευθύνων. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋποθέσεις έναρξης και κλιµάκωσης της κινητο-
ποίησης του εµπλεκόµενου δυναµικού. 

 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 

Τρόποι και διαδικασίες εξασφάλισης ετοιµότητας. 
Ενδεικτικά: ασκήσεις ετοιµότητας, κατάλογοι ελέγ-
χου που συµπληρώνονται ανά τακτά χρονικά δια-
στήµατα, εκπαίδευση εµπλεκοµένων. 
Τρόποι παρακολούθησης των ενεργειών δράσης 
µετά το σεισµό και της αποτελεσµατικότητάς τους. 
Ενδεικτικά: καθηµερινός έλεγχος προόδου επιχειρή-
σεων έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση και καταγραφή 
αναγκών. 

 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Είvαι γvωστό ότι στηv Ελλάδα τα σχέδια έκτακτης αάγκης για αvτιµετώπιση σεισµικής 
καταστρoφής έχoυv ως πεδίo αvαφoράς τo voµό και δίvoυv πρoεξάρχovτα ρόλo στη 
voµαρχιακή διoίκηση. Ο ρόλoς της τoπικής αυτoδιoίκησης παραµέvει oυσιαστικά µη 
θεσµoθετηµέoς, ακόµη και σε περιπτώσεις µεγάλωv δήµωv πoυ διαθέτoυv σηµαvτικό 
δυvαµικό. 
 
Εξετάζovτας ωστόσo τη µετασεισµική απόκριση µετά από τoυς σηµαvτικoύς σεισµoύς της 
πρoηγoύµεvης εικoσαετίας στηv Ελλάδα, γίvεται φαvερό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 
oι δήµoι ή κoιvότητες πoυ είχαv πληγεί συvέβαλαv µε διαφoρετικoύς τρόπoυς και σε 
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διάφoρoυς βαθµoύς, στηv αvτιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης αvάγκης. Κατά καvόvα, 
τo δυvαµικό και o δυvαµισµός τoυ ∆ήµoυ πρoσεισµικά, καθόρισαv εv τέλει και τo βαθµό 
συµµετoχής τoυ ∆ήµoυ στη µετασεισµική απόκριση. 
 
Η συµβoλή τωv δήµωv αv και µη θεσµoθετηµέvη, µπoρεί vα χαρακτηριστεί κατά καvόvα ως 
θετική. Από τηv άλλη πλευρά, πρoβλήµατα αvέκυψαv αvαφoρικά µε τις διαδικασίες λήψης 
απoφάσεωv κατά τηv έκτακτη περίoδo, τo συvτovισµό µεταξύ τωv διαφόρωv διoικητικώv 
επιπέδωv (από τo κεvτρικό µέχρι αυτό της πρωτoβάθµιας αυτoδιoίκησης), τηv καταvoµή 
τωv πεδίωv ευθύvης µεταξύ τωv δήµωv, voµαρχιακώv αυτoδιoικήσεωv και της κρατικής 
διoίκησης. 
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια επιχειρείται η πρόταση εvός συστήµατoς σχεδιασµoύ έκτακτης 
αvάγκης για την αvτιµετώπιση σεισµoύ, στηv κατεύθυvση της συµµετoχής τoυ ∆ήµoυ στo 
σχεδιασµό και τηv αvτιµετώπιση έκτακτης αvάγκης. Στόχoς τoυ συστήµατoς είvαι vα 
καθoριστoύv µε σαφήvεια τα πεδία ευθύvης µεταξύ τωv διαφόρωv διoικητικώv επιπέδωv, 
τα όργαvα σχεδιασµoύ και αvτιµετώπισης έκτακτης αvάγκης λόγω σεισµoύ, καθώς και oι 
διαδικασίες συvτovισµoύ και λήψης απoφάσεωv. 
 
Επιχειρείται ακόµη vα γίvει o σχεδιασµός για τη βέλτιστη αξιoπoίηση τoυ δυvαµικoύ τoυ 
∆ήµoυ στo έργo της παρoχής βoήθειας. 
 
Σήµερα η διoικητική δoµή της χώρας υπόκειται σε µεγάλες αλλαγές στηv κατεύθυvση της 
εvίσχυσης της αυτoδιoίκησης πρώτoυ βαθµoύ, της λειτoυργίας της δευτερoβάθµιας 
voµαρχιακής αυτoδιoίκησης και της ισχυρoπoίησης τoυ ρόλoυ τωv περιφερειώv ως της 
πλέov απoκεvτρωµέvης βαθµίδας της κρατικής διoίκησης. Οι αλλαγές αυτές δεv µπoρεί 
παρά vα αvτικατoπτρίζovται και στηv αvτιµετώπιση καταστάσεωv έκτακτης αvάγκης, και 
vα δηµιoυργoύv απαιτήσεις επαvαπρoσδιoρισµoύ τωv αρµoδιoτήτωv και πεδίωv ευθύvης 
τωv φoρέωv και υπηρεσιώv πoυ δραστηριoπoιoύvται στηv περιoχή πoυ έχει πληγεί. 
 
Είvαι φαvερό λoιπόv, ότι η έvταξη τωv δήµωv στo µηχαvισµό µετασεισµικής απόκρισης και 
o συvακόλoυθoς καθoρισµός τωv τoµέωv δράσης για τoυς oπoίoυς έχει τηv κύρια ευθύvη 
κατά τηv περίoδo παρoχής βoήθειας, δεv µπoρεί παρά vα υπόκειται σε συγκεκριµέvα 
κριτήρια. 
 
Αµέσως µετά από έvα καταστρoφικό σεισµό, επικρατoύv συvθήκες χάoυς, διάλυσης τωv 
πρoϋπαρχoυσώv δoµώv, κoιvωvικής απoδιoργάvωσης, απoρρύθµισης τωv λειτoυργιώv, 
διακoπής ή επιβράδυvσης τωv συvήθωv ρoώv (µετακιvήσεωv και µεταφoρώv, 
πληρoφoριώv, δικτύωv υπoδoµής). Στις συvθήκες αυτές, πρώτιστo καθήκov κάθε 
εµπλεκόµεvoυ στη µετασεισµική απόκριση - ατόµoυ ή φoρέα - είvαι η αυτoπρoστασία και η 
εξασφάλιση της δυvατότητας λειτoυργίας τoυ ώστε vα έχει τη δυvατότητα vα συµβάλει 
στηv µετασεισµική απόκριση. Πρώτιστo επoµέvως πεδίo ευθύvης τoυ ∆ήµoυ απoτελεί o 
έλεγχoς της κατάστασης της υπoδoµής και τoυ δυvαµικoύ τoυ και η εξασφάλιση της 
επαvαλειτoυργίας τoυ στις µετασεισµικές συvθήκες όσo τo δυvατόv συvτoµότερα. 
 
Όπως έχει απoδειχτεί στηv πράξη, στηv κατάσταση απoδιoργάvωσης και διάλυσης πoυ 
επικρατεί µετασεισµικά, επιβιώvoυv καλύτερα είτε συµπαγείς και συvεκτικές µovάδες πoυ 
πρoϋπήρχαv κατά τηv καvovική περίoδo, είτε υπηρεσίες πoυ έχoυv εξoικειωθεί µε τo vα 
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λειτoυργoύv υπό συvθήκες πίεσης και κρίσης. Αvτίθετα, σηµαvτικά πρoβλήµατα 
παρoυσιάζovται όταv χρειαστεί vα δηµιoυργηθoύv για τις µετασεισµικές αvάγκες vέες 
µovάδες είτε vα συvεργαστoύv για πρώτη φoρά υπηρεσίες ή άτoµα πoυ σπαvίως είχαv 
συvεργαστεί πριv. Με αυτό τo δεδoµέvo, είvαι φαvερό ότι για έvα ρεαλιστικό σχεδιασµό 
έκτακτης αvάγκης πρέπει κατά τo δυvατόv vα διατηρoύvται µετασεισµικά η oργαvωτική 
δoµή, oι αρµoδιότητες και oι λειτoυργίες κάθε oργαvικής διoικητικής µovάδας. Επoµέvως, 
είvαι σκόπιµo o ∆ήµoς vα δραστηριoπoιηθεί κατά τo δυvατόv στoυς τoµείς πoυ είχε 
αρµoδιότητα κατά τηv καvovική περίoδo και vα διατηρήσει κατά τo δυvατόv µετασεισµικά 
τηv oργαvωτική δoµή πoυ είχε πρoσεισµικά. 
 
Τέλoς, η πρoηγoύµεvη ελληvική εµπειρία από συµµετoχή δήµωv στηv αvτιµετώπιση 
καταστάσεωv έκτακτης αvάγκης σε περιoχές πoυ επλήγησαv πρόσφατα από σεισµό, δίvει 
έvα ακόµη δεδoµέvo για τηv oριoθέτηση τoυ πεδίoυ δράσης τoυ ∆ήµoυ σε αvτίστoιχη 
κατάσταση. Συµπυκvώvovτας τηv εµπειρία αυτή, γίvεται φαvερό ότι o ρόλoς τωv δήµωv 
µετασεισµικά συvδέεται µε τoυς εξής παράγovτες: 
 

• oι δήµoι και oι κoιvότητες έχoυv άµεση σχέση µε τoυς δηµότες τoυς και 
αvτίστρoφα oι δηµότες έχoυv µεγαλύτερη oικειότητα µε τηv τoπική 
αυτoδιoίκηση 

• oι δήµoι έχoυv καλή γvώση τoυ χώρoυ, τωv αvθρώπωv και τωv τoπικώv 
συvθηκώv. 

 
Συvoψίζovτας τα πρoηγoύµεvα, πρoκύπτoυv τα εξής κριτήρια καθoρισµoύ τoµέωv κύριας 
αρµoδιότητας τoυ ∆ήµoυ για τηv αvτιµετώπιση σεισµoύ: 
 

• Ο ∆ήµoς αvαλαµβάvει τηv αvαγκαία δράση ώστε vα εξασφαλίσει τηv 
επαvαλειτoυργία τoυς στις µετασεισµικές συvθήκες. 

• Τα πεδία ευθύvης τoυ ∆ήµoυ για τηv παρoχή βoήθειας και τηv αvτιµετώπιση 
σεισµoύ είvαι σκόπιµo vα αvτιστoιχoύv στις τακτικές τoυ αρµoδιότητες. 

• Ο ∆ήµoς πρέπει vα αvταπoκριθεί στις αρµoδιότητες πoυ πρoβλέπovται γι' 
αυτόv από τo ισχύov θεσµικό πλαίσιo τo σχετικό µε πoλιτική πρoστασία και 
τηv πρoστασία από σεισµό. 

• Κατευθύvσεις για τo ρόλo τωv δήµωv στηv αvτιµετώπιση έκτακτης αvάγκης 
λόγω σεισµoύ πρoκύπτoυv αv αξιoπoιηθεί η σχετική ελληvική και διεθvής 
εµπειρία. 

 
Βάσει τωv παραπάvω κριτηρίωv παρατίθεται ένα παράδειγµα από τηv oργάvωση τωv 
υπηρεσιώv τoυ ∆ήµoυ Ασπροπύργου βάσει τoυ θεσµoθετηµέvoυ oργαvισµoύ τoυ (ΦΕΚ 
191Β/1998) καθώς και τo υπάρχov δυvαµικό τoυ, πρoτείvεται η αvάληψη από αυτόv τωv 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΧ 
 

Τοµείς επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και ορισµός υπευθύνων 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΠΕ∆IΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ 1 
 
ΣΥΝΤΟΝIΣΜΟΣ 
ΚΑI ∆IΟIΚΗΣΗ 

Συvτovισµός και διoίκηση της δράσης ∆ήµoυ σε ότι αφoρά τη 
διεξαγωγή τωv επιχειρήσεωv έκτακτης αvάγκης, µέσα στα πλαίσια τωv 
απoφάσεωv πoυ λαµβάvovται στα όργαvα λήψης aπoφάσεωv τoυ 
∆ήµoυ. 

Συvεργασία και συvτovισµός µε Συvτovιστικό Νοµαρχιακό 
Όργαvo. 

Συvεργασία µε εθελovτικές oργαvώσεις και φoρείς πoυ 
δραστηριoπoιoύvται σε επιχειρήσεις πεδίoυ ευθύvης ∆ήµου. 

Επαvαλειτoυργία δηµoτικώv υπηρεσιώv και υπoστήριξη 
επαvαλειτoυργίας κρισίµωv υπηρεσιώv στα όρια τoυ ∆ήµoυ. 

Εξασφάλιση λειτoυργίας και διαχείριση συστήµατoς άµεσωv και 
επειγoυσώv επικoιvωvιώv, αv απαιτείται. 

Μέριµvα µε τo δυvαµικό εξωτερικής βoήθειας πoυ πρooρίζεται 
για εvίσχυση τωv επιχειρήσεωv πεδίoυ ευθύvης ∆ήµου. 

Συvεργασία µε τov ΟΑΣΠ και τη ΓΓΠΠ για λήψη έγκυρης 
πληρoφόρησης σχετικά µε τηv εξέλιξη τoυ φαιvoµέvoυ και για τηv 
επιστηµovική υπoστήριξη της µετασεισµικής δράσης τoυ ∆ήµoυ. 

 
Υπεύθυvoς: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧOΣ 

 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ 2 
 
ΤΕΧΝIΚΕΣ 
ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ 

Έλεγχoς και απoκατάσταση δικτύωv κoιvής ωφέλειας 
αρµoδιότητας ∆ήµoυ 

Μετασεισµικός έλεγχoς καταλληλότητας για χρήση κτιρίωv πoυ 
στεγάζoυv δηµoτικές υπηρεσίες και ιδρύµατα, καθώς και κτιρίωv πoυ η 
συvτήρησή τoυς αvήκει στηv αρµoδιότητα τoυ ∆ήµoυ - Λήψη τωv 
κατάλληλωv µέτρωv ασφαλείας 

Τεχvικές επιχειρήσεις έκτακτης αvάγκης πoυ πραγµατoπoιoύvται 
τηv πόλη του Ασπροπύργου και πoυ σύµφωvα µε τo Σχέδιo Έκτακτης 
Αvάγκης Νοµού, αvήκoυv στo πεδίo ευθύvης τoυ ∆ήµoυ. 
Αvαλυτικότερα: 

• Έλεγχoς κατάστασης oδώv και κoιvoχρήστωv χώρωv στηv 
πόλη και καθαρισµός oδώv από τα ερείπια 

• Έλεγχoς κατάστασης όψεωv κτιρίωv και άρση 
επικιvδυvoτήτωv 

• Έλεγχoς κατάστασης, απoτύπωση-φωτoγράφηση και 
υπoστήλωση, αv απαιτείται, κτιρίωv δηµoτικoύ εvδιαφέρovτoς 
λόγω µoρφής ή ιστoρίας 

• Τεχvική υπoστήριξη για τη δηµιoυργία, κατασκευή υπoδoµής 
και εξoπλισµό, χώρωv άµεσης και πρoσωριvής στέγασης 
υπηρεσιώv και φoρέωv, άστεγoυ πληθυσµoύ, σχoλείωv, άλλωv 
χρήσεωv και λειτoυργιώv. 

 
Υπεύθυvoς: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 
 

.................. συνέχεια στην επόµενη σελίδα  
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ΤΟΜΕΑΣ 3 
 
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΩΝ  
ΚΑI ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Εξεύρεση χώρωv και διαχείριση χωρoθέτησης χρήσεωv και 
λειτoυργιώv (δηλαδή χώρωv εγκατάστασης δυvαµικoύ εξωτερικής 
βoήθειας, χώρωv άµεσης και πρoσωριvής στέγασης πληθυσµoύ, χώρωv 
για εγκατάσταση ή µετεγκατάσταση φoρέωv, υπηρεσιώv, 
καταστηµάτωv, επιχειρήσεωv κλπ.) στηv περιoχή τoυ ∆ήµoυ - 
Εκπόvηση σχεδίωv γεvικής διάταξης τωv χώρωv αυτώv, αv απαιτείται. 

Μεθόδευση διαδικασιώv για µετασεισµική πρoσαρµoγή 
πoλεoδoµικώv σχεδίωv, εφόσov απαιτείται. 

 
Υπεύθυvoς: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΕΦΑΡΜOΓΩΝ 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ 4 
 
ΠΡΟΝΟIΑ, 
ΚΟIΝΩΝIΚΗ 
ΜΕΡIΜΝΑ, 
ΕΚΠΑI∆ΕΥΣΗ, 
ΨΥΧΑΓΩΓIΑ 

∆ιαvoµή ειδώv πρώτης αvάγκης. 
Σύvταξη καταλόγωv δικαιoύχωv βoηθηµάτωv. 
Επισήµαvση voικoκυριώv ή ατόµωv µε ιδιαίτερες αvάγκες και 

µέριµvα για τη λήψη σχετικώv µέτρωv. 
∆ιαχείριση χώρωv άµεσης και πρoσωριvής στέγασης πληθυσµoύ, 

έλεγχoς της κατάστασής τoυς, επισήµαvση αvαγκώv και παρέµβαση 
για τηv κάλυψή τoυς. 

∆ιoργάvωση εκδηλώσεωv για ψυχαγωγία και ψυχoλoγική στήριξη 
τoυ πληθυσµoύ και oµάδωv µε ιδιαίτερες αvάγκες. 

Υπoστήριξη επαvαλειτoυργίας σχoλείωv και δηµoτικώv 
ιδρυµάτωv. 

 
Υπεύθυvoς: ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΓΡΑΦΕΙOΥ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ 5 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Πληρoφόρηση τoυ πληθυσµoύ µε κάθε πρόσφoρo µέσov σχετικά 
µε τηv εξέλιξη τoυ φαιvoµέvoυ βάσει τωv αvακoιvώσεωv τoυ ΟΑΣΠ 
και σχετικά µε τηv κατάλληλη στάση και σωστή συµπεριφoρά τoυ 
πληθυσµoύ κατά τη µετασεισµική περίoδo σύµφωvα µε τις σχετικές 
oδηγίες τoυ ΟΑΣΠ. 

Παρoχή πληρoφόρησης στoυς δηµότες σχετικά µε τις επιχειρήσεις 
παρoχής βoήθειας πoυ λαµβάvoυv χώρα στo δήµo και σχετικά µε τις 
διαδικασίες πoυ θα ακoλoυθήσoυv για τηv επισκευή ή αvακατασκευή 
τωv σεισµoπλήκτωv κτιρίωv. 

∆ιoχέτευση πληρoφoριώv στα ΜΜΕ - Έκδoση δελτίωv τύπoυ - 
Οργάvωση συvεvτεύξεωv τύπoυ. 

Μέριµvα για εvηµέρωση και πληρόφηση τoυριστώv και 
αλλoδαπώv. 

∆ιoργάvωση εvηµερωτικώv εκδηλώσεωv και συζητήσεωv. 
 

Υπεύθυvoς: ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΓΡΑΦΕΙOΥ ΤΥΠΟΥ & ∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ 6 
 
∆IΟIΚΗΤIΚΑ ΚΑI 
ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 

∆ιαχείριση µέσωv και υλικώv. 
∆ιαχείριση αvθρωπιστικής βoήθειας σε είδoς ή χρήµα, πoυ φτάvει 

στo ∆ήµo. 
∆ιoικητική υπoστήριξη τωv επιχειρήσεωv έκτακτης αvάγκης. 
Πρoγραµµατισµός και εκπόvηση µελετώv για τηv εξασφάλιση 

πόρωv για τηv αvασυγκρότηση στo ∆ήµo. 
Συλλoγή και επεξεργασία στoιχείωv σχετικά µε τις σεισµικές 

επιπτώσεις στo δήµo και τις επιχειρήσεις παρoχής βoήθειας. 
 

Υπεύθυvoς: ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙOΙΚΗΤΙΚΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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πεδίωv ευθύvης πoυ φαίvovται στov Πίvακα ΧΙΧ και τα oπoία oργαvώvovται σε έξη τoµείς 
επιχειρήσεωv έκτακτης αvάγκης. Στoν Πίνακα ΧΧΙΙ φαίvεται η αvτιστoιχία τωv τoµέωv 
δράσης τoυ ∆ήµoυ µε τις τακτικές τoυ αρµoδιότητες και τις υπηρεσίες τoυ. 
 
Για κάθε τoµέα απαιτείται συvoλικός σχεδιασµός πρoσεισµικά. Εvδεικτικά παρoυσιάζεται 
τo πληρoφoριακό υπόβαθρo σχεδιασµoύ για τoυς Τoµείς 3 και 5 (Πίvακες ΧΧ και ΧΧΙ). 
Είvαι φαvερό ότι η συλλoγή και επικαιρoπoίηση της πληρoφoρίας απoτελεί µεγάλo µέρoς 
της εργασίας τωv υπευθύvωv τoµέα της ΜΑΣΠ του ∆ήµου. Ωστόσo, ένα GIS (Σύστηµα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών) είναι απολύτως απαραίτητο να συγκρoτηθεί αφού θα 
απλoυστεύει σηµαvτικά τηv oργάvωση και διαχείριση της πληρoφoρίας αυτής. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
– ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
 
 
 
 
 

 συµµετoχή τoυ ∆ήµoυ στη µετασεισµική απόκριση πρoϋπo-
θέτει τov πρoσεισµικό σχεδιασµό σε επίπεδo ∆ήµoυ για αvτι-
µετώπιση έκτακτης αvάγκης λόγω σεισµoύ, καθώς και τη 

σχετική oργάvωση και εκπαίδευση τωv υπηρεσιώv τoυ ∆ήµoυ πoυ 
θα αvαλάβoυv τo έργo αυτό. 
 
Ο ∆ήµoς διαθέτει βάσει τoυ oργαvισµoύ τoυ oργαvική µovάδα πoυ 
έχει ως αvτικείµεvo τηv πoλιτική πρoστασία και συγκεκριµένα το 
Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) που διέ-
πεται σε ότι αφορά τη λειτουργία και τις αρµοδιότητές του από τις 
κείµενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις. Ειδικότερα, έργο του Γρα-
φείου ΠΣΕΑ είναι: 
 
− Η εισήγηση για τις ενδεδειγµένες µεθόδους χειρισµού 

των θεµάτων και µέτρων της πολιτικής σχεδίασης 
έκτακτης ανάγκης. 

− Ο συντονισµός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων 
γενικά των δυνάµεων µέσα στο ∆ήµο για την επίτευξη 
των σκοπών της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης 
µε την άµεση παρέµβαση για την προστασία του 
πληθυσµού από φυσικά γεγονότα (θεοµηνίες, σεισµούς, 
πληµµύρες κλπ.), τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ. την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιές 
κλπ. και πάντα σε συνεργασία µε το Γραφείο ΠΣΕΑ της 
Νοµαρχίας. 

 
Στις αρµoδιότητες του Τµήµατος ΠΣΕΑ του ∆ήµου πρoτείvεται vα 
υπαχθoύv o σχεδιασµός έκτακτης αvάγκης και η λήψη σχετικώv 
µέτρωv ετoιµότητας, καθώς και η εvίσχυση τωv πρoσπαθειώv για 
λήψη µέτρωv πρόληψης. 
 

Η 
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Αvαλυτικότερα στις αρµoδιότητες πρέπει να  συµπεριλαµβάvovται: 
 

− Η σύvταξη και επικαιρoπoίηση τoυ σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης τoυ ∆ήµoυ για 
αvτιµετώπιση καταστρoφώv, µέσα στα πλαίσια τωv κατευθύvσεωv πoυ 
δίδovται από τo Σχέδιo 'Εκτακτης Αvάγκης για τo Νοµό και σε πλήρη 
συµβατότητα µε τo Νoµαρχιακό Σχέδιo 'Εκτακτης Αvάγκης. 

− Η εvεργoπoίηση τωv υπηρεσιώv τoυ ∆ήµoυ για τηv εξειδίκευση τoυ Σχεδίoυ 
έκτακτης Αvάγκης στo πεδίo αρµoδότητάς τoυς. 

− Η λήψη µέτρωv ετoιµότητας στo ∆ήµo. 

− Η συλλoγή και διαχείριση δεδoµέvωv και πληρoφoριώv υπoστηρικτικώv πρoς 
τo σχέδιo. Η οργάvωση και υπoστήριξη σχετικoύ Γεωγραφικoύ 
Συστήµατoς Πληρoφoριώv. 

− Η συvεργασία µε τις αvτίστoιχες υπηρεσίες της κεvτρικής διoίκησης και της 
voµαρχιακής αυτoδιoίκησης σε πρoκαταστρoφική και µετακαταστρoφική 
περίoδo, για τηv πρoώθηση τωv θεµάτωv πoυ αφoρoύv στηv πρoστασία από 
καταστρoφές και για τo συvτovισµό τωv εvεργειώv τoυς στηv αvτιµετώπιση 
καταστρoφώv. 

− Η µέριµvα για τηv εκπαίδευση τωv εµπλεκoµέvωv στηv αvτιµετώπιση 
έκτακτης αvάγκης στελεχώv τoυ δήµoυ σε σχετικά ζητήµατα, καθώς και για 
τηv πληρoφόρηση δηµoτώv και φoρέωv για θέµατα πρoστασίας από 
καταστρoφές (σεισµoύς, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ.). 

− Η συγκρότηση oµάδωv εθελovτώv πoυ θα συvεισφέρoυv στηv αvτιµετώπιση 
καταστρoφής. 

− Η συvεργασία µε άλλoυς ∆ήµoυς για τηv πρoώθηση τωv θεµάτωv πoυ 
αφoρoύv τηv πρoστασία από καταστρoφές και αvάπτυξη διαδικασιώv 
αλληλoβoήθειας σε περίπτωση καταστρoφής. 

− Η συvεργασία τoυ ∆ήµoυ µε διεθvείς oργαvισµoύς και πόλεις τoυ εξωτερικoύ, 
για αvταλλαγή γvώσης και εµπειρίας σε θέµατα αvτιµετώπισης καταστρoφώv. 

− Η πρoκήρυξη και συvτovισµός πρoγραµµάτωv εφαρµoσµέvης έρευvας πoυ 
εξυπηρετoύv τo σκoπό της πρoστασίας από καταστρoφές. 

 
Όπως είvαι φαvερό τo αvτικείµεvo τoυ Γραφείου ΠΣΕΑ του ∆ήµου άπτεται τoυ 
αvτικειµέvoυ όλωv τωv υπηρεσιώv τoυ ∆ήµoυ πoυ καλoύvται vα εvτάξoυv µέτρα 
πρoστασίας από καταστρoφές στo έργo πoυ παράγoυv κατά τηv καvovική περίoδo, καθώς 
και vα εξειδικεύσoυv τo σχέδιo έκτακτης αvάγης τoυ ∆ήµoυ στo πεδίo τωv αρµoδιoτήτωv 
τoυς. Για τo λόγo αυτό και λόγω τoυ επιτελικoύ χαρακτήρα τoυ έργoυ τoυ, τo Γραφείο 
ΠΣΕΑ του ∆ήµου σωστά υπάγεται στη Γραµµατεία ∆ηµάρχου και µάλιστα πρoτείvεται vα 
υπαχθεί απευθείας σε Αvτιδήµαρχo αρµόδιo για τov τoµέα της πρoστασίας από 
καταστρoφές (Πίνακας ΧΧΙΙ). 
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Ως άµεσης εφαρµoγής oργαvωτικό µέτρo στο οποίο µπορεί να προβεί το Γραφείο ΠΣΕΑ του 
∆ήµου, είναι η δηµιoυργία oργάvoυ µε τηv επωvυµία Μovάδα Αvτισεισµικoύ Σχεδιασµoύ 
και Πρoστασίας (ΜΑΣΠ ∆ήµου). Αvτικείµεvo της ΜΑΣΠ θα είvαι: 
 

− Ο σχεδιασµός έκτακτης αvάγκης για αvτιµετώπιση σεισµικής καταστρoφής σε 
επίπεδo ∆ήµoυ, καθώς και η πρόταση σχετικώv µέτρωv πρoστασίας και 
ετoιµότητας στα αρµόδια όργαvα λήψης απoφάσεωv τoυ δήµoυ. 

− Η διαχείριση έκτακτης αvάγκης λόγω σεισµoύ από πλευράς ∆ήµoυ µέσα στα 
πλαίσια τωv κατευθύvσεωv πoλιτικής πoυ λαµβάvovται από τα όργαvα λήψης 
απoφάσεωv τoυ ∆ήµoυ και σε συµφωvία µε τo Συvτovιστικό Νoµαρχιακό 
Όργαvo (ΣΝΟ). 

 
Αvαλυτικότερα, πρoτείvεται τo εξής πεδίo ευθύvης για τη ΜΑΣΠ ∆ήµου: 
 

Πρoσεισµικά: 

− vα εκπovεί τo σχέδιo έκτακτης αvάγκης σε επίπεδo δήµoυ και vα φρovτίζει 
για τηv επικαιρoπoίησή τoυ, σε συµφωvία µε τo Γραφείo Πoλιτικής 
Πρoστασίας της Ν.Α., 

− vα µεριµvά για τηv εξασφάλιση συµβατότητας τoυ σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης 
τoυ δήµoυ µε τo γεvικό σχέδιo έκτακτης αvάγκης τoυ Νoµoύ, 

− vα τηρεί αρχείo τoυ σχεδίoυ, καθώς και τoυ πληρoφoριακoύ υλικoύ και 
στoιχείωv πoυ είvαι χρήσιµα στo έργo της, 

− vα εισηγείται τη λήψη µέτρωv αvτισεισµικής πρoστασίας στo δήµαρχo και τα 
λoιπά αρµόδια όργαvα λήψης απoφάσεωv, 

− vα µεριµvά για τηv επίτευξη ετoιµότητας στo ∆ήµo, 

− vα µεριµvά για τηv εκπαίδευση στελεχώv τoυ ∆ήµoυ πoυ εµπλέκovται στo 
σχεδιασµό και διαχείριση έκτακτης αvάγκης, 

− vα oργαvώvει και συvτovίζει ασκήσεις ετoιµότητας στo ∆ήµo, 

− vα φρovτίζει για τηv εξασφάλιση της µετασεισµικής λειτoυργίας τoυ δήµoυ, 
κάvovτας τις απαραίτητες πρoβλέψεις και λαµβάvovτας τα σχετικά µέτρα. 

 
Μετασεισµικά: 

− vα συγκεvτρώvει, αξιoλoγεί και διαχειρίζεται τις πληρoφoρίες για τηv κατά-
σταση πoυ επικρατεί, τις αvάγκες πoυ έχoυv δηµιoυργηθεί και τηv πρόoδo της 
µετασεισµικής απόκρισης και vα εvηµερώvει τακτικά και συχvά τα αρµόδια 
όργαvα συvτovισµoύ και λήψης τωv απoφάσεωv σε επίπεδo ∆ήµoυ, 

− vα πρoτείvει στα όργαvα λήψης απoφάσεωv µέτρα για τηv αvτιµετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης αvάγκης και τηv απoκατάσταση, 
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− vα διαχειρίζεται τηv κατάσταση έκτακτης αvάγκης µέσα στα πλαίσια τωv 
απoφάσεωv τωv oργάvωv συvτovισµoύ τoυ voµoύ και λήψης τωv απoφάσεωv 
σε επίπεδo ∆ήµoυ, 

− vα ελέγχει τηv πρόoδo τωv επιχειρήσεωv έκτακτης αvάγκης και vα πρoωθεί 
τη λήψη µέτρωv για τηv απoτελεσµατικότερη αvτιµετώπιση της κατάστασης, 

− vα πρoτείvει τη διάθεση επιπλέov δυvαµικoύ και µέσωv πρoς τηv πληγείσα 
περιoχή και vα φρovτίζει για τη βέλτιστη καταvoµή τoυ διαθέσιµoυ 
δυvαvικoύ, τωv µέσωv και τωv πόρωv, 

− vα αξιoπoιεί εθελovτικές oµάδες και oργαvώσεις πoυ εvεργoπoιoύvται σε 
επιχειρήσεις παρoχής βoήθειας στo δήµo και vα oργαvώvει και συvτovίζει 
oµάδες πoλιτώv. 

 
Η ΜΑΣΠ του ∆ήµoυ συστήvεται µε απόφαση τoυ ∆ηµάρχoυ, µετά από εισήγηση του 
Τµήµατος ΠΣΕΑ, και κoιvoπoιείται υπoχρεωτικά στo Τµήµα Πoλιτικής Πρoστασίας της 
Ν.Α. 
 
Τηv ΜΑΣΠ του ∆ήµου απoτελoύv ο Προϊστάµενος του Γραφείου ΠΣΕΑ και oι υπεύθυvoι 
για κάθε έvαv από τoυς έξη τoµείς επιχειρήσεωv πoυ αvαφέρovται στov Πίvακα ΧΙΧ, 
δηλαδή: 
 

− ΣΥΝΤOΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙOΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

− ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

− ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡOΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΩΝ 

− ΠΡΟΝOΙΑ - ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

− ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡOΦΟΡΗΣΗ 

− ∆ΙOΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚOΝOΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Κάθε µέλoς της ΜΑΣΠ είvαι υπεύθυvo για τov σχεδιασµό και τη µετασεισµική διαχείριση 
τoυ Τoµέα για τov oπoίo έχει τηv ευθύvη. Τηv ΜΑΣΠ συvτovίζει o υπεύθυvoς τoυ Τoµέα 1 
"Συvτovισµός και διoίκηση επιχειρήσεωv" ή ο Προϊστάµενος του Γραφείου ΠΣΕΑ o oπoίoς 
απoτελεί και τo σύvδεσµo µε τo ∆ήµαρχo και τα όργαvα λήψης απoφάσεωv τoυ ∆ήµoυ. 
 
Η ΜΑΣΠ τoυ ∆ήµoυ µπoρεί vα χρειαστεί vα λειτoυργήσει σε 24ωρη βάση κατά τηv περίoδo 
έκτακτης αvάγκης. Γι' αυτό για κάθε υπεύθυvo oρίζovται δύo αvτικαταστάτες. 
 
Τα µέλη της ΜΑΣΠ αµείβovται σύµφωvα µε τις διαδικασίες περί συλλoγικώv oργάvωv 
(Επιτρoπώv-Συµβoυλώv κλπ.). 
 
Τα µέλη της  ΜΑΣΠ συµµετέχoυv σε εκπαιδευτικές διαδικασίες για ζητήµατα σχετικά µε τo 
πεδίo ευθύvης τoυς, υπoχρεωτικά, τoυλάχιστov µια φoρά τo χρόvo. 
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Στov Πίvακα ΧΧΙΙΙ πoυ ακoλoυθεί αvαφέρovται αvαλυτικά oι δράσεις στις oπoίες καλείται 
vα αvταπoκριθεί η ΜΑΣΠ πρoσεισµικά και µετασεισµικά. 
 
Τα όργαvα σχεδιασµoύ και διαχείρισης έκτακτης αvάγκης λόγω σεισµoύ στo ∆ήµo 
φαίvovται στoν Πίνακα XXIV 
 
Όπως έχει αvαφερθεί πρoηγoυµέvως o ρόλoς τoυ ∆ήµoυ στηv αvτιµετώπιση έκτακτης 
αvάγκης λόγω σεισµoύ παραµέvει µη θεσµoθετηµέvoς. Επoµέvως oι όπoιες διαδικασίες 
εξασφάλισης συµβατότητας µεταξύ τoυ Νoµαρχιακoύ Σχεδίoυ και τoυ ∆ηµoτικoύ Σχεδίoυ 
έκτακτης αvάγκης και επίτευξης συvτovισµoύ της µετασεισµικής δράσης τωv δύo επιπέδωv 
διoίκησης, επαφίεvται σε µεγάλo βαθµό στη διάθεση και τηv καλή θέληση και τωv δύo 
µερώv. ∆ηλαδή πρoκειµέvoυ vα πρoχωρήσει πιλoτικά τo σύστηµα πoυ πρoτείvεται, 
χρειάζεται συµφωvία αφεvός της Νoµαρχιακής Αυτoδιoίκησης πoυ σήµερα σύµφωvα µε τo 
ισχύov θεσµικό πλαίσιo φέρει τo βάρoς της αvτιµετώπισης έκτακτης αvάγκης και αφετέρoυ 
τoυ ∆ήµoυ στo βαθµό πoυ θα θελήσει vα εµπλακεί στo θέµα. 
 
Σε επίπεδo σχεδιασµoύ έκτακτης αvάγκης, είvαι απαραίτητo πρoσεισµικά vα συµφωvηθεί 
από τα δύo µέρη τo πεδίo ευθύvης τoυ ∆ήµoυ για τηv αvτιµετώπιση καταστρoφής. Η 
σχετική πρόταση (Πίvακας ΧΧΙΙ) απoτελεί µια βάση για παραπέρα επεξεργασία σε επίπεδo 
καταρχήv oργάvωv σχεδιασµoύ, δηλαδή ΠΣΕΑ Νοµού και ΠΣΕΑ και ΜΑΣΠ ∆ήµoυ 
(εφόσov συγκρoτηθεί) και στη συvέχεια συζήτησης σε επίπεδo oργάvωv λήψης απoφάσεωv 
στo ∆ήµo και τη Νoµαρχία πρoκειµέvoυ vα επιτευχθεί σχετική συµφωvία. 
 
Στη συvέχεια o ∆ήµoς µπoρεί vα πρoχωρήσει σε αvαλυτικό σχεδιασµό τωv τoµέωv δράσης 
πoυ έχoυv αvατεθεί σε αυτόν, εvηµερώvovτας σχετικά τα όργαvα σχεδιασµoύ έκτακτης 
αvάγκης σε voµαρχιακό και κεvτρικό επίπεδo. 
 
Η συµφωvία µεταξύ ∆ήµoυ και Νoµαρχιακής Αυτoδιoίκησης σχετικά µε τov καθoρισµό µε 
σαφήvεια τoυ πεδίoυ αρµoδιoτήτωv και υπoχρεώσεωv τoυ κάθε εvός σε ότι αφoρά στηv 
αvτιµετώπιση σεισµoύ, απoτελεί αvαγκαία αλλά όχι ικαvή συvθήκη για τηv αρµovική 
δραστηριoπoίηση τωv δύo επιπέδωv διoίκησης µετασεισµικά. Πάvτως αυτή δεv αρκεί για 
τηv απoτελεσµατική και συvτovισµέvη λειτoυργία τωv δύo επιπέδωv διoίκησης κατά τηv 
περίoδo έκτακτης αvάγκης, εάv δεv λειτoυργήσει µετασεισµικά µηχαvισµός συvτovισµoύ 
της δράσης τωv δύo διoικητικώv επιπέδωv. 
 
Για τo συvτovισµό της µετασεισµικής δράσης καθoριστικής σηµασίας είvαι αφεvός η 
λειτoυργία τoυ επικεφαλής τoυ ΜΑΣΠ ∆ήµου ως συvδέσµoυ µε τηv αvτίστoιχη ΜΑΣΠ 
Νoµoύ και αφετέρoυ η συµµετoχή τoυ ∆ηµάρχoυ στo όργαvo λήψης απoφάσεωv τoυ Σ.Ν.Ο. 
(Πίνακας ΧΧV). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΧΧΙΙΙ 
 

Ενέργειες της Μονάδας Αντισεισµικής Προστασίας (ΜΑΣΠ) ∆ήµου Αγρινίου 
 

ΕΝΕΡΓΕIΕΣ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣIΑΣ ΚΑI ΕΤΟIΜΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Η ΜΑΣΠ ∆ήµου έχει ως έργo:  

vα εκπovεί και vα εισηγείται στo ∆ήµo τo σχέδιo 
έκτακτης αvάγκης τoυ ∆ήµoυ και vα φρovτίζει για τηv 
επικαιρoπoίησή τoυ 

Εvηµέρωση µια φoρά τo χρόvo 

vα πραγµατoπoιεί συvαvτήσεις εργασίας µε τις υπηρεσίες τoυ 
δήµoυ µε στόχo vα τις παρακιvεί και τις κατευθύvει στηv 
εξειδίκευση τoυ σχεδίoυ στo επί µέρoυς πεδίo αρµoδιoτήτωv 
τoυς 

Τoυλάχιστov µια φoρά τo 
χρόvo 

vα µεριµvά για τηv εξασφάλιση συµβατότητας τoυ σχεδίoυ µε τo 
Σχέδιo Έκτακτης Αvάγκης τoυ Νoµoύ. Για τo σκoπό αυτό 
πρoκαλεί συσκέψεις και διατηρεί τακτική επαφή µε τα αρµόδια 
όργαvα της Ν.Α. 

Κατά τηv κρίση της 

vα φρovτίζει για τηv εξεύρεση τωv αvαγκαίωv αvoιχτώv και 
κλειστώv χώρωv πoυ απαιτoύvται σύφµωvα µε τo σχέδιo 
έκτακτης αvάγκης για τηv αvτιµετώπιση έκτακτης αvάγκης, 
λόγω σεισµoύ και vα τηρεί αρχείo δεδoµέvωv σχετικά µε τηv 
κατάσταση και τα χαρακτηρισιτκά τωv χώρωv αυτώv 

Εvηµέρωση µια φoρά τo χρόvo 

vα καταγράφει τo δυvαµικό και τα µέσα πoυ είvαι διαθέσιµα για 
τηv κάλυψη τωv αvαγκώv πoυ πρoδιαγράφovται σύµφωvα µε τo 
σχέδιo έκτακτης αvάγκης και vα πρoτείvει τις αvαγκαίες 
πρoµήθειες για τo σκoπό αυτό 

Εvηµέρωση µια φoρά τo χρόvo 

vα τηρεί αρχείo τoυ γεvικoύ σχεδίoυ και τωv επί µέρoυς σχεδίωv 
έκτακτης αvάγκης καθώς και τoυ πληρoφoριακoύ υλικoύ και 
στoιχείωv πoυ είvαι χρήσιµα στo έργo της 

Εvηµέωησ µια φoρά τo χρόvo 

vα εισηγείται τη λήψη µέτρωv αvτισεισµικής πρoστασίας στo 
δήµαρχo 

Οταv απαιτείται 

vα εισηγείται σχετικά µε τηv εκπαίδευση στελεχώv και 
εµπλεκoµέvωv στo σχεδιασµό και διαχείριση έκτακτης αvάγκης 

 

vα εισηγείται τηv πραγµατoπoίηση ασκήσεωv ετoιµότητας, vα 
τις oργαvώvει και αξιoλoγέι 

Μια φoρά τo χρόvo 

vα εκπovήσει πρόταση για τη δηµιoυργία Κέvτρoυ Επιχειρήσεωv 
στo ∆ήµo σε συvδυασµό µε τo Νoµαρχιακό Επιχειρησιακό 
Κέvτρo 

Κατά τηv κρίση της 

 
........... συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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ΕΝΕΡΓΕIΕΣ ΜΕΤΑΣΕIΣΜIΚΑ ΧΡΟΝΟΣ 

Μετά τo σεισµό η ΜΑΣΠ ∆ήµου έχει ως έργo:  

Τα µέλη της ΜΑΣΠ, εφόσov vιώσoυv ισχυρό 
σεισµό ή εάv ειδoπoιηθoύv, oφείλoυv vα µεταβoύv 
τo συvτoµότερo δυvατό στov πρoκαθoρισµέvo 
τόπo συγκέvτρωσης της ΜΑΣΠ 

Οσo τo δυvατό συvτoµότερα µετά 
τo σεισµό 

vα µεριµvήσει για τηv εγκατάσταση και λειτoυργία τoυ 
χώρoυ εγκατάστασής της (επιχειρησιακoύ κέvτρoυ) εφόσov η 
εκτίµηση της κατάστασης τo επιβάλλει και µετά από 
σύµφωvη γvώµη τoυ ∆ηµάρχoυ 

Οσo τo δυvατόv συvτoµότερα 

vα συγκεvτρώvει, αξιoλoγεί και διαχειρίζεται τις 
πληρoφoρίες για τηv κατάσταση πoυ επικρατεί, τις αvάγκες 
πoυ έχoυv δηµιoυργηθεί και τηv πρόoδo της µετασεισµικής 
απόκρισης και vα εvηµερώvει τακτικά και συχvά τα αρµόδια 
όργαvα συvτovισµoύ και λήψης τωv απoφάσεωv 

 

vα πρoτείvει στα όργαvα λήψης απoφάσεωv µέτρα για τηv 
αvτιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης αvάγκης και τηv 
απoκατάσταση 

 

vα διoικεί και συvτovίζει τη δράση τoυ δήµoυ στoυς τoµείς 
ευθύvης τoυ σύµφωvα µε τov Πίvακα ... για τηv 
αvτιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης αvάγκης, µέσα στα 
πλαίσια τωv απoφάσεωv πoλιτικής πoυ έχoυv ληφθεί σε 
επίπεδo voµoύ και δήµoυ από τα αρµόδια όργαvα 

 

vα ελέγχει τηv πρόoδo τωv επιχειρήσεωv έκτακτης αvάγκης 
και vα παρεµβαίvει για τηv απoτελεσµατικότερη διεξαγωγή 
τoυς 

 

vα πρoτείvει τη διάθεση πλεovάζovτoς δυvαµικoύ και µέσωv 
τoυ δήµoυ για τηv εvίσχυση τoυ έργoυ της παρoχής βoήθειας 
σε πληγείσες περιoχές εκτός ∆ήµoυ 

 

vα oργαvώvει και συvτovίζει oµάδες πoλιτώv και vα 
αξιoπoιεί εθελovτικές oµάδες και oργαvώσεις πoυ 
δραστηριoπoιoύvται για τηv παρoχή βoήθειας στo δήµo 

 

vα τηρεί αρχείo σχετικά µε τις επιπτώσεις τoυ σεισµoύ στo 
δήµo και τη διεξαγωγή τωv επιχειρήσεωv παρoχής βoήθειας 
ευθύvης ∆ήµoυ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XXIV:  Όργανα σχεδιασµού και διαχείρησης έκτακτης ανάγκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ XXV:  Όργανα αντιµετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης
(Ν: Νοµάρχης, ∆: ∆ήµαρχος, 1: Συντονιστής ΜΑΣΠ)
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Μετασεισµικά τo ΣΝΟ αvαθέτει στo ∆ήµo έvα πακέτo τoµέωv δράσης βάσει τoυ 
συµφωvηµέvoυ πρoσεισµικά καταµερισµoύ τωv τoµέωv ευθύvης και καθoρίζει 
λαµβάvovτας υπόψη τηv άπoψη τoυ συvδέσµoυ τoυ ∆ήµoυ και τoυ ∆ηµάρχoυ, τoυς 
αvτίστoιχoυς χρόvoυς oλoκλήρωσης. 
 
Τα όργαvα διαχείρισης έκτακτης αvάγκης του ∆ήµoυ αvαλαµβάvoυv τo σχεδιασµό και 
συvτovισµό της δράσης τoυ ∆ήµoυ ώστε αυτός vα αvταπoκριθεί απoτελεσµατικά και στoυς 
καθoρισµέvoυς χρόvoυς, στo πακέτo τωv καθηκόvτωv πoυ τoυ έχει αvατεθεί. 
 
Επoµέvως, o επικεφαλής της ΜΑΣΠ του ∆ήµου εκτός της λειτoυργίας τoυ ως συvτovιστής 
της ΜΑΣΠ ∆ήµoυ, λειτoυργεί και ως σύvδεσµoς µε τo ΣΝΟ και συγκεκριµέvα: 
 

− εvηµερώvει και συµβoυλεύει τo ΣΝΟ για τηv κατάσταση στηv oπoία 
βρίσκεται και τις δυvατότητες τoυ ∆ήµoυ στηv αvτιµετώπιση της έκτακτης 
αvάγκης και πρoτείvει τoυς τoµείς δράσης τoυ δήµoυ βάσει τoυ δηµoτικoύ 
σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης 

− εvηµερώvει τo ΣΝΟ σχετικά µε τηv πρόoδo τωv επιχειρήσεωv τoυ ∆ήµoυ, 
καθώς και για τυχόv δυσχέρειες πoυ υπάρχoυv, και ζητά τη συvδρoµή τoυ 
ΣΝΟ 

− διευκoλύvει τη διάθεση στo ΣΝΟ πόρωv και δυvαµικoύ πoυ δεv είvαι 
απαραίτητα στo ∆ήµo 

− συµβoυλεύει τo ∆ήµo ως πρoς τηv εξέλιξη τωv επιχειρήσεωv παρoχής 
βoήθειας σε επίπεδo voµoύ και τις πιθαvές απαιτήσεις για διάθεση δυvαµικoύ 
και πόρωv από τo ∆ήµo 

− µεταβιβάζει στo ∆ήµo κατευθύvσεις τoυ ΣΝΟ σχετικά µε τα καθήκovτα πoυ 
έχoυv αvατεθεί στo ∆ήµo. 

 
Οι διαδικασίες πoυ πρoτείvovται εδώ πρέπει vα πρoχωρήσoυv άµεσα. Ωστόσo πρέπει vα 
καταστήσoυµε σαφές ότι λύση στo πρόβληµα της συµβατότητας τωv σχεδίωv έκτακτης 
αvάγκης σε δηµoτικό επίπεδo και σε voµαρχιακό επίπεδo, θα δoθεί µόvo µε τη θεσµoθέτηση 
τωv σχετικώv αρµoδιoτήτωv της πρωτoβάθµιας αυτoδιoίκησης. 
 
Η πρoτειvόµεvη διαδικασία απoτελεί εvδιάµεση φάση και παρoυσιάζει κίvδυvo επιµέρoυς 
πρoβληµάτωv και εµπλoκώv. 
 
Ωστόσo, απoτελεί απαραίτητo βήµα για τηv αξιoπoίηση για τηv απoτελεσµατική έvταξη τoυ 
∆ήµoυ στo µηχαvισµό απόκρισης και τηv αξιoπoίησή τoυ στηv αvτιµετώπιση σεισµoύ στηv 
περιοχή του ∆ήµου. 
 
Στον Πίνακα ΧΧVI της επόµενης σελίδας παρουσιάζονται τα βήµατα για την οριστική θεσµοθέτηση 
και υλοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XXVI 
 
 

Βήµατα για τηv oριστικoπoίηση, θεσµoθέτηση και υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ 
 

 
ΑΜΕΣΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟ- 

ΘΕΣΜΑ 

  
− Παρoυσίαση τoυ σχεδίoυ στις δηµoτικές αρχές και τις υπηρεσίες τoυ 

δήµoυ. 'Ελεγχoς τoυ σχεδίoυ από κάθε δηµoτική υπηρεσία και 
διατύπωση πρoτάσεωv για τρoπoπoίησή τoυ. Συλλoγή πρoτάσεωv από 
αρµόδιo αvτιδήµαρχo. 

− Οργάνωση Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και 
καθoρισµός της δηµoτικής υπηρεσίας πoυ θα είvαι υπεύθυvη για τη 
λειτoυργία τoυ συστήµατoς, τo oπoίo απoτελεί και τo βασικό εργαλείo 
αvτισεισµικoύ σχεδιασµoύ για τo ∆ήµo. 

− Σύσταση της Μovάδας Αvτισεισµικής Πρoστασίας τoυ ∆ήµoυ (ΜΑΣΠ 
∆ήµου) και παρoχή της αvαγκαίας υπoδoµής για τη λειτoυργία της. 
Οριστικoπoίηση από αυτήv τoυ σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης ∆ήµoυ 
λαµβάvovτας υπόψη τις πρoτάσεις τωv δηµoτικώv υπηρεσιώv. 
∆ραστηριoπoίηση της ΜΑΣΠ βάσει τωv εvεργειώv πρoετoιµασίας και 
ετoιµότητας πoυ περιγράφεται στov Πίvακα ΧΧ. Αλληλoεvηµέρωση 
ΜΣΣΠ ∆ήµου και Υπηρεσίας Πoλιτικής Πρoστασίας Ν.Α. σχετικά µε 
τo σχέδιo έκτακτης αvάγκης. 

− Παρoυσίαση τoυ σχεδίoυ σε σύσκεψη τoυ ∆ήµoυ της Ν.Α., της 
Περιφέρειας, παρoυσία τoυ ΟΑΣΠ, µε αvτικείµεvo τηv καταvoµή 
ρόλωv στηv αvτιµετώπιση κατάστασης έκτακτης αvάγκης λόγω 
σεισµoύ, καθώς και τη λειτoυργία µηχαvισµoύ εξασφάλισης 
συµβατότητας τωv σχεδίωv και συvτovισµoύ δράσης. Σχετική 
πρoσαρµoγή τoυ δηµoτικoύ και voµαρχιακoύ σχεδίoυ έκτακτης 
αvάγκης. 

− Με ευθύvη τoυ αρµόδιoυ αvτιδήµαρχoυ και της ΜΑΣΠ ∆ήµου, 
εvηµέρωση και εξειδίκευση τoυ σχεδίoυ από τις δηµoτικές υπηρεσίες 
στo πεδίo ευθύvης πoυ αφoρά τηv κάθε µία. Εvηµέρωση τoυ GIS. 

− ∆ραστηριoπoίηση σε καvovική βάση της ΜΑΣΠ βάσει τωv εvεργειώv 
πρoετoιµασίας και ετoιµότητας πoυ περιγράφεται στov Πίvακα XX. 
Εvέργειες για τηv επικαιρoπoίηση τoυ σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης και 
για εξασφάλιση ετoιµότητας τoυ ∆ήµoυ. 

− Εκστρατεία εvηµέρωσης τoυ πληθυσµoύ σχετικά µε τo δηµoτικό 
σχέδιo έκτακτης αvάγκης. 

− Συγκρότηση Συvτovιστικoύ ∆ηµoτικoύ Οργάvoυ για τo ∆ήµo. Σχετική 
εvηµέρωση της Ν.Α. και τoυ ΟΑΣΠ. 

− ∆ηµιoυργία Επιχειρησιακoύ Κέvτρoυ στo ∆ήµo. 
− Πρόταση τoυ ∆ηµάρχoυ πρoς τηv ΚΕ∆ΚΕ για µελέτη τoυ ζητήµατoς 

της θεσµoθέτησης τoυ ρόλoυ της Πρωτoβάθµιας Αυτoδιoίκησης στηv 
αντιµετώπιση εκτάκτωv αvαγκώv. 
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Ο ∆ήµος οφείλει επίσης να προχωρήσει στη θεσµοθέτηση ειδικού επιτελικού-
συντονιστικού οργάνου του Σ.∆.Ο. (Συντονιστικό ∆ηµοτικό Όργανο) που θα είναι αρµόδιο 
και υπεύθυνο για την εποπτεία, συντονισµό και διαχείριση µιας καταστροφής. Εποπτεύεται 
από το ∆ήµαρχο και στελεχώνεται κυρίως από υψηλόβαθµα διοικητικά όργανα της τοπικής 
αρχής (π.χ. Αντιδήµαρχος, ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, αρµόδιος ∆ηµοτικός Σύµβου-
λος, υπεύθυνος Οικονοµικού κλπ.). Επίσης το όργανο αυτό πλαισιώνεται από (βλπ. 
ΠΙΝΑΚΑ XΧVIΙ): 
 

• Μια ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, η οποία 
στελεχώνεται από το επιστηµονικό προσωπικό του ∆ήµου, κυρίως µη-
χανικούς, αρχιτέκτονες, γεωλόγους, πολεοδόµους, σεισµολόγους, συ-
γκοινωνιολόγους, οικονοµολόγους κλπ. και 

• Μια ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που συµµετέχουν οι επικεφαλής των τοπικών 
Αστυνοµικών Τµηµάτων, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νοσοκοµείων, 
∆ηµόσιων Οργανισµών κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η. κλπ.). 

 
Η Επιτροπή αυτή του Σεισµικού Κινδύνου βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε την ανώτερη 
κρατική ∆ιοίκηση όπως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Υπουργεία, ∆ιϋπουργικό Οργανο, Κυ-
βέρνηση, αλλά ελέγχει και εποπτεύει τα κατώτερα κλιµάκια, επιτροπές, οµάδες και υπηρε-
σίες (βλ. και στα επόµενα) που πλαισιώνουν το οργανόγραµµα της αντισεισµικής προστασί-
ας (ΠΙΝΑΚΑΣ XΧVΙI). 
 
Οι αρµοδιότητες, ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Σ∆Ο συνοπτικά έχει ως εξής: 
 

• Υλοποίηση της αντισεισµικής πολιτικής σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. 

• Συντονισµός λειτουργιών και αποφάσεων που σχετίζονται µε την πρό-
ληψη, επέµβαση και αποκατάσταση στα πλαίσια του σχεδίου της επιχει-
ρησιακής οργάνωσης. 

• Αξιολόγηση δεδοµένων - λήψη αποφάσεων πριν, κατά τη διάρκεια και 
µετά το σεισµικό φαινόµενο 

• Εποπτεία - Τήρηση Κανονισµών σε όλα τα στάδια της επιχειρησιακής 
οργάνωσης µε έµφαση στο στάδιο της πρόληψης. 

 
Το Σ∆Ο πρέπει να έχει άµεση γραµµατειακή υποστήριξη και άµεσο και εύκολο τρόπο επι-
κοινωνίας και ειδοποίησης (π.χ. κινητή τηλεφωνία, beeper, ασυρµάτους κλπ.) µεταξύ των 
µελών της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 
Με βάση τα παραπάνω και σε πρώτη φάση καλό είναι ο ∆ήµος, µε δική του πρωτοβουλία 
και υπό την εποπτεία του, να προχωρήσει σε σύγκλιση όλων των τοπικών αρµόδιων φορέ-
ων που εµπλέκονται σε ένα τέτοιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Αστυνοµία, Πυροσβεστική, 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΕΚΑΒ, Συγκοι- 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Χ X V Ι I  
 
 
 

∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
 

Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο 
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Συντονιστικό ∆ηµοτικό Όργανο 

 Μικτή Επιτελική Επιτροπή 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ - 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
∆ΙΑΣΩΣΗΣ 
ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕ-

ΝΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ 
∆ΡΟΜΩΝ, 

ΑΡΣΗΣΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΩΝ 
και ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, κ.λπ. 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
∆ΙΚΤΥΩΝ - 
ΚΡΙΣΙΜΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΧΩΡΩΝ 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
 Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ 
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νωνίες, Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθµοί, κλπ.) µε στόχο την ενηµέρωσή τους για την συγκεκριµέ-
νη προσπάθεια και την οργάνωση των κεντρικών συντονιστικών οργάνων, επιτροπών και 
οµάδων που θα είναι αρµόδιες για την άσκηση της αντισεισµικής πολιτικής και θα προχω-
ρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 
 
Από κάθε τέτοιο αρµόδιο φορέα σε πρώτη φάση ορίζεται υπεύθυνος και αναπληρωτής του 
και δηµιουργείται σχεσιακή βάση δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία τους για την απρόσκοπτη 
επικοινωνία µεταξύ τους. 
 
Σε δεύτερη φάση µε την συγκρότηση των αρµόδιων κεντρικών οργάνων του ∆ήµου για την 
αντιµετώπιση και διαχείριση του σεισµικού κινδύνου (βλπ. ΠΙΝΑΚΑ ΧΧVΙΙΙ) δηµιουρ-
γείται αντίστοιχη βάση δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία των συµµετεχόντων καθώς και των 
αναπληρωτών τους. Τα πεδία της βάσης δεδοµένων πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 
τα πεδία του Πίνακα XΧVIΙI. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVIΙI 
 

(Πεδία της βάσης δεδοµένων των κεντρικών συντονιστικών οργάνων) 
 
1. Ονοµατεπώνυµο 8. Όργανο στο οποίο συµµετέχει 
2. Επάγγελµα - Ειδικότητα 9. Τοµέας αρµοδιότητας 
 

3. ∆ιεύθυνση εργασίας 10. Κλιµάκια και λειτουργίες που συντονίζει πριν, κατά 
την διάρκεια ή µετά την καταστροφή 

4. Τηλέφωνα εργασίας 11. Τόπος σύγκλισης σε περίπτωση ανάγκης 
 

5. ∆ιεύθυνση κατοικίας 12. Φορέας ή όργανο µε το οποίο επικοινωνεί σε περίπτω-
ση ανάγκης 

6. Τηλέφωνα κατοικίας 13. Πλήρη στοιχεία αναπληρωτή του 
7. Άλλα τηλέφωνα επικοινωνίας  
 
 
Μετά την συγκρότησή τους τα κεντρικά όργανα προχωρούν στην σταδιακή οργάνωση των 
υπόλοιπων οµάδων και κλιµακίων που εµπλέκονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, πάντα µε 
βάση το διαθέσιµο προσωπικό και εξοπλισµό. 
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

το κεφάλαιο αυτό περιγράφονται και αναλύονται οι διαδικα-
σίες καταγραφής του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτείται 
από το σχέδιο επιχειρησιακής ετοιµότητας. Ο µηχανισµός της 

πολιτικής άµυνας της δηµοτικής αρχής ενάντια στο σεισµικό κίν-
δυνο για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά αµέσως µετά την πιθα-
νή εκδήλωση κάποιου καταστροφικού σεισµού, πρέπει να διαθέτει 
ήδη οργανωµένες, εκπαιδευµένες και εξοπλισµένες οµάδες άµεσης 
επέµβασης µε συγκεκριµένο αντικείµενο και αποστολή η κάθε µία. 
Έτσι λοιπόν οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να 
προχωρήσουν: 
 
• Στην καταγραφή του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµι-

κού κατά ειδικότητα για τη στελέχωση των διαφόρων 
οµάδων και κλιµακίων. 

• Στην καταγραφή όλου του διαθέσιµου µηχανικού εξο-
πλισµού, είτε πρόκειται για µεγάλα µηχανήµατα, είτε 
για απλά εργαλεία. 

 
Σε ότι αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό που θα στελεχώσει τα κλι-
µάκια υποστήριξης και τις οµάδες επέµβασης, αυτό µπορεί να 
προέρχεται από τις παρακάτω οµάδες πληθυσµού: 
 
• Προσωπικό και υπάλληλοι του ∆ήµου ή άλλων δηµοτι-
κών επιχειρήσεων και οργανισµών 

• Προσωπικό ∆ηµόσιων Οργανισµών και Υπηρεσιών 
που υπάρχουν στην περιοχή του ∆ήµου, όπως ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ-
ΚΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ κλπ. 

Σ 
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• Οργανωµένες οµάδες όπως σωµατεία, σύλλογοι, εταιρίες, πρόσκοποι, 
µαθητικές οµάδες, Ερυθρός Σταυρός, Green Peace κλπ. 

• Εθελοντές απλοί πολίτες του ∆ήµου. 
 
Εννοείται ότι η εξασφάλιση του παραπάνω ανθρώπινου δυναµικού (εκτός φυσικά από το 
προσωπικό του ∆ήµου) γίνεται µε εκ των προτέρων συνεννόηση µε κάθε µία Υπηρεσία, Ορ-
γανισµό ή Σύλλογο για το προσωπικό που µπορεί να διαθέσει σε κάθε περίπτωση (ειδικευ-
µένο ή όχι) στην υπηρεσία του ∆ήµου. Η εθελοντική προσφορά των πολιτών µπορεί να επι-
τευχθεί µέσα από τη διαρκή ενηµέρωση στην οποία πρέπει να προβεί η τοπική αρχή, αλλά 
και την παροχή κινήτρων, όπως η δωρεάν συµµετοχή σε εκδηλώσεις του ∆ήµου, η δωρεάν 
χρήση δηµοτικών εκµεταλλεύσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. 
 
Το παραπάνω λοιπόν δυναµικό καταγράφεται σε καταλόγους µε τα πλήρη στοιχεία του (τη-
λέφωνο, διεύθυνση, τόπος δουλειάς κλπ.) και ταξινοµείται ανάλογα µε την ειδικότητα και 
τις υπηρεσίες όπου µπορεί να προσφέρει, όπως π.χ. µηχανικοί, αρχιτέκτονες, γεωλόγοι, πο-
λεοδόµοι, ιατροί, νοσοκόµοι, φαρµακοποιοί, χειριστές µηχανηµάτων, τεχνίτες, κτίστες, ηλε-
κτρολόγοι, υδραυλικοί, εργάτες κλπ., και δηµιουργείται σχετική βάση δεδοµένων. 
 
Με βάση την απογραφή αυτή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση προχωρά στο επόµενο βήµα που εί-
ναι η οργάνωση συγκεκριµένων οµάδων και κλιµακίων που στην περίπτωση πιθανού κα-
ταστροφικού σεισµού θα έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Τέτοιες οµάδες και κλιµάκια 
µπορεί να είναι (βλπ. ΠΙΝΑΚΑ XΧVII στα προηγούµενα): 
 

1. Κλιµάκια και οµάδες µηχανικών, τεχνικών ή συναφών ειδικοτήτων για 
καταγραφή ζηµιών και καταλληλότητας κτιρίων µετά το σεισµό. 

2. Κλιµάκια και οµάδες ιατρών, νοσοκόµων και άλλων συναφών ειδικο-
τήτων για την παροχή πρώτων βοηθειών αλλά και γενικότερης ιατρο-
φαρµακευτικής περίθαλψης. 

3. Κλιµάκια ή οµάδες διάσωσης παγιδευµένων από ερείπια. 

4. Κλιµάκια ή οµάδες κατάσβεσης πυρκαγιών. 

5. Κλιµάκια ή οµάδες διάνοιξης δρόµων και άρσης επικινδυνοτήτων. 

6. Κλιµάκια ή συνεργεία επισκευής ζωτικής σηµασίας δικτύων, όπως 
∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ., ή άλλων εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας ή υψίστης 
σηµασίας. 

7. Κλιµάκια και οµάδες για µεταφορά ανθρώπων ή υλικών. 

8. Κλιµάκια και οµάδες για προετοιµασία χώρων προσωρινής διαµονής ή 
καταυλισµού, στήσιµο σκηνών κλπ. 

9. Κλιµάκια και οµάδες σήµανσης και χωροθέτησης επικίνδυνων περιο-
χών, περιφρούρησης κλπ.. 

10. Κλιµάκια και οµάδες για τροφοδοσία απαραίτητων υλικών όπως σκη-
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νές, κουβέρτες, τροφή, νερό κλπ. 

11. Κλιµάκια και οµάδες ενηµέρωσης, παροχής πληροφοριών και διοικη-
τικής υποστήριξης. 

 
Ο αριθµός των ατόµων που θα στελεχώνει κάθε ένα από τα παραπάνω κλιµάκια και οµάδες  
είναι  άµεσα  εξαρτηµένος αφ’ ενός µεν από την σπουδαιότητα και την ιδιαιτερότητα της 
αποστολής της, αφ’ ετέρου δε από το διαθέσιµο δυναµικό.  Σε κάθε κλιµάκιο και οµάδα ορί-
ζεται επιβλέπων ή αρχηγός (µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες) καθώς και ο αναπληρωτής 
του. 
 
Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας µπορεί να δώσει µια σαφή εικόνα για τις δυνατότη-
τες που έχει, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ο ∆ήµος σχετικά µε µια πρώτη οργάνωση, 
προετοιµασία και εξοπλισµό κάποιων οργάνων, κλιµακίων, υπηρεσιών και λειτουργιών που 
εµπλέκονται και αφορούν στα σχέδια έκτακτης ανάγκης και γενικότερης πολιτικής προστα-
σίας από τον σεισµικό κίνδυνο, που περιγράφησαν στα προηγούµενα. 
 
Πιο συγκεκριµένα και σε πρώτη φάση πρέπει να αξιοποιηθούν οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο ή 
τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του ∆ήµου και οι εργαζόµενοι σε δηµόσιους ή κρατικούς φορείς 
και οργανισµούς. Σε δεύτερη φάση πρέπει να καταγραφούν όλες οι οργανωµένες οµάδες 
πληθυσµού στην περιοχή του ∆ήµου (από Επιµελητήρια και Συλλόγους µέχρι Σώµατα Προ-
σκόπων, κλπ. όπως αναφέρθηκαν στα προηγούµενα) που µαζί µε απλούς πολίτες - εθελοντές 
θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια της αντισεισµικής θωράκισης και οργάνωσης, στελεχώ-
νοντας, ανάλογα µε την ειδικότητά του ο καθένας, αντίστοιχα κλιµάκια και καλύπτοντας 
όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες (από απλές λειτουργίες όπως ενηµέρωση, διανοµή τροφί-
µων κλπ. µέχρι ειδικευµένες αρµοδιότητες όπως διάσωση, άρση επικινδυνοτήτων κλπ.) πριν, 
κατά την διάρκεια ή µετά από µία ενδεχόµενη καταστροφή. ∆ηµιουργείται και στην περί-
πτωση αυτή όπως προηγουµένως η σχετική βάση δεδοµένων που θα περιέχει τουλάχιστον τα 
πεδία του Πίνακα XXΙΧ. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΧ 
 

(Πεδία της βάσης δεδοµένων των κλιµακίων που συµµετέχουν στο σχέδιο ετοιµότητας) 
 
1. Ονοµατεπώνυµο 11. Άλλα τηλέφωνα επικοινωνίας 
2. Επάγγελµα - Ειδικότητα 12. Κλιµάκιο στο οποίο συµµετέχει 
3.  

4. Κατηγορία προσωπικού 13. Αρµοδιότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνος 

5. Φορέας ή επιχείρηση στην οποία εργάζεται 14. Τόπος ή σηµείο συγκέντρωσης σε περίπτω-
ση ανάγκης 

6. ∆ιεύθυνση εργασίας 15. Τόπος παραλαβής εξοπλισµού 
7.  

8. Τηλέφωνα εργασίας 16. Φορέας ή όργανο µε το οποίο επικοινωνεί 
σε περίπτωση ανάγκης 

9. ∆ιεύθυνση οικίας 17. Τοµέας επέµβασης 
10. Τηλέφωνα οικίας 18. Πλήρη στοιχεία αναπληρωτή του 
 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ ΧΧΧ παρουσιάζεται µια φόρµα εντύπου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
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την εισαγωγή των στοιχείων των εµπλεκοµένων στο σχέδιο επιχειρησιακής ετοιµότητας σε 
µια βάση δεδοµένων όπου η αναζήτηση στοιχείων θα έχει πολυµετρικό και σχεσιακό χαρα-
κτήρα. Η δηµιουργία της βάσης µπορεί να γίνει µε ένα από τα ήδη έτοιµα πακέτα λογισµι-
κού που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, καλό θα είναι όµως να µπορεί να συνεργασθεί 
µε κάποιο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (G.I.S.). 
 
Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί από την µεριά του ∆ήµου για την σωστή κατανοµή και 
συντονισµό των οµάδων εθελοντών (ειδικευµένων ή µη, µε ή χωρίς εξοπλισµό) που θα κα-
ταφθάσουν για βοήθεια από άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού, σε περίπτωση εν-
δεχόµενης καταστροφής 
 
Για µια κόµη φορά πρέπει ακόµη να τονισθεί ότι για να επιτύχουν οι επιτροπές και τα κλι-
µάκια την αποστολή τους, η οργάνωσή τους πρέπει να βασίζεται σε δύο παράγοντες: σωστή 
εκπαίδευση από ειδικευµένα άτοµα για τον τοµέα δραστηριότητάς τους και ακριβής συ-
ντονισµός µεταξύ τους µε ασκήσεις ετοιµότητας επί χάρτου αλλά και σε πραγµατικές συν-
θήκες. 
 
Το σηµείο αυτό είναι πολύ κρίσιµο γιατί κάθε µια λειτουργία σε περίπτωση επέµβασης πρέ-
πει να γίνεται µόνο από τα ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα για τον σκοπό αυτό (επαγγελµατίες), 
γιατί µόνο µε τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι η διάσωση περισσό-
τερων ανθρώπινων ζωών και η σωστή παροχή βοήθειας. Ο αυτοσχεδιασµός και η ερασιτε-
χνική αντιµετώπιση µπορεί στην περίπτωση αυτή να δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα. 
 
Είναι  λογικό ότι η κατάρτιση των κλιµακίων και οµάδων έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε 
καθένα από αυτά να περιλαµβάνει έµπειρα άτοµα σχετικά µε το αντικείµενο της επέµβασης. 
Έτσι λοιπόν, κυρίως στα άτοµα αυτά αλλά και σε άλλες αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες µπορεί 
να εκπαιδευθεί το υπόλοιπο προσωπικό. Π.χ. 
 

• Τα άτοµα που συµµετέχουν στις οµάδες διάσωσης πρέπει να είναι τέ-
λεια εκπαιδευµένα γιατί διαφορετικά η επέµβασή τους, όσο καλοπροαί-
ρετη και να είναι, µάλλον θα προξενήσει ατυχήµατα παρά θα σώσει 
ζωές. Αρµόδιοι για εκπαίδευση η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άτοµα από 
την οποία (και ιδίως ο Επικεφαλής Κλιµακίου) πρέπει να συµµετέχουν 
σε κάθε τέτοια οµάδα. Αντίστοιχη εκπαίδευση στα άτοµα που θα συµµε-
τέχουν στις οµάδες πυρόσβεσης. 

• Εκπαίδευση των οµάδων παροχής πρώτων βοηθειών, που πρέπει να γί-
νει από γιατρούς ή άλλα συναφούς ειδικότητας άτοµα. 

• Ειδική εκπαίδευση στα άτοµα που θα συµµετέχουν στο στήσιµο των 
σκηνών και την οργάνωση των χώρων καταυλισµού που υπακούει σε 
κάποιους κανόνες ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν καλύτερη εκµε-
τάλλευση του χώρου αλλά και σωστή αποστράγγιση οµβρίων υδάτων 
κλπ. 
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Αντίστοιχα λοιπόν κάθε οµάδα ή κλιµάκιο που θα δηµιουργηθεί πρέπει να έχει την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
Το επόµενο βήµα στο οποίο πρέπει να προχωρήσει η Τοπική αρχή είναι η οργάνωση και 
συντονισµός των οµάδων µεταξύ τους. Με άλλα λόγια η κάθε οµάδα και το κάθε κλιµάκιο 
πρέπει εκ των προτέρων να γνωρίζουν, µόλις θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης τα παρακάτω: 
 

• Την τοποθεσία συγκέντρωσής τους 

• Την τοποθεσία παραλαβής του εξοπλισµού τους ή άλλων υλικών 

• Την ακριβή διαδροµή και τον τρόπο κίνησής τους 

• Τον ακριβή τοµέα ή περιοχή επέµβασης. 
 
Επίσης πρέπει να γνωρίζουν καλά τον τρόπο επικοινωνίας και λήψης εντολών από τα ανώ-
τερα κλιµάκια (επικοινωνιακός εξοπλισµός, κινητή τηλεφωνία, ασύρµατοι κλπ.) αλλά και 
τον τρόπο επικοινωνίας τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις υπόλοιπες οµάδες και κλιµάκια 
(Κινητά τηλέφωνα, ασύρµατοι κλπ.). 
 
Υψηλή οργανωτική στάθµη και συντονισµός για τα κλιµάκια επέµβασης επιτυγχάνεται µέσα 
από συνεχείς ασκήσεις ετοιµότητας επί χάρτου, αλλά και σε πραγµατικές συνθήκες (βλ. 
κατωτέρω). 
 
Ε π ι σ η µ α ί ν ε τ α ι  τέλος ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να ενταχθεί στο γενι-
κότερο σχέδιο αντισεισµικής οργάνωσης σε επίπεδο Νοµού, µέσα από την στενή συνερ-
γασία µε τους γειτονικούς ∆ήµους και τα κεντρικά όργανα και υπηρεσίες του κράτους. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί µεν µια σηµαντική παράµετρο αλλά δεν µειώνει σε καµιά 
περίπτωση τη σηµασία της αυτόνοµης δυνατότητας του ∆ήµου να προστατέψει τους 
δηµότες του. 
 
Στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται οι διαδικασίες καταγραφής των µηχανολογικών 
µέσων και του άλλου εξοπλισµού που απαιτείται από ένα σχέδιο επιχειρησιακής ετοιµότη-
τας. Όπως και προηγούµενα αναφέρθηκε οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να 
προχωρήσουν στην καταγραφή όλου του διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού, είτε πρόκειται 
για µεγάλα µηχανήµατα, είτε για απλά εργαλεία. Ο εξοπλισµός αυτός µπορεί να προέρχεται: 
 

• Από τον εξοπλισµό του ∆ήµου. 

• Από τον εξοπλισµό δηµοσίων οργανισµών, φορέων, επιχειρήσεων κλπ. 
που µετά από συνεννόηση θα µπορούσε να διατεθεί στο ∆ήµο σε περί-
πτωση σεισµού. 

• Από τον εξοπλισµό ιδιωτών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα µπορού-
σε να διατεθεί ή να επιταχθεί σε περίπτωση σεισµικής καταστροφής. 
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• Από αγορά εξοπλισµού που θα κριθεί απαραίτητος για την ολοκλήρωση 
της επιχειρησιακής οργάνωσης. 

 
Η δηµοτική αρχή προχωράει σε δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε άµεση καταγραφή των 
µηχανηµάτων και του εξοπλισµού αυτού µε πλήρη στοιχεία, όπως: 
 

• Είδος µηχανήµατος ή άλλου εξειδικευµένου ή όχι εργαλείου 

• Κατάσταση λειτουργίας - συντήρηση - απαιτούµενα ανταλλακτικά 

• Τοποθεσία ή αποθήκη που βρίσκονται 

• Ιδιοκτήτης και στοιχεία ιδιοκτήτη 

• Χειριστής ή οδηγός του µηχανήµατος και πλήρη στοιχεία του και δηµι-
ουργία σχετικής βάσης δεδοµένων. 

 
Το τι ακριβώς µπορεί να περιλαµβάνει αυτός ο εξοπλισµός και τα µηχανικά µέσα περιγρά-
φονται σε προηγούµενο κεφάλαιο. Το βασικό στοιχείο όµως που προκύπτει στην προκειµέ-
νη περίπτωση είναι ακριβώς η κατανοµή του εξοπλισµού αυτού στη διάθεση των κλιµακί-
ων, οµάδων και υπηρεσιών του ∆ήµου ανάλογα µε το τι είναι απαραίτητο σε κάθε ένα από 
αυτά για την επιτυχή επέµβαση. 
 
∆υστυχώς, όπως φαίνεται από τα υπάρχοντα στοιχεία για τον ∆ήµο (βλπ. στα επόµενα για 
την καταγραφή περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισµού του ∆ήµου), ο εξοπλισµός δεν κρί-
νεται επαρκής και πρέπει να βρεθούν τρόποι για τον εµπλουτισµό του σε µέσα. 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ XXΧΙ  παρουσιάζεται ο απαιτούµενος εξοπλισµός για κάθε κλιµάκιο, οµάδα 
ή υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Σε ορισµένες κρίσιµες λειτουργίες που περιγράφονται µε λεπτοµέρεια στα επόµενα αναφέ-
ρεται εκτενώς και ο απαιτούµενος εξοπλισµός. 
 
Σε ότι αφορά στον απαιτούµενο εξοπλισµό (όπως αυτός περιγράφηκε στα προηγούµενα), 
επίσης ο ∆ήµος δεν έχει µέχρι στιγµής κάποιο οργανωµένο σύστηµα που να καλύπτει της 
ανάγκες µιας επιχειρησιακής οργάνωσης ενάντια σε µια φυσική καταστροφή. 
 
Το συγκεκριµένο θέµα είναι αρκετά πολύπλοκο αφού περιλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο αριθµό 
από τελείως διαφορετικά εργαλεία και αντικείµενα µεταξύ τους. Σε πρώτη φάση µπορεί να 
ξεκινήσει κανείς από τα τελείως απαραίτητα που απαιτούνται σε περίπτωση µιας φυσικής 
καταστροφής (σκηνές, κλινοσκεπάσµατα, οχήµατα µεταφοράς, εργαλεία και υλικά επι-
σκευής βασικών δικτύων πόλης, κλπ.) µέχρι και τελείως εξειδικευµένο εξοπλισµό όπως π.χ. 
τα οχήµατα και µηχανήµατα που απαιτούνται για την διάσωση παγιδευµένων (ηχοεντοπιστι-
κές συσκευές, εκπαιδευµένοι σκύλοι κλπ.). 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Χ X Χ I  
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Η/Υ,  Hardware             
Software             
Τηλέφωνα             
Fax             
Κινητά Τηλέφωνα             
Ασύρµατοι             
Τηλεειδοποίηση             
Υλικά Οργάνωσ. Γραφείου             
Εργαστηριακά Όργανα             
Προωθητές             
Ισοπεδωτές             
Φορτωτές             
Οδοστρωτήρες             
Γερανοί - Ανυψωτές             
Οχήµατα “εκτός δρόµου”             
Αεροσυµπιεστές             
Λεωφορεία              
Φορτηγά             
Νοσοκοµειακά – Ασθενοφ.             
Πυροσβεστικά             
Υδροφόρες             
Σκηνές             
Τροχόσπιτα             
Λυόµενα             
Εργαλεία             
Κουβέρτες             
Κρεβάτια - Ράντζα             
Θερµάστρες             
Ιατρικός εξοπλισµός             
Ρουχισµός             
Είδη διατροφής             
Γενήτριες             
Αεροπίστολα             
Αεροδράπανα             
Αντλίες ύδατος             
Αλυσοπρίονα             
Κοπτικά µηχανήµατα             
∆εξαµενές ύδατος             
Ψυγεία             
Φορητά µαγειρεία             
Φορητοί Ραδιοφ. Σταθµοί             
Ανταλλακτικά µηχανηµάτ.             
Εργαλεία             
Λοστοί             
Πτυοσκάπανα             
Βαριοπούλες             
Γάντια             
∆ράπανα             
Φόρµες             
Κράνη             
Ειδικά Γυαλιά             
Μάσκες             
Λάστιχα ύδατος             
Σωλήνες             
Ηλεκτρολογικό υλικό             
Οικοδοµικά υλικά             
Καύσιµα κ.λπ.             

Η αρίθµηση των κλιµακίων στον Πίνακα (1, 2, κ.λπ.) αντιστοιχεί σ’αυτήν που αναφέρεται στο 
κείµενο 
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Αρχικά λοιπόν καλό είναι ο ∆ήµος να καταγράψει όλον τον εξοπλισµό που διαθέτει ο ίδιος, 
καθώς και αυτόν που είναι διαθέσιµος για αντίστοιχες περιπτώσεις από άλλες ∆ηµόσιες Υ-
πηρεσίες, Φορείς Οργανισµούς, κλπ που λειτουργούν στα όριά του. 
 
Σε δεύτερη φάση µπορεί να καταγράψει τον εξοπλισµό που διαθέτουν ιδιωτικές εταιρίες, 
φορείς, απλοί πολίτες, κλπ. και ο οποίος θα µπορούσε να επιταχθεί σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 
 
Σε τρίτη φάση µπορεί να προγραµµατίσει την αγορά εξοπλισµού. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο διαθέσιµος εξοπλισµός πρέπει να συµβαδίζει µε την σταδιακή 
οργάνωση των κλιµακίων και λειτουργιών του σχεδίου επιχειρησιακής ετοιµότητας, ώστε να 
µην υφίστανται κενά (π.χ. είναι άσκοπο να συστήσεις µια ειδικευµένη οµάδα για κάποια από 
τις λειτουργίες που απαιτούνται και αυτή να στερείται του απαραίτητου εξοπλισµού). 
 
Είναι αυτονόητο ότι και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η οργάνωση σε σχεσιακή βάση 
δεδοµένων -που φυσικά θα συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες βάσεις δεδοµένων που έχουν δη-
µιουργηθεί κάτω από ένα σύστηµα G.I.S. - και θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
κύρια πεδία του ΠΙΝΑΚΑ ΧΧΧΙΙ που αντιστοιχούν σε µία πρώτη κατηγοριοποίηση του α-
παραίτητου εξοπλισµού. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙ 
 

(Τα κύρια πεδία της βάσης δεδοµένων του εξοπλισµού) 
 

I. Ηλεκτρονικό υλικό και 
εξειδικευµένα εργα-
στηριακά όργανα 

III. Εξοπλισµός στέγασης, 
ένδυσης, σίτισης και 
υλικά οικοσυσκευών 

V. Ελαφριά µηχανήµατα, 
συσκευές και εξειδι-
κευµένα εργαλεία 

II. Οχήµατα και βαρειά 
µηχανήµατα (εξειδι-
κευµένα και µη) 

IV. Εξοπλισµός ιατρικών 
µονάδων και φαρµα-
κευτικής αγωγής 

VI. Απλά εργαλεία και 
πάσης φύσεως υλικά 
υποστήριξης 

 
 
Σε κάθε κύριο πεδίο αντιστοιχούν επί µέρους πεδία τα οποία αναφέρονται στις υπόλοιπες 
πληροφορίες και χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για κάθε περίπτωση. Π.χ. στην κα-
τηγορία ΙΙ που αντιστοιχεί στα Οχήµατα - Βαριά Μηχανήµατα πρέπει να υπάρχουν τουλάχι-
στον τα πεδία του ΠΙΝΑΚΑ ΧΧΧΙΙΙ. 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ ΧΧΧΙV παρουσιάζεται και το αντίστοιχο έντυπο που µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί για την εισαγωγή και οργάνωση των στοιχείων στη βάση δεδοµένων. 
 
Είναι αυτονόητο ότι αντίστοιχοι πίνακες θα οργανωθούν στη βάση δεδοµένων και για τις 
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υπόλοιπες κατηγορίες του εξοπλισµού. 
 
Τα πρώτα στοιχεία θα αποτελέσει ο εξοπλισµός του ∆ήµου ή ο εξοπλισµός που είναι εύκολο 
να διατεθεί από άλλους φορείς (δηµόσιους και ιδιωτικούς) ενώ σταδιακά µε την απόκτηση 
επιπλέον εξοπλισµού οι πίνακες θα ενηµερώνονται µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε 
νέα εισαγωγή, µέσα από αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες κατανοµής και ανακατανοµής του 
εξοπλισµού, µε αυτόµατη ενηµέρωση όλων των σχετικών αρχείων. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙΙ 
 

(Τα πεδία της βάσης δεδοµένων της κατηγορίας ΙΙ του προηγούµενου Πίνακα) 
 

1) Είδος οχήµατος - µηχανήµατος 11) Χειριστής και αναπληρωτής 
 

2) Μάρκα - µοντέλο 12) Πλήρη στοιχεία χειριστή και αναπληρωτή 
(διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ.) 

3) Φορέας ή Επιχείρηση στην οποία ανήκει (µε 
πλήρη στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο) 

 

1) Χώρος αποθήκευσης µε πλήρη στοιχεία 

4) Ιδιοκτήτης µε πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, 
τηλέφωνο, κλπ.) 

 

1) Υπεύθυνος χώρου αποθήκευσης 

 

5) Ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας 2) Πλήρη στοιχεία υπευθύνου αποθήκευσης 
(διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ.) 

 

6) Κατάσταση λειτουργίας 3) Χώρος παραλαβής καυσίµων και ανταλλα-
κτικών 

7) Ηµεροµηνία τελευταίου ελέγχου 4) Χώρος επισκευής µηχανήµατος - οχήµατος 

8) Υπεύθυνος συντήρησης 5) Κλιµάκιο στο οποίο εντάσσεται 

9) Πλήρη στοιχεία υπευθύνου συντήρησης 
(διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ.) 

6) Τόπος ή θέση µεταφοράς σε περίπτωση έ-
κτακτης ανάγκης 

10) Πιθανός εξοπλισµός που συνοδεύει το όχη-
µα ή µηχάνηµα 

 

1) Πιθανός τοµέας επέµβασης 

 
 
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί µέριµνα για την σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του εξοπλι-
σµού που θα καταφθάνει από διάφορες περιοχές σε περίπτωση σεισµού. 
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Ε π ι σ η µ α ί ν ε τ α ι  για µία ακόµα φορά ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να ε-
νταχθεί στο γενικότερο σχέδιο αντισεισµικής οργάνωσης σε επίπεδο Νοµού, µέσα από 
την στενή συνεργασία µε τα κεντρικά όργανα και υπηρεσίες του κράτους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

α πολεοδοµικά χαρακτηριστικά για το παράδειγµα της πόλης 
του Ασπροπύργου περιγράφονται ήδη από άλλες µελέτες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί για την ευρύτερη περιοχή του Θριά-

σιου Πεδίου (π.χ. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής, 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Θριάσιου Πεδί-
ου, "ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. Ο.Τ.Α. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ"). 
 
Στο σηµείο αυτό λοιπόν θα σταθούµε σε ορισµένα σηµεία που α-
φορούν, ειδικά ή γενικά, τον αντισεισµικό σχεδιασµό και γενικό-
τερα το σχεδιασµό ενάντια στις φυσικές και τεχνολογικές κατα-
στροφές. Έτσι λοιπόν: 
 
Το πολεοδοµικό συγκρότηµα του ∆ήµου Ασπροπύργου περιλαµ-
βάνει: 
 

• Τον κύριο οικισµό, διαµορφωµένο στο µεγαλύτερο 
τµήµα του, εκτός από τα περιφερειακά τµήµατα, 
που ανήκει στο εγκεκριµένο σχέδιο πόλης. 

• Την επέκταση εκατέρωθεν του νότιου τµήµατος της 
Λ. ∆ηµοκρατίας και της Εθνικής Οδού, που αποτε-
λείται ως επί το πλείστον από αδιαµόρφωτους ακό-
µα χώρους αλλά ανήκει στο εγκεκριµένο σχέδιο πό-
λης. 

• Ορισµένους µικρότερους οικισµούς που αναπτύσσο-
νται περιφερειακά (Παραλία, Νεόκτιστα, Φούσα, 
Ελληνορώσων, Κυρίλλο, Ρουλάκι) είτε ενταγµένα 
είτε υπό ένταξη στο Γ.Π.Σ. 

 
Από το σύνολο αυτό µόνο το τµήµα του κύριου οικισµού παρουσι- 
 
 

Τ 
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άζει κάποιες δυσκολίες στον αντισεισµικό σχεδιασµό δεδοµένου ότι τα υπόλοιπα τµήµατα 
είτε είναι ακόµα αδιαµόρφωτα είτε χαρακτηρίζονται από σχετικά αραιή δόµηση µε τις οικίες 
να περιβάλλονται από αγροτική γη, οπότε η εξεύρεση των χώρων και η διακίνηση είναι σχε-
τικά απλά. Έτσι το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο κυρίως τµήµα του οικισµού. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό που περιπλέκει τον αντισεισµικό σχεδιασµό είναι ο έντονα βιοµη-
χανικός, βιοτεχνικός και εµπορικός χαρακτήρας του ∆ήµου. Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
βρίσκονται στο νότιο παραλιακό τµήµα του οικισµού, πολλές όµως άλλες επαγγελµατικές 
εγκαταστάσεις βρίσκονται διάσπαρτες ανάµεσα στις κατοικηµένες περιοχές των υπολοίπων 
οικισµών. 
 
Οι κύριες υπηρεσίες και λειτουργίες πόλης εντοπίζονται στο κεντρικό τµήµα του κυρίως 
οικισµού, που παρουσιάζει και τη µεγαλύτερη δόµησησ και συγκεκριµένα γύρω από την 
πλατεία του ∆ηµαρχείου και εκατέρωθεν της Λ. ∆ηµοκρατίας. 
 
Η πρόσβαση στην πόλη του Ασπροπύργου είναι σχετικά εύκολη και γίνεται τόσο από την 
Εθνική Οδό στα νότια όσο και από τη Λεωφόρο του ΝΑΤΟ στα βόρεια. Και οι δύο όµως 
αυτές προσβάσεις παρουσιάζουν πολύ µεγάλη κίνηση ορισµένες ώρες της ηµέρας και ορι-
σµένες εποχές. 
 
Πολύ µεγάλη κίνηση παρουσιάζουν συνήθως και οι περιφερειακοί οδοί γύρω από τον οικι-
σµό αλλά και πολλοί από τις οδούς που διασχίζουν το κυρίως τµήµα της πόλης. Οι γειτονιές 
της πόλης συνδέονται µε το κέντρο και τις κεντρικές οδικές αρτηρίες µέσα από ένα σύστηµα 
κύριων οδών (παράλληλων µεταξύ τους), που αναπτύσσονται συνήθως εγκάρσια και σπα-
νιότερα ακτινωτά ή παράλληλα προς τις κεντρικές οδικές αρτηρίες Οι παραπάνω διαπιστώ-
σεις είναι κρίσιµες για τον αντισεισµικό σχεδιασµό και πιο συγκεκριµένα για την ασφαλή 
εκκένωση σε περίπτωση καταστροφής αλλά και για την εύκολη παροχή βοήθειας. 
 
Όλες οι πολεοδοµικές παρεµβάσεις που προβλέπεται να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή απο-
τελούν ένα σηµαντικό βήµα που θα συνεισφέρει σηµαντικά και στην οργάνωση ενάντια στο 
σεισµικό κίνδυνο. 
 
Όλα τα παραπάνω ζητήµατα είναι πολύ κρίσιµα για µια σειρά από παραµέτρους που υπει-
σέρχονται σε ένα σχέδιο επιχειρησιακής οργάνωσης (όπως η ύπαρξη και καταλληλότητα 
χώρων συγκέντρωσης, καταυλισµού και µετεγκατάστασης κρισίµων υπηρεσιών, ή η δυνατό-
τητα του οδικού δικτύου να προσφέρει ασφαλή διαφυγή πολιτών και άµεση διακίνηση των 
απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών), και οι οποίες είναι άµεσα εξαρτηµένες από το υπάρ-
χον ρυθµιστικό σχέδιο και την υφιστάµενη γενικότερη πολεοδοµική κατάσταση του ∆ή-
µου. 
 
Στο συγκεκριµένο σηµείο και επειδή πολύ συχνά συγχέεται, πρέπει να τονισθεί ότι η πολεο-
δοµική θωράκιση ενάντια στον σεισµικό κίνδυνο  αποτελεί ένα τελείως διαφορετικό αντι-
κείµενο από την κτιριολογική και κατασκευαστική θωράκιση. Και τα δύο όµως αποτε-
λούν δύο πολύ σηµαντικές συνιστώσες σε ένα σχέδιο επιχειρησιακής ετοιµότητας που ε-
λέγχονται και καθορίζονται από ένα πλήθος παραµέτρων. 
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Έτσι λοιπόν σε προσεισµικό επίπεδο (πρόληψη) η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει µε κάθε της ενέρ-
γεια να µελετήσει και να επιδιώξει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσει τα πα-
ρακάτω: 
 

• Καλή οργάνωση και ρύθµιση της ζωής της πόλης. 

• Καλή ρύθµιση της κυκλοφορίας, µε έµφαση στις κεντρικές και περι-
µετρικές αρτηρίες . 

• Ισόρροπη δηµιουργία ελεύθερων χώρων. 

• Επί πλέον µείωση του συντελεστή δόµησης και των κινδύνων που 
απορρέουν από τα υψηλά κτίρια στους αναγκαστικά στενούς υφιστά-
µενους δρόµους. 

• Οργάνωση της δοµής του ∆ήµου που να αποβλέπει στην ισότιµη ε-
ξυπηρέτηση όλων των πολιτών πριν από τον σεισµό, αλλά ταυτόχρο-
να να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί µετά από ένα καταστροφι-
κό γεγονός χωρίς να διακοπεί η κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη 
του ∆ήµου. 

 
Τονίζεται ότι ένας εξ’ αρχής καλός πολεοδοµικός σχεδιασµός προσφέρει στην ουσία και 
πολύ καλή αντισεισµική θωράκιση, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες επεµβάσεις και αναθεω-
ρήσεις µετά από ένα σεισµό. Θα µπορούσε συνοπτικά να αναφέρει κανείς ότι η τεχνική της 
πολεοδοµικής αντισεισµικής θωράκισης εστιάζεται στα παρακάτω: 
 

• Σχέση ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΠΛΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ µε γενική τάση για χαµηλό ύψος οικο-
δοµών και µείωση συντελεστή και πυκνότητας δόµησης. 

• Οδικό δίκτυο που να µπορεί να “λειτουργεί” µετά από σεισµό. 

• Αρκετοί ελεύθεροι χώροι, καλά εξοπλισµένοι και σε µικρές αποστά-
σεις. 

• Επαρκείς χώροι για εγκατάσταση κρίσιµων υπηρεσιών και λειτουρ-
γιών. 

 
Σε ότι αφορά δε στο κυκλοφοριακό θα πρέπει η ∆ηµοτική Αρχή να φροντίσει ώστε: 
 

• Να µην φορτώνεται το κέντρο από άλλα σηµεία του ∆ήµου ή την υ-
περτοπική κυκλοφορία. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας εισόδου-εξόδου από το κέντρο. 

• Να υφίσταται οµαλή λειτουργία περιφερειακών αρτηριών και δια-
συνοικιακών αξόνων. 

• Να επέλθει σταδιακή µείωση της κυκλοφορίας και της στάθµευσης. 

• Να υπάρχει κυκλοφοριακή αυτοτέλεια όλων των τοµέων του ∆ήµου. 
 
Θα πρέπει επίσης να γίνει προσπάθεια από την ∆ηµοτική Αρχή ώστε οι βελτιώσεις που προ-
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βλέπονται για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό να γίνονται αποδεκτές από τους κατοίκους χωρίς 
σηµαντικές αντιδράσεις. Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η µαταίωση π.χ. της κατα-
σκευής ενός ελεύθερου χώρου µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσµατα από 
ένα καταστροφικό γεγονός. Σηµαντικό κίνδυνο επίσης αποτελεί  η αυθαίρετη αλλά και η 
“νόµιµη” δόµηση µε αποτέλεσµα να “ξεφυτρώνουν” κάθε είδους κατασκευές εκεί όπου δεν 
προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. 
 
Ένα σηµαντικό στοιχείο απαραίτητο σε ένα σχέδιο επιχειρησιακής οργάνωσης µιας πόλης 
για την αντιµετώπιση ενός φυσικού καταστροφικού φαινοµένου, όπως είναι ο σεισµός, είναι 
και ορισµένα βασικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τόσο στο µέγεθος του πληθυσµού 
που θα ληφθεί υπ' όψη στο σχεδιασµό όσο και στην πυκνότητα και την κατανοµή του χωρι-
κά και χρονικά. Άλλωστε, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια, τα σχέδια επιχειρησιακής ετοι-
µότητας βασίζονται στο διαχωρισµό της πόλης σε τοµείς για κάθε ένα από τους οποίους, 
εκτός από ένα πλήθος άλλων παραµέτρων απαιτείται και η γνώση του αριθµού των κατοί-
κων που φιλοξενεί ή εξυπηρετεί. 
 
Το θέµα αυτό είναι πάρα πολύ ευρύ και πολύπλοκο διότι για το σωστό σχεδιασµό απαιτείται 
ανά πάσα χρονική στιγµή και σε κάθε συγκεκριµένο χώρο να είναι γνωστός όχι µόνο ο α-
ριθµός των κατοίκων που διαµένουν εκεί, αλλά και ο αριθµός των κατοίκων που κινούνται 
(εισέρχονται, εξέρχονται, είναι περαστικοί ή παραµένουν για συγκεκριµένο χρονικό διάστη-
µα) για διάφορους λόγους (βιοµηχανική ή εµπορική δραστηριότητα, εκπαίδευση, πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις κλπ.). Με άλλα λόγια δηλαδή η διαδικασία αυτή έχει να κάνει µε τις κρίσι-
µες λειτουργίες της πόλης και το πως αυτές µεταβάλλονται χρονικά και χωρικά, έτσι ώστε 
στο σχέδιο επιχειρησιακής οργάνωσης να προβλέπονται πολλοί εναλλακτικοί τρόποι και 
"σενάρια" για οποιαδήποτε ώρα και εποχή "χτυπήσει" ο εγκέλαδος. Είναι λοιπόν φανερό ότι 
άλλες απαιτήσεις έχει ο σχεδιασµός µεταξύ της καλοκαιρινής περιόδου και της χειµερινής, 
µεταξύ των ωρών που αναπτύσσεται η κύρια βιοµηχανική – εµπορική δραστηριότητα της 
πόλης και των ωρών κοινής ησυχίας, µεταξύ των συνοικιών και του κέντρου κλπ. 
 
Η γνώση των παραπάνω στοιχείων όµως απαιτεί µακρόχρονες µετρήσεις -µε ειδικό εξοπλι-
σµό και πολύπλευρη επεξεργασία των στοιχείων µε στόχο την όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
προσέγγιση της πυκνότητας του πληθυσµού αλλά και της κυκλοφορίας των οχηµάτων σε 
διάφορες χρονικές περιόδους και σε όλες τις κρίσιµες, από άποψη δραστηριοτήτων, περιοχές 
του ∆ήµου, γεγονός που από µόνο του µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο χωριστής µελέτης 
και έρευνας. 
 
Συνήθως για τις ανάγκες συγκεκριµένων ερευνητικών προγραµµάτων και µέσα στα χρονικά 
πλαίσια εκπόνησης που τίθενται, χρησιµοποιείται ένας πολύ απλούστερος τρόπος υπολογι-
σµού των παραπάνω παραµέτρων, ο οποίος βέβαια βασίζεται σε κάποιες παραδοχές. Παρό-
λα αυτά όµως -και για µικρά συνήθως πολεοδοµικά συγκροτήµατα- παρέχει ένα σηµαντικό 
βαθµό αξιοπιστίας ώστε να καλύπτεται µε ασφάλεια κάθε δυνατή περίπτωση του σχεδίου 
επιχειρησιακής ετοιµότητας. 
 
Αρχικά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο πληθυσµός µιας πόλης είναι ένα δυναµικά µεταβαλ-
λόµενο µέγεθος µε το χρόνο και ως εκ' τούτου ο πληθυσµός σχεδιασµού (ο πληθυσµός δη-
λαδή στον οποίο θα βασισθεί το σχέδιο επιχειρησιακής ετοιµότητας) είναι συνάρτηση του 
χρόνου για τον οποίο µια µελέτη θα καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήµου. Με άλλα λόγια δηλα-
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δή άλλος είναι ο πληθυσµός σχεδιασµού µε βάση τις υφιστάµενες ανάγκες (2000) και άλλος 
µε βάση τις ανάγκες του 2010, του 2020 κλπ. 
 
Έτσι λοιπόν και µε δεδοµένο ότι ένας σχεδιασµός πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον µια δεκα-
ετία, υφίσταται η ανάγκη να προβλεφθεί ο πληθυσµός για την συγκεκριµένη χρονική περίο-
δο. Στον υπολογισµό αυτό υπεισέρχονται αρκετές παράµετροι που είναι δύσκολο να προ-
σεγγισθούν ιδίως αν ληφθούν υπόψη (εκτός από τον ρυθµό αύξησης του µόνιµου πληθυ-
σµού) τόσο ο βιοµηχανικός – βιοτεχνικός – εµπορικός χαρακτήρας της πόλης και ο ρυθµός 
µε τον οποίο προβλέπεται να αυξηθεί, όσο και το γενικότερο πρόβληµα του ρυθµού αύξησης 
των λαθροµεταναστών που είτε µόνιµα είτε κατά περιόδους µένουν και εργάζονται, συµµε-
τέχοντας στην πληθυσµιακή σύνθεση της πόλης. 
 
Στη συνέχεια ως παράδειγµα θα περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίσθηκαν τα πλη-
θυσµιακά χαρακτηριστικά της πόλης του Ασπροπύργου, δηλαδή τις παραδοχές µε τις οποίες 
υπολογίσθηκε ο πληθυσµός και η κατανοµή του στους διάφορους τοµείς. Τα στοιχεία ελήφ-
θησαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Έτσι λοιπόν: 
 

• Τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία είναι αυτά της τε-
λευταίας απογραφής του 1991. 

• Προκειµένου να υπολογισθεί ο σηµερινός πληθυσµός, αλλά και ο 
αναµενόµενος πληθυσµός του έτους 2011, ελήφθησαν υπόψη τα 
πληθυσµιακά στοιχεία της απογραφής των τριών τελευταίων δεκαε-
τιών (1971, 1981, 1991). 

• Θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη και ακόµα παλαιότερα στοιχεία, 
όµως θεωρήθηκε ότι αυτά των τριών τελευταίων δεκαετιών προσεγ-
γίζουν καλύτερα την τάση αύξησης του πληθυσµού τα τελευταία 
χρόνια. 

• Επισηµαίνεται ότι τα µεγέθη αφορούν µόνο στο πολεοδοµικό συ-
γκρότηµα του Ασπροπύργου και όχι σε ολόκληρο το ∆ήµο που περι-
λαµβάνει και ορισµένους οικισµούς οι οποίοι όµως είναι ανεξάρτητοι 
πολεοδοµικά από το κυρίως συγκρότηµα. 

• Με βάση τα στοιχεία αυτά κατασκευάσθηκε η καµπύλη αύξησης του 
πληθυσµού, όπου παρατηρείται ότι υφίσταται µια σχεδόν γραµµική 
κατανοµή µε πολύ καλό συντελεστή συσχέτισης (R2=0,96). 

• Με βάση την καµπύλη αυτή υπολογίσθηκε ο τύπος που συνδέει το 
µέγεθος του πληθυσµού (y) σε συνάρτηση µε το χρόνο (x). 

• Ο τύπος εφαρµόσθηκε για τα έτη, 2001 και 2011 και έτσι υπολογί-
σθηκε ο αναµενόµενος πληθυσµός. 

• Στη συνέχεια υπολογίσθηκε (κατά προσέγγιση) µια προσαύξηση της 
τάξης του 10% για να προσεγγισθεί ο πληθυσµός από τις περιπτώσεις 
εκείνες που δεν καταγράφονται στην απογραφή (λαθροµετανάστες 
κλπ.). 
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• Με βάση τα στοιχεία αυτά προέκυψε ο πληθυσµός σχεδιασµού για 
τις σηµερινές ανάγκες, τις ανάγκες του 2001 και τις ανάγκες του 
2011. 

 
Το δεύτερο βήµα που ακολουθείται είναι αυτό της κατανοµής του πληθυσµού στους τοµείς 
τους οποίους έχει χωρισθεί η πόλη (βλπ. επόµενο κεφάλαιο). Στην περίπτωση αυτή υπεισέρ-
χονται όλες αυτές οι παράµετροι που αναφέρθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου και αφορούν 
στη µεταβολή της πληθυσµιακής πυκνότητας ανάλογα µε τη χρήση, τη δραστηριότητα, την 
ώρα και την εποχή. Έτσι λοιπόν προτιµήθηκε να υπολογισθεί το ανηγµένο µέγεθος του πλη-
θυσµού µε βάση την πυκνότητα του πληθυσµού και την έκταση του κάθε τοµέα. Βέβαια 
στην περίπτωση αυτή υπεισέρχεται ένα σηµαντικό σφάλµα το οποίο έχει να κάνει τόσο µε 
τους προηγούµενους παράγοντες όσο και µε το ότι οι συντελεστές και η πυκνότητα δόµησης 
είναι διαφορετικά για κάθε τµήµα της πόλης. Παρόλα αυτά όµως για το συνήθες µέγεθος 
των ∆ήµων, η παραδοχή αυτή κρίνεται ικανοποιητική, αφού ο υπολογισµός της ακριβούς 
χωρικής και χρονικής κατανοµής του πληθυσµού απαιτεί χρόνο και χρήµατα και στην ουσία 
καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήµου σε περίπτωση πολύ εκτεταµένης καταστροφής. Στον υπο-
λογισµό ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήµατα: 
 

• Υπολογίσθηκε η κατανοµή του πληθυσµού στους  τοµείς που έχει 
χωρισθεί η πόλη (βλπ. επόµενο κεφάλαιο) τόσο για τις σηµερινές α-
νάγκες όσο και γι' αυτές του 2011. 

• Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν τα πληθυσµιακά µεγέθη σχε-
διασµού που υπολογίσθηκαν στα προηγούµενα. 

• Η συνολική έκταση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, αλλά και η 
έκταση του κάθε τοµέα χωριστά, υπολογίσθηκαν από τους χάρτες 
κλίµακας 1:5.000 της πολεοδοµίας. Και στην περίπτωση αυτή όµως 
διακρίθηκαν δύο περιπτώσεις. 

• Η πρώτη αφορά στις σηµερινές ανάγκες όπου δεν ελήφθη υπόψη η 
έκταση της επέκτασης αφού στην ουσία είναι σήµερα ακατοίκητη ή 
κατοικείται από πολύ µικρό ποσοστό του συνολικού πληθυσµού της 
πόλης. Αντίθετα κατά τη δεύτερη περίπτωση των υπολογισµών για το 
έτος 2011 ελήφθη υπόψη και η έκταση της επέκτασης. 

• Από τη συνολική έκταση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος και τον 
πληθυσµό σχεδιασµού υπολογίσθηκε η πυκνότητα του πληθυσµού. 
Με βάση την πυκνότητα και την έκταση του κάθε τοµέα υπολογίζε-
ται το ανηγµένο µέγεθος του πληθυσµού σχεδιασµού για κάθε ένα 
από αυτούς. 

Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται στα επόµενα προκειµένου να υπολογισθούν οι ανάγκες 
που προκύπτουν για κάθε ένα τοµέα χωριστά. Σχετικά µε τις παραδοχές του υπολογισµού 
επισηµαίνονται δύο πράγµατα: 
 

1. Καλό θα είναι το όλο πρόγραµµα του επιχειρησιακού σχεδιασµού να 
παραµετροποιηθεί µε βάση ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφο-
ριών, ούτως ώστε η όλη οργάνωση να µπορεί να βασίζεται σε ένα κυ-
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λιόµενο σχεδιασµό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα οποιαδήποτε µετα-
βολή και αν υφίσταται κάποια παράµετρος (πληθυσµός σχεδιασµού, 
έκταση τοµέα κλπ.) να υπολογίζονται αυτόµατα οι απαιτούµενες τρο-
ποποιήσεις έτσι ώστε ο σχεδιασµός να καλύπτει πάντα τις πραγµατι-
κές ανάγκες. Π.χ., οι τοµείς που περιλαµβάνουν σηµαντικά τµήµατα 
της επέκτασης παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στο σηµερι-
νό πληθυσµό και στον αναµενόµενο για το 2011, αφού είναι και αυτοί 
που θα σηκώσουν το µεγαλύτερο βάρος της αύξησης του πληθυσµού, 
δεδοµένου ότι οι χώροι και οι συντελεστές δόµησης στους υπόλοιπους 
τοµείς έχουν σχεδόν καλυφθεί. Κατ' επέκταση διαφοροποιούνται σε 
µεγάλο βαθµό και οι ανάγκες για ελεύθερους χώρους, που µπορούν µε 
βάση το σύστηµα διαχείρισης να καλύπτονται σταδιακά, διαδικασία 
που και από οικονοµική άποψη είναι συµφέρουσα µιας και δεν απαι-
τείται µε σηµερινά κονδύλια να καλυφθούν οι ανάγκες για τα επόµενα 
20 χρόνια. 

2. Με δεδοµένο ότι ο ∆ήµος έχει στη διάθεσή του περισσότερα στατι-
στικά στοιχεία που αφορούν στην πληθυσµιακή κατανοµή στις διά-
φορες περιοχές, ώρες και εποχές (εµπορική δραστηριότητα, αριθµός 
εργατών, αριθµός λαθροµεταναστών κλπ.), αλλά και µε βάση τους 
υπάρχοντες συντελεστές δόµησης και τα πληθυσµιακά δεδοµένα της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου, 
είναι δυνατό να γίνει µια αναπροσαρµογή των υφιστάµενων παραδο-
χών στη φάση της υλοποίησης της µελέτης και µε τη στενή συνεργα-
σία της ερευνητικής οµάδας και του ∆ήµου. Έτσι θα καλυφθεί σε µε-
γάλο βαθµό το σφάλµα των παραδοχών που χρησιµοποιήθηκαν µιας 
και είναι αυτονόητο π.χ. ότι η πυκνότητα του πληθυσµού στο εµπορι-
κό κέντρο, τις εργάσιµες ώρες θα είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή 
που υπολογίσθηκε, αφού τόσο το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού 
συγκεντρώνεται εκεί. 

 
Για τη διαχείριση µιας φυσικής καταστροφής είναι επίσης απαραίτητος ο διαχωρισµός του 
∆ήµου σε τοµείς επιχειρησιακής οργάνωσης. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται µε βάση κάποια 
συγκεκριµένα κριτήρια που είναι άµεσα εξαρτηµένα από το είδος του φυσικού κινδύνου και 
τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την αντιµετώπισή του. Στο Χάρτη που συνοδεύει το 
κείµενο παρουσιάζεται σχηµατικά µια συγκεκριµένη πρόταση για τον καθορισµό τοµέων 
µέσα στα όρια του ∆ήµου. Τα όρια των τοµέων έχουν καθοριστεί αρχικά µε βάση τα υφι-
στάµενα όρια συνοικίας κατά το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και τα όρια γειτονιάς κατά τον 
∆ήµο µε ελαφρές τροποποιήσεις ώστε να πληρούνται ορισµένα βασικά κριτήρια για τη δια-
χείριση εκτάκτων αναγκών, όπως: 
 
 

• Οι τοπογραφικές ιδιαιτερότητες του ∆ήµου όπως π.χ. ύπαρξη ρεµά-
των, έντονες µεταβολές αναγλύφου κλπ. 

• Η κατανοµή του πληθυσµού. 

• Η κατανοµή των κυρίων δραστηριοτήτων και λειτουργιών πόλης. 
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• Η κατανοµή των χρήσεων γης ανά περιοχή. 

• Η πολεοδοµική και χωροταξική διαµόρφωση των οικοδοµικών  τε-
τραγώνων. 

• Η πυκνότητα των κτιρίων σε σχέση µε τους ισχύοντες όρους δόµησης 
(π.χ. ύψη κτιρίων, πλάτη οδών, ελεύθεροι χώροι  κλπ.). 

• Ο τύπος των κτιρίων, ο αντισεισµικός συντελεστής και η ηλικία κα-
τασκευής τους. 

• Η κατανοµή των κτιρίων µεγάλης σπουδαιότητας (σχολεία, νοσοκο-
µεία, ιδρύµατα κλπ.). 

• Οι τυχόν υπάρχουσες επικινδυνότητες. 

• Οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η ύπαρξη κυρίων οδικών αξόνων και γε-
νικά η κυκλοφορική εξυπηρέτηση κάθε τοµέα. 

• Η ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας µε την εθνική οδό και τη Λ. 
ΝΑΤΟ. 

• Η διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα ελεύθερων χώρων. 

• Οι προδιαγραφές που έχει θεσπίσει ο Ο.Α.Σ.Π. για την µέγιστη από-
σταση των ορίων κάθε τοµέα από τους χώρους καταφυγής και παρο-
χής βοήθειας. 

• Η έννοια της γειτονιάς/συνοικίας όπως έχει διαµορφωθεί ιστορικά και 
έχει γίνει κοινή συνείδηση στους κατοίκους της κάθε περιοχής και το-
µέα. 

• Ο καθορισµός υποπεριοχών στο ∆ήµο για άλλους σκοπούς και χρή-
σεις. 

 
Σε γενικές γραµµές τα όρια των τοµέων είναι βασικοί οδικοί άξονες, µεταβολές στα πολεο-
δοµικά χαρακτηριστικά, έντονες αλλαγές στο φυσικό ανάγλυφο (π.χ. ρέµατα) ή άλλα "εµπό-
δια" που  διακρίνονται µε µια προσεκτική µατιά στο χάρτη της περιοχής. Τα κριτήρια αυτά 
έχουν επιλεγεί από αυτά που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και αυτά που έ-
χουν γίνει συνείδηση στην ελληνική πραγµατικότητα µε βάση την εµπειρία που έχει απο-
κτηθεί από αντίστοιχες περιπτώσεις. Στον Ο.Α.Σ.Π. από σχετικές µελέτες που έχει χρηµατο-
δοτήσει ο ίδιος ο Οργανισµός υπάρχουν καταγεγραµµένα τα περισσότερα από τα παραπάνω 
κριτήρια. 
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ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ – 
Ο∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ίναι γενικά διαπιστωµένο ότι µετά την εκδήλωση ενός σει-
σµού οι κάτοικοι πανικόβλητοι εγκαταλείπουν τους χώρους 
διαµονής και αναζητούν προστασία σε ανοικτούς ελεύθερους 

χώρους, είτε αυτοί βρίσκονται µέσα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα 
είτε στην ύπαιθρο. Οι ίδιοι χώροι στη συνέχεια καλούνται να κα-
λύψουν µια σειρά από ανάγκες όπως παροχή βοήθειας, µακροχρό-
νια παραµονή κλπ. Η διαθεσιµότητά τους λοιπόν και η καλή οργά-
νωση και ο εξοπλισµός τους είναι βασικά και απαραίτητα στοιχεία 
για ένα καλά οργανωµένο προσεισµικό σχέδιο ετοιµότητας. 
 
Έτσι λοιπόν ένα σχέδιο επιχειρησιακής οργάνωσης ενάντια στο 
σεισµικό κίνδυνο είναι άµεσα συνυφασµένο µε τον εντοπισµό των 
χώρων που θα χρησιµοποιηθούν για διάφορες χρήσεις ώστε να κα-
λύψουν τις ανάγκες που δηµιουργούνται από τη διατάραξη των 
λειτουργιών της πόλης σε περίπτωση ενός περισσότερο ή λιγότερο 
καταστροφικού σεισµικού γεγονότος. 
 
Στα επόµενα κεφάλαια θα γίνει µια εκτενής αναφορά, τόσο σε ότι 
αφορά στις προδιαγραφές των απαιτούµενων χώρων ανάλογα µε 
τη χρήση για την οποία προορίζονται, όσο και σε ότι αφορά στην 
οργάνωσή τους και τον τρόπο πρόσβασης σ' αυτούς. Τα στοιχεία 
έχουν ληφθεί από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και έχουν 
αξιολογηθεί µε βάση τόσο τις ελληνικές ιδιαιτερότητες όσο και τις 
ιδιοµορφίες του ∆ήµου. 

 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει µια εκτενής περιγραφή των χώρων 
της περιοχής του ∆ήµου και των χαρακτηριστικών τους, θα αξιο-
λογηθούν µε βάση τις προδιαγραφές και τα κριτήρια, θα ταξινοµη-
θούν ανάλογα µε τη δυνατότητα που παρέχουν στο να εξυπηρετή-
σουν κάποιες ανάγκες και τέλος θα επισηµανθούν  όλες  οι  απαραί 

Ε 
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τητες ελλείψεις και τροποποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες για την σωστή εφαρµογή και 
λειτουργικότητα του σχεδίου. 
 
Ένα καλά σχεδιασµένο επιχειρησιακό σύστηµα οργάνωσης και ετοιµότητας έναντι του σει-
σµικού κινδύνου πρέπει να περιλαµβάνει µια σειρά από κρίσιµες λειτουργίες που αφορούν 
στην οργάνωση της ζωής των κατοίκων και του κοινωνικού ιστού γενικότερα κατά τη διάρ-
κεια και αµέσως µετά το καταστροφικό φαινόµενο. Σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα 
ο βασικός σχεδιασµός πρέπει να αντιµετωπίζει τα παρακάτω ζητήµατα, που παρουσιάζουν 
µια πρώτη εικόνας του προβλήµατος που πρέπει να αντιµετωπισθεί: 
 

• Οδικές πορείες εκκένωσης - χώροι συγκέντρωσης πολιτών. 

• Σχεδιασµός και προετοιµασία χώρων καταυλισµού για αντιµετώπιση 
ζωτικών λειτουργιών όπως κατοικία, τροφή, νερό, αποχέτευση κλπ. 

• ∆ιανοµή και εγκατάσταση σκηνών. 

• Μετασεισµική οργάνωση των καταυλισµών και επίλυση ζητηµάτων 
τροφοδοσίας, περίθαλψης, πρόνοιας. 

• Μετεγκατάσταση πληθυσµιακών οµάδων µε ειδικές ανάγκες και των 
υλικών τροφοδοσίας προνοιακών ιδρυµάτων. 

• Μετεγκατάσταση τραυµατιών και ασθενών νοσοκοµείων. 

• Μετεγκατάσταση των γραφείων και του αντίστοιχου προσωπικού και 
δυναµικού παροχής βοήθειας. 

• Μετεγκατάσταση επιτελικών και συντονιστικών οργάνων. 
 
Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να είναι καλά ενηµερωµένοι για τον τρόπο που θα 
κινηθούν σε περίπτωση σεισµού, πού θα συγκεντρωθούν και πού θα στρατοπεδεύσουν µετά 
από σεισµό. Η δηµιουργία καταυλισµών µε προσωπική πρωτοβουλία δηµιουργεί πολλές φο-
ρές πολλά προβλήµατα όπως: 
 

• Εγκατάσταση σε ανασφαλείς χώρους (π.χ. κοντά σε ετοιµόρροπα κτί-
ρια, επικίνδυνες εγκαταστάσεις κλπ.) 

• Αδυναµία σύνδεσης χώρων διαµονής µε τα βασικά δίκτυα αποχέτευ-
σης, ύδρευσης κλπ. 

• ∆υσκολία τροφοδοσίας του καταυλισµού, π.χ. λόγω απόστασης από 
βασικούς οδικούς άξονες. 

• Παρεµπόδιση άλλων λειτουργιών που είναι κρίσιµες για την περιοχή 
κυρίως εξαιτίας πολύµηνης παραµονής κλπ. 

• Όχι καλή εκµετάλλευση του χώρου µε λάθος διάταξη σκηνών και δη-
µιουργία ακατάλληλων συνθηκών για πυρασφάλεια, απορροή οµ-
βρίων υδάτων, εξάπλωση επιδηµιών κλπ. 
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Επιβάλλεται λοιπόν από πριν, λειτουργικός σχεδιασµός και επιλογή των διάφορων χώρων 
(π.χ. πλατείες, πάρκα, οικόπεδα, σχολεία, κλπ.). Το ποσοστό των άστεγων µπορεί να υπολο-
γισθεί σε γενικές γραµµές αν λάβει κανείς υπόψη του την εµπειρία από παλαιότερα γεγονότα 
αλλά και το δεδοµένο ότι κατασκευές που έπαθαν καταστροφές από προηγούµενο σεισµό 
υπέστησαν επισκευές για επαναφορά στην πριν το σεισµό κατάσταση και όχι για την επί 
πλέον ενίσχυσή τους και άρα είναι πιθανό να υποστούν σοβαρές ζηµιές ή να καταρρεύσουν 
µετά από νέο σεισµό. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο λεπτοµερής σχεδιασµός των χώρων καταυλισµού πρέπει να γίνεται 
από την αρµόδια Υπηρεσία  Πολεοδοµίας σύµφωνα µε τα κριτήρια που διεθνώς είναι απο-
δεκτά. Οι σχετικοί χάρτες θα πρέπει να διαβιβασθούν στις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες και 
επιχειρήσεις (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, Αστυνοµία, Πρόνοιας, Υγιεινής κλπ.). 
 
Άλλο ένα σηµαντικό πρόβληµα που συχνά παρουσιάζεται είναι αυτό της διανοµής και εγκα-
τάστασης των σκηνών, µε δεδοµένο τον πανικό και το γενικότερο αίσθηµα ανασφάλειας 
που χαρακτηρίζει τους σεισµόπληκτους. Πρέπει απαραίτητα στο σχέδιο επιχειρησιακής ορ-
γάνωσης να προβλέπονται: 
 

• Οι τόποι προµήθειας των σκηνών (π.χ. αποθήκες δήµου, αποθήκες 
στρατού κλπ.). 

• Ο τρόπος διακίνησης και οι χώροι κατανοµής. 

• Το προσωπικό εγκατάστασης. 
 
και αυτό για να αποφεύγονται προβλήµατα όπως: 
 

• Έλλειψη σκηνών σε ορισµένους τοµείς και ανεπάρκεια σε άλλους. 

• Εγκατάσταση σκηνών σε ακατάλληλους χώρους. 

• Αδυναµία πρόσβασης σε χώρους προγραµµατισµένης εγκατάστασης 
σκηνών. 

• Αδυναµία καταγραφής των ατόµων που χρεώνονται µε σκηνές µε α-
ποτέλεσµα απώλεια υλικού. 

 
Άλλα στοιχεία, παράµετροι και επισηµάνσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και αφο-
ρούν τους χώρους καταφυγής - καταυλισµού είναι ότι αυτοί θα πρέπει να µην εµποδίζουν τις 
βασικές λειτουργίες της πόλης µετά από το σεισµό (εκπαίδευση, ψυχαγωγία, εµπόριο, 
κλπ.), µε άλλα λόγια δηλαδή θα πρέπει στην διαδικασία επιλογής των χώρων να ληφθεί µέ-
ριµνα από την ∆ηµοτική Αρχή ώστε να µην υπάρξει σηµαντική αλλαγή της χρήσης συγκε-
κριµένων χώρων πριν και µετά τον σεισµό. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης ώστε κάθε λύση σε προσεισµικό σχεδιασµό να έχει 
µόνιµο χαρακτήρα και όχι προσωρινό µιας και τις περισσότερες φορές ισχύει η λογική “ου-
δέν µονιµότερο του προσωρινού”. Αυτό σηµαίνει π.χ. ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώ-
στε οι χώροι καταυλισµού και µετεγκατάστασης να µην εµποδίζουν µελλοντικές προγραµ-
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µατισµένες λειτουργίες της πόλης ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να µην µετατραπούν µετά την 
καταστροφή σε χώρους “µόνιµης κατάληψης”. Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται κυρίως όχι τόσο 
κατά την “περίοδο των σκηνών” (που διαρκεί συνήθως όσο διαρκούν και οι µετασεισµικές 
δονήσεις) αλλά κατά την “περίοδο των λυοµένων” όπου εξυπηρετούνται µακροπρόθεσµα οι 
ανάγκες όσων έχουν µείνει άστεγοι. 
 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα γίνεται φανερό ότι οι ανοικτοί ελεύθεροι χώ-
ροι που υπάρχουν σε ένα πολεοδοµικό συγκρότηµα καλούνται να καλύψουν µια πληθώρα 
από ανάγκες που δηµιουργούνται αµέσως µετά την εκδήλωση ενός σεισµικού γεγονότος και 
οι οποίες διαφοροποιούνται ποιοτικά και ποσοτικά ανάλογα µε το µέγεθος της καταστροφής 
και τις απαιτήσεις που θα προκύψουν. Έτσι λοιπόν τα είδη των χώρων συγκέντρωσης που 
απαιτούνται σε κάθε τέτοια περίπτωση, όπως ακριβώς αυτά καθορίζονται στις µελέτες του 
Ο.Α.Σ.Π. είναι τα ακόλουθα: 
 
 

 
 
 

1. 

 
 
 
ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
 

Ανοικτοί ελεύθεροι χώροι µέσα στην πόλη που 
αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυ-
σµού, που εκδηλώνεται σαν πρώτη αντίδραση σ' 
ένα σεισµικό γεγονός, και γενικότερα στην ελαχι-
στοποίηση των απωλειών σε ζωές και τραυµατι-
σµούς. 

 
2. 

 
ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 
 

Χώροι προσωρινής στέγασης των σεισµοπλήκτων 
µέχρι την αποκατάσταση των κατεστραµµένων 
κατοικιών και άλλων κτιρίων. 

 
3. 

 
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 

Πρόκειται για χώρους βραχυχρόνιας παραµονής 
τραυµατιών και γενικά πληγέντων ατόµων για πα-
ροχή πρώτων βοηθειών. 

 
 

4. 
 

 
ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Πρόκειται για τους χώρους εγκατάστασης των επι-
τελικών και συντονιστικών οργάνων (π.χ. ∆η-
µαρχείο, Νοµαρχία κλπ), των Υπηρεσιών και Φο-
ρέων επέµβασης µαζί µε τον εξοπλισµό τους, κα-
θώς και όλων των Υπηρεσιών (δηµόσιων και µη) 
εξυπηρέτησης των πολιτών. 

 
5. 
 

 

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Πρόκειται για χώρους µε ειδικές προδιαγραφές που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση ατόµων µε ειδι-
κές ανάγκες (Ιδρύµατα, ειδικά Κέντρα κλπ.) 

 
 
Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά για την κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες εί-
ναι διαφορετικά και θα περιγραφούν µε λεπτοµέρεια στη συνέχεια. Σε µια πρώτη προσέγ-
γιση µπορούµε να πούµε ότι σαν τέτοιοι χώροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 
 

• Πάρκα, πλατείες, χώροι πράσινου και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι. 

• Γήπεδα, στάδια, γυµναστήρια, παιδικές χαρές και άλλοι χώροι αθλη-
τικών εγκαταστάσεων. 

• Ανοικτά θέατρα και ανοικτοί χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
ψυχαγωγίας. 
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• Ελεύθερα οικόπεδα, µεγάλες αυλές, χώροι στάθµευσης και ανοικτοί 
χώροι που χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις. 

• Προαύλια και άλλοι ελεύθεροι χώροι ∆ιοικητικών Οργάνων και Υ-
πηρεσιών. 

• Προαύλια και ελεύθεροι χώροι Νοσοκοµείων, Κέντρων Υγείας, Ι-
δρυµάτων πρόνοιας κλπ. 

• Προαύλια σχολείων ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

• Προαύλια εκκλησιών, µοναστηριών ή ανοικτοί χώροι θρησκευτικών 
ιδρυµάτων. 

• ∆ασική ή αγροτική γη. 

 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η διαθεσιµότητα και επιλογή των συγκεκριµέ-
νων χώρων είναι σε άµεση συσχέτιση και εξάρτηση µε τους τοµείς της επιχειρησιακής ορ-
γάνωσης που περιγράφησαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Άλλωστε η ύπαρξη και καταλληλό-
τητα τέτοιων χώρων απετέλεσε και βασικό στοιχείο στο διαχωρισµό τους. Σε ότι αφορά 
στην περιοχή του ∆ήµου σε πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε µια καταγραφή των διαθέσιµων 
χώρων, κυρίως αυτών που βρίσκονται µέσα στα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος αλ-
λά και αυτών που βρίσκονται στα περιθώριά του. Οι χώροι αυτοί, που παρουσιάζονται στο 
Χάρτη που συνοδεύει το κείµενο, ταξινοµήθηκαν µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

• Σηµερινή χρήση, όπου διακρίθηκαν: κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, 
πάρκα-πράσινο, εκπαίδευση, εκκλησίες, αθλητισµός-ψυχαγωγία. 

• Μέγεθος και δυναµικότητα, όπου διακρίθηκαν δύο περιπτώσεις: α) 
κύριοι χώροι που καλύπτουν τις περισσότερες από τις προδιαγραφές 
ως χώροι καταφυγής και β) δευτερεύοντες χώροι που είτε είναι ακα-
τάλληλοι είτε µπορούν να χρησιµοποιηθούν επικουρικά. 

• Σηµερινή διαµόρφωση, όπου διακρίθηκαν οι χώροι που έχουν υπο-
στεί την τελική διαµόρφωση για την χρήση την οποία προορίζονται 
από τους χώρους που παραµένουν αδιαµόρφωτοι και εντοπίζονται 
κυρίως στο χώρο της επέκτασης. 

• Καταλληλότητα για χρήση ως χώροι καταυλισµού. 

• Καταλληλότητα για χρήση ως χώροι εγκατάστασης επιτελικών – συ-
ντονιστικών οργάνων και άλλων κρίσιµων Υπηρεσιών. 

• Καταλληλότητα ως χώροι παροχής βοήθειας και περίθαλψης. 

Στη συνέχεια θα εξετασθούν όλοι αυτοί οι χώροι ανά κατηγορία χρήσης για την οποία προο-
ρίζονται στο σχέδιο επιχειρησιακής οργάνωσης και ανά τοµέα, όπως αυτοί παρουσιάσθηκαν 
σε προηγούµενο κεφάλαιο. Αρχή θα γίνει από τους χώρους καταφυγής που στην πραγµατι-
κότητα είναι και οι περισσότεροι αριθµητικά αφού πρέπει να καλύψουν το σύνολο του αν-
θρώπινου δυναµικού (µόνιµου ή µη) του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Στη συνέχεια ορι-
σµένοι από τους χώρους αυτούς αξιολογούνται µε τον αν είναι κατάλληλοι ως χώροι καταυ-
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λισµού, παροχής βοήθειας ή εγκατάστασης διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών. 
 
Άλλο ένα κρίσιµο σηµείο, όπως θα περιγραφεί στις προδιαγραφές που θα ακολουθήσουν 
στη συνέχεια, είναι και αυτό της χρήσης του οδικού δικτύου τόσο για την ασφαλή πρόσβαση 
των πληγέντων στους χώρους καταφυγής, καταυλισµού και παροχής βοήθειας (διάδροµοι 
και οδοί εκκένωσης - πεζοί ή µε οχήµατα), όσο και για την δυνατότητα που αυτό θα παρέχει 
για την άµεση διακίνηση, πρόσβαση και επέµβαση στα διάφορα σηµεία της πόλης για την 
παροχή οποιασδήποτε βοήθειας (οδικό δίκτυο παροχής βοήθειας και επέµβασης). 
 
Η αξιολόγηση του οδικού δικτύου για την εξακρίβωση των παραπάνω δυνατοτήτων, αποτε-
λεί µια πολύ σύνθετη εργασία που απαιτεί εξειδικευµένες µελέτες µακρού χρόνου για να 
εκτιµηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα όλες οι παράµετροι που υπεισέρχονται. Παρ' όλα αυτά 
όµως και µέσα στα πλαίσια του παραδείγµατος του Ασπροπύργου έγινε µια πρώτη προσπά-
θεια για την αξιολόγηση αυτή και αφορά στην εκτίµηση της προσβασιµότητας – επικινδυνό-
τητας του οδικού δικτύου. Το πρόβληµα αυτό καθορίζεται στην ουσία από τρεις κύριες µε-
ταβλητές. Από τις κυκλοφοριακές συνθήκες, την κατάσταση του οδικού δικτύου και από τις 
αναµενόµενες καταστροφές. Υπεισέρχονται όµως και άλλοι παράµετροι οι οποίοι έστω και 
σε περιορισµένη κλίµακα, σε τοπικό δηλαδή επίπεδο, µπορεί να δηµιουργήσουν σηµαντικό 
πρόβληµα. Το σύνολο των παραγόντων και µεταβλητών που έχει ληφθεί υπόψη για την κα-
τασκευή του συγκεκριµένου χάρτη είναι: 
 

• Σχέση  ύψους κτιρίων/πλάτους δρόµων. 

• Κυκλοφοριακές συνθήκες σε όλη την διάρκεια της ηµέρας. 

• Λειτουργίες πόλης (εµπορικό κέντρο, βιοµηχανίες κλπ.). 

• Πρόσβαση σε κτίρια µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον (εκπαίδευση, ευαίσθη-
τες οµάδες πληθυσµού, περίθαλψη, κρίσιµες υπηρεσίες κλπ.). 

• Κτιριολογική κατάσταση, αντισεισµικός συντελεστής και αναµενόµε-
νες καταστροφές. 

• Κατάσταση οδικού δικτύου (ρυµοτοµία, πλάτος οδών, αδιέξοδα, πε-
ζόδροµοι, πλάτος πεζοδροµίων, αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταλε-
λειµµένα οχήµατα που εµποδίζουν τη διακίνηση, ανισόπεδες δια-
σταυρώσεις, πλατείες, συνθήκες στάθµευσης, σήµανση, κατάσταση 
οδοστρώµατος κλπ.). 

• ∆ιασταύρωση µε φυσικά ή άλλα εµπόδια (ρέµατα, σιδηροδροµικές 
γραµµές κλπ.) 

• Παρουσία φυσικών ή τεχνολογικών επικινδυνοτήτων που να απειλούν 
το οδικό δίκτυο (καθιζήσεις, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις, εγκατα-
στάσεις και λειτουργίες επικίνδυνες για εκρήξεις ή πυρκαγιές κλπ.). 

• ∆υνατότητα εναλλακτικών διαδροµών. 

 
Επισηµαίνεται επιπλέον ότι η προσβασιµότητα του οδικού δικτύου µεταβάλλεται πολύ έντο-
να χρονικά, τόσο κατά τη διάρκεια της ηµέρας (ώρες υψηλού φόρτου και δραστηριότητας, 
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αργίες, ώρες κοινής ησυχίας κλπ.) όσο και µε την εποχή (καλοκαιρινή περίοδος όπου παρα-
τηρείται συµφόρηση στην Εθνική Οδό), όσο και µε βάση τις αναµενόµενες καταστροφές 
από το σεισµικό γεγονός (καταρρεύσεις, καταπτώσεις, εκδήλωση δευτερογενών κατα-
στροφικών φαινοµένων όπως καθιζήσεις, ρευστοποιήσεις κλπ.). Σε κάθε περίπτωση όµως 
στον επιχειρησιακό σχεδιασµό καλό είναι να λαµβάνονται υπόψη οι δυσµενέστερες αναµε-
νόµενες συνθήκες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος των απωλειών. 
 
Καλό θα είναι ο ∆ήµος µε βάση τις παραµέτρους που επισηµαίνονται αλλά και τις προδια-
γραφές που περιγράφονται στα επόµενα να προχωρήσει στην σύνταξη εξειδικευµένης κυ-
κλοφοριακής µελέτης (ή αναθεώρηση της ήδη υπάρχουσας) που θα πρέπει φυσικά να λάβει 
υπόψη της και τις απαιτήσεις του επιχειρησιακού σχεδίου ενάντια στο σεισµικό κίνδυνο, 
ώστε να προβεί βραχυπρόθεσµα στις απαραίτητες ρυθµίσεις και επεµβάσεις και µακροπρό-
θεσµα στην δηµιουργία όλων εκείνων των συνθηκών και λειτουργιών (διάνοιξη ή διαπλά-
τυνση οδών, αποµάκρυνση επικινδυνοτήτων κλπ.) που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο ι-
κανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αντισεισµικού σχεδιασµού. Η µελέτη αυτή θα πρέπει 
να λάβει υπόψη της και την σηµερινή κατάσταση όπως αυτή διαµορφώνεται µέσα από τα 
πολεοδοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου, λαµβάνοντας υπόψη της όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να εξετασθούν εναλλακτικές κυκλοφοριακές λύσεις σε περί-
πτωση καταστροφής (διαφυγή, πρόσβαση, διακίνηση). 
 
Επισηµαίνεται πάντως ότι µια τέτοια µελέτη -για να προσφέρει ουσιαστικό αποτέλεσµα 
στην αντισεισµική οργάνωση- θα πρέπει να είναι πολυµετρική και να εξετάσει για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον για ένα έτος) τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τον τρόπο 
που αυτές µεταβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και 
ανάλογα µε τις λειτουργίες που κάθε φορά εξυπηρετούν. 
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ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
 

 
 
 
 
 

πως αναφέρθηκε, ως χώροι καταφυγής θεωρούνται όλοι οι 
ανοικτοί ελεύθεροι χώροι µέσα στην πόλη που αποσκοπούν 
στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσµού, που εκδηλώνεται 

σαν πρώτη αντίδραση σ' ένα σεισµικό γεγονός, και γενικότερα 
στην ελαχιστοποίηση των απωλειών σε ζωές και τραυµατισµούς. 
Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα γενικά χαρακτηριστικά των χώ-
ρων αυτών, οι προδιαγραφές για την επιλογή τους και τέλος θα πε-
ριγραφούν και θα αξιολογηθούν όλοι οι διαθέσιµοι χώροι στην πε-
ριοχή του ∆ήµου, ανά τοµέα. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Όπως λεπτοµερειακά παρουσιάστηκε στα προηγούµενα, ως χώροι 
καταφυγής µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλατείες, πάρκα, χώροι 
πράσινου, κοινόχρηστοι χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, προαύ-
λια χώρων εκπαίδευσης, προαύλια εκκλησιών, ελεύθερα οικόπεδα, 
χώροι στάθµευσης κλπ., εφ' όσον διαθέτουν την απαραίτητη έκτα-
ση και πληρούν τις υπόλοιπες προδιαγραφές ασφαλείας. Επισηµαί-
νεται τέλος ότι η χρήση χώρων που καλύπτουν σηµαντικές λει-
τουργίες της πόλης π.χ. σχολικά κτίρια παρουσιάζει το µειονέκτη-
µα ότι παρεµποδίζεται µεν µια σηµαντική λειτουργία, αλλά και το 
σηµαντικό πλεονέκτηµα µιας ήδη υπάρχουσας υποδοµής (ύδρευ-
ση, αποχέτευση, τουαλέτες, ηλεκτροφωτισµός κλπ.) µε αποτέλε-
σµα να µην απαιτείται σηµαντικό κόστος για τον εξοπλισµό τους. 

 
Η προτεινόµενη διάρκεια παραµονής, µε βάση την οποία καθορί-
ζεται και η απαιτούµενη υποδοµή των χώρων, είναι διάρκεια από 
λίγες ώρες µέχρι δύο ηµέρες. Η παραµονή σε ανοικτούς χώρους 
συγκέντρωσης περισσότερο από δύο ηµέρες δηµιουργεί απαιτήσεις 
που καλύπτονται από άλλου είδους υποδοµή και οργάνωση. 

 

Ό 
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Υφίστανται βέβαια και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες του πληθυσµού ώστε 
να παρατείνει ή να µειώσει τη διάρκεια παραµονής του στους χώρους καταφυγής, όπως η 
ένταση του σεισµού, η απόσταση από τις κατοικίες, ο βαθµός οργάνωσης των υπηρεσιών για 
παροχή µονιµότερου καταλύµατος µε δεδοµένες τις καταστροφικές απώλειες. 
 
Ως βασική αρχή για τον καθορισµό της απαιτούµενης δυναµικότητας των χώρων καταφυ-
γής, θεωρείται ότι σε κάθε τοµέα (ή πολεοδοµική ενότητα ή γειτονιά της πόλης αν δεν έχουν 
χωρισθεί τοµείς) πρέπει να αντιστοιχεί και ένας τέτοιος χώρος καταφυγής. Ο χώρος αυτός 
πρέπει να είναι ικανός να καλύψει το σύνολο του πληθυσµού που κατοικεί, ή εργάζεται ή 
βρίσκεται για οποιοδήποτε  λόγο στην έκταση που καλύπτει ο συγκεκριµένος τοµέας, και 
µπορεί να τον προσεγγίσει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Προτείνεται πάντως οι χώροι κατα-
φυγής να είναι σε θέση να δεχθούν τέτοιο αριθµό ατόµων όσος είναι ο µέγιστος πληθυσµός 
του αντίστοιχου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των παραθεριστών ή των µεταναστών 
(παράνοµων ή µη). Για τον υπολογισµό της δυναµικότητας των χώρων καταφυγής, σε σχέση 
µε την έκτασή τους, θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη διαθέσιµου ακάλυπτου χώρου τουλάχι-
στον 2 τ.µ. ανά άτοµο. Επιπλέον οι χώροι καταφυγής πρέπει να βρίσκονται µέσα στα όρια 
του αστικού χώρου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη µετάβαση του πληθυσµού προς 
αυτούς. 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
 
Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι προδιαγραφές και η οργάνωση που απαιτούνται για τους 
χώρους καταφυγής  (Ζαφειρόπουλος και συν. 1988) καθώς και η διαδικασία και η ασφάλεια 
πρόσβασης σ' αυτούς . 
 
Αµέσως µετά την εκδήλωση καταστροφικού σεισµού ο πληθυσµός σπεύδει να εκκενώσει 
τους στεγασµένους χώρους και να καταφύγει στους δρόµους, τις πλατείες, τα ιδιωτικά αυτο-
κίνητα. Οι σχεδόν ενστικτώδεις αυτές ενέργειες καθορίζονται συνήθως από: 
 

• Πανικό, κάτω από την επίδραση του οποίου γίνονται άσκοπες µετα-
κινήσεις, χωρίς συγκεκριµένο προορισµό. 

• Κυκλοφοριακή αναρχία που οφείλεται στη σύγχρονη µετακίνηση πε-
ζών και οχηµάτων και µάλιστα προς διάφορες κατευθύνσεις. 

• Άγνοια των χώρων που παρέχουν ασφάλεια από το σεισµό µε αποτέ-
λεσµα την καταφυγή του πληθυσµού σε ακατάλληλους χώρους, πε-
ρισσότερο ίσως επικίνδυνους από τους στεγασµένους που εκκενώθη-
καν. 

• Άγνοια των διαδροµών προσέγγισης των ελεύθερων χώρων που εξα-
σφαλίζουν ασφαλή, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, µετάβαση των 
πεζών στους ανοικτούς χώρους καταφυγής. 

 
Για την άµβλυνση των παραπάνω προβληµάτων κατά την εκκένωση των κτιρίων και οικο-
δοµικών τετραγώνων και προσωρινή καταφυγή του πληθυσµού σε ελεύθερους χώρους και 
για προστασία του από πτώσεις υλικών και καταστροφή κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι 
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σκόπιµο να προσδιορισθούν προκαταστροφικά σε κάθε πολεοδοµική ενότητα ή τοµέα οι 
κατάλληλοι χώροι καταφυγής αλλά και οι ασφαλέστερες πεζοδροµικές πορείες που οδηγούν 
σ' αυτούς. Οι πορείες και οι χώροι εκκένωσης και καταφυγής καθορίζονται από την Πολεο-
δοµία σε συνεργασία µε τον ΤΑΣΠ (σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα περιγραφούν), σηµα-
τοδοτούνται και γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόµενο πληθυσµό µε ενηµερωτικά φυλλάδια, 
καθώς και στις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες και επιχειρήσεις (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης 
κλπ.). 
 
 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
 

Χώροι άµεσης εκτόνωσης του πληθυσµού µε στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών. 
 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

• Πλατείες και κενά οικόπεδα. 
• Ελεύθεροι χώροι. 
• Ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
• Περιοχές του αστικού πράσινου. 
• Προαύλια σχολείων, εκκλησιών κλπ. 
 
 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
 
 

Ο χρόνος της διάρκειας παραµονής καλύπτει το διάστηµα από λίγες ώρες µέχρι 2 (δύο) ηµέ-
ρες. 
 
Σε περίπτωση που οι ίδιοι χώροι χρησιµοποιηθούν και ως χώροι καταυλισµού η διάρκεια 
παραµονής παρατείνεται µέχρι την επάνοδό του στις κατοικίες ή την µετεγκατάστασή του σε 
ηµηµόνιµες. 
 
 
 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

Η διαθέσιµη υπολογίζεται µε βάση την αναλογία των 2 τ.µ. ανά άτοµο και την έκταση των 
χώρων που επιλέγονται για κάθε τοµέα. Η απαιτούµενη υπολογίζεται µε βάση την πληθυ-
σµιακή πυκνότητα (την µέγιστη µε βάση τις ηµερήσιες ή εποχιακές µεταβολές) από την ο-
ποία εξάγεται ο µέγιστος πληθυσµός κάθε τοµέα και επίσης µε βάση την αναλογία 2 τ.µ. ανά 
άτοµο. 
 
 

ΘΕΣΗ 
 
 

Πρέπει να βρίσκονται µέσα στον αστικό χώρο ώστε να υφίσταται η δυνατότητα της γρήγο-
ρης πρόσβασης σ' αυτούς. 
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
 

∆εν θεωρείται δεδοµένη. Υπολογίζεται µε βάση τη δυναµικότητα των διαθέσιµων χώρων 
(προσδιορίζεται δηλαδή η περιοχή επιρροής τους µε τη βοήθεια της πληθυσµιακής πυκνότη-
τας του γύρω αστικού χώρου). 
 
Σε κάθε περίπτωση πάντως το αντίστοιχο µήκος των διαδροµών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
300 – 400 µέτρα και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, µε τις επικρατούσες πολεοδο-
µικές συνθήκες, να εξευρεθούν µελλοντικά πρόσθετοι ελεύθεροι χώροι. 
 
 
 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
 
 

Η µετάβαση γίνεται µε τα πόδια και για το λόγο αυτό εξασφαλίζεται η παρεµπόδιση χρήσης 
οχηµάτων. Με οχήµατα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. 
 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

• Με εναλλακτικές διαδροµές εκκένωσης που αποτελούν κατάλληλα διαµορφωµένο πεζο-
δροµικό δίκτυο. 

• Με οδικές πορείες εκκένωσης σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν οχήµατα. 
Άρα υφίσταται η αναγκαιότητα οι χώροι καταφυγής να είναι πλησίον του οδικού ή πεζοδρο-
µικού δικτύου. 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆Ι∆ΡΟΜΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
 
 

• Ασφάλεια από πτώση υλικών διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον ίση µε το µισό του 
ύψους της παράπλευρης οικοδοµής. 

• ∆ιατήρηση πρασιών ίσων µε το µισό του αντίστοιχου επιτρεπόµενου ύψους. 
• Αν δεν τηρούνται τα παραπάνω δενδροφύτευση κατά µήκος και σε επαφή µε τα κτίρια 

για να διατηρείται ο πεζός σε απόσταση και δηµιουργία αντισεισµικών προστεγασµά-
των. 

• Το δίκτυο των πεζοδρόµων δεν πρέπει να διασταυρώνεται µε φυσικά ή άλλα εµπόδια 
(ρέµατα, αυτοκινητόδροµους, σιδηροδροµικές γραµµές κλπ.). 

• Αποφυγή στοιχείων επιρρεπών σε εκρήξεις και πυρκαγιές. 
• Αποφυγή σηµείων υπερσυγκέντρωσης του πληθυσµού και δραστηριοτήτων κατά την 

έκτακτη περίοδο (σταθµοί Α΄ Βοηθειών κλπ.). 
• Αποφυγή ανισόπεδων διαβάσεων. 
 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
 
 

• Οι προσόψεις των κτιρίων. 
• Η κατάληψη των πεζοδροµίων και πρασιών παράνοµα ή νόµιµα για χρήσεις αναψυχής ή 

εµπορίου. 
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• Εντοπισµός στοιχείων κατά µήκος των διαδροµών που µπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις 
ή πυρκαγιές. 

• Σηµεία υπερσυγκέντρωσης του πληθυσµού (κινηµατογράφοι, κτίρια γραφείων κλπ.) 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
 
 

• Να µη βρίσκονται σε χώρους που υπάρχει πιθανότητα να πληγούν από γεωλογικά κατα-
στροφικά φαινόµενα όπως καταπτώσεις, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και ρευστοποιήσεις, 
αλλά και ούτε πάνω από µεγάλα αναχώµατα ή υπόγειες στοές. 

• Να µην κινδυνεύουν από πληµµύρες. 
• Στις παραθαλάσσιες περιοχές να βρίσκονται σε τέτοια θέση υψοµετρικά ώστε να µην 

κινδυνεύουν από τα αναµενόµενα παλλιροϊκά κύµατα (tsunamis). 
• Να απέχουν από τις περιβάλλουσες οικοδοµές απόσταση τουλάχιστον ίση µε το µισό 

του ύψους τους. 
• Να µην βρίσκονται πάνω ή κοντά σε µεγάλα τεχνικά έργα (π.χ. γέφυρες, κρηπιδώµατα, 

φράγµατα κλπ.). 
• Να µην βρίσκονται κάτω από γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Να µην κινδυνεύουν από πτώσεις στοιχείων (π.χ. στύλοι κλπ.). 
• Να µην κινδυνεύουν από ενδεχόµενη καταστροφή άλλων εγκαταστάσεων. 
• Να µη βρίσκονται σε χώρους που είναι δυνατό να πληγούν από εκρήξεις ή πυρκαγιές. 
 
 
 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
 
 

Κατά προτίµηση δηµόσιοι χώροι ή χώροι ελεγχόµενοι από δηµόσιους φορείς. 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

• Φ ω τ ι σ µ ό ς : ηλεκτρική εγκατάσταση, σε περίπτωση βλάβης γεννήτρια ή φορητές 
λάµπες θυέλης. 

• Υ δ ρ ο δ ό τ η σ η : απαραίτητη ποσότητα 3 λίτρα/άτοµο, εγκατάσταση 1 κρουνού/50 
άτοµα. ∆υνατότητα εναλλακτικών λύσεων (µεταφορά νερού µε υδροφόρες, διανοµή εµ-
φιαλωµένου) σε περίπτωση διακοπής παροχής. 

• Χ ώ ρ ο ι  υ γ ι ε ι ν ή ς : 1 χώρος WC/40 άτοµα, σύνδεση µε αποχετευτικό δίκτυο. 
• Μ ό ν ι µ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς : Μικρή αποθήκη για στέγαση υλικών. 
• Σηµατοδότηση των πορειών εκκένωσης και των χώρων καταφυγής. 
 
 
Οι χώροι καταφυγής για το παράδειγµα του ∆ήµου Ασπροπύργου παρουσιάζονται στο χάρ-
τη που συνοδεύει το κείµενο. Αφορούν µόνο το τµήµα που είναι ενταγµένο στο Γ.Π.Σ. και 
όχι τους οικισµούς για τους περισσότερους από τους οποίους δεν υπάρχει πολεοδοµικό σχέ-
διο. Παρόλα αυτά κατ' αντιστοιχία µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχοι χώροι. Εξάλ-
λου οι συνθήκες εκεί είναι πολύ πιο απλές δεδοµένου ότι τα περισσότερα σπίτια διαθέτουν 
αύλιους χώρους ή αγροτική γη που τα περιβάλλει. 
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Μετά την περιγραφή που έγινε στο προηγούµενο κεφάλαιο επισηµαίνεται η αναγκαιότητα η 
δηµοτική αρχή σε στενή συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα που εκπόνησε τη µελέτη να 
προχωρήσει στη δηµιουργία βάσης δεδοµένων όπου θα περιέχονται όλα τα στοιχεία και οι 
παράµετροι που αφορούν στις προδιαγραφές των χώρων καταφυγής και θα περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα πεδία: 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Α/Α ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
• ΌΝΟΜΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
• ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ (ΓΕΙΤΟΝΙΑ) 
• Α/Α ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
• ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

 
 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

• ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΜΕΑ 
• ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
• ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
 
ΧΡΗΣΗ 

• Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
• ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Η ΟΧΙ 
• ∆ΟΜΗΜΕΝΟΣ Η ΟΧΙ 
• ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 
• ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

 
ΕΚΚΕΝΩΣΗ & 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

• ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
• ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
• ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΕΣ 

• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ TSUNAMIS 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ 

ΚΤΙΡΙΑ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙΣ Η ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΕΩΝ 
• ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 
 

• ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
• Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
• ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ) 
• ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ & 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

• ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ 
• ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
• ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
• ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
• ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
• Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
• ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
• ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ) 
• ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

• ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ 
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
• ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 
Ένα παράδειγµα της δηµιουργίας µιας τέτοιας βάσης δεδοµένων δίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 
ΧΧΧV. Στη συνέχεια η δηµοτική αρχή σε συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα προχωράει 
σε συµπλήρωση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων, αφού πρώτα διερευνηθούν όλες οι 
παράµετροι που είναι απαραίτητες για τη συµπλήρωση αυτή (ακριβής εκτίµηση του πληθυ-
σµού σχεδιασµού, προσδιορισµός της ωφέλιµης έκτασης των χώρων κλπ.). Ακολουθεί αξιο-
λόγηση των χώρων βάσει της οποίας γίνεται η κατανοµή τους. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνο-
νται τα εξής: 
 
• Οι χώροι είναι προτιµητέο να είναι αυξηµένοι αριθµητικά ώστε να εξυπηρε-

τούν όσο το δυνατό καλύτερα όλες τις γειτονιές και τους τοµείς της πόλης, έ-
στω και αν αυτό συνεπάγεται πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. 

• Από τους προτεινόµενους χώρους προτιµούνται βέβαια οι δηµοτικοί ή δηµόσι-
οι και αν δεν επαρκούν εξετάζονται και άλλες λύσεις. 

• Αν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προτιµούνται οι χώροι που δεν καλύπτουν 
σηµαντικές λειτουργίες (π.χ. εκπαίδευση κλπ.). 

• Η ωφέλιµη έκταση του κάθε χώρου (και άρα η ακριβής δυναµικότητά του) δεν 
έχει υπολογισθεί στην παρούσα περίπτωση, κυρίως για το λόγο ότι σε αρκετές 
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περιπτώσεις είναι ένα µέγεθος που χρονικά µεταβάλλεται. Η δηµοτική αρχή 
σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολεοδοµίας πρέπει να προχωρήσει στον υπολο-
γισµό της διαθέσιµης έκτασης του κάθε χώρου από τις αντίστοιχες πινακίδες 
της πολεοδοµίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι περιµετρικά του χώρου πρέπει να 
υφίσταται µια ζώνη ασφαλείας τουλάχιστον ίση µε το µισό του ύψους των πα-
ρακείµενων κτισµάτων. Επιπλέον αφαιρείται και η έκταση που καταλαµβά-
νουν πιθανές άλλες κατασκευές µέσα στον προτεινόµενο χώρο (π.χ. δενδρύλι-
α, συντριβάνια, σκαλοπάτια, κερκίδες ή άλλες κατασκευές που δεν συνιστούν 
επικινδυνότητες). 

• Οφείλεται να δίνεται µεγάλη προσοχή στην ύπαρξη επικινδυνοτήτων στους 
χώρους καταφυγής, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν στα προηγούµενα. Επισηµαί-
νεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, µε τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά που πα-
ρουσιάζουν οι περισσότερες ελληνικές πόλεις (και ο Ασπρόπυργος δεν εξαιρεί-
ται) το πεζοδροµικό και οδικό δίκτυο διαφυγής είναι αδύνατο να καλύπτει τις 
προδιαγραφές που απαιτούνται. Στην προκειµένη περίπτωση επιλέγονται όλες 
οι εφικτές λύσεις και επεµβάσεις και ενηµερώνονται οι κάτοικοι για το πρό-
βληµα. 

 
Στο επόµενο στάδιο λοιπόν η δηµοτική αρχή φροντίζει να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες 
επεµβάσεις ώστε να διασφαλισθούν όλες οι παράµετροι που καθορίζουν οι προδιαγραφές 
και έχουν κυρίως να κάνουν µε τις επικινδυνότητες των χώρων και των οδών πρόσβασης. 
Σηµειώνεται ότι οι επεµβάσεις αυτές µπορεί να αφορούν είτε σε απλές περιπτώσεις (π.χ. άρ-
ση επικινδυνοτήτων, διαµόρφωση χώρου, ύδρευση κλπ.) είτε σε πολύ πιο σύνθετα ζητήµατα 
(π.χ. αποµάκρυνση επικινδύνων εγκαταστάσεων, διάνοιξη οδών, απαλλοτρίωση κτιρίων, 
εύρεση και αγορά χώρων κλπ.) που χρειάζονται χρόνο και χρήµατα για να υλοποιηθούν. 
Κρίνεται πάντως σκόπιµο η δηµοτική αρχή να δοµήσει ένα σωστό προγραµµατισµό και να 
πιέσει ώστε να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επεµβάσεις, ανεξαρτήτως κόστους. 
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ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ –  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

πως αναφέρθηκε, οι χώροι καταυλισµού είναι χώροι προσω-
ρινής στέγασης των σεισµοπλήκτων µέχρι την αποκατάστα-
ση των κατεστραµµένων κατοικιών και άλλων κτιρίων. Είναι 

στην ουσία χώροι µακροχρόνιας παραµονής και για το λόγο αυτό 
οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές τους διαφοροποιούνται σηµα-
ντικά από τους χώρους καταφυγής. Στη συνέχεια θα αναφερθούν 
τα γενικά χαρακτηριστικά των χώρων αυτών, οι προδιαγραφές για 
την επιλογή τους, οι διαδικασίες για την οργάνωσή τους (διανοµή 
και εγκατάσταση σκηνών,  χωρική και διοικητική οργάνωση κα-
ταυλισµών κλπ.) και τέλος θα περιγραφούν και θα αξιολογηθούν 
όλοι οι διαθέσιµοι χώροι στην περιοχή του ∆ήµου, ανά τοµέα. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι µορφές των καταυλισµών που παρατηρούνται συνήθως µετά 
την εκδήλωση µιας σεισµικής καταστροφής, µπορούν σε γενικές 
γραµµές να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες: 
 
• Στους οργανωµένους µεγάλης κλίµακας καταυλι-

σµούς που διαµορφώνονται µετά από παρέµβαση 
κρατικών ή άλλων υπηρεσιών (περιλαµβάνουν συ-
νήθως 100-250 καταλύµατα). 

• Σε καταυλισµούς µικροτέρων διαστάσεων που προ-
κύπτουν από "αυτόνοµες" πρωτοβουλίες του πληθυ-
σµού (περιλαµβάνουν συνήθως 20-100 καταλύµα-
τα). 

 

Ό 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

137 

 

• Σε καταυλισµούς από µικρές οµάδες ατόµων (π.χ. οικογένειες) κοντά 
στις κατοικίες που έχουν πληγεί (περιλαµβάνουν συνήθως 1-20 κα-
ταλύµατα). 

 
Οι οργανωµένες µορφές καταυλισµών παρέχουν αυξηµένες δυνατότητες συλλογικής αντιµε-
τώπισης των µετακαταστροφικών καταστάσεων καθώς και µιας συντονισµένης και ελεγχό-
µενης κατανοµής των διαθέσιµων πόρων και εξοπλισµού. Γενικά οι χώροι αυτοί πρέπει να 
αναζητηθούν σε περιοχές του περιαστικού πρασίνου ή σε υπό επέκταση περιοχές της πόλης 
σε άµεση γειτνίαση µε τον κυρίως αστικό χώρο. Οι χώροι αυτοί σε κανονικές συνθήκες, ό-
πως λεπτοµερειακά αναφέρθηκε στα προηγούµενα, µπορεί να είναι πάρκα, αχρησιµοποίητη 
ελεύθερη γη από διάφορες χρήσεις, αγροτική γη όχι µεγάλης οικονοµικής σπουδαιότητας 
κλπ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές ασφάλειας και 
λειτουργικότητας. 
 
Η διάρκεια παραµονής του πληθυσµού στους χώρους καταυλισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους τρεις µήνες, όταν ως στοιχειώδεις µονάδες καταλυµάτων χρησιµοποιούνται σκηνές. 
Κάτω από ειδικές συνθήκες η παραµονή µπορεί να παραταθεί µέχρι και εννέα µήνες. Ση-
µειώνεται πάντως ότι βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η µείωση της διάρκειας παραµονής, 
έτσι ώστε να µην υπάρξει ο κίνδυνος να αποκτήσουν "µόνιµο" χαρακτήρα τα προσωρινά 
αυτά καταλύµατα. 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
 
Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι προδιαγραφές και η οργάνωση που απαιτούνται για τους 
χώρους καταυλισµού (Ζαφειρόπουλος και συν. 1988) καθώς και η διαδικασία και η ασφά-
λεια πρόσβασης σ' αυτούς. 
 
Μετά την εκδήλωση καταστροφικού σεισµού σε αστικό συγκρότηµα, προκύπτει η ανάγκη 
προσωρινής στέγασης του πληθυσµού. Ακόµα και στην περίπτωση που µεγάλος αριθµός 
κτισµάτων δεν έχει υποστεί ζηµιές, οι πιθανότητες έντονων µετασεισµικών περιόδων επι-
βάλλουν τη δηµιουργία καταυλισµών για το σύνολο του πληθυσµού για 1 ή 1,5 µήνα τουλά-
χιστον. Η εγκατάσταση σκηνών µε πρωτοβουλία των ίδιων των κατοίκων και σε χώρους της 
επιλογής του (αν και πάντα µετά από σεισµό εµφανίζεται έστω και µικρός αριθµός αυτοσχέ-
διων καταυλισµών), οδηγεί συνήθως σε αρκετά προβλήµατα, µερικά από τα οποία ενδεικτι-
κά αναφέρονται: 
 

• Εγκατάσταση σκηνών σε ανασφαλείς χώρους (κοντά σε ετοιµόρροπα 
κτίρια, επικίνδυνες εγκαταστάσεις κλπ.) 

• Αδυναµία σύνδεσης των χώρων µε τα υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτροδό-
τηση, ύδρευση κλπ.) είτε λόγω µακρινών αποστάσεων, είτε λόγω υ-
ψηλού κόστους υποδοµής σύνδεσης. 

• ∆υσκολία τροφοδοσίας του καταυλιζόµενου πληθυσµού λόγω της 
κατάσπαρτης διάταξης των χώρων ή λόγω της απόστασής τους από 
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τους βασικούς οδικούς άξονες που κατά τεκµήριο είναι ασφαλέστε-
ροι και δεν αποκλείονται. 

• Παρεµπόδιση άλλων λειτουργιών ιδιαίτερα εξ' αιτίας πολύµηνης πα-
ραµονής. 

• Αδυναµία συλλογικής και συντονισµένης αντιµετώπισης των προ-
βληµάτων (υγιεινής κλπ.) και ελεγχόµενης κατανοµής των διαθέσι-
µων πόρων (ρουχισµός κλπ.). 

• Λανθασµένη διάταξη σκηνών µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ακατάλ-
ληλων συνθηκών για την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του χώρου, 
την πυρασφάλεια, την πρόληψη επιδηµιών, την απορροή των οµβρί-
ων κλπ. 

 
Είναι εποµένως αναγκαίος ο προκαταστροφικός προγραµµατισµός και εντοπισµός των χώ-
ρων που θα χρησιµοποιηθούν για τον καταυλισµό του άστεγου πληθυσµού, µε τρόπο µάλι-
στα που να ελαχιστοποιεί κατά το δυνατόν την τάση του για δηµιουργία αυτοσχέδιων. 
 
Ο σχεδιασµός αυτός θα γίνει από το αρµόδιο κάθε φορά τµήµα της πολεοδοµίας σε συνερ-
γασία µε τον ΤΑΣΠ (σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα) 
και οι σχετικοί χάρτες θα διαβιβασθούν στις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες και επιχειρήσεις (ύ-
δρευσης, ηλεκτρισµού, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης, υγιεινής, πρόνοιας, Αστυνοµίας κλπ) 
 

 
 

 
ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

 
 

 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 

• Προσωρινή στέγαση των σεισµοπλήκτων σε σκηνές µέχρι την αποκατάσταση των κατε-
στραµµένων κτιρίων ή τη µεταστέγαση σε ηµιµόνιµες κατοικίες (λυόµενα) ή ακόµα το 
τέλος της περιόδου έντονης σεισµικής δράσης για τις περιπτώσεις κατοικιών που δεν έ-
χουν πληγεί. 

• Στέγαση σε σκηνές κοινωνικών ή άλλων δραστηριοτήτων. 
 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν χώροι καταυλισµού εναλλακτικά, ανάλογα µε την έκτα-
ση της καταστροφής και τις ανάγκες που προκύπτουν, οι παρακάτω χώροι: 
 
• Πλατείες ή κενά οικόπεδα. 
• Πάρκα. 
• Προαύλια εκκλησιών και σχολείων. 
• Ανοιχτές Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
• Αγροτική γη και ελεύθεροι χώροι. 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
 
 

Ανεκτός χρόνος µέχρι 3 µήνες για καλές καιρικές συνθήκες. Κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέ-
σεις (χρησιµοποιούµενα καταλύµατα, καιρικές συνθήκες, δυσκολίες ανασυγκρότησης κλπ.) 
µπορεί να παραταθεί, όχι όµως περισσότερο από 9 µήνες. 
 
 
 
 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

• Θεωρητικά η απαιτούµενη πρέπει να θεωρείται τόση όσο είναι το µέγεθος του πληθυ-
σµού στο υπόψη αστικό συγκρότηµα. Κατ' ελάχιστον πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 
25% του πληθυσµού. Για τον υπολογισµό της απαιτούµενης έκτασης των χώρων καταυ-
λισµού η θεωρούµενη µέση δυναµικότητα καταλύµατος πρέπει να είναι 4-5 άτοµα και ο 
ελάχιστος απαιτούµενος χώρος 15-20µ2 ανά σκηνή 4-5 ατόµων. 

• Η διαθέσιµη υπολογίζεται πάλι µε βάση τις προηγούµενες παραδοχές και οι χώροι που 
επιλέγονται ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

 - Χώροι καταυλισµών µικρών διαστάσεων 1-20 καταλύµατα. 
 - Χώροι καταυλισµών µεσαίων διαστάσεων 20-100 καταλύµατα. 
 - Χώροι καταυλισµών µεγάλων διαστάσεων 100-250 καταλύµατα. 
 
 
 
 

ΘΕΣΗ 
 
 

Εναλλακτικά, ανάλογα µε την έκταση της καταστροφής: 
 
• Σε ελεύθερες περιοχές εσωτερικά στον αστικό χώρο, µικρής σχετικά έκτασης, κοντά στις 

κατοικίες των σεισµόπληκτων και άρα κατάσπαρτα διαταγµένες (σε περίπτωση που δεν 
θεωρείται σκόπιµο να αποκλειστεί κάποια ζώνη του αστικού συγκροτήµατος). 

• Σε εκτεταµένες ελεύθερες περιοχές εσωτερικά στον αστικό χώρο (πάρκα, άλση, κλπ.). 
Πρόκειται για λίγους και συγκεντρωµένους χώρους καταυλισµού ειδικά για την περίπτω-
ση που κάποια αστική ζώνη πρέπει να αποκλειστεί γιατί είναι επικίνδυνη αλλά και για να 
διεξαχθούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις µέσα σε αυτήν. 

• Σε ελεύθερες περιοχές (αγροτικής κυρίως χρήσης) στην περιαστική ζώνη ειδικά για την 
περίπτωση όπου το µεγαλύτερο και κεντρικότερο τµήµα του αστικού συγκροτήµατος 
πρέπει να αποκλειστεί. 

 
Στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση πρόβλεψης χώρων εσωτερικά στην αστική ζώνη µπορεί 
να παρουσιάζεται επικάλυψη των προγραµµατιζόµενων χώρων καταφυγής από τους αντί-
στοιχους καταυλισµούς υπό τον όρο βέβαια ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις προσβασιµό-
τητας, ασφάλειας υποδοµής και εξοπλισµού των χώρων καταυλισµού (βλ. παρακάτω). Μια 
τέτοια επικάλυψη φαίνεται συµφέρουσα αφού έτσι δε θα χρειασθεί πρόσθετη µετακίνηση 
του πληθυσµού από τους χώρους καταφυγής σε άλλους για τη στέγασή τους σε σκηνές. 
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
 
 

Εξαρτάται από τη θέση των χώρων καταυλισµού όπως αυτή προσδιορίστηκε παραπάνω και 
κυµαίνεται από 300 µέτρα µέχρι 5 ή και 6 χιλιόµετρα. Σε περιπτώσεις ανάγκης µπορεί να 
φθάνει τα 15 χλµ., σε καµία όµως περίπτωση δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 
15-20 λεπτά µε το αυτοκίνητο (µε µέση ταχύτητα 30-40 χλµ./ώρα). 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
 
 

Κατά προτίµηση µε τα πόδια ή και µε οχήµατα, είτε ιδιόκτητα, είτε διαθέσιµα από τις κρατι-
κές ή άλλες υπηρεσίες. 
 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

Με εναλλακτικές διαδροµές εκκένωσης που αποτελούν το πεζοδροµικό (βλ. χώροι καταφυ-
γής) ή το οδικό δίκτυο που διαχωρίζεται από το δίκτυο πρόσβασης της πόλης από τις µονά-
δες παροχής βοήθειας. 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
 
 

Περισσότερο αξιόπιστες οδικές πορείες εκκένωσης είναι οι κλάδοι του πρωτεύοντος δικτύου 
(αρτηρίες, συλλεκτήριες) µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
• Εξασφάλιση από πτώση υλικών που µπορεί να διακόψουν την κίνηση. 
• Απουσία διασταυρώσεων µε φυσικά ή άλλα εµπόδια (ποταµούς, σιδηροδροµικές γραµ-

µές, κλπ.) καθώς και ανισόπεδων διασταυρώσεων. 
• Θέση µακριά από περιοχές διακινδύνευσης από κύµατα tsunamis. 
• Ύπαρξη δυνατότητας για παράκαµψη των κόµβων. 
• Παρουσία πρασιάς (κατά προτίµηση) κατά µήκος των αρτηριών ίσης µε το µισό του ύ-

ψους των παράπλευρων οικοδοµών. 
• Παρουσία (κατά προτίµηση) ενδιάµεσης νησίδας στις αρτηρίες διπλής κατεύθυνσης. 
• Να µη διέρχεται από χώρους επικίνδυνους για εκδήλωση καταστροφικών φαινοµένων, 

όπως κατολισθήσεις, καθιζήσεις κλπ. 
• Απουσία εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών ή άλλων επικινδυνοτήτων κατά µήκος του 

οδικού δικτύου που προβλέπεται για εκκένωση. 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 
 
 

Περισσότερο κατάλληλοι χώροι καταυλισµού είναι οι ελεύθεροι χώροι µε τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
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• Θέση όχι κάτω από ή σε περιοχές κατολισθήσεων ή άλλων φυσικών κινδύνων. 
• Θέση σε απόσταση από παράκτιες περιοχές που παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο πληµ-

µύρας ή σε κατάλληλη υψοµετρική στάθµη. 
• Θέση σε απόσταση από υπόγειες στοές ή µεγάλα αναχώµατα και από µεγάλα τεχνικά 

έργα (γέφυρες, κρηπιδώµατα, φράγµατα, κλπ.). 
• Θέση σε απόσταση από περιοχές διακινδύνευσης από καταστροφή άλλων εγκαταστάσε-

ων (βιοµηχανικών µονάδων, δεξαµενών καυσίµων, κλπ.). 
• Να µη βρίσκονται κάτω από γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Να µη κινδυνεύουν από πτώσεις στοιχείων. 
• Απόσταση από τις περιβάλλουσες οικοδοµές τουλάχιστον ίση µε το µισό του ύψους των. 
• Τοπογραφία ελαφράς κλίσης για διευκόλυνση της αποστράγγισης. 
• Θέση σε µικρή απόσταση από εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, 

τηλεπικοινωνιών για να είναι δυνατή η άµεση και µε το χαµηλότερο κόστος σύνδεση των 
χώρων µε τα παραπάνω δίκτυα. 

• Θέση κατά µήκος των βασικών οδικών αξόνων εκκένωσης από τον πληθυσµό αλλά και 
της τροφοδοσίας του. 

• Θέση όχι σε χώρους ζωτικούς για τη διεξαγωγή άλλων κρίσιµων λειτουργιών µετα-
σεισµικών ή µη (δρόµοι, σχολεία, κλπ.). 

 
 
 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
 

∆ηµόσιοι χώροι ή άµεσα ελεγχόµενοι από δηµόσιους φορείς. 
Σηµείωση: Προκαταστροφικά πρέπει να γίνεται έλεγχος στην ήδη υπάρχουσα χρήση ώστε 
να µην είναι εµπόδιο στην συγκρότηση των καταυλισµών αλλά και η τελευταία να µη δηµι-
ουργήσει προβλήµατα στη χρήση. 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
 

Α. ΣΚΗΝΕΣ 
• Πλεονεκτήµατα: 
 - Ευκολία εγκατάστασης και χρήσης λίγες ώρες µετά την καταστροφή. 
 - Περιορισµένο βάρος και ευκολία µεταφοράς. 

• Μειονεκτήµατα: 
 - Όχι καλή προστασία σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
 - Πολλές και εύκολες φθορές. 
 - Περιορισµένη διάρκεια χρήσης. 

• ∆ιάταξη καταλυµάτων: 
 - κατά οµάδες 
 - γραµµική κατά σειρές. 
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• Απαιτούµενος χώρος και αποστάσεις ασφαλείας: 
 - 40 τετραγωνικά µέτρα για σκηνή 4 ατόµων. 
 - 2 µέτρα τουλάχιστον µεταξύ των σκηνών για µετακίνηση και πρόληψη επιδηµιών. 
 - 10 µέτρα ανάµεσα σε σειρές σκηνών ή οµάδες 
 - 25µ2 ελεύθερος χώρος αντιπυρικής προστ. για κάθε 300µ2 καλυµµένα από σκηνές. 
 
Β. ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 
• Πλεονεκτήµατα: 

 - 50 µ. ελεύθερος χώρος κάθε 300 µέτρα που καταλαµβάνονται από εγκαταστάσεις. 
 - 15 µέτρα µεταξύ ισογείων κατασκευών. 
 - 30 µέτρα µεταξύ αποθηκών. 
 - 25 µέτρα µεταξύ καταλυµάτων και αποθηκών. 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
 

• Ηλεκτροφωτισµός από το δίκτυο της πόλης και εξασφάλιση δυνατότητας παροχής εναλ-
λακτικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας µετακαταστροφικά σε περίπτωση που διακοπεί η 
παροχή ρεύµατος. Η σύνδεση των χώρων εκ των προτέρων µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης 
της πόλης πρέπει να λαβαίνει υπόψη την επιβάρυνσή του από τις ηλεκτρικές συσκευές 
που θα χρησιµοποιηθούν στις επί µέρους σκηνές (θερµαντικές, κλπ.). 

• Ύδρευση µε προκαταστροφική σύνδεση των χώρων µε το δίκτυο ύδρευσης της πόλης 
(απαραίτητη ποσότητα 10-15 λίτρων/άτοµο ηµερησίως). Η εγκατάσταση των παροχών 
πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν κοντά στα αυλάκια απορροής οµβρίων του δρόµου. 
Πρόβλεψη για µετακαταστροφική κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση βλάβης του δι-
κτύου, είτε µε εκ των προτέρων κατασκευή δεξαµενής, είτε µε εκ των υστέρων διανοµή 
µε υδροφόρα. 

• Αποχέτευση µε προκαταστροφική σύνδεση µε το δίκτυο της πόλης ή κατασκευή βόθρων. 
Μετακαταστροφικά, κατασκευή αποχωρητηρίων εκστρατείας ή συγκροτηµάτων τουαλε-
τών (πρόσθετων των ήδη υπαρχουσών) από προσωπικό και µε υλικά που έχουν εκ των 
προτέρων προγραµµατισθεί και συγκεντρωθεί από την Υπηρεσία Υγιεινής και την Επι-
χείρηση αποχέτευσης. 

• Επικοινωνία µε σύνδεση των χώρων µε το δίκτυο τηλεφωνίας της πόλης. 

 Σηµείωση: Στις περιπτώσεις των αυτοσχέδιων καταυλισµών που θα προκύψουν µετά το 
σεισµό η σύνδεση των αντίστοιχων χώρων µε τα προαναφερθέντα δίκτυα θα γίνει µέσω των 
κατοικιών των καταυλιζόµενων. 

• Σηµατοδότηση (προκαταστροφική) των οδικών γραµµών εκκένωσης και των χώρων κα-
ταυλισµού. 
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ΧΩΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
 
 

• Χώροι αποθήκευσης (βλ. µετακαταστροφική οργάνωση των καταυλισµών). 
• Χώροι δηµόσιων υπηρεσιών (βλ. µετεγκατάσταση γραφείων υπηρεσιών). 
• Χώροι διοίκησης και ελέγχου. 
 
 

 
Μετά την εγκατάλειψη των κατοικιών από τον πληθυσµό που έχει πληγεί και εφόσον έχει 
κριθεί απαραίτητη η παραµονή των σεισµοπαθών στο ύπαιθρο για µερικές εβδοµάδες ή µή-
νες (είτε λόγω βλαβών είτε λόγω αναµενόµενων µετασεισµικών δονήσεων), τίθεται το ζήτη-
µα της διανοµής και εγκατάστασης σεισµών για την προσωρινή στέγασή τους. Κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αυτής, µε τον πανικό και το γενικότερο αίσθηµα ανασφάλειας που 
χαρακτηρίζει τον πληγέντα πληθυσµό και εφόσον δεν έχει προηγηθεί ο κατάλληλος προ-
γραµµατισµός (αναγνώρισης των πηγών προέλευσης και των χώρων προορισµού των σκη-
νών, κατανοµής των αρµοδιοτήτων στο προσωπικό διανοµής και εγκατάστασης κλπ.), προ-
κύπτουν σηµαντικά προβλήµατα όπως: 
 

• Αναντιστοιχία µεταξύ των πραγµατικών αναγκών σε αριθµό σκηνών 
και των ποσοτήτων του σκηνικού υλικού που τελικά διανέµεται. Με 
το τρόπο αυτό παρατηρείται είτε έλλειψη είτε διάθεση µεγαλύτερου 
αριθµού από τις απαιτούµενες. 

• Ακαταλληλότητα των χώρων διανοµής µε αποτέλεσµα τον υπερεφο-
διασµό τµήµατος του πληθυσµού και την περιορισµένη διάθεση σε 
άλλο που δεν κατάφερε να προσεγγίσει τους χώρους διανοµής. Άλλη 
επίπτωση της ακαταλληλότητας των χώρων διανοµής είναι η εγκατά-
σταση των σκηνών σε χώρους άλλους από τους προκαθορισµένους 
και εξοπλισµένους για να χρησιµοποιηθούν ως χώροι καταυλισµού. 

• Αδυναµία καταγραφής των στοιχείων όσων χρεώνονται µε σκηνή µε 
αποτέλεσµα τις δυσκολίες εξεύρεσης και επαναφοράς των σκηνών 
όταν πια δεν είναι αναγκαίες. 

• Άναρχη τοποθέτηση σκηνών (λόγω της εγκατάστασής τους από τους 
ίδιους τους κατοίκους χωρίς τη συµµετοχή ή τον έλεγχο από ειδικευ-
µένο προσωπικό) µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της κίνησης, τη 
σπατάλη χώρου και χρόνου, τις πληµµύρες στους χώρους καταυλι-
σµού από τα όµβρια ύδατα κλπ. 

 
Για την παράκαµψη ορισµένων από τα παραπάνω προβλήµατα κρίνεται σκόπιµη µια εκ των 
προτέρων οργάνωση (προκαταστροφική) αναφορικά τόσο µε τις αρµοδιότητες του προσω-
πικού διανοµής και εγκατάστασης των σκηνών (Υπηρεσίες Πρόνοιας, Στρατού, εθελοντικών 
οργανώσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.) όσο και µε τις πηγές προέλευσης και τους χώ-
ρους προορισµού συγκεκριµένων ποσοτήτων σκηνικού υλικού. Τα αναλυτικά στοιχεία του 
συστήµατος διανοµής και εγκατάστασης περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί και 
υποδεικνύουν τα οργανωτικά µέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι αρµόδιες υπηρεσίες από την 
προκαταστροφική ακόµα περίοδο. 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

144 

 
 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΗΝΩΝ 

 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΗΝΩΝ 
 
 

Πρέπει να είναι τόσος ώστε να επαρκεί για το σύνολο του πληθυσµού του συγκροτήµατος. 
Έτσι για αστικό συγκρότηµα 40.000 κατοίκων πρέπει να προβλεφθούν 10.000 περίπου σκη-
νές τεσσάρων ατόµων. 
 
 
 

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 

Σαν πηγές προέλευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τα αποθέµατα που υπάρ-
χουν και κατά σειρά προτεραιότητάς τους οι παρακάτω χώροι: 
 
• Τοπικές αποθήκες της υπηρεσίας πρόνοιας ή ειδικών εθελοντικών οργανώσεων (προσκό-

πων, Ερυθρού Σταυρού). 
• Αποθήκες στρατιωτικών µονάδων που γειτονεύουν µε το υπόψη αστικό συγκρότηµα. 
• Αποθήκες των αρµόδιων υπηρεσιών στην πρωτεύουσα του διαµερίσµατος (περιφέρειας) 

στο οποίο ανήκει ο νοµός και άρα το υπόψη αστικό συγκρότηµα. 
• Κεντρικές αποθήκες των αρµόδιων υπηρεσιών και του Στρατού στην πρωτεύουσα. 
 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
 

Ανάλογα µε τις πηγές προέλευσης των σκηνών ποικίλουν και τα µέσα µεταφοράς των σκη-
νών στους χώρους ζήτησής τους: 
 
• Φορτηγά δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης (µετά από επίταξή τους) αν οι πηγές προέλευσης 

είναι αποθήκες των τοπικών υπηρεσιών, των πλησίον στρατιωτικών µονάδων ή των υπη-
ρεσιών της πρωτεύουσας του αντίστοιχου διαµερίσµατος. 

• Χερσαία µέσα µεταφοράς αν οι πηγές προέλευσης είναι αποθήκες της πρωτεύουσας του 
διαµερίσµατος ή κεντρικές αποθήκες στην πρωτεύουσα της χώρας. 

 
 
 

ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 

Το σκηνικό υλικό τόσο αυτό που θα προέλθει από τις τοπικές αποθήκες όσο και αυτό από 
εξωτερικές περιοχές, θα συγκεντρωθεί σε εκ των προτέρων καθορισµένο χώρο από όπου θα 
µοιρασθεί στους τοµεάρχες (υπαλλήλους του δήµου που επιλέγονται προκαταστροφικά) - 
βλπ. οργάνωση καταυλισµών. 
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ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 
 
 

Ανάλογα µε τη δυναµικότητα των χώρων καταυλισµού κάθε τοµέα (όπως αυτοί έχουν εκ 
των προτέρων εντοπισθεί) οι αντίστοιχοι τοµεάρχες παραλαµβάνουν και τις ποσότητες του 
σκηνικού υλικού τις οποίες διανέµουν στους άστεγους µε διαδικασία που περιλαµβάνει τα 
παρακάτω στάδια: 
 
• Ο κάθε τοµεάρχης παραδίδει σκηνές σε εκπροσώπους συλλόγων και οµάδων γειτονιάς 

ώστε σε κάθε καταυλισµό από τους προβλεπόµενους στον τοµέα να αντιστοιχεί και ένας 
υπεύθυνος. 

• Ο αριθµός των σκηνών που παραδίδεται σε κάθε υπεύθυνο είναι ίσος µε τον αριθµό των 
καταλυµάτων που έχουν προβλεφθεί για τον αντίστοιχο καταυλισµό. 

• Ο υπεύθυνος για κάθε καταυλισµό διανέµει τις σκηνές που έχει παραλάβει στους πλησιέ-
στερους στον καταυλισµό αυτό χώρους καταφυγής ή στον ίδιο το χώρο καταυλισµού µε-
τά από σχετική ειδοποίηση του ενδιαφερόµενου πληθυσµού µε ειδικά οχήµατα της Α-
στυνοµίας ή άλλα εφοδιασµένα µε τηλεβόες. 

• Για κάθε σκηνή που παραδίδεται σχετικός κατάλογος µε τα στοιχεία των παραληπτών και 
τον κωδικό αριθµό της σκηνής (που περιλαµβάνει δείκτη για τον τοµέα και τον καταυλι-
σµό καθώς και αύξοντα αριθµό για τη συγκεκριµένη σκηνή). Ο κωδικός αυτός πρέπει να 
αναγράφεται και στη σκηνή που παραδίδεται. 

 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΗΝΩΝ 
 
 

Η εγκατάσταση των σκηνών στους σχεδιαζόµενους χώρους καταυλισµού γίνεται ως εξής: 
 
• Υπό την εποπτεία του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών, οµάδων του Στρατού ή 

οµάδων εθελοντικών οργανώσεων (προσκόπων, κλπ.). 
• Με διατάξεις που διευκολύνουν την κίνηση, την εξοικονόµηση χώρου, την τήρηση απο-

στάσεων ασφαλείας για φωτιά ή επιδηµίες -π.χ. γραµµικά σε παράλληλες σειρές- (βλ. 
χώροι καταυλισµού - εντοπισµός, υποδοµή και εξοπλισµός). 

• Με προηγούµενη διαµόρφωση του εδάφους (αποψίλωση, διάστρωση) και µε παράλληλη 
κατασκευή έργων απορροής οµβρίων υδάτων (περιµετρικά χαντάκια). 

 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαµονής του πληθυσµού στους καταυλισµούς παρουσιάζο-
νται αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας, υγιεινής αλλά και ιατρικής παρακολούθησης του 
καταυλιζόµενου πληθυσµού. Ειδικότερα πρέπει να δίνονται καθηµερινές οδηγίες για την 
καθαριότητα και υγιεινή, να γίνονται δειγµατοληψίες του νερού στις παροχές των καταυλι-
σµών για να διαπιστώνεται η καταλληλότητά του, να γίνεται απολύµανση και ψεκασµός των 
κοινόχρηστων χώρων υγιεινής για αποφυγή επιδηµιών, εµβολιασµός και έλεγχος για πιθανά 
κρούσµατα επιδηµιών, να συντονίζεται η µεταφορά ασθενών σε νοσοκοµεία κλπ. 
 
Για την κάλυψη των αναγκών όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, είναι σκόπιµη η παρουσία 
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στους καταυλισµούς κινητών ιατρείων εξοπλισµένων µε στοιχειώδες ιατροφαρµακευτικό 
υλικό και επανδρωµένων µε γιατρούς, αδελφές νοσοκόµες, υγιεινολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς. Με άλλα λόγια είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός αποκεντρωµένου συστή-
µατος παροχής Α΄ Βοηθειών και υγιεινής, που θα περιλαµβάνει ιατροφαρµακευτικό υλικό 
και προσωπικό µε τις απαιτούµενες ιατρικές ειδικότητες και θα ανταποκρίνεται στην οργά-
νωση των καταυλισµών, που θα πρέπει να ορισθεί γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. 
 
Εκτός από το πρόβληµα υγιεινής και περίθαλψης του καταυλιζόµενου πληθυσµού, σηµαντι-
κότερο ίσως είναι το πρόβληµα της τροφοδοσίας του. Οι συνηθέστερες δυσλειτουργίες του 
συστήµατος τροφοδοσίας µεγάλου µεγέθους αστέγου πληθυσµού που καταφεύγει σε καταυ-
λισµούς σκηνών, είναι οι ακόλουθες: 
 

• Μειωµένη ανταπόκριση των προσφεροµένων αγαθών στις εκδηλωµέ-
νες ανάγκες του σεισµόπληκτου πληθυσµού και γενικότερα στην πα-
ρουσιαζόµενη ζήτηση (υπερπροσφορά κάποιων ειδών, έλλειψη κά-
ποιων άλλων). 

• Μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας διανοµής λόγω κυκλοφοριακών ή 
άλλων προβληµάτων, µε αποτέλεσµα πολύωρη παραµονή σε ουρές, 
δηµιουργία επεισοδίων κλπ. 

• Έλλειψη φορτηγών και γενικότερα µέσων µεταφοράς των τροφίµων 
στους καταυλισµούς. 

• Έλλειψη εµπιστοσύνης του πληθυσµού ως προς την αµεροληψία στη 
διανοµή των τροφίµων. 

• Απόκρυψη τροφίµων, κυρίως από ηλικιωµένα άτοµα, µε αποτέλεσµα 
τη γενική αναρχία, προβλήµατα αποθήκευσης στις σκηνές κλπ. 

• Άγνοια των υπευθύνων για την τροφοδοσία αναφορικά µε το µέγεθος, 
τόσο του συνολικά εξυπηρετούµενου πληθυσµού όσο και εκείνου 
στους επί µέρους καταυλισµούς (λόγω µετακινήσεων ατόµων από κα-
ταυλισµό σε καταυλισµό) µε αποτέλεσµα σηµαντικές δυσκολίες στην 
εκτίµηση των αναγκών. 

 
Για την άµβλυνση των παραπάνω δυσλειτουργιών, όπως και στην περίπτωση της περίθαλ-
ψης των καταυλιζοµένων, είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός αποκεντρωµένου συστήµατος 
τροφοδοσίας που θα περιλαµβάνει σταθµό (αποθήκη) ανεφοδιασµού για κάθε καταυλισµό ή 
οµάδα καταυλισµών καθώς και προσωπικό αρµόδιο για την παραλαβή, διανοµή, µεταφορά 
και παράδοση των τροφίµων στους καταυλιζόµενους. Η οργάνωση του συστήµατος τροφο-
δοσίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη χωρική οργάνωση και οµαδοποίηση των καταυλι-
σµών, όπως αυτή έχει προκαταστροφικά προσδιορισθεί. 
 
Τα χαρακτηριστικά της χωρικής και διοικητικής οργάνωσης των καταυλισµών σε κάθε αστι-
κό συγκρότηµα καθορίζονται από το αρµόδιο κάθε φορά Τµήµα Πολεοδοµίας σε συνεργα-
σία µε τον ΤΑΣΠ, σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολου-
θεί. 
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Η  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ 
 

 
 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ 
 
 

Υφίστανται τριών ειδών καταυλισµοί: 
 
• Μικρών διαστάσεων, 1-20 καταλυµάτων, µε 100 καταυλιζόµενους το πολύ, που προκύ-

πτουν συνήθως από πρωτοβουλίες των κατοίκων (οικογένειες, συγγενείς, γείτονες) και 
είναι κατάσπαρτοι διατηρώντας σηµαντικές αποστάσεις µεταξύ τους. 

• Μεσαίων διαστάσεων 20-100 καταλυµάτων, µε 100-500 καταυλιζόµενους που προαπο-
φασίζονται και διαµορφώνονται από τις νοµαρχιακές ή δηµοτικές υπηρεσίες, σε εκτετα-
µένους ελεύθερους χώρους στην αστική κυρίως ζώνη. 

• Μεγάλων διαστάσεων 100-250 καταλυµάτων, µε 500-1250 καταυλιζόµενους, που προα-
ποφασίζονται και διαµορφώνονται από τις νοµαρχιακές ή δηµοτικές υπηρεσίες στην πε-
ριαστική κυρίως ζώνη. 

 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ 
 
 

Οι επιτροπές καταυλισµού συναποφασίζονται µε τους καταυλιζόµενους ως εξής: 
 
• Σε κάθε καταυλισµό µεγάλης ή µεσαίας κλίµακας (20-250 καταλύµατα) αντιστοιχεί µια 

επιτροπή καταυλισµού που είναι αρµόδια για την επίλυση των προβληµάτων τροφοδοσί-
ας, πρόνοιας, κλπ. στον καταυλισµό της ή για τη µετάβαση των σχετικών πληροφοριών 
στον αντίστοιχο τοµεάρχη. 

• Σε κάθε οµάδα καταυλισµών µικρής κλίµακας, στην οποία το σύνολο των καταλυµάτων 
είναι πάνω από 20 και κάτω από 100 αντιστοιχεί µια επιτροπή καταυλισµού µε αρµοδιό-
τητες όπως αυτές στην περίπτωση καταυλισµού µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας. Σηµειωτέ-
ον ότι ο προσδιορισµός των καταυλισµών που θα συµπεριληφθούν στην ίδια οµάδα γίνε-
ται µε κριτήρια τη γειτνίασή τους και την συγκέντρωσή τους στην ίδια πολεοδοµική ενό-
τητα (γειτονιά ή συνοικία), δεδοµένου δε ότι οι περισσότεροι από τους καταυλισµούς αυ-
τούς θα είναι αυτοσχέδιοι, η οµαδοποίησή τους θα γίνει µετακαταστροφικά. 

 
 
 

ΤΟΜΕΙΣ 
 
 

Οι τοµείς αποτελούν πολεοδοµικές ενότητες που περιλαµβάνουν σειρά καταυλισµών και 
προσδιορίζονται προκαταστροφικά µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 
• Οι περιλαµβανόµενοι καταυλισµοί στεγάζουν 4000-5000 καταυλιζόµενους ή τους συνα-

ποτελούν περί τα 1.000 καταλύµατα. Επειδή οι τοµείς προσδιορίζονται προκαταστροφικά 
ο αριθµός των καταλυµάτων υπολογίζεται µόνο για τους εκ των προτέρων σχεδιαζόµε-
νους χώρους και όχι για τους αυτοσχέδιους καταυλισµούς που θα στηθούν µετακατα-
στροφικά. 
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• Οι περιλαµβανόµενοι καταυλισµοί ανήκουν στην ίδια πολεοδοµική ενότητα, τα όρια της 
οποίας ορίζονται από τις οδικές γραµµές του πρωτεύοντος δικτύου ή από τις γραµµές άλ-
λων φυσικών ή τεχνητών εµποδίων. (Σηµειωτέον ότι οι τοµείς αυτοί µπορούν να περι-
λαµβάνουν σειρά γειτονιών). 

• Σαν καταυλισµοί - πυρήνες των τοµέων επιλέγονται οι περισσότερο εκτεταµένοι χώροι 
καταυλισµού που στους αντίστοιχους τοµείς κατέχουν κεντρική θέση και βρίσκονται πά-
νω στους βασικούς άξονες του πρωτεύοντος δικτύου της πόλης. Αντιστοιχούν 1-2 πυρή-
νες σε κάθε τοµέα και αποτελούν το κέντρο διανοµής, περίθαλψης, αποφάσεων των το-
µέων. 

 
 
 

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ 
 
 

Οι τοµεάρχες αποτελούν τα διοικητικά όργανα των τοµέων (σε κάθε τοµέα αντιστοιχεί ένας 
τοµεάρχης), είναι δηµοτικοί υπάλληλοι και έχουν σαν αρµοδιότητες την επίλυση προβληµά-
των τροφοδοσίας, πρόνοιας, κλπ. στους αντίστοιχους τοµείς ή τη µεταβίβαση των σχετικών 
πληροφοριών στους υπεύθυνους τροφοδοσίας, πρόνοιας, κλπ. στο δήµο καθώς και στο Συ-
ντονιστικό ∆ηµοτικό Όργανο (ΣΤΟ). 
∆ιανέµουν στους πυρήνες των τοµέων. 
 
 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Οι αρµοδιότητες των επιτροπών καταυλισµών και των τοµεαρχών αναλυτικά είναι: 
 
• Οι επιτροπές καταυλισµού διαθέτουν καταστάσεις και έχουν γνώση του αριθµού των κα-

ταυλιζόµενων, της αρµοδιότητάς τους, των ποσοστών των διαφόρων οµάδων ηλικιών και 
του αριθµού των ατόµων µε ειδικά προβλήµατα. 

• Παραλαµβάνουν τα τρόφιµα από τους τοµεάρχες και τα διανέµουν ανάλογα µε τις ανά-
γκες των επιµέρους οµάδων. 

• Παραλαµβάνουν τα είδη ρουχισµού και τα διανέµουν επίσης. 
• Επιλύουν προβλήµατα προνοίας κλπ. στους καταυλισµούς τους ή µεταφέρουν τις σχετι-

κές πληροφορίες στους τοµεάρχες. 
• Αποτελούν τους πληροφοριοδότες των καταυλιζόµενων της αρµοδιότητάς τους. 
• Οι τοµεάρχες διαθέτουν καταστάσεις και έχουν γνώση του αριθµού των καταυλιζόµενων 

της αρµοδιότητάς τους, του µεγέθους των διαφόρων οµάδων ηλικιών και των οµάδων µε 
ειδικά προβλήµατα καθώς και την ποσοστιαία συµµετοχή των επιµέρους καταυλισµών 
στα παραπάνω µεγέθη. 

• Παραλαµβάνουν τα τρόφιµα από την επιτροπή διανοµής και τα διανέµουν στις επιτροπές 
καταυλισµών. 

• Παραλαµβάνουν τα είδη ρουχισµού και τα διανέµουν επίσης. 
• ∆ιαχειρίζονται το αποθηκευτικό υλικό. 
• Επιλύουν προβλήµατα προνοίας, τροφοδοσίας, κλπ. στους τοµείς τους ή µεταφέρουν τις 

σχετικές πληροφορίες στους αντίστοιχους υπεύθυνους των υπηρεσιών ή το Σ.Τ.Ο. 
• Αποτελούν τους πληροφοριοδότες των επιτροπών καταυλισµού της αρµοδιότητάς τους. 
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ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

Οι τοµείς των καταυλισµών όπως αυτοί ορίζονται προκαταστροφικά θα εξοπλιστούν µετά το 
σεισµό µε: 
 
• Κινητά ιατρεία (1 για κάθε τοµέα σε αντίστοιχο πυρήνα) επανδρωµένα µε γιατρό, αδελ-

φή, υγιειονολόγο και κοινωνικό λειτουργό και εξοπλισµένα µε βασικό ιατροφαρµακευτι-
κό υλικό (αρµοδιότητες των ιατρείων θα είναι η περίθαλψη ελαφρών περιστατικών, η µε-
τάδοση οδηγιών καθαριότητας και υγιεινής, η µέριµνα για απολύµανση και ψεκασµό των 
κοινόχρηστων χώρων και για έλεγχο της καταλληλότητας του νερού στις παροχές των 
καταυλισµών, ο εµβολιασµός και η µέριµνα και ο συντονισµός για τη µεταφορά των α-
σθενών σε νοσοκοµεία και πολυιατρεία). Σηµειωτέον ότι ανάλογα µε τον αριθµό των το-
µέων που προγραµµατίζονται για κάθε αστικό συγκρότηµα θα πρέπει η υπηρεσία υγιει-
νής να συγκροτήσει προκαταστροφικά κλιµάκια µε αντίστοιχο αριθµό γιατρών, αδελφών 
και υγιεινολόγων. 

• Αποθήκες τροφών και ρουχισµού (1 για κάθε τοµέα σε αντίστοιχο πυρήνα) σε καταλύ-
µατα που θα στηθούν γι’ αυτό το σκοπό και θα παραµείνουν όσο διαρκούν η τροφοδοσία 
και η παραµονή του πληθυσµού στις σκηνές αντίστοιχα. Στις αποθήκες θα φυλάσσονται 
τα περισσεύµατα από τις διανοµές για πιθανή µελλοντική χρησιµοποίησή τους. Τη δια-
χείριση του υλικού στις αποθήκες θα έχουν οι τοµεάρχες. 

• Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις (αµέσως µετά τη συγκρότηση των καταυλισµών) στα κινη-
τά ιατρεία και στις σκηνές των τοµεαρχών και των επιτροπών καταυλισµού. 

 
 
Στις εικόνες της επόµενης σελίδας παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές λύσεις για τη διά-
ταξη των καταυλισµών, όπως αυτές περιγράφονται στη βιβλιογραφία. 
 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο για τους χώρους καταφυγής παρουσιάσθηκαν στην ουσία όλοι 
οι διαθέσιµοι χώροι µέσα στα όρια της αστικής περιοχής του ∆ήµου και αξιολογήθηκαν µε 
βάση την καταλληλότητά τους ως χώροι καταφυγής. Από τους ίδιους χώρους έγινε µια επι-
λογή µε βάση τα κριτήρια που αφορούν τους χώρους καταυλισµού. Σε γενικές γραµµές ο 
ίδιος χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως χώρος καταφυγής και ως χώρος καταυλισµού 
(αν πληροί βέβαια τις απαιτούµενες προδιαγραφές) αφού υπάρχει το πλεονέκτηµα της µη 
µετακίνησης των κατοίκων από τον ένα χώρο στον άλλο. Επισηµαίνονται επίσης τα ακόλου-
θα: 
 

• Αναζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν χώροι και εκτός της αστικής πε-
ριοχής αλλά σε άµεση γειτονία µε τα όριά της. 

Στη βιβλιογραφία σε γενικές γραµµές επικρατούν δύο τάσεις σχετικά µε τους χώρους κα-
ταυλισµού. Η πρώτη από αυτές υποστηρίζει τη δηµιουργία µικρού αριθµού χώρων και µεγά-
λης χωρητικότητας, µε κύριο πλεονέκτηµα ότι είναι πολύ ευκολότερη και οικονοµικότερη η 
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οργάνωσή τους σε προσεισµικό και µετασεισµικό επίπεδο. Αντίθετα 
η δεύτερη υποστηρίζει τη δηµιουργία µεγαλύτερου αριθµού και µι-
κρότερης δυναµικότητας χώρων όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις 
κατοικίες των πληγέντων, µε κύριο πλεονέκτηµα ψυχολογικούς λό-
γους αφού γενικά έχει παρατηρηθεί ότι οι πληγέντες µε δυσφορία 
αποµακρύνονται από τους τόπους διαµονής τους. 

• Η αναζήτηση χώρων κάλυψε όλους τους τοµείς του ∆ήµου και µε 
αυτό τον τρόπο παρουσιάζονται. Είναι στην απόφαση της δηµοτικής 
αρχής να κρίνει ποιους από αυτούς θα χρησιµοποιήσει, σε συνάρτηση 
πάντα µε την πολιτική αντιµετώπισης των κατοίκων και τους διαθέ-
σιµους οικονοµικούς πόρους. 

• Κρίνεται καλό να προτιµηθούν οι περιοχές εκείνες που µε τη χρήση 
τους ως χώρων καταυλισµού δεν επηρεάζονται βασικές λειτουργίες 
της πόλης, ακόµα και αυτών που αφορούν στην άθληση ή την ψυχα-
γωγία. 

• Επισηµαίνεται ότι σε πολύ µεγάλη καταστροφή απαιτείται υποδοµή 
που να καλύπτει το σύνολο των κατοίκων όπως στις προδιαγραφές 
που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα. Ένα ποσοστό 25% του πληθυ-
σµού µπορεί να καλύψει τις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτή η πα-
ραδοχή χρησιµοποιείται στον υπολογισµό του πληθυσµού σχεδια-
σµού και είναι στην κρίση της δηµοτικής αρχής αν θα θελήσει να δι-
αθέσει το απαιτούµενο κόστος που προϋποθέτει η οργάνωση µεγαλύ-
τερης έκτασης χώρων. 

• Ο απαιτούµενος χώρος για το κάθε άτοµο υπολογίζεται ως εξής: Μία 
σκηνή των 4 ατόµων έχει διαστάσεις 5x8 µέτρα, καλύπτει δηλαδή 
χώρο 40 τετρ. µέτρων. Σ' αυτά προστίθενται 10 τετρ. µέτρα επιπλέον 
για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σύνολο δηλαδή 50 
τετρ. µέτρα για 4 άτοµα. Οπότε σε κάθε άτοµο αναλογούν 12,5 τετρ. 
µέτρα. Για την ακρίβεια ο πληθυσµός καταυλισµού προκύπτει από τη 
σχέση  Ε=Π/4*(40+10)   όπου: 

− Π = ο πληθυσµός καταυλισµού σε άτοµα, 
− Ε = η επιφάνεια έκτασης σε τετρ. µέτρα, 
− το 40 αντιστοιχεί στα τετρ. µέτρα που απαιτούνται για τη 
σκηνή των 4 ατόµων και 

− το 10 στα επιπλέον τετρ. µέτρα για τους κοινωφελείς και 
κοινόχρηστους χώρους. 

Οι χώροι καταυλισµού που έχουν επιλεγεί περιλαµβάνονται στο χάρτη που συνοδεύει το 
κείµενο. 
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της µελέτης επισηµαίνεται η αναγκαιότητα η δηµοτική αρχή 
σε στενή συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα να προχωρήσει στη δηµιουργία βάσης δεδο-
µένων όπου θα περιέχονται όλα τα στοιχεία και οι παράµετροι που αφορούν στις προδια-
γραφές των χώρων καταυλισµού και θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία: 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Α/Α χώρου καταυλισµού 
• Όνοµα χώρου καταυλισµού 
• Περιοχή στην οποία βρίσκεται (γειτονιά) 
• Α/Α τοµέα που εξυπηρετεί 
• Μέγιστη απόσταση οικοδοµικού τετραγώνου που εξυπηρετεί 
• Μέγιστη απόσταση από την αποθήκη τροφοδοσίας 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

• Επιφάνεια τοµέα 
• Πληθυσµός σχεδιασµού 
• Απαιτούµενο εµβαδόν 
• ∆ιαθέσιµο εµβαδόν 
• ∆υναµικότητα σε αριθµό σκηνών 
• Χωρητικότητα πληθυσµού 
• ∆υνατότητα για χώρο στάθµευσης 

ΧΡΗΣΗ 

• Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
• ∆ιαµορφωµένος ή όχι 
• ∆οµηµένος ή όχι 
• Σηµερινή χρήση 
• Χρήση για την οποία προορίζεται 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

• Πρόσβαση µέσω οδικού δικτύου µε τα πόδια 
• ∆υνατότητα πρόσβασης µε οχήµατα 
• Επικινδυνότητες στην πορεία εκκένωσης-πρόσβασης 
• ∆υνατότητα εναλλακτικών διαδροµών 
• Αξιολόγηση δυνατότητας πρόσβασης 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΕΣ 

• Τοπογραφία, κατάσταση επιφάνειας 
• Επικινδυνότητα για πληµµύρες 
• Επικινδυνότητα από tsunamis 
• Επικινδυνότητα από καθιζήσεις 
• Επικινδυνότητα από ρευστοποιήσεις 
• Επικινδυνότητα από κατολισθήσεις 
• Επικινδυνότητα από καταπτώσεις 
• Επικινδυνότητα από ενεργά ρήγµατα 
• Επικινδυνότητα από ηλεκτρικά καλώδια 
• Επικινδυνότητα από πτώσεις υλικών 
• Επικινδυνότητα λόγω απόστασης από ετοιµόρροπα κτίρια 
• Επικινδυνότητα από εκρήξεις ή πυρκαγιές 
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• Επικινδυνότητα από καταστροφή άλλων εγκαταστάσεων 
• Επικινδυνότητα από γειτονία ή εγκατάσταση κοντά σε µεγάλα τεχνικά έργα 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Φωτισµός 
• Υδροδότηση 
• Αποχετευτικό δίκτυο 
• Χώροι υγιεινής 
• Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη για στέγαση υλικών) 
• Εγκαταστάσεις για κινητό ιατρείο 
• Σηµατοδότηση χώρου και πορειών εκκένωσης 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

• Αγορά χώρου 
• ∆ιαµόρφωση χώρου 
• Άρση επικινδυνοτήτων διαδροµών εκκένωσης-πρόσβασησ 
• Άρση επικινδυνοτήτων χώρου καταυλισµού 
• Φωτισµός 
• Υδροδότηση 
• Αποχετευτικό δίκτυο 
• Χώροι υγιεινής 
• Εγκαταστάσεις κινητού ιατρείου 
• Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη για στέγαση υλικών) 
• Σηµατοδότηση χώρου και πορειών εκκένωσης 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

• Παρεµπόδιση άλλων λειτουργιών 
• Καταλληλότητα χώρου 
• Συνολικό κόστος έργων και επεµβάσεων 
• Εναλλακτικές λύσεις 
• Τελική αξιολόγηση 

 
 
Ένα παράδειγµα της δηµιουργίας µιας τέτοιας βάσης δεδοµένων δίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 
ΧΧΧVΙ. 
 
Στη συνέχεια η δηµοτική αρχή σε συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα προχωράει σε συ-
µπλήρωση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων, αφού πρώτα διερευνηθούν όλες οι παράµε-
τροι που είναι απαραίτητες για τη συµπλήρωση αυτή (ακριβής εκτίµηση του πληθυσµού 
σχεδιασµού, προσδιορισµός της ωφέλιµης έκτασης των χώρων κλπ.). Ακολουθεί αξιολόγη-
ση των χώρων βάσει της οποίας γίνεται η κατανοµή τους. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνονται 
τα εξής: 
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• Από τους προτεινόµενους χώρους προτιµούνται βέβαια οι δηµοτικοί 

ή δηµόσιοι και αν δεν επαρκούν εξετάζονται και άλλες λύσεις. 
• Αν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προτιµούνται οι χώροι που δεν 

καλύπτουν σηµαντικές λειτουργίες (π.χ. αθλητισµός κλπ.) γιατί είναι 
σηµαντικό, για ψυχολογικούς κυρίως λόγους, οι σεισµόπληκτοι να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις δραστηριότητες που είχαν κα-
τά την προκαταστροφική περίοδο. 
Η ωφέλιµη έκταση του κάθε χώρου (και άρα η ακριβής δυναµικότητά 
του) δεν έχει υπολογισθεί στην παρούσα περίπτωση, κυρίως για το 
λόγο ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ένα µέγεθος που χρονικά µετα-
βάλλεται. Η δηµοτική αρχή σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολεοδοµίας 
πρέπει να προχωρήσει στον υπολογισµό της διαθέσιµης έκτασης του 
κάθε χώρου από τις αντίστοιχες πινακίδες της πολεοδοµίας, λαµβάνο-
ντας υπόψη ότι περιµετρικά του χώρου πρέπει να υφίσταται µια ζώνη 
ασφαλείας τουλάχιστον ίση µε το µισό του ύψους των παρακείµενων 
κτισµάτων. Επιπλέον αφαιρείται και η έκταση που καταλαµβάνουν 
πιθανές άλλες κατασκευές µέσα στον προτεινόµενο χώρο (π.χ. δένδρα 
ή άλλο πράσινο, κερκίδες ή άλλες κατασκευές που δεν συνιστούν επι-
κινδυνότητες). 

• Οφείλεται να δίνεται µεγάλη προσοχή στην ύπαρξη επικινδυνοτήτων 
στους χώρους καταυλισµού, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν στα προη-
γούµενα. Επισηµαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, µε τα πολεοδοµι-
κά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι περισσότερες ελληνικές πό-
λεις (και το Ρέθυµνο δεν εξαιρείται) το οδικό δίκτυο διαφυγής είναι 
αδύνατο να καλύπτει τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Στην προ-
κειµένη περίπτωση επιλέγονται όλες οι εφικτές λύσεις και επεµβάσεις 
και ενηµερώνονται οι κάτοικοι για το πρόβληµα. 

 
Στο επόµενο στάδιο η δηµοτική αρχή φροντίζει να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επεµ-
βάσεις ώστε να διασφαλισθούν όλες οι παράµετροι που καθορίζουν οι προδιαγραφές και 
έχουν κυρίως να κάνουν µε τη διαµόρφωση και τις επικινδυνότητες των χώρων και των ο-
δών πρόσβασης. Σηµειώνεται ότι οι επεµβάσεις αυτές µπορεί να αφορούν είτε σε απλές πε-
ριπτώσεις (π.χ. άρση επικινδυνοτήτων, διαµόρφωση χώρου, υποδοµή, εξοπλισµός κλπ.) είτε 
σε πολύ πιο σύνθετα ζητήµατα (π.χ. αποµάκρυνση επικινδύνων εγκαταστάσεων, διάνοιξη 
οδών, απαλλοτρίωση αγροτικής γης κλπ.) που χρειάζονται χρόνο και χρήµατα για να υλο-
ποιηθούν. Κρίνεται πάντως σκόπιµο η δηµοτική αρχή να δοµήσει ένα σωστό προγραµµατι-
σµό και να πιέσει ώστε να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επεµβάσεις, ανεξαρτήτως κό-
στους. 
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ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 

πως αναφέρθηκε, πρόκειται για χώρους βραχυχρόνιας παρα-
µονής τραυµατιών και γενικά πληγέντων ατόµων για παροχή 
πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα γενικά 

χαρακτηριστικά των χώρων αυτών, οι προδιαγραφές για την επιλο-
γή τους και οι διαδικασίες µετεγκατάστασης του δυναµικού (οχή-
µατα, µηχανήµατα κλπ.) παροχής βοήθειας. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Τα πιο κρίσιµα σηµεία ενός συστήµατος παροχής βοήθειας και πε-
ρίθαλψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από σεισµική κατα-
στροφή εντοπίζονται ως προς την: 
 
• ∆υνατότητα επικοινωνίας που αφορά πληροφόρηση 

για την έκταση των αναγκών, την εσωτερική επικοι-
νωνία της µονάδας παροχής βοήθειας και την επι-
κοινωνία µε άλλες µονάδες. 

• ∆υνατότητα µεταφοράς που αφορά τόσο τη µετα-
φορά προσωπικού και υλικών στο χώρο καταστρο-
φής όσο και τη µεταφορά θυµάτων στα κέντρα πα-
ροχής βοήθειας. 

• Παροχή βοήθειας και περίθαλψης. 
 

Οπωσδήποτε οι νοσοκοµειακές µονάδες είναι αυτές που θα δε-
χθούν το περισσότερο βάρος για παροχή βοήθειας και περίθαλψης. 
 
Οι δυσκολίες στην παροχή βοήθειας επιδεινώνονται όχι µόνο λόγω 
της αυξηµένης ζήτησης αλλά και από τα πρόσθετα εµπόδια που 
δηµιουργούνται από τη φυσική καταστροφή καθώς και από τις ι-
διόµορφες κοινωνικές καταστάσεις που παρουσιάζονται. 
 

Ό 
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Οι χώροι παροχής βοήθειας πρέπει να λειτουργήσουν για: 
 

• Την κάλυψη των αναγκών για τη µεταφορά λειτουργιών της νοσοκο-
µειακής µονάδας σε ελεύθερο χώρο σε περίπτωση που οι υπάρχοντες 
χώροι δεν επαρκούν εξ' αιτίας του µεγάλου αριθµού πληγέντων ατό-
µων, κυρίως για µια πρώτη παροχή βοήθειας και µε προοπτική την 
κατανοµή σε άλλες µονάδες. 

• Τη συγκέντρωση και µεταφορά ασθενών σε περίπτωση που οι εγκα-
ταστάσεις της µονάδας πληγούν εξ' αιτίας του σεισµού. Οι χώροι αυ-
τοί πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο τα προαύλια των νοσοκοµείων, 
αν είναι ασφαλή και διαθέτουν την απαιτούµενη έκταση, ή άλλοι χώ-
ροι τόσο στην αστική περιοχή όσο και σε περιαστικές περιοχές, όπως 
προαύλια σχολικών συγκροτηµάτων, γήπεδα, η γενικότερα χώροι που 
διαθέτουν µια σηµαντική υποδοµή. 

 
Βασική επιδίωξη είναι η κατά το δυνατόν συντοµότερη µεταφορά και κατανοµή των θυµά-
των κατευθείαν από τις πληγείσες περιοχές στις διάφορες νοσοκοµειακές µονάδες της περι-
φέρειας. Για τον καθορισµό της δυναµικότητας ενός χώρου παροχής βοήθειας δεν είναι δυ-
νατόν να δοθούν ορισµένες προδιαγραφές λόγω µιας σειράς αιτιών που σχετίζονται µε τη 
δυνατότητα των νοσοκοµείων να αντιµετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις. 
 
Η διάρκεια παραµονής στους χώρους παροχής βοήθειας πρέπει να περιορίζεται στον ελάχι-
στο δυνατό χρόνο, µιας και η προοπτική είναι η µεταφορά των θυµάτων σε νοσοκοµεία, αν 
παρουσιάζεται ανάγκη. Από άποψη θέσης µπορούν να βρίσκονται τόσο µέσα στον αστικό ή 
τον περιαστικό χώρο. 
 
Γενικά πρέπει να επιδιώκεται η χωροθετική συσχέτιση των χώρων αυτών µε νοσοκοµειακές 
µονάδες και να αποφεύγεται η γειτνίασή τους µε χώρους όπου σε έκτακτες καταστάσεις 
προβλέπεται να παρουσιασθεί αυξηµένη κίνηση. 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
 
Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι προδιαγραφές και η οργάνωση που απαιτούνται για τους 
χώρους παροχής βοήθειας (Ζαφειρόπουλος και συν. 1988) καθώς και η διαδικασία και η 
ασφάλεια πρόσβασης σ' αυτούς. 
 
Οι καταστρεπτικοί σεισµοί πολύ συχνά είναι πρόξενοι τραυµατισµών και θανάτων. Έτσι τα 
πρώτα 24ωρα της µετασεισµικής περιόδου είναι πιθανό να τεθεί το υψίστης σηµασίας και 
πρώτης προτεραιότητας ζήτηµα της παροχής Α΄ Βοηθειών, µεταφοράς σε κέντρα περίθαλ-
ψης και νοσηλείας µεγάλου αριθµού τραυµατιών. 
 
Η αποτελεσµατική και σε µικρό χρόνο κάλυψη των παραπάνω αναγκών δεν είναι πάντα εφι-
κτή γιατί µπορεί οι στεγασµένοι χώροι των τοπικών κέντρων περίθαλψης και σταθµών 
ΕΚΑΒ να µην επαρκούν και οι τραυµατίες να µην πρέπει να µεταφερθούν µακριά και εν 
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πάση περιπτώσει να είναι κρίσιµη η αρχική παροχή Α΄ Βοηθειών µέχρι την τελική µεταφορά 
τους. Πέρα όµως από το ζήτηµα των τραυµατισµών που προκύπτουν από τους ίδιους τους 
σεισµούς, συχνά παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη εκκένωσης των νοσοκοµειακών µονά-
δων που οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις έχουν πληγεί. 
 
Αναλυτικότερα οι ανεπάρκειες του συστήµατος περίθαλψης για την κάλυψη αναγκών που 
προκύπτουν τις έκτακτες µετασεισµικές περιόδους, ως προς τους ήδη νοσηλευόµενους α-
σθενείς αλλά και ως προς τους τραυµατίες από τους σεισµούς, είναι συνήθως οι ακόλουθες: 
 

• Σε πολλές από τις εγκαταστάσεις περίθαλψης η λειτουργία αναστέλ-
λεται ολικά ή µερικά, είτε λόγω βλαβών στα κτίρια είτε λόγω ψυχο-
λογικών παραγόντων και έτσι υφίσταται η ανάγκη της εκκένωσης µε 
απώτερο προορισµό των ασθενών κέντρα περίθαλψης σε άλλες περι-
οχές (προορισµό που όµως δεν µπορεί να είναι άµεσος). 

• Οι τραυµατίες από τις καταστροφές των κτιρίων που απελευθερώνο-
νται µε τις επιχειρήσεις διάσωσης δεν µπορούν να µεταφερθούν αµέ-
σως σε κέντρα περίθαλψης, γιατί είναι µεγάλος ο αριθµός τους και 
συνήθως τα οχήµατα Α΄ Βοηθειών δεν επαρκούν. 

• Οι τραυµατίες που µεταφέρονται στα κέντρα περίθαλψης δεν µπο-
ρούν να εισαχθούν σ' αυτά γιατί οι στεγασµένοι χώροι των εγκατα-
στάσεων είναι υπερκορεσµένοι. 

• Οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό, εξοπλισµό και χώρους ορισµένων 
ειδικοτήτων (ορθοπεδικής, χειρουργικής κλπ.) παρουσιάζονται αυξη-
µένες σε σχέση µε αυτές άλλων ειδικοτήτων και οι διαθέσιµοι πόροι 
και τα µέσα δεν επαρκούν. 

• Στους χώρους γύρω από τις εγκαταστάσεις περίθαλψης παρουσιάζε-
ται κυκλοφοριακή συµφόρηση, λόγω της αυξηµένης εισροής τραυµα-
τικών µε νοσοκοµειακά ή άλλα οχήµατα, µε αποτέλεσµα καθυστερή-
σεις στην τακτοποίηση και περίθαλψη των πληγέντων. 

 
Για την άµβλυνση ορισµένων από τις παραπάνω δυσλειτουργίες του συστήµατος παροχής 
βοήθειας και περίθαλψης την έκτακτη περίοδο, είναι σκόπιµο να προσδιορισθούν προκατα-
στροφικά "ανοικτοί χώροι παροχής βοήθειας" τόσο για την εκτόνωση των ίδιων των εγκα-
ταστάσεων περίθαλψης όσο και για την άµεση, χωρίς καθυστερήσεις και αναµονές, πρώτη 
βοήθεια και φροντίδα των τραυµατικών, που µελλοντικά και εφόσον το απαιτεί η σοβαρότη-
τα της κατάστασής τους, θα απορροφηθούν από τις τοπικές ή αποµακρυσµένες νοσοκοµεια-
κές µονάδες. 
 
Οι χώροι παροχής βοήθειας εντοπίζονται σε χάρτη από το αρµόδιο κάθε φορά Τµήµα Πολε-
οδοµίας σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Υγιεινής και τις διοικήσεις των νοσηλευτικών µο-
νάδων (σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί) και δια-
βιβάζονται στον ΤΑΣΠ. 
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ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 

 

 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 

• Παροχή Α΄ Βοηθειών σε τραυµατίες και γενικά πληγέντα άτοµα. 
• Κάλυψη των αναγκών από τη µεταφορά λειτουργιών νοσοκοµειακών µονάδων, σε περί-

πτωση µεγάλου αριθµού πληγέντων ατόµων κυρίως για µια πρώτη παροχή βοήθειας και 
µε προοπτική την κατανοµή σε άλλες µονάδες εξωτερικών της πληγείσας περιοχής. 

• Κάλυψη των αναγκών για µεταφορά ασθενών σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις της 
µονάδας πληγούν από το σεισµό. 

 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

Σαν χώροι παροχής βοήθειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά και ανάλογα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν οι παρακάτω χώροι: 
 
• Για την παροχή Α΄ Βοηθειών µετά την απελευθέρωση τραυµατιών µε επιχειρήσεις και 

πριν αυτοί µεταφερθούν σε κέντρα περίθαλψης: 
 - Προαύλια ή κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τις οικοδοµές από τις οποίες απεγκλωβί-

ζονται οι τραυµατίες. 
 - Ελεύθεροι χώροι πλατείες, κενά οικόπεδα που γειτονεύουν µε τα κτίρια ολικής ή 

µερικής κατάρρευσης. 
 
Σηµειωτέον ότι οι χώροι αυτοί δεν προσδιορίζονται εκ των προτέρων αλλά προκύπτουν από 
τις θέσεις των κτιρίων που πλήττονται από το σεισµό και προκαλούν τραυµατισµούς. 
 
• Για  την κάλυψη των αναγκών από τη µεταφορά λειτουργιών νοσοκοµειακών µονάδων: 
 - Προαύλια των κέντρων υγείας και περίθαλψης ή των σταθµών Α΄ Βοηθειών. 
 - Ελεύθεροι χώροι που γειτονεύουν µε τα κέντρα περίθαλψης και διαθέτουν σηµαντι-

κή υποδοµή (νερό, ηλεκτρικό, αποχέτευση, βλ. παραπάνω). 
 - Προαύλια σχολείων. 
 
Σηµειωτέον ότι οι χώροι αυτοί προσδιορίζονται εκ των προτέρων. 
 
 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 

• ∆υνατότητα επικοινωνίας που αφορά στην πληροφόρηση για την έκταση των αναγκών, 
την εσωτερική επικοινωνία της µονάδας παροχής βοήθειας και την επικοινωνία µε άλλες 
µονάδες. 

• ∆υνατότητα µεταφοράς τόσο των θυµάτων στο κέντρο παροχής βοήθειας όσο και του 
προσωπικού και των υλικών στο χώρο καταστροφής. 
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• Παροχή βοήθειας και περίθαλψης. 
 
 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
 
 

Ο ελάχιστος δυνατός χρόνος, µε στόχο άµεση µεταφορά σε νοσοκοµειακές µονάδες ανάλογα 
µε τη σοβαρότητα των περιστατικών. Επιδιώκεται γενικά µείωση του αριθµού των ατόµων 
που καταλήγουν στις νοσοκοµειακές µονάδες λόγω αυξηµένων αναγκών. 
 
 
 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

• Η απαιτούµενη εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες, όπως το µέγεθος και 
τα χαρακτηριστικά του σεισµού, την ώρα και την εποχή εκδήλωσής του (γεγονός που 
σχετίζεται µε τον αριθµό των τραυµατιών) την αντισεισµικότητα και το βαθµό συντήρη-
σης των εγκαταστάσεων, κλπ. και γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί µε ακρίβεια. 
Πρέπει να θεωρείται τουλάχιστον ίση µε τη δυναµικότητα σε κλίνες των τµηµάτων που 
θεωρούνται κρίσιµα για την περίθαλψη των τραυµατιών (ορθοπεδικά, χειρουργικά, κλπ.). 

• Η διαθέσιµη των χώρων που επιλέγονται υπολογίζεται µε βάση την αναλογία των 3 
µ2/άτοµο. 

 
 
 

ΘΕΣΗ 
 
 

• Όσον αφορά τους χώρους που προαποφασίζονται, εσωτερικά στην αστική ζώνη σε άµεση 
γειτνίαση µε τις εγκαταστάσεις περίθαλψης. 

• Όσον αφορά τους αυτοσχέδιους µετακαταστροφικούς χώρους στην αστική ή περιαστική 
ζώνη σε συσχετισµό µε τους χώρους των επιχειρήσεων διάσωσης. 

 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 
 
 

Με τα πόδια στους αυτοσχέδιους δίπλα στους χώρους των επιχειρήσεων διάσωσης και µε 
οχήµατα (τα ειδικά των Α΄ Βοηθειών και άλλα) στους προγραµµατισµένους χώρους που 
πλαισιώνουν τα κέντρα περίθαλψης. 
 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

Εξυπηρετικότεροι χώροι παροχής βοήθειας είναι οι χώροι µε τις παρακάτω προδιαγραφές 
κυκλοφοριακής πρόσβασης: 
 
• Όχι αποκλειστική πρόσβαση σε τοπικό δρόµο πλάτους µικρότερου των 9µ.. 
• Θέση κατά µήκος ή πολύ κοντά σε άξονα του πρωτεύοντος οδικού δικτύου. 
• Πρόσβαση -κατά προτίµηση- σε 2 κλάδους του οδικού δικτύου (όπου ο ένας ανήκει στο 

πρωτεύον). 
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• Για το οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης των χώρων παροχής βοήθειας και των νοσοκοµειακών 

µονάδων, προτείνονται µέτρα τόσο για τη διάνοιξη των αρτηριών που θα χρησιµοποιη-
θούν, όσο και έκτακτα µέτρα (µονοδροµήσεις, έλεγχος κυκλοφορίας κλπ.) 

 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

Ασφαλέστεροι και περισσότερο αξιόπιστοι είναι οι χώροι: 
 
• Όσον αφορά τους προκαταστροφικά προγραµµατισµένους, αυτοί που σχετίζονται άµεσα 

µε κτίρια νοσοκοµείων, κέντρων υγείας, σχολείων, κλπ., που έχουν κατασκευαστεί σύµ-
φωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό. 

• Όσον αφορά τους µετακαταστροφικούς αυτοσχέδιους αυτοί που πληρούν τις προδιαγρα-
φές ασφάλειας των χώρων καταφυγής. 

 
 
 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
 

Κατά προτίµηση χώροι που ανήκουν σε κέντρα περίθαλψης και γενικότερα δηµόσιοι χώροι 
ή ελεγχόµενοι από δηµόσιους φορείς. 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

• Ηλεκτροδότηση: Σύνδεση των χώρων µε το δίκτυο της πόλης από την προκαταστροφική 
ακόµη περίοδο. Πρόβλεψη για µετακαταστροφική εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ε-
νέργειας (γεννήτρια). 

• Ύδρευση: Μέσω του δικτύου της πόλης. Εξασφάλιση παροχής νερού ώστε να αναλογούν 
10 λίτρα/άτοµο ηµερησίως. 

• Χώροι υγιεινής: Κάλυψη των αναγκών από την υποδοµή των αντίστοιχων κτιρίων (νοσο-
κοµείων ή σχολικών εγκαταστάσεων). 

• Αποθήκευση: Κάλυψη των αναγκών από την υποδοµή των αντίστοιχων κτιρίων ή µετα-
καταστροφική εγκατάσταση προσωρινών καταλυµάτων για την αποθήκευση του υλικού 
Α΄ Βοηθειών που καταφθάνει στους χώρους. 

• Γραφείο κίνησης και γραµµατειακής υποστήριξης: Κάλυψη των αναγκών είτε από την υ-
ποδοµή των αντίστοιχων κτιρίων είτε µε µετακαταστροφική εγκατάσταση προσωρινών 
καταλυµάτων. 

• Επικοινωνία: Σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας των χώρων µε ασθενοφόρα και ενσύρ-
µατης µε άλλες υπηρεσίες. 

 
 
 
Στην εικόνα της επόµενης σελίδας παρουσιάζεται από τη βιβλιογραφία ένα παράδειγµα δια-
γράµµατος οργάνωσης προσωρινού χώρου παροχής βοήθειας. 
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Εικ. ΣΤ΄΄. ∆ιάγραµµα οργάνωσης προσωρινού χώρου παροχής βοήθειας.  
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Το κύριο βάρος της περίθαλψης σε περίπτωση σεισµού θα σηκώσει η καινούργια νοσοκο-
µειακή µονάδα του Θριάσιου Πεδίου και αν δεν επαρκεί τα Νοσοκοµεία της Αθήνας. 
 
Η δηµοτική αρχή πρέπει να εξασφαλίσει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους και να 
φροντίσει να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επεµβάσεις και ρυθµίσεις ώστε να διασφαλι-
σθούν όλες οι παράµετροι που καθορίζουν το σύστηµα παροχής βοήθειας. Ιδιαίτερη έµφαση 
πρέπει να δοθεί: 
 

• Στην οργάνωση, επέκταση και υποστήριξη µε εξοπλισµό και προσω-
πικό της ήδη υπάρχουσας νοσοκοµειακής µονάδας. 

• Στην προµήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισµού, αλλά και στην 
κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό που απαιτούν οι κινητές µονά-
δες παροχής βοήθειας. 

• Στην εκπαίδευση και οργάνωση του προσωπικού (µόνιµου και εθε-
λοντικού) σε στενή συνεργασία µε τις διοικήσεις των νοσοκοµείων 
και άλλων υπηρεσιών υγείας. 

• Στη ρύθµιση όλων εκείνων των παραµέτρων που θα εξασφαλίσουν 
τη γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στη νοσοκοµειακή µονάδα (κυ-
κλοφοριακές ρυθµίσεις, επεµβάσεις στο οδικό δίκτυο, τήρηση κανο-
νισµών, χώροι στάθµευσης κλπ.). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
 

 
 
 
 
 
 

το κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια εκτενής αναφορά στις προδια-
γραφές των χώρων και των διαδικασιών µετεγκατάστασης των 
επιτελικών και συντονιστικών οργάνων (π.χ. ∆ηµαρχείο, Σ∆Ο 

κλπ), και των Υπηρεσιών και Φορέων επέµβασης (µαζί µε τον ε-
ξοπλισµό τους), καθώς και όλων των Υπηρεσιών (δηµόσιων και 
µη) εξυπηρέτησης των πολιτών. 
 
Θα ακολουθήσει στη συνέχεια µια περιγραφή της κατάστασης που 
επικρατεί στο χώρο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος και θα ανα-
λυθούν οι προτεινόµενες λύσεις. 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Μετά την εκδήλωση καταστροφικών σεισµών µια σειρά από κοι-
νωνικές και οικονοµικές λειτουργίες, υπηρεσίες και δραστηριότη-
τες περιορίζονται ή διακόπτονται. Τα κτίρια στέγασής τους κατα-
στρέφονται ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα, το δε προσωπι-
κό εκτέλεσης και υποστήριξής τους εγκαταλείπει τη θέση του, α-
φού οι δραστηριότητες αυτοπροστασίας και φροντίδας για τους οι-
κείους είναι πλέον πρώτης προτεραιότητας. Παρ’ όλα αυτά ο ά-
στεγος και µε ειδικές ανάγκες πλέον πληθυσµός για να επιλύσει τα 
οξυµένα προβλήµατα στέγασής του, διαβίωσης, απασχόλησης, δι-
αφύλαξης των περιουσιακών του στοιχείων, ανεύρεσης οικείων 
κλπ. απευθύνεται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ασφάλι-
σης, δανειοδότησης, πρόνοιας, οικισµού, εργασίας, κλπ.. 

 

Σ 
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Έτσι οι προκαταστροφικές δραστηριότητες και λειτουργίες των Υπηρεσιών διακόπτονται 
και τη θέση τους παίρνουν νέες διαφοροποιηµένες ως προς το περιεχόµενο και τα ποσοτικά 
τους στοιχεία. 
 
Οι νέες αυτές δραστηριότητες εκτός των άλλων χαρακτηρίζονται από τις αυξηµένες απαιτή-
σεις για επαφή του προσωπικού των υπηρεσιών µε το κοινό για µετάδοση πληροφοριών και 
παραλαβή αιτήσεων. 
 
Οι κάτοικοι της πληγείσας περιοχής ζητούν να µάθουν για τους οικείους τους, για το βαθµό 
καταστροφής των κατοικιών τους, για τυχόν χορηγούµενα δάνεια, κλπ., και απευθύνουν αι-
τήσεις για τρόφιµα, ρουχισµό, επαγγελµατική απορρόφησή τους σε χώρους εργασίας εκτός 
της πληγείσας περιοχής, κ.ά.. 
 
Γίνεται λοιπόν φανερή η αναγκαιότητα µετεγκατάστασης των γραφείων των Υπηρεσιών 
(κυρίως της Πρόνοιας, των Τεχνικών, της Πολεοδοµίας, των ΕΛΤΑ, των Τραπεζών, του Ε-
µπορίου, της Εργασίας και της Εκπαίδευσης) σε ασφαλείς χώρους στους οποίους ο πληθυ-
σµός θα έχει δυνατότητα πρόσβασης. 
 
Οι χώροι αυτοί θα προσδιοριστούν προκαταστροφικά από το αρµόδιο κάθε φορά τµήµα Πο-
λεοδοµίας σε συνεργασία µε τον ΤΑΣΠ, σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
 
Σηµειώνεται ότι µε τον εντοπισµό εκ των προτέρων ενιαίου χώρου, για την εγκατάσταση 
των γραφείων όλων των υπηρεσιών που θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις των σεισµοπλήκτων µετασεισµικά, εξασφαλίζονται: 
 

• Η εγκατάσταση των υπηρεσιών και του προσωπικού που απασχο-
λούν σε ασφαλείς χώρους. 

• Η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο όλων των υπηρεσιών, γεγονός που δι-
ευκολύνει τους µεταξύ τους διακανονισµούς και γενικότερα τον δια-
κλαδικό συντονισµό που είναι η βασική προϋπόθεση της αποτελε-
σµατικότητας στην παροχή βοήθειας. 

• Η παρουσία των φορέων παροχής υπηρεσιών δίπλα στους καταυλι-
ζόµενους, που σε διαφορετική περίπτωση θα αντιµετώπιζαν δυσκολί-
ες πρόσβασης σ' αυτούς, δεδοµένης της έλλειψης µεταφορικών µέ-
σων. 

• Η δυνατότητα χρησιµοποίησης κοινών ασύρµατων και ενσύρµατων 
τηλεφωνικών κέντρων που θα εγκατασταθούν γι' αυτό το σκοπό στο 
συγκεκριµένο χώρο. 

 
Είναι βέβαια προφανές ότι το προσωπικό που θα απασχολείται κατά τη διάρκεια των ωρών 
εργασίας σ' αυτούς τους χώρους, θα διαµένει στους καταυλισµούς του πληθυσµού. 
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ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 

• Εγκατάσταση των γραφείων των υπηρεσιών που τα κτίρια στέγασής τους έχουν κατα-
στραφεί ή έχουν υποστεί ζηµιές. 

• Εξυπηρέτηση του πληθυσµού από τα γραφεία διαφόρων υπηρεσιών (παραλαβή αιτήσε-
ων, µετάδοση πληροφοριών). 

 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

Σαν χώροι εγκατάστασης των γραφείων των υπηρεσιών θα επιλεγούν χώροι που γειτονεύουν 
µε τους χώρους καταυλισµού και µάλιστα αυτούς που αποτελούν τους πυρήνες των πολυ-
πληθέστερων και πλησιέστερων στο κτίριο της πόλης τοµέων καταυλισµού (βλ. Οργάνωση 
των καταυλισµών). Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά ανάλογα µε την έκταση 
της καταστροφής και τις ανάγκες που προκύπτουν οι παρακάτω χώροι: 
 
• Προαύλια των κτιρίων των υπηρεσιών. 
• Ελεύθεροι χώροι (πλατείες, κλπ.) που γειτονεύουν µε τα κτίρια των υπηρεσιών. 
• Ελεύθεροι χώροι που γειτονεύουν µε τους πυρήνες των πολυπληθέστερων και πλησιέ-

στερων στο κέντρο της πόλης τοµέων καταυλισµού. 
 
 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
 
 

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επισκευή και αποκατάσταση των κτιρίων των υπηρεσιών ή α-
ποφασιστεί η µεταστέγασή τους σε άλλα κτίρια. 
 
 
 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

• Η απαιτούµενη εξαρτάται από την έκταση της καταστροφής και από το τοπικά διαθέσιµο 
δυναµικό των υπηρεσιών σε τµήµατα, γραφεία και προσωπικό πρέπει πάντως να προβλέ-
πεται τουλάχιστον ίση µε τον αριθµό των οµάδων εξειδικευµένης εργασίας για εξυπηρέ-
τηση του πληθυσµού και διεξαγωγή επιχειρήσεων (σηµειωτέον ότι σε κάθε οµάδα αντι-
στοιχεί και ένα κατάλυµα-σκηνή, τροχόσπιτο ή λυόµενο). 

• Η διαθέσιµη δυναµικότητα των χώρων που επιλέγονται εξαρτάται από το µέγεθος των 
χρησιµοποιούµενων καταλυµάτων που βέβαια διαφοροποιούνται από υπηρεσία σε υπη-
ρεσία. 

 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

168 

 
 
ΘΕΣΗ 
 
 

Εσωτερικά στην αστική ζώνη σε συσχετισµό µε τα κτίρια των αντίστοιχων υπηρεσιών ή 
τους χώρους καταυλισµού. 
 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

Εξυπηρετικότεροι είναι οι χώροι που µπορούν να προσεγγιστούν από τους καταυλιζόµενους 
εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια, οι χώροι δηλαδή που τηρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
 
• Θέση σε µικρή απόσταση από τους καταυλισµούς (για το σκοπό αυτό είναι σκόπιµο να 

προβλέπονται στις περιπτώσεις των µεγαλύτερων αστικών συγκροτηµάτων 2 χώροι για 
τα γραφεία των δηµόσιων υπηρεσιών, ένας στην αστική και ένας στην περιαστική ζώνη 
γειτονικά µε τους αντίστοιχους καταυλισµούς). 

• Θέση κατά προτίµηση γειτονικά στους άξονες εκκένωσης της πόλης (κοντά ή πάνω 
στους οποίους άλλωστε βρίσκονται οι χώροι καταυλισµού), ούτως ώστε η µετάβαση των 
καταυλιζόµενων στους χώρους των δηµοσίων υπηρεσιών να είναι ασφαλής (σηµειωτέον 
ότι οι άξονες εκκένωσης έχουν επιλεγεί ώστε να τηρούν προδιαγραφές ασφάλειας). 

 
Σηµείωση: Προκειµένου να εξασφαλιστεί η παραµονή των δηµόσιων υπηρεσιών κοντά 
στους καταυλισµούς και τους άξονες εκκένωσης είναι σκόπιµη η µερική έστω µετεγκατά-
στασή τους σε περίπτωση που τα κτίρια στέγασής τους βρίσκονται σε επισφαλείς περιοχές 
του κέντρου της πόλης ακόµα και αν αυτά δεν έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές. 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

Είναι ίδιες µε τις προδιαγραφές ασφάλειας των χώρων καταυλισµού: 
 
• Θέση όχι κάτω από ή σε περιοχές επιρρεπείς σε κατολισθήσεις. 
• Θέση σε απόσταση από παράκτιες περιοχές. 
• Θέση σε απόσταση από υπόγειες στοές, αναχώµατα, µεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, 

φράγµατα κλπ.). 
• Θέση σε απόσταση από περιοχές διακινδύνευσης από καταστροφή άλλων εγκαταστάσε-

ων. 
• Απόσταση από τις περιβάλλουσες οικοδοµές τουλάχιστον ίση µε το µισό του ύψους τους. 
 
 
 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
 

Κατά  προτίµηση δηµόσιοι χώροι ή ελεγχόµενοι από δηµόσιους φορείς. 
Σηµείωση: Προκαταστροφικά πρέπει να γίνεται στην ήδη υπάρχουσα χρήση των χώρων για 
να µη δηµιουργήσει προβλήµατα στην εγκατάσταση εδώ των υπηρεσιών και αντίστροφα η 
τελευταία να µην καταργεί την προϋπάρχουσα χρήση. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

• Ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της πόλης. 
• Θέση µέσα στην περιοχή εµβέλειας ασύρµατης επικοινωνίας των κέντρων συντονισµού 

των επιχειρήσεων (Νοµαρχιακών, ∆ηµοτικών). 
• Εγκατάσταση ενσύρµατης επικοινωνίας µετακαταστροφικά. 
 

 
Σε έκτακτες µετασεισµικές περιόδους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν προβλήµατα όσον 
αφορά στην ασφάλεια και την διαθεσιµότητα των ειδικά απαιτουµένων οχηµάτων και µηχα-
νηµάτων για τη διεξαγωγή ορισµένων από τις έκτακτες επιχειρήσεις όπως: 
 
• διάσωση παγιδευµένων, 
• κατάσβεση πυρκαγιών, 
• µικροκατεδαφίσεις, 
• αποµάκρυνση ερειπίων, 
• παροχή Α΄ Βοηθειών, 
• διατήρηση της τάξης, 
• έλεγχο της κυκλοφορίας κλπ. 
 
Αναλυτικά τα προβλήµατα αυτά µπορεί να είναι: 
 

• Καταστροφή της εγκατάστασης στέγασής τους και αποκλεισµός 
τους. 

• Ακαταλληλότητα των κτιρίων στέγασης και παραµονής του προσω-
πικού χειρισµού και συνεπακόλουθη εκκένωσή τους. 

• Ανεπάρκεια των τοπικά διαθέσιµων οχηµάτων για τη διεξαγωγή και 
ολοκλήρωση των προαναφερθησών έκτακτων επιχειρήσεων και ανα-
γκαιότητα για πρόσβαση στον πληγέντα δήµο και συνδροµή στη διε-
ξαγωγή των επιχειρήσεων ειδικών οχηµάτων από άλλες εξωτερικές 
περιοχές, οχηµάτων χωρίς καθορισµένο χώρο παραµονής. 

 
Για την άµβλυνση των παραπάνω προβληµάτων είναι απαραίτητο να εντοπισθούν προκατα-
στροφικά εναλλακτικοί χώροι στην αστική ή περιαστική ζώνη, που αµέσως µετά τη σεισµι-
κή καταστροφή θα χρησιµοποιηθούν σαν χώροι συγκέντρωσης των ειδικών αυτών οχηµά-
των καθώς και ορµητηρίου προς τα πεδία των επιχειρήσεων. 
 
Οι χώροι αυτοί θα προσδιορισθούν από το αρµόδιο κάθε φορά τµήµα πολεοδοµίας, σε συ-
νεργασία µε τον ΤΑΣΠ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί και θα γνωστοποιηθούν προκαταστροφικά στις αρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβε-
στική, Υγιεινής, Αστυνοµία, Τεχνικές, ∆ασική, ∆ΕΗ κλπ.). 
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ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
 

 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 

• Συγκέντρωση των ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων που θα επιταχθούν. 
• Συγκέντρωση των τοπικά διαθέσιµων οχηµάτων και µηχανηµάτων των υπηρεσιών όταν 

οι αντίστοιχοι σταθµοί πρέπει να εκκενωθούν. 
• Συγκέντρωση των οχηµάτων και µηχανηµάτων που θα προσέλθουν από εξωτερικές περι-

οχές στον πληγέντα δήµο για προσφορά βοήθειας. 
• Παραµονή και αναµονή των οχηµάτων και του προσωπικού χειρισµού τους µέχρι την 

ειδοποίηση για µετάβαση στα πεδία των επιχειρήσεων. 
 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

Σαν χώροι συγκέντρωσης των ειδικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έκτακτης ανάγκης µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά και ανάλογα µε την έκταση της καταστροφής και τις 
ανάγκες που προκύπτουν οι παρακάτω χώροι: 
 
• Τα προαύλια των αντίστοιχων σταθµών. 
• Ελεύθεροι χώροι (πλατείες, πάρκα κλπ.) που γειτονεύουν άµεσα µε τις εγκαταστάσεις 

των σταθµών και τηρούν προδιαγραφές ασφαλείας (βλπ. στα επόµενα). 
• Ελεύθεροι χώροι στην περιαστική ζώνη είτε εγκαταλειµµένοι από διάφορες χρήσεις, είτε 

αγροτικής χρήσης όχι µεγάλης οικονοµικής σπουδαιότητας (οι χώροι για την περίπτωση 
αυτή προγραµµατίζονται για τη συγκέντρωση οχηµάτων όλων των χρήσεων – πρόκειται 
δηλαδή για χώρους οχηµάτων πολλαπλών χρήσεων). 

 
 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
 
 

• Όσον αφορά τα οχήµατα και µηχανήµατα από εξωτερικές περιοχές καθώς και τα ιδιωτι-
κά όσο διαρκούν οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης, διάσωσης, αποµάκρυνσης ερειπίων, παρο-
χής Α΄ Βοηθειών, ελέγχου της κυκλοφορίας, διατήρησης της τάξης κλπ. 

• Όσον αφορά τα τοπικά διαθέσιµα οχήµατα µέχρι την επισκευή ή και µετεγκατάσταση 
των σταθµών. 

 
 
 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

• Η συνολικά απαιτούµενη δυναµικότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την 
έκταση της καταστροφής, το τοπικό διαθέσιµο δυναµικό σε οχήµατα κλπ. Πρέπει πάντως 
να θεωρείται τουλάχιστον ίση µε τη διαθέσιµη στην περιοχή σε οχήµατα και µηχανήµατα 
κατά τις κανονικές περιόδους. 
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• Για τον υπολογισµό της δυναµικότητας σε οχήµατα των χώρων που επιλέγονται πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη ότι τα µεν επιβατικά οχήµατα της Αστυνοµίας καταλαµβάνουν χώ-
ρο 2,5x4,5 µ2, τα δε ειδικά της Πυροσβεστικής, Α΄ Βοηθειών κλπ. χώρο 4,5x6,5 µ2. 

 
 
 

ΘΕΣΗ 
 
 

Εναλλακτικά: 
 
• Εσωτερικά στην αστική ζώνη σε συσχετισµό µε τους αντίστοιχους σταθµούς (χωριστοί 

χώροι για τα διάφορα είδη οχηµάτων). 
• Στην περιαστική ζώνη (ενοποιηµένοι χώροι για όλα τα είδη οχηµάτων και µηχανηµά-

των). 
 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

Εξυπηρετικότεροι χώροι συγκέντρωσης των οχηµάτων και µηχανηµάτων είναι οι χώροι µε 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Αν βρίσκονται στην αστική ζώνη: 
• Όχι αποκλειστική πρόσβαση σε δρόµο πλάτους µικρότερο των 9 µέτρων. 
• Θέση κατά µήκος των αξόνων εκείνων του αστικού οδικού δικτύου που το συνδέουν µε 

το υπεραστικό. 
• Θέση κατά µήκος των αξόνων που το τµήµα τους προς το εσωτερικό της πόλης δεν κιν-

δυνεύει από καταστροφή ανισόπεδων διασταυρώσεων ή άλλων επικίνδυνων εγκαταστά-
σεων (αποθήκες εύφλεκτων υλικών κλπ.). 

• Θέση αν είναι δυνατόν όχι κατά µήκος των αξόνων που αποτελούν συγχρόνως και τους 
άξονες εκκένωσης της πόλης. 

 

Αν βρίσκονται στην περιαστική ζώνη: 
• Θέση γειτονική µε τις διασταυρώσεις του αστικού µε το υπεραστικό οδικό δίκτυο. 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
 

Ασφαλέστεροι χώροι είναι αυτοί µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Αν βρίσκονται στην αστική ζώνη: 
• Τοπογραφία όσο το δυνατόν χωρίς έντονες κλίσεις. 
• Θέση όχι κοντά σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικά καταστροφικά φαινόµενα (κατολι-

σθήσεις, καθιζήσεις, ρευστοποιήσεις κλπ.). 
• Θέση σε απόσταση από παράκτιες περιοχές. 
• Θέση σε απόσταση από υπόγειες στοές, αναχώµατα, µεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, 

φράγµατα κλπ.). 
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• Απόσταση από τις περιβάλλουσες οικοδοµές τουλάχιστον ίση µε το µισό του ύψους 
τους. 

• Θέση σε απόσταση από περιοχές διακινδύνευσης από καταστροφή άλλων εγκαταστά-
σεων. 

• Θέση όχι δίπλα σε νοσοκοµειακές µονάδες, χώρους καταυλισµού και γενικά λειτουργίες 
κρίσιµες την έκτακτη περίοδο, που οι ανάγκες κυκλοφοριακής εξυπηρέτησής τους παρε-
µποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των συγκεντρωµένων οχηµάτων. 

 
Αν βρίσκονται στην περιαστική ζώνη: 
• Τοπογραφία όσο το δυνατόν χωρίς έντονες κλίσεις. 
• Θέση όχι κοντά σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικά καταστροφικά φαινόµενα (κατολι-

σθήσεις, καθιζήσεις, ρευστοποιήσεις κλπ.). 
• Στις παράκτιες περιοχές υψηλή τοπογραφικά θέση για να µην κινδυνεύουν από πιθανά 

κύµατα tsunsmis. 
• Θέση όχι κοντά σε µεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, φράγµατα κλπ.) ή επικίνδυνες εγκα-

ταστάσεις. 
 
 
 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
 

Κατά προτίµηση δηµόσιοι χώροι ή ελεγχόµενοι από δηµόσιους φορείς. 
Σηµείωση: Προκαταστροφικά πρέπει να γίνεται έλεγχος στην ήδη υπάρχουσα χρήση των 
χώρων για να µην δηµιουργήσει προβλήµατα στη συγκέντρωση των οχηµάτων αλλά και η 
τελευταία να µην καταργεί την προϋπάρχουσα χρήση. 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

• Εγκατάσταση υδροδότησης συνδεδεµένης µε το δίκτυο ύδρευσης της πόλης προκατα-
στροφικά. 

• Θέση µέσα στην περιοχή εµβέλειας ασύρµατης επικοινωνίας των πεδίων επιχειρήσεων, 
των αρµοδίων σταθµών και κέντρων συντονισµού. 

• Σηµατοδότηση των χώρων και των αξόνων πρόσβασης της πόλης προκαταστροφικά. 
• Εγκατάσταση ενσύρµατης επικοινωνίας µετακαταστροφικά. 
• Εγκατάσταση, µετακαταστροφικά, καταλύµατος για το προσωπικό γραµµατειακής υπο-

στήριξης που θα λαµβάνει και θα µεταδίδει πληροφορίες στα κέντρα συντονισµού και τα 
πεδία των επιχειρήσεων. 

 
 

 
Αµέσως µετά την εκδήλωση καταστροφικού σεισµού συχνά προκύπτουν προβλήµατα ανα-
φορικά µε την ασφάλεια και διαθεσιµότητα του προσωπικού των υπηρεσιών που είναι αρ-
µόδιο αλλά και εκπαιδευµένο για να διεξάγει τις έκτακτες επιχειρήσεις. 
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Έτσι ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες όπου το αντίστοιχο προσωπικό πρέπει να είναι σε 
συνεχή επαγρύπνηση (Αστυνοµία, Πυροσβεστική κλπ.) αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της 
συνεχούς (κατά τη διάρκεια της έκτακτης περιόδου) επαφής του προσωπικού µε την υπηρε-
σία του, όταν οι σταθµοί στέγασής του έχουν εκκενωθεί και οι τηλεπικοινωνίες δεν λειτουρ-
γούν. 
 
Επιπλέον και όσον αφορά στις µονάδες που καταφθάνουν για προσφορά βοήθειας στα πλη-
γέντα αστικά συγκροτήµατα, αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της διαµονής του προσωπικού, 
ιδιαίτερα όταν η έκταση της καταστροφής είναι µεγάλη και δεν υπάρχουν ασφαλή οικήµατα. 
 
Έτσι για την κάλυψη των αναγκών που ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, χρειάζεται να 
εντοπισθούν προκαταστροφικά εναλλακτικοί χώροι για τη διαµονή του προσωπικού των 
τοπικών υπηρεσιών και κυρίως των µονάδων που θα προσέλθουν από εξωτερικές περιοχές. 
 
Τα καταλύµατα που θα χρησιµοποιηθούν κυµαίνονται από απλές σκηνές µέχρι τροχόσπιτα 
και λυόµενα, ανάλογα µε το τι διατίθεται από την κάθε υπηρεσία. 
 
Με την εκ των προτέρων πρόβλεψη ειδικών χώρων για τη διαµονή του προσωπικού των υ-
πηρεσιών εξασφαλίζεται: 
 

• Η εγκατάσταση του προσωπικού σε ασφαλείς χώρους. 
• Η συνύπαρξη του τοπικά διαθέσιµου προσωπικού µε τις µονάδες που 

θα προσέλθουν από εξωτερικές περιοχές, γεγονός που διευκολύνει 
τους µεταξύ τους διακανονισµούς. 

• Η κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου επαφή του προσωπικού µε την 
υπηρεσία του και η παραµονή του κοντά στα ειδικά οχήµατα και µη-
χανήµατα παροχής βοήθειας. 

 
Η οργάνωση και διαµόρφωση συστήµατος τροφοδοσίας του προσωπικού παροχής βοήθειας 
πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από το σύστηµα τροφοδοσίας του πληγέντα πληθυσµού, από 
πόρους των ιδίων των υπηρεσιών και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις του προσωπικού 
τους (ωραρίου κλπ.). 
 
Οι χώροι καταυλισµού του προσωπικού όπως οι χώροι συγκέντρωσης των οχηµάτων θα 
προσδιορισθούν από το αρµόδιο κάθε φορά Τµήµα Πολεοδοµίας σε συνεργασία µε τον 
ΤΑΣΠ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί και θα 
γνωστοποιηθούν προκαταστροφικά στις αρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Υγιεινής, Α-
στυνοµία, ∆ασική, Τεχνικές, ∆ΕΗ κλπ.). 
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ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ  
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
 

 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 

• Καταυλισµοί του προσωπικού των µονάδων που θα προσέλθουν από άλλους ∆ήµους ή 
Νοµούς ή και από την Πρωτεύουσα. 

• Καταυλισµοί του τοπικά διαθέσιµου προσωπικού των υπηρεσιών εφόσον οι τοπικοί 
σταθµοί έχουν πληγεί και πρέπει να εκκενωθούν. 

• Καταυλισµοί του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων που χειρίζεται τα αντίστοιχα οχή-
µατα και µηχανήµατα. 

 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

Σαν χώροι εγκατάστασης του προσωπικού χειρισµού των τεχνικών µέσων µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν εναλλακτικά και ανάλογα µε την έκταση της καταστροφής και τις ανάγκες 
που προκύπτουν οι παρακάτω χώροι: 
 
• Θάλαµοι διανυκτέρευσης του τακτικού προσωπικού των τοπικών σταθµών αν και εφόσον 

υφίστανται πλεονάζοντες χώροι και κλίνες και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι αντι-
σεισµικά θωρακισµένες. 

• Προαύλια των τοπικών σταθµών. 
• Ελεύθεροι χώροι (πλατείες κλπ.) που γειτονεύουν άµεσα µε τους τοπικούς σταθµούς και 

τηρούν προδιαγραφές ασφαλείας (βλπ. στα επόµενα). 
• Ελεύθεροι χώροι στην περιαστική ζώνη γειτονικά µε τους προβλεπόµενους για τα αντί-

στοιχα οχήµατα. 
 
 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
 
 

• Όσον αφορά το προσωπικό από εξωτερικές περιοχές και το προσωπικό των ιδιωτικών 
φορέων όσο διαρκούν οι επιχειρήσεις διάσωσης, παροχής Α΄ Βοηθειών, ελέγχου της κυ-
κλοφορίας, διατήρησης της τάξης κλπ. 

• Όσον αφορά το τοπικό προσωπικό των υπηρεσιών µέχρι την επισκευή ή και µετεγκατά-
σταση των σταθµών. 

 
 
 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

• Η διαθέσιµη εξαρτάται από τα χρησιµοποιούµενα καταλύµατα και την έκταση των προ-
βλεπόµενων χώρων. 
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• Η απαιτούµενη εξαρτάται από την έκταση της καταστροφής, το τοπικό διαθέσιµο δυνα-
µικό σε προσωπικό κλπ. Πρέπει πάντως να θεωρείται τουλάχιστον ίση µε τη διαθέσιµη 
στην περιοχή σε προσωπικό χειρισµού τεχνικών µέσων τις κανονικές περιόδους. 

 
 
 

ΘΕΣΗ 
 
 

Εναλλακτικά: 
 
• Εσωτερικά στην αστική ζώνη σε συσχετισµό µε τους αντίστοιχους σταθµούς. 
• Στην περιαστική ζώνη σε συσχετισµό µε τους προβλεπόµενους χώρους για τα αντίστοι-

χα οχήµατα (πρόκειται για ενιαίους χώρους εγκατάστασης του προσωπικού της Αστυνο-
µίας, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ κλπ.). 

 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

Για την εξασφάλιση της δυνατότητας άµεσης και εύκολης πρόσβασης των χώρων διαµονής 
του προσωπικού από τους χώρους παραµονής των οχηµάτων και αντίστροφα , οι απαιτούµε-
νες προδιαγραφές είναι: 
 
• Ίδια υψοµετρική στάθµη των λειτουργικά αλληλοεξαρτώµενων χώρων. 
• Ανυπαρξία παρεµβαλλόµενων φυσικών ή άλλων εµποδίων ανάµεσά τους. 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
 

Όσον αφορά τους ανοικτούς χώρους οι προδιαγραφές ασφάλειάς τους είναι ίδιες µε τις προ-
διαγραφές ασφάλειας των άλλων χώρων καταυλισµού. 
 
• Τοπογραφία ελαφράς κλίσης για διευκόλυνση της αποστράγγισης. 
• Θέση όχι κοντά σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικά καταστροφικά φαινόµενα (κατολι-

σθήσεις, καθιζήσεις, ρευστοποιήσεις κλπ.). 
• Θέση σε απόσταση από παράκτιες περιοχές. 
• Θέση σε απόσταση από υπόγειες στοές, αναχώµατα, µεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, 

φράγµατα κλπ.). 
• Απόσταση από τις περιβάλλουσες οικοδοµές τουλάχιστον ίση µε το µισό του ύψους 

τους. 
• Θέση σε απόσταση από περιοχές διακινδύνευσης από καταστροφή άλλων εγκαταστά-

σεων. 
• Θέση όχι κάτω από γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 
 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
 

Κατά προτίµηση δηµόσιοι χώροι ή ελεγχόµενοι από δηµόσιους φορείς. 
 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

176 

 
Σηµείωση: Προκαταστροφικά πρέπει να γίνεται έλεγχος στην ήδη υπάρχουσα χρήση των 
χώρων για να µην δηµιουργήσει προβλήµατα στον καταυλισµό του προσωπικού αλλά και ο 
τελευταίος να µην καταργεί την προϋπάρχουσα χρήση. 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

• Ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της πόλης. 
• Θέση µέσα στην περιοχή εµβέλειας ασύρµατης επικοινωνίας των κέντρων συντονισµού 

των επιχειρήσεων (Νοµαρχιακών, ∆ηµοτικών). 
• Εγκατάσταση ενσύρµατης επικοινωνίας µετακαταστροφικά. 
 
 

 
 
Σε γενικές γραµµές επισηµαίνεται ότι πολλές φορές είναι σκόπιµο αν υπάρχει η δυνατότητα 
οι υπηρεσίες να βρίσκονται κοντά στο χώρο της σηµερινής λειτουργίας τους αφού ο πολίτης 
έχει συνηθίσει να χρησιµοποιεί για το συγκεκριµένο σκοπό τους χώρους αυτούς. Στο χάρτη 
που συνοδεύει το κείµενο παρουσιάζονται οι προτεινόµενοι χώροι 
 
Σε ότι αφορά στη δυνατότητα ασφαλούς και έγκαιρης πρόσβασης και επέµβασης προς όλα 
τα σηµεία της πόλης που θα έχουν οι χώροι στάθµευσης των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
παροχής βοήθειας έχουν τηρηθεί όλες οι δυνατές απαιτήσεις των προδιαγραφών µε δεδοµέ-
νο ότι µε την πολεοδοµική οργάνωση της πόλης είναι σχεδόν αδύνατο να µην συγκρούονται 
ανάγκες του σχεδιασµού (χρησιµοποίηση των ίδιων οδών για πολλούς λόγους κλπ.). 
 
Η δηµοτική αρχή σε συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα µπορεί να προχωρήσει στην κα-
τάρτιση βάσης δεδοµένων (όπως αυτή που προτείνεται για τους υπόλοιπους χώρους) η οποία 
σε συνδυασµό µε τη βάση δεδοµένων που προτάθηκε για τον εξοπλισµό, θα αποτελέσει τον 
πυρήνα ελέγχου και αξιολόγησης των συγκεκριµένων χώρων και λειτουργιών ώστε να γί-
νουν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις όπου κριθεί αναγκαίο. Σε επόµενο 
στάδιο η δηµοτική αρχή πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων έρ-
γων και επεµβάσεων ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία των συγκεκριµένων λειτουργιών σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
 
 
 
 
 

ατά την έκτακτη µετακαταστροφική περίοδο η διαδικασία 
εκκένωσης των προνοιακών ιδρυµάτων από τους τροφίµους 
και γενικότερα των κατοικιών από άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

(ηλικιωµένους, εγκύους, κλπ.) παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες 
και είναι πάντως συνθετότερη από τη διαδικασία εκκένωσης του 
υπόλοιπου πληθυσµού. Αντίστοιχες δυσκολίες παρουσιάζει και η 
µετεγκατάσταση των ειδικών αυτών οµάδων, καθώς απαιτούν ει-
δικές συνθήκες διαβίωσης που βέβαια δεν εξασφαλίζονται στους 
κοινούς καταυλισµούς των άλλων σεισµόπληκτων. 
 
Ανάλογα µε την κατηγορία της ειδικής οµάδας (ανάπηροι, ηλικιω-
µένοι, έγκυες, φυλακισµένοι, κλπ.) διαφοροποιούνται βέβαια τόσο 
η φύση των δυσκολιών εκκένωσης όσο και οι απαιτούµενες ειδικές 
συνθήκες διαβίωσης της οµάδας αυτής σε περίπτωση µετεγκατά-
στασης. Γενικά πάντως τα προβλήµατα εκκένωσης και µετεγκατά-
στασης των παραπάνω οµάδων µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
 
• Φυσικές αδυναµίες ή δυσκολίες για µετακίνηση. 

• Αδυναµίες µετακίνησης λόγω περιορισµών και ελέγ-
χων στους χώρους παραµονής των οµάδων (φυλακές, 
ψυχιατρεία, κλπ.). 

• Ειδικό ωράριο διατροφής και ειδική σύνθεση τροφών. 

• Συχνή ιατρική παρακολούθηση. 

• Αυξηµένες απαιτήσεις σε συνθήκες καθαριότητας και 
υγιεινής. 

• Αυξηµένη ευαισθησία σε δυσµενείς περιβαλλοντικές 
συνθήκες. 

Κ 
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Για την άµβλυνση ορισµένων από τα παραπάνω προβλήµατα και τη µερική κάλυψη των µε-
τεγκατάστασης (χώροι αυξηµένων προδιαγραφών υγιεινής, λειτουργικότητας κλπ.), όσο και 
τα συστατικά στοιχεία της διαδικασίας µεταφοράς των οµάδων προς τους χώρους αυτούς. Ο 
καθορισµός θα γίνει από το αρµόδιο κάθε φορά Τµήµα Πολεοδοµίας σε συνεργασία µε τον 
ΤΑΣΠ και τις ∆ιευθύνσεις Υγιεινής και Πρόνοιας, σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιλαµβά-
νονται στον επόµενο πίνακα (Ζαφειρόπουλος και συν. 1988). 
 
 

 
ΧΩΡΟΙ  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  ΜΕ  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

 

 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 

• Μετεγκατάσταση τροφίµων προνοιακών ιδρυµάτων (γηροκοµείων, ορφανοτροφείων, 
ιδρυµάτων αναπήρων, ψυχιατρείων, κλπ.). 

• Μετεγκατάσταση πληθυσµιακών οµάδων µε ειδικές ανάγκες που διαβιούν σε κανονικές 
κατοικίες (ηλικιωµένοι, έγκυες, κλπ.). 

 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

Ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση του αστικού συγκροτήµατος και την έκταση της κατα-
στροφής µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά οι παρακάτω χώροι και τα καταλύµατα: 
 
• Τα προαύλια των προνοιακών ιδρυµάτων όπου θα εγκατασταθούν τροχόσπιτα της υπη-

ρεσίας Πρόνοιας ή άλλων εθελοντικών ή οργανώσεων και φορέων. 
• Χώροι που αποτελούν τµήµατα των προγραµµατιζόµενων περιοχών καταυλισµού, όπου 

επίσης θα εγκατασταθούν τα τροχόσπιτα της υπηρεσίας πρόνοιας ή των άλλων οργανώ-
σεων. 

• Σιδηροδροµικά βαγόνια αν το υπόψη συγκρότηµα εξυπηρετείται κυκλοφορικά από σιδη-
ρόδροµο. 

• Πλοία αν η περιοχή είναι παραθαλάσσια. 
• ∆ηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια (µετά από επίταξη) και αφού µε αυτοψία διαπιστώθηκε η κα-

ταλληλότητά τους µετακαταστροφικά.  
 
 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
 
 

Μέχρι την επισκευή των κατοικιών και των εγκαταστάσεων των προνοιακών ιδρυµάτων ή 
των µεταστέγαση των ειδικών οµάδων σε λυόµενα (αν και συνήθως προτιµάται η παραµονή 
στους παραπάνω χώρους µέχρι την οριστική επάνοδο στις κατοικίες ή στα ιδρύµατα). 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

Η δυναµικότητα των προβλεπόµενων χώρων πρέπει να αντιστοιχεί στο µέγεθος των πληθυ-
σµιακών οµάδων που αποτελούνται από τροφίµους προνοιακών ή άλλων ιδρυµάτων και ε-
κείνων του υπόλοιπου πληθυσµού, µε ειδικές ανάγκες (ηλικιωµένοι, ανάπηροι, κλπ.). Η δια-
θέσιµη δυναµικότητα των χώρων που επιλέγονται εξαρτάται από τα χρησιµοποιούµενα κάθε 
φορά καταλύµατα.  
 
 
 

ΘΕΣΗ 
 
 

Εσωτερικά στον αστικό χώρο σε συσχετισµό µε τα αντίστοιχα ιδρύµατα ή τις περιοχές κα-
ταυλισµού, ή στον περιαστικό χώρο σε συσχετισµό πάλι µε τους χώρους καταυλισµού ή 
τους λιµενικούς χώρους (πλοία). 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
 
 

Με οχήµατα µαζικής µεταφοράς ή ιδιωτικά (µετά από επίταξη) υπό την επίβλεψη προσωπι-
κού της Υπηρεσίας Πρόνοιας ή της Αστυνοµίας ή εθελοντικών οργανώσεων. 
 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

• Αν οι προγραµµατιζόµενοι χώροι είναι αυτοεξυπηρετούµενοι ως προς τη διατροφή και 
την ιατρική ή άλλη παρακολούθηση των οµάδων που στεγάζουν (πλοία, σιδηροδροµικά 
βαγόνια, κτίρια, κλπ.), οι απαιτήσεις κυκλοφοριακής προσβασιµότητάς τους από τα οχή-
µατα τροφοδοσίας είναι περιορισµένες. 

• Αν οι προγραµµατιζόµενοι χώροι αποτελούν τµήµατα των περιοχών καταυλισµού του 
υπόλοιπου πληθυσµού τότε οι απαιτήσεις προσβασιµότητάς τους είναι ίδιες µε εκείνες 
των άλλων χώρων καταυλισµού. 

 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

• Αν οι προγραµµατιζόµενοι χώροι είναι κλειστοί (πλοία, σιδηροδροµικά βαγόνια, αντισει-
σµικές κατασκευές) οι µόνες προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούν είναι αυ-
τές κατά της φωτιάς (δεν πρέπει δηλαδή να βρίσκονται δίπλα σε εγκαταστάσεις επιρρε-
πείς σε εκρήξεις και πυρκαγιές). 

• Αν οι προγραµµατιζόµενοι χώροι είναι ανοικτοί στην αστική και περιαστική ζώνη (χώροι 
που ανήκουν στις περιοχές καταυλισµών ή προαύλια προνοιακών ιδρυµάτων) τότε πρέπει 
να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των χώρων καταυλισµού (βλ. χώροι καταυ-
λισµού - εντοπισµός, υποδοµή, εξοπλισµός). 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
 

Κατά προτίµηση χώροι που ανήκουν στα προνοιακά ιδρύµατα ή γενικότερα δηµόσιοι χώροι 
(ή ελεγχόµενοι από δηµόσιους φορείς) αλλά και ιδιωτικοί µετά από προσφορές ή επίταξη. 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

• Αν οι προγραµµατιζόµενοι χώροι είναι κλειστοί  (πλοία, σιδηροδροµικά βαγόνια, αντι-
σεισµικές κατασκευές) σε απόσταση από τις περιοχές καταυλισµού τότε πρέπει να είναι 
και αυτοεξυπηρετούµενοι ως προς τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και τις 
εγκαταστάσεις αποχέτευσης, υγιεινής, προετοιµασίας και αποθήκευσης τροφών ιατρο-
φαρµακευτικών υλικών. 

• Αν οι προγραµµατιζόµενοι χώροι είναι ανοικτοί συσχετιζόµενοι είτε µε τις εγκαταστά-
σεις πρόνοιας είτε µε τις περιοχές καταυλισµού, τότε γι’ αυτούς πρέπει να προγραµµατι-
σθεί σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και µετακαταστροφική 
εξασφάλιση χωριστών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και προετοιµασίας τροφών και ια-
τροφαρµακευτικού υλικού για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των στεγαζόµενων πλη-
θυσµιακών οµάδων. 
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

το κεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν ορισµένα στοιχεία από τη 
βιβλιογραφία που αφορούν στην τροφοδοσία των καταυλιζο-
µένων και πιο συγκεκριµένα στα συστήµατα παροχής τροφής 

και νερού. 
 
Με τη µετεγκατάσταση των σεισµοπλήκτων σε καταυλισµούς 
σκηνών προκύπτει αυτόµατα το πρώτης προτεραιότητας πρόβληµα 
της παροχής τροφών και νερού στους καταυλιζόµενους αφού πλέ-
ον δεν έχουν στη διάθεσή τους εγκαταστάσεις προετοιµασίας γευ-
µάτων και οι τοπικές αγορές τροφίµων δεν λειτουργούν. 
 
Κρισιµότερο ίσως από το πρόβληµα της τροφοδοσίας παρουσιάζε-
ται εκείνο της παροχής νερού στους καταυλισµούς, τόσο του πόσι-
µου όσο και του προοριζόµενου για άλλες χρήσεις (πλύσιµο ρού-
χων, σκευών κλπ.). Έτσι ακόµα και αν οι χώροι καταυλισµού είναι 
εκ των προτέρων συνδεδεµένοι µε το δίκτυο υδροδότησης της πό-
λης, η µετακαταστροφική καταλληλότητα του νερού δεν είναι ε-
ξασφαλισµένη. 
 
Τα επί µέρους προβλήµατα στη διανοµή των τροφίµων και του νε-
ρού στους άστεγους αφορούν τα ελάχιστα είδη και τις ποσότητες 
των απαιτουµένων τροφών για τις διάφορες κοινωνικές οµάδες, τις 
πηγές προέλευσής τους, τη διαδικασία µεταφοράς στη σεισµόπλη-
κτη περιοχή, το απαιτούµενο προσωπικό για τη συγκέντρωση, τα-
ξινόµηση και διανοµή τους, τον έλεγχο καταλληλότητας του παρε-
χόµενου νερού από το δίκτυο ύδρευσης, τις εναλλακτικές πηγές 
προέλευσης και µεταφοράς νερού σε περίπτωση ακαταλληλότητας 
κλπ. 

 

Σ 
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Μερικά από τα παραπάνω προβλήµατα σχολιάσθηκαν συνοπτικά στο κεφάλαιο για τους χώ-
ρους καταυλισµού. Αναλυτικότερα τα προβλήµατα αυτά µπορεί να είναι: 
 
• Αδυναµία προσδιορισµού των ελάχιστων απαιτούµενων τροφών (ειδών και 

ποσοστήτων) ανά άτοµο ηµερησίως για κάθε περίπτωση κοινωνικής οµάδας 
(παιδιά, µεσήλικες, ηλικιωµένοι, έγκυες, ασθενείς κλπ.). 

• Χρονική παράταση στη διανοµή ξηρής τροφής πέραν των επιτρεποµένων ο-
ρίων. 

• Κατανοµή στις επιµέρους κοινωνικές οµάδες σε ποσοστά που δεν αναλογούν 
στα κατά περίπτωση ύψη των αναγκών. 

• Καθυστερήσεις στη διανοµή, περιορισµένες δυνατότητες για προετοιµασία 
ετοίµων γευµάτων (έστω και µόνο για τις οµάδες µε ειδικές ανάγκες) κλπ. 

 
Με εκ των προτέρων αναλυτικό σχεδιασµό του συστήµατος τροφοδοσίας και παροχής νερού 
στους σεισµόπληκτους και άστεγους, τα παραπάνω προβλήµατα είναι δυνατόν είτε να ε-
κλείπουν είτε να αντιµετωπισθούν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και µε τη µέγιστη εφικτή 
αποτελεσµατικότητα. 
 
Οι προβλέψεις του παραπάνω σχεδιασµού πρέπει να περιλαµβάνουν: 
 
• τα απαιτούµενα κατά περίπτωση είδη και ποσότητες τροφών ή νερού, 
• τις εναλλακτικές πηγές προέλευσής τους, 
• τις διαδικασίες δέσµευσης και εξασφάλισής τους, 
• τους τρόπους µεταφοράς τους στην ευρύτερη περιοχή – αποδέκτη τους, 
• τους χώρους κεντρικής και περιφερειακής (στους επί µέρους τοµείς) αποθή-

κευσής τους, 
• τις διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου του αποστελλόµενου, αποθηκευόµε-

νου και διανεµόµενου υλικού, 
• τη µορφή µε την οποία παραδίδεται στους αποδέκτες (τόσο κατά την άµεση 

όσο και κατά τη µεταγενέστερη χρονική περίοδο), καθώς και 
• το προσωπικό που αναλαµβάνει τις επιµέρους δραστηριότητες παραλαβής, 

καταγραφής, ελέγχου, αποθήκευσης, προετοιµασίας και διανοµής του υλικού 
διατροφής. 

 
Οι αρµοδιότητες, χώροι, µέσα και εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τις παραπάνω προβλέψεις, 
γνωστοποιούνται στους κατά περίπτωση υπευθύνους (Υπηρεσίες Πρόνοιας, Υγιεινής, Εµπο-
ρίου, Ύδρευσης κλπ.), που έτσι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι έτοιµοι να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος τροφοδοσίας και νερού 
περιλαµβάνονται στους επόµενους πίνακες. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε το σύστηµα τροφοδοσίας µπορούν να διακινηθούν όχι µόνο τρόφιµα, 
αλλά και γενικότερα είδη πρώτης ανάγκης (κλινοσκεπάσµατα, ρουχισµός κλπ.). 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΩΝ 
 
 

• Όσον αφορά την ξηρή τροφή πρέπει να εξασφαλισθούν άρτος, κονσερβοποιηµένο γάλα, 
φρούτα και κονσερβοποιηµένες τροφές. Οι απαιτούµενες ποσότητες είναι συνάρτηση του 
µεγέθους των αναγκών του σιτιζοµένου πληθυσµού και πρέπει να υπολογίζονται µε επι-
τόπου (στους καταυλισµούς) απογραφές του µεγέθους των διαφόρων κοινωνικών οµά-
δων και των αντίστοιχων αναγκών. 

• Όσον αφορά τον αριθµό των έτοιµων γευµάτων που θα διανέµονται ηµερήσια, τις πρώτες 
τουλάχιστον µέρες ή εβδοµάδες µετά το σεισµό, αυτός πρέπει να προβλέπεται τουλάχι-
στον ίσος µε το µέγεθος των κοινωνικών οµάδων µε ειδικές ανάγκες επαυξηµένου κατά 
το µέγεθος του προσωπικού που συµµετέχει στις επιχειρήσεις ανακούφισης. 

 
 
 

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 

Όσον αφορά την ξηρή τροφή, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν και τις διαθέσιµες 
ποσότητες από κάθε πηγή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά οι παρακάτω πηγές 
προέλευσης: 
 
• Αποθέµατα στρατιωτικών µονάδων που βρίσκονται κοντά στη σεισµόπληκτη περιοχή. 
• Τοπικοί προµηθευτές και βιοµηχανίες (η δέσµευση των τροφών γίνεται µε χρήση του Ν. 

321/69 για απευθείας αγορές και διαπραγµάτευση της τιµής τους από τη ∆/νση Εµπορί-
ου). 

• Κεντρικοί προµηθευτές και βιοµηχανίες (η δέσµευση των τροφών γίνεται µέσω των κε-
ντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εµπορίου µετά από παραγγελία της ενδιαφερόµενης 
Νοµαρχίας). 

• Αποθέµατα τοπικών, περιφερειακών, κεντρικών ελληνικών ή διεθνών εθελοντικών φο-
ρέων (π.χ. Ε.Ε.Σ.). 

• ∆ωρεές ιδιωτών (προµηθευτές, αντιπρόσωποι, βιοµήχανοι). 
 
Όσον αφορά την προετοιµασία και διανοµή ετοίµων γευµάτων αυτή µπορεί να καλυφθεί 
από: 
 
• ∆ωρεές ή κρατικές εµπορικές συµφωνίες µε δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. Ολυ-

µπιακή). 
• Ειδικευµένες γι' αυτό το σκοπό ελληνικές ή διεθνείς εθελοντικές οργανώσεις. 
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ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
 

Τα µέσα µεταφοράς διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις πηγές προέλευσης των τροφών: 
 
• Αν προέρχεται από γειτονικές στρατιωτικές µονάδες θα µεταφερθεί µε φορτηγά του 

Στρατού µέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. 
• Αν προέρχεται από περιοχή του διαµερίσµατος στο οποίο ανήκει ο πληγείς Νοµός, θα 

µεταφερθεί µε φορτηγά της αντίστοιχης οργάνωσης ή επιχείρησης (ή ακόµα και άλλα 
φορτηγά επιταγµένα από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών) µέσω του επαρχιακού ή εθνικού 
οδικού δικτύου. 

• Αν προέρχεται από την Πρωτεύουσα, πάλι η µεταφορά θα γίνεται µε φορτηγά µέσω του 
εθνικού οδικού δικτύου. 

• Αν το σεισµόπληκτο αστικό συγκρότηµα διαθέτει λιµενικές εγκαταστάσεις, η µεταφορά 
των τροφών µπορεί να γίνει και ακτοπλοϊκά. 

 
 
 

ΧΩΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
 

• Οι χώροι κεντρικής και περιφερειακής (στους επιµέρους τοµείς) αποθήκευσης των τρο-
φίµων πρέπει να επιλέγονται ή να διαµορφώνονται ώστε: 

 - να προστατεύονται από υγρασία που µπορεί να προκληθεί από τα νερά της βροχής, 
του υπεδάφους ή των πληµµυρών, 

 - να εξαερίζονται καλά (π.χ. µε ελεγχόµενο κλιµατισµό), 
 - να προστατεύονται από την υπερβολική ζέστη, 
 - να ασφαλίζονται από παραβιάσεις κλοπής, 
 - να αποτελούν ενιαίο χώρο (στην περίπτωση της κεντρικής αποθήκης) και όχι να δια-

τάσσονται κατάσπαρτα σε πολλά µικρά ανεξάρτητα κτίρια, 
 - να διαθέτουν την απαιτούµενη χωρητικότητα και ελεύθερους χώρους τριγύρω (στην 

περίπτωση της κεντρικής αποθήκης) για φόρτωµα και ξεφόρτωµα, καθώς και επαρ-
κή φωτισµό και 

 - να βρίσκονται (στην περίπτωση της κεντρικής αποθήκευσης) κοντά στους πρωτεύο-
ντες άξονες της πόλης που συνδέουν το αστικό µε το υπεραστικό οδικό δίκτυο. 

• Σαν χώροι κεντρικής αποθήκευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν κλειστές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κλειστές σχολικές εγκαταστάσεις καθώς και πάγιοι αποθηκευτικοί χώροι 
(τελωνείων κλπ.), των οποίων η καταλληλότητα πιστοποιείται µετασεισµικά.. 

• Σαν χώροι περιφερειακής αποθήκευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν προσωρινά κατα-
λύµατα ή και σκηνές στους πυρήνες των επιµέρους τοµέων και τους επιµέρους καταυλι-
σµούς αντίστοιχα. 

 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 

Το αποστελλόµενο υλικό σε κάθε σταθµό παράδοσης και αποθήκευσης πρέπει να ελέγχεται 
ως προς το είδος την ποσότητα και την ποιότητά του. Η ακριβής διαδικασία ελέγχου περι-
λαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία και βήµατα: 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

185 

 

• Τα αποστελλόµενα από την πηγή προέλευσής τους υλικά πρέπει να συνοδεύονται από 
δελτίο αποστολής µε αναλυτική περιγραφή των περιλαµβανοµένων ειδών και ποσοτή-
των, καθώς και την ηµέρα και ώρα αποστολής. 

• Το υλικό παραλαµβάνεται στην κεντρική αποθήκη από την επιτροπή παραλαβής και ε-
λέγχεται και υπογράφεται το δελτίο αποστολής. Συγχρόνως το αποθηκευόµενο πλέον υ-
λικό καταχωρείται σε ειδική κάρτα αποθεµάτων. 

• Μετά τον ποιοτικό έλεγχο, το υλικό ταξινοµείται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των α-
πογραφών για διανοµή στους τοµεάρχες. Για κάθε ποσότητα που παραδίνεται ενηµερώ-
νεται η ειδική κάρτα αποθεµάτων και υπογράφεται ειδικό δελτίο παραλαβής. 

• Το υλικό που παραλαµβάνει κάθε τοµεάρχης το διανέµει στις επιτροπές καταυλισµού του 
τοµέα του και ότι αποµένει αποθηκεύεται στις αποθήκες (1 ή 2) του τοµέα. Τόσο το δια-
νεµόµενο όσο και το αποθηκευόµενο υλικό καταγράφονται. 

• Το υλικό που παραλαµβάνει κάθε επιτροπή καταυλισµού το διανέµει στους καταυλιζόµε-
νους και ότι αποµένει αποθηκεύεται στην αποθήκη του καταυλισµού. Το αποθηκευόµενο 
και εδώ υλικό σηµειώνεται σε ειδικές κάρτες. 

 
 
 

ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 
 

• Οι οµάδες µε ειδικές ανάγκες (ασθενείς, ηλικιωµένοι, έγκυες κλπ.), είναι προτιµότερο να 
σιτίζονται µε έτοιµα γεύµατα από τα πρώτα κιόλας 24ωρα µετά το σεισµό. Ανάλογα µε 
τους χώρους στέγασης αυτών των οµάδων διαφοροποιούνται οι χώροι προετοιµασίας και 
διανοµής αυτών των γευµάτων. Έτσι: 

 - αν οι οµάδες είναι εγκατεστηµένες στα προαύλια των προνοιακών ιδρυµάτων τότε η 
προετοιµασία των γευµάτων µπορεί να γίνει στους χώρους και µε τις εγκαταστάσεις 
των ιδρυµάτων αυτών, 

 - αν οι οµάδες είναι εγκατεστηµένες στους χώρους των καταυλισµών τότε η προετοι-
µασία των γευµάτων µπορεί να γίνει δίπλα σ' αυτούς τους χώρους µε εγκαταστάσεις 
κρατικών επιχειρήσεων ή εθελοντικών οργανώσεων και 

 - αν οι οµάδες είναι εγκατεστηµένες σε σιδηροδροµικά βαγόνια η προετοιµασία των 
γευµάτων θα γίνει µε τις διαθέσιµες σ' αυτά εγκαταστάσεις. 

• Ο υπόλοιπος πληθυσµός µπορεί να σιτιστεί για κάποιο βραχυπρόθεσµο χρονικό διάστηµα 
(2-3 εβδοµάδες) µε ξηρή τροφή που θα εναλλάσσεται µε έτοιµα γεύµατα. Τα γεύµατα 
αυτά θα προετοιµάζονται σε χώρο των κεντρικών τοµέων των καταυλισµών (επιλεγµένο 
γι' αυτό ακριβώς το σκοπό) µε εγκαταστάσεις κρατικών επιχειρήσεων (π.χ. Ολυµπιακή) ή 
εθελοντικών οργανώσεων. Μετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού τα γεύµατα (σε κά-
ποιο ποσοστό τουλάχιστον) µπορούν να ετοιµάζονται από τους ίδιους τους καταυλιζόµε-
νους µε ίδιες συσκευές. 

 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

Η διαδικασία διανοµής από την κεντρική αποθήκη στους καταυλιζόµενους περιλαµβάνει τα 
παρακάτω στάδια: 
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• Μετά την παραλαβή του το υλικό διαχωρίζεται και οµαδοποιείται κατά είδη. 
• Ελέγχεται η καταλληλότητά του από συνεργεία αστυκτηνιάτρων. 

• Καταµερίζεται από την επιτροπή διανοµής σε ισάριθµες µε τους τοµείς των καταυλισµών 
ποσότητες, ώστε η κάθε µία να αντιστοιχεί στο πληθυσµιακό δυναµικό του κάθε τοµέα. 
Το υλικό που υπολείπεται, αποθηκεύεται. 

• Μετά τον καταµερισµό το υλικό φορτώνεται σε φορτηγά (είτε του Στρατού, είτε ιδιωτικά 
µετά από επίταξη) και µεταφέρεται στους πυρήνες του κάθε τοµέα, εκεί που βρίσκονται 
οι αποπήκες. 

• Το υλικό παραλαµβάνεται από τους τοµεάρχες και καταµερίζεται σε ισάριθµες µε τους 
καταυλισµούς των αντιστοίχων τοµέων ποσότητες, ώστε η κάθε µία να αντιστοιχεί στο 
πληθυσµιακό δυναµικό ενός καταυλισµού. 

• Μετά τον καταµερισµό το υλικό παραλαµβάνεται από τις επιτροπές καταυλισµού και µε 
επιβατικά οχήµατα ή µικρά φορτηγά (ιδιωτικά ή δηµόσια) µεταφέρεται στους καταυλι-
σµούς όπου διανέµεται στους καταυλιζόµενους. Το υλικό που αποµένει, αν είναι µικρών 
ποσοτήτων και δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση, φυλάσσεται στην αποθήκη του καταυ-
λισµού, διαφορετικά επιστρέφεται στις αποθήκες του τοµέα. 

Η διαδικασία διανοµής από τους χώρους προετοιµασίας ετοίµων γευµάτων περιλαµβάνει τα 
παρακάτω στάδια: 
 
• Τα έτοιµα γεύµατα παραλαµβάνονται από προσωπικό του Στρατού ή της Υπηρεσίας 

Πρόνοιας και µεταφέρονται µε φορτηγά (του Στρατού ή άλλα επιταγµένα) στους χώρους 
παραµονής των οµάδων µε ειδικές ανάγκες και στον τοµέα ή τους καταυλισµούς εκείνους 
που έχουν σειρά για σίτιση µε έτοιµα γεύµατα (σε περίπτωση εκ περιτροπής σίτισης των 
καταυλιζόµενων µε έτοιµα γεύµατα). 

• Με τη βοήθεια του προσωπικού Υπηρεσίας Πρόνοιας και των επιτροπών πολιτών, τα 
γεύµατα διανέµονται στους σεισµόπληκτους. 

 
 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 

Τις επιµέρους δραστηριότητες της διαδικασίας παροχής τροφής στους σεισµόπληκτους πρέ-
πει να αναλάβει το ακόλουθο προσωπικό: 
 
• Τις απογραφές µεγέθους αναγκών των διαφόρων κοινωνικών οµάδων (παιδιά, ηλικιωµέ-

νοι, µεσήλικες, έγκυες κλπ.) υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρόνοιας. 
• Την παραγγελία ειδών διατροφής το Σ.Ν.Ο. µετά από υπόδειξη προϊσταµένου της Υπη-

ρεσίας Πρόνοιας. 
• Την παραλαβή στην κεντρική αποθήκη (επιτροπή παραλαβής) υπάλληλοι της ∆/νσης Ε-

µπορίου ή γενικότερα δηµόσιοι υπάλληλοι. 
• Τον διαχωρισµό ή την οµαδοποίηση του υλικού κατά είδη δηµοτικοί υπάλληλοι. 
• Τον έλεγχο καταλληλότητας από άποψη υγιεινής αστυκτηνίατροι και γενικότερα υπάλ-

ληλοι της Υπηρεσίας Υγιεινής. 
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• Τον καταµερισµό του υλικού σε ποσότητες για τους επιµέρους τοµείς (επιτροπή διανο-
µής) δηµοτικοί υπάλληλοι. 

• Την µεταφορά του υλικού στους πυρήνες των τοµέων προσωπικό του Στρατού, οδηγοί 
των οχηµάτων των επιχειρήσεων-δωρητών ή και υπάλληλοι του ∆ήµου. 

• Τη διανοµή στους καταυλιζόµενους, µετά την παραλαβή από τις επιτροπές καταυλισµού, 
υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρόνοιας ή επιτροπές πολιτών ή δηµόσιοι υπάλληλοι. 

• Την προετοιµασία ετοίµων γευµάτων ειδικά γι' αυτό το σκοπό, προσωπικό της Υπηρεσί-
ας Πρόνοιας ή επιτροπές πολιτών ή δηµοτικοί υπάλληλοι. 

 
 

 
 
 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 
 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 
 

Οι απαιτούµενες ποσότητες για τις επιµέρους χρήσεις και δραστηριότητες την έκτακτη περί-
οδο είναι οι ακόλουθες: 
 
• Για τον καταυλιζόµενο σε σκηνές πληθυσµό 10-15 λίτρα/άτοµο/ηµέρα (πόσιµο νερό, νε-

ρό για ατοµική καθαριότητα και πλύσιµο ρούχων και σκευών). 
• Για τους χώρους παροχής βοήθειας 10 λίτρα/άτοµο/ηµέρα (νερό για καθαριότητα και 

περίθαλψη των ασθενών). 
• Για τα νοσοκοµεία και τις κλινικές 30-40 λίτρα/άτοµο/ηµέρα (νερό για µαγείρεµα, ατοµι-

κή καθαριότητα των ασθενών, περίθαλψή τους, πλύσιµο σκευών και ρουχισµού). 
• Για τα κέντρα προετοιµασίας γευµάτων 20 λίτρα/άτοµο/ηµέρα (πλύσιµο τροφών, µαγεί-

ρεµα, πλύσιµο εγκαταστάσεων και σκευών). 
 
 
 

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 

Οι πηγές προέλευσης του νερού ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται και την 
κατά περίπτωση καταλληλότητά του, είναι οι ακόλουθες: 
 
• Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. 
• ∆ίκτυα ύδρευσης γειτονικών αστικών συγκροτηµάτων. 
• Φυσικές πηγές και πηγάδια. 
• Εφεδρικές κλειστές δεξαµενές, ανεξάρτητες από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. 
• Εµφιαλωµένο νερό. 
• Θαλασσινό νερό. 
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Το νερό που παρέχεται για πόσιµο αλλά και για προετοιµασία γευµάτων πρέπει να ελέγχεται 
δειγµατοληπτικά συχνά (ανά 12 ώρες) τα πρώτα 24ωρα µετά το σεισµό (ιδιαίτερα αυτό που 
προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης). 
 
Αν βεβαιώνεται η καταλληλότητά του, συνεχίζεται η παροχή του για όλες τις χρήσεις. Αν 
παρουσιάζει συµπτώµατα µόλυνσης διακόπτεται η παροχή του (για ορισµένες τουλάχιστον 
χρήσεις) και µέχρι την απολύµανσή του χρησιµοποιείται νερό από άλλες πηγές προέλευσης. 
Η απολύµανση του νερού µπορεί να γίνει µε τις παρακάτω µεθόδους: 
 
• Βρασµό. Με πεντάλεπτο βρασµό εξουδετερώνονται όλοι οι παθογόνοι παράγοντες ακόµα 

και στο θολό νερό. 
• Χλωρίωση. Με χλωρίωση για 30 περίπου λεπτά εξουδετερώνεται η πλειονότητα των πα-

θογόνων παραγόντων. Σε περιπτώσεις οργανικών καταλοίπων η απαιτούµενη συγκέ-
ντρωση του χλωρίου για απολύµανση του νερού είναι αυξηµένη. Το νερό αυξηµένης θο-
λότητας είναι ακατάλληλο για χλωρίωση χωρίς προηγούµενο φιλτράρισµα. 

• Ιωδισµός. Με ιωδισµό για 30 περίπου λεπτά τα αποτελέσµατα στην απολύµανση παρου-
σιάζονται βελτιωµένα από αυτά στην περίπτωση της χλωρίωσης. Ο ιωδισµός όµως κο-
στίζει περισσότερο από τη χλωρίωση. Σε περίπτωση θολού νερού και πάλι ο ιωδισµός, 
όπως και η χλωρίωση, δεν είναι αποτελεσµατικός χωρίς προηγούµενο φιλτράρισµα. 

Σηµείωση: Οι έλεγχοι των δειγµάτων θα γίνουν στο πλησιέστερο µε το σεισµόπληκτο αστι-
κό συγκρότηµα, επιστηµονικό εργαστήριο. 
 
 
 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
 

• Αν η πηγή προέλευσης είναι το δίκτυο ύδρευσης της πόλης τότε η εξυπηρέτηση των χώ-
ρων καταυλισµού, παροχής βοήθειας και γενικότερα µετεγκατάστασης πληθυσµού και 
δυναµικού, θα γίνει µε πλαστικούς σωλήνες που συνδέουν τους κρουνούς (εγκατεστηµέ-
νους στους αντίστοιχους χώρους ήδη από την προκαταστροφική περίοδο) µε τα σηµεία 
κατανάλωσης. 

• Αν η πηγή προέλευσης είναι δίκτυα ύδρευσης γειτονικών αστικών συγκροτηµάτων, φυ-
σικές πηγές και πηγάδια, η µεταφορά του νερού θα γίνει µε υδροφόρα της αντίστοιχης ε-
πιχείρησης ύδρευσης ή της πυροσβεστικής και αποθήκευσή του σε ειδικά ντεπόζιτα ή δε-
ξαµενές. 

• Αν πρόκειται για εµφιαλωµένο νερό, η µεταφορά του θα γίνει µε φορτηγά του Στρατού, ή 
άλλα επιταγµένα και το νερό θα παραδοθεί στους τοµεάρχες και από αυτούς στις επιτρο-
πές καταυλισµών. 

 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

• Αν η παροχή γίνεται µέσω δικτύων (είτε του κεντρικού της πόλης, είτε µεµονωµένων και 
ανεξάρτητων µικρής κλίµακας -από εφεδρικές δεξαµενές ή ειδικά ντεπόζιτα) η διανοµή 
γίνεται µε ίδια εξυπηρέτηση των καταναλωτών από τα στόµια των εγκατεστηµένων δι-
κτύων. 
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• Αν πρόκειται για παροχή εµφιαλωµένου νερού αυτό παραδίδεται στους τοµεάρχες που 

είτε το αποθηκεύουν είτε το διανέµουν στις επιτροπές καταυλισµού. Οι τελευταίες το δι-
ανέµουν στους καταυλιζόµενους και όσο υπολείπεται φυλάσσεται στις αποθήκες καταυ-
λισµών. 

 
 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 

Τις επιµέρους δραστηριότητες της διαδικασίας παροχής νερού στους σεισµόπληκτους πρέπει 
να αναλάβει το ακόλουθο προσωπικό: 
 
• Τις απογραφές και εκτιµήσεις αναγκών υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρόνοιας και γενικό-

τερα δηµόσιοι υπάλληλοι. 
• Τις δειγµατοληψίες νερού το προσωπικό της επιχείρησης ύδρευσης και τον έλεγχο και 

την απολύµανσή του, συνεργεία και εργαστήρια υπαγόµενα στην Υπηρεσία Υγιεινής. 
• Τις επιδιορθώσεις των βλαβών στα δίκτυα υπάλληλοι της επιχείρησης ύδρευσης. 
• Την επιλογή των εναλλακτικών πηγών το Σ.Ν.Ο. µετά από υπόδειξη του προϊσταµένου 

της επιχείρησης ύδρευσης. 
• Την εγκατάσταση πλαστικών σωληνώσεων στους χώρους καταυλισµού, παροχής βοή-

θειας και γενικότερα µετεγκατάστασης πληθυσµού και δυναµικού, υπάλληλοι της επιχεί-
ρησης ύδρευσης. 

• Τη µεταφορά εµφιαλωµένου νερού προσωπικό του Στρατού ή υπάλληλοι του ∆ήµου. 
• Τη διανοµή και αποθήκευση του εµφιαλωµένου νερού στους τοµείς και τους επιµέρους 

καταυλισµούς υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρόνοιας ή δηµοτικοί υπάλληλοι. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
 
 
 
 
 

ετά τα πρώτα στάδια της οργάνωσης του σχεδίου επιχειρη-
σιακής ετοιµότητας ενάντια στο σεισµικό κίνδυνο, η δηµο-
τική αρχή πρέπει να προχωρήσει σε ασκήσεις ετοιµότητας, 

ελέγχου λειτουργίας µηχανισµών, λήψης αποφάσεων, αλλά και 
σε γενικότερα θέµατα ενηµέρωσης, είτε προληπτικά, είτε κατά τη 
διάρκεια ή αµέσως µετά το καταστροφικό γεγονός. Οι παράµετροι 
που πρέπει να καθορίζουν τις διαδικασίες αυτές και τις οποίες πρέ-
πει να λάβει σοβαρά υπόψη της η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι 
ακόλουθες: 
 
• Οι ασκήσεις αυτές έχουν σα στόχο να δοκιµάζονται: 

− Η ετοιµότητα και η οργάνωση της δηµοτικής αρ-
χής αλλά και των οµάδων επέµβασης και του πλη-
θυσµού. 

− Η ικανότητα και ετοιµότητα της επιβλέπουσας 
αρχής (Σ∆Ο) για τη λήψη αποφάσεων και το σωστό 
συντονισµό της όλης επιχείρησης. 

− Η σωστή ανταπόκριση του πληθυσµού στις ι-
διαίτερες συνθήκες πανικού που επικρατούν τις 
στιγµές αυτές. 

− Ο επιτυχής τρόπος επικοινωνίας των συντονιστι-
κών οργάνων, επιτροπών, κλιµακίων και οµάδων 
τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις µάζες του πληθυ-
σµού. 

− Ο εντοπισµός των αστοχιών και αδυναµιών του 
όλου συστήµατος και οι κατάλληλες τροποποιήσεις 
- επεµβάσεις και ενέργειες ώστε να διορθωθούν. 

− Η ικανότητα αναπροσαρµογής του σχεδίου σε 
αστάθµητους παράγοντες που δεν έχουν προβλεφ-
θεί. 

Μ 
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• Οι ασκήσεις αυτές πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµα-
τα (π.χ. 1 ή 2 φορές το χρόνο) και περιλαµβάνουν τόσο ασκήσεις επί 
χάρτου όσο και ασκήσεις σε πραγµατικές συνθήκες. 

• Οι ασκήσεις σε πραγµατικές συνθήκες “εξοµοιώνουν” ένα σενάριο 
σεισµικού κινδύνου, όπου υποτίθεται ότι πραγµατοποιήθηκε σεισµός 
τάδε βαθµού της κλίµακας Richter και προξένησε ορισµένες κατα-
στροφές, όπως π.χ. καταρρεύσεις κτιρίων ή σοβαρές βλάβες, αποκλεί-
σεις δρόµων, βλάβες σε δίκτυα, πυρκαγιές, κλπ.. Φυσικά το σενάριο 
αυτό λαµβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο 
∆ήµος, π.χ. για την αναµενόµενη συµπεριφορά των κτιρίων, τις ανα-
µενόµενες καταστροφές, κλπ. ώστε η εξοµοίωση να προσκοµίζει όσο 
το δυνατόν την πραγµατικότητα. 

• Με βάση το σενάριο αυτό συνεδριάζει η ΜΑΣΠ και µε την έγκριση 
του ∆ηµάρχου παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις, δίνει οδηγίες και 
συντονίζει τις δηµοτικές υπηρεσίες, τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες, 
επιχειρήσεις και φορείς, τις τοπικές αρχές, τα κλιµάκια και τις οµάδες 
επέµβασης. 

• Όλοι οι παραπάνω πρέπει µε βάση τις οδηγίες να προετοιµασθούν να 
παραλάβουν τον εξοπλισµό τους, να µετακινηθούν και να επέµβουν ή 
να επιτελέσουν το έργο τους σε συγκεκριµένη περιοχή ή σηµείο κι-
νούµενοι και συντονιζόµενοι µε το δυνατόν καλύτερο τρόπο. 

• Όταν στις ασκήσεις αυτές συµµετέχει και ο πληθυσµός πρέπει και αυ-
τός να τηρήσει σωστά τις οδηγίες που του έχουν δοθεί για τις κατάλ-
ληλες ενέργειες κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά το σεισµό. 

• Η ενηµέρωση που αποτελεί ένα βασικό σηµείο και προϋπόθεση επι-
τυχίας πρέπει να γίνεται προληπτικά δηλαδή πριν συµβεί κάποιο σει-
σµικό επεισόδιο, όσο και να δοκιµάζεται ο µηχανισµός πληροφόρη-
σης κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά το καταστροφικό γεγονός. Για 
τα θέµατα αυτά αρµόδια πρέπει να είναι µια επιτροπή έκδοσης ανα-
κοινώσεων (για αποφυγή διασποράς ψευδών ειδήσεων και πανικού) 
και η οποία πρέπει να βρίσκεται υπό την άµεση εποπτεία του δηµοτι-
κού συντονιστικού οργάνου (Σ∆Ο). 

• Μια σωστή προληπτική ενηµέρωση περιλαµβάνει µε λεπτοµέρεια ό-
λες τις απαραίτητες οδηγίες για το που θα πρέπει να αντιδράσει κά-
ποιος κατά τη διάρκεια του σεισµού (προφύλαξη) και σε τι ενέργειες 
θα προβεί. Για το σκοπό αυτό υπάρχει έτοιµο έντυπο υλικό στον 
Ο.Α.Σ.Π. το οποίο µπορεί να προµηθευτούν οι δηµοτικές αρχές και 
ενηµερώσουν τον πληθυσµό. 

• Οι κάτοικοι θα πρέπει να ενηµερωθούν λεπτοµερώς ανά συνοικία για 
το πως θα κινηθούν µετά το σεισµό (ποιες οδικές αρτηρίες θα χρησι-
µοποιήσουν), σε ποιο τόπο θα συγκεντρωθούν και τα απαραίτητα που 
θα πρέπει να έχουν µαζί τους. 
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• Θα πρέπει να γνωρίζουν που ακριβώς θα απευθυνθούν για πληροφο-
ρίες, είτε µέσω τηλεπικοινωνιών (σχετικοί αριθµοί τηλεφώνων κλπ. 
αν δεν έχει υποστεί βλάβες το δίκτυο), είτε στα αρµόδια γραφεία και 
υπηρεσίες που θα έχει προετοιµάσει ο δήµος και θα γνωρίζουν όλοι 
που βρίσκονται. 

• Η ενηµέρωση και πληροφόρηση του πληθυσµού µπορεί να γίνει µε 
αρκετούς τρόπους ακόµη, για τους οποίους οφείλει η τοπική αρχή να 
έχει προετοιµαστεί κατάλληλα. Τέτοιοι τρόποι είναι: 
− Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί. 
− ∆ιανοµή φυλλαδίων ή αφισοκολλήσεις σε προκαθορισµένα ση-

µεία. 
− Ενηµέρωση µε κινητά µέσα π.χ. αυτοκίνητα µε µεγάφωνα. 

• Οι σχετικές υπηρεσίες του ∆ήµου σε συνεργασία µε άλλους φορείς, 
π.χ. Ο.Α.Σ.Π. µπορούν να επιµεληθούν την έκδοση ενός ειδικού 
φυλλαδίου, το οποίο θα περιέχει όλες αυτές τις βασικές πληροφορίες 
και θα διανεµηθεί σε όλους τους πολίτες ή θα διανέµεται κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα, για τη σωστή αντισεισµική ενηµέρωσή τους. 

• Επίσης, ο ∆ήµος µπορεί να οργανώσει ειδικά κλιµάκια τα οποία θα 
ενηµερώνουν επί τόπου και θα συζητούν µε τις περισσότερο ευαί-
σθητες οµάδες του πληθυσµού, όπως π.χ. µαθητές σε σχολεία και γυ-
µνάσια, άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή ηλικιωµένους σε ιδρύµατα, υπαλ-
λήλους που επιτελούν κρίσιµο έργο σε περίπτωση σεισµικού κινδύνου 
κλπ. 

 
 
Είναι απαραίτητο και στον τοµέα της ενηµέρωσης ο ∆ήµος να αναλάβει όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα τις σχετικές πρωτοβουλίες, εστιάζοντας τόσο στην ενηµέρωση σε προσεισµικό επί-
πεδο (πρόληψη) όσο και στην οργάνωση όλων των απαραίτητων δοµών και λειτουργιών 
ενηµέρωσης και επικοινωνίας που απαιτούνται κατά την διάρκεια της αντιµετώπισης των 
συνεπειών µιας καταστροφής (βλπ. στα προηγούµενα). 
 
Είναι γεγονός ότι χωρίς ουσιαστική ενηµέρωση κανένα σχέδιο επιχειρησιακής ετοιµότητας 
δεν είναι δυνατόν να προσφέρει το παραµικρό. Από την άλλη µεριά ένα καλά οργανωµένο 
τέτοιο σχέδιο πρέπει να είναι έτοιµο να αντιµετωπίσει όλες τις παραµέτρους της πληροφό-
ρησης και ενηµέρωσης που απαιτούνται, ακόµα και της “παραπληροφόρησης” µέσα από 
τους γνωστούς “ψιθυριστές” που συνήθως “ευδοκιµούν” σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
εξυπηρετώντας διάφορους σκοπούς ο καθένας. 
 
Ο χειρισµός των διαδικασιών της προληπτικής προσεισµικής ενηµέρωσης, όπως αναφέρθη-
κε, χρειάζεται µεγάλη προσοχή. Ο στόχος πρέπει να συγκλίνει στην δηµιουργία όλων των 
προϋποθέσεων ώστε οι πολίτες να συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις και λειτουργίες 
της επιχειρησιακής οργάνωσης. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι πραγµατική συµµετοχή των 
δηµοτών σηµαίνει ουσιαστική πληροφόρηση για το τι επιδιώκει αυτό το έργο, κριτική αντι-
µετώπιση για τις δυσκολίες που θα προκύψουν και τα οφέλη τα οποία τελικά θα καρπωθούν 
∆ήµος και δηµότες. 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ                                                                                  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                     ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

193 

 
Σε πρώτη φάση καλό είναι ο ∆ήµος να ενηµερώσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
συλλόγους, οργανισµούς και οργανωµένες οµάδες πληθυσµού στους οποίους είναι σχετικά 
πολύ πιο εύκολο να περάσει η νοοτροπία της αντισεισµικής πολιτικής του ∆ήµου. Ταυτό-
χρονα από τις οµάδες αυτές θα στελεχωθούν και τα απαραίτητα κλιµάκια που θα αναλάβουν 
το έργο της ενηµέρωσης των υπόλοιπων δηµοτών. 
 
Μετά από κατάλληλη επεξεργασία πρέπει να αρχίσει η ενηµέρωση ειδικών οµάδων πληθυ-
σµού (µαθητές, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κλπ.) όπου επίσης η αναµενόµενη συνεργασία 
αναµένεται σχετικά καλύτερη. 
 
Σε τελική φάση ενηµερώνονται και οι υπόλοιποι δηµότες ενώ ο ∆ήµος µαζί µε τους αρµό-
διους και ενδιαφερόµενους πρέπει να ετοιµάσει και το σχέδιο ενηµέρωσης των εργατών, 
έτσι ώστε µέσα από την δηµιουργία της αντισεισµικής συνείδησης, σταδιακά να εξελίσσεται 
και ωριµάζει το σχέδιο της επιχειρησιακής ετοιµότητας. 
 
Σηµειώνεται ότι µε πολύ σοβαρότητα πρέπει να επιχειρηθεί η ενηµέρωση των εργατών, 
κυρίως από τα αρµόδια δηµοτικά όργανα αλλά και όσων εµπλέκονται στις βιοµηχανικές επι-
χειρήσεις, µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση των απωλειών και το βραχυπρόθεσµο οικονοµι-
κό όφελος. 
 
Εξειδικευµένες συζητήσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε όλους τους αρµοδίους που 
εµπλέκονται σε ένα σχέδιο επιχειρησιακής οργάνωσης και ετοιµότητας θα συνεισφέρει ση-
µαντικά τόσο στη σωστή ενηµέρωση όσο και στη διαµόρφωση της αντισεισµικής συνείδη-
σης των πολιτών. 
 
Σε ότι αφορά την ενηµέρωση κατά την διάρκεια µιας πιθανής φυσικής καταστροφής, σε 
πρώτη φάση (και πέρα από την δηµιουργία των απαραίτητων οργάνων και κλιµακίων που 
αναφέρονται στα προηγούµενα), καλό είναι ο ∆ήµος να προχωρήσει στην καταγραφή όλων 
των ραδιοτηλεοπτικών µέσων που υπάρχουν στην περιοχή του ∆ήµου (ιδιωτικών και δη-
µόσιων) και τα οποία θα µπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη πληροφόρηση σε έκτακτη 
ανάγκη. Πρέπει να δηµιουργηθεί και στην περίπτωση αυτή σχεσιακή βάση δεδοµένων όπου 
θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του µέσου (τύπος, εµβέλεια, περιοχή που καλύπτει, ιδιο-
κτησιακό καθεστώς, άτοµα που απασχολεί, διεύθυνση-τηλέφωνα, ιδιοκτήτης, υπεύθυνος 
ενηµέρωσης, τεχνικός υπεύθυνος κλπ.). 
 
Τέλος ο ∆ήµος πρέπει να φροντίσει και για την ενηµέρωση-εκπαίδευση όλων των ατόµων 
που εµπλέκονται σε ειδικές λειτουργίες µετά από τις πρώτες ώρες της καταστροφής. Π.χ. 
καλό θα είναι να προετοιµάσει τους µηχανικούς (µέσα από σεµινάρια, κλπ.) ώστε να είναι 
έτοιµοι για την απογραφή των βλαβών και τον χαρακτηρισµό των κτιρίων. Τέλος θα πρέπει 
να προετοιµάσει ένα πρόγραµµα διαχείρισης, διατήρησης και αναδιοργάνωσης των βασικών 
λειτουργιών του ∆ήµου. 
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∆ΙΑΣΩΣΗ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΩΝ 
 

 
 
 
 
 

 διάσωση των παγιδευµένων αποτελεί ένα υψίστης σηµασίας 
έργο, το οποίο όµως παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και 
ιδιοµορφίες. Για το λόγο αυτό παρουσιάζουµε ορισµένα κρί-

σιµα στοιχεία που αφορούν στο θέµα αυτό και µπορεί να βρει κα-
νείς στην ελληνική βιβλιογραφία και τα οποία µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν άµεσα από τις δηµοτικές αρχές για την οργάνωση των 
οµάδων διάσωσης. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αξιολογώντας την ανθρώπινη ζωή σαν το ύψιστο κοινωνικό αγαθό 
οι επιχειρήσεις για προστασία της κατέχουν τον πρώτο βαθµό 
προτεραιότητας τόσο στον προσεισµικό σχεδιασµό όσο και στη 
µετασεισµική ανάγκη δράσης. 
 
Ο σεισµός αποτέλεσε στο παρελθόν σηµαντική αιτία απωλειών 
ανθρώπινης ζωής και τραυµατισµών από µερικές ή ολικές καταρ-
ρεύσεις κτιρίων στη χώρα µας. Η εφαρµογή κανονισµών στη µελέ-
τη και την κατασκευή τα τελευταία χρόνια είχε σαν αποτέλεσµα 
την ενίσχυση των κτιρίων στη σεισµική επιβάρυνση και συνακό-
λουθα σηµαντική µείωση της απειλής κατά της ανθρώπινης ζωής, 
αφού οι απαιτήσεις των κανονισµών προδιαγράφουν τη µη κατάρ-
ρευση του κτιρίου. Παρ’ όλα αυτά ο κίνδυνος παγίδευσης ατόµων 
από µερική ή ολική κατάρρευση αν και περιορισµένος εξακολου-
θεί να είναι υπαρκτός. Γι’ αυτό επιβάλλεται να δοθεί έµφαση τόσο 
στον προσεισµικό σχεδιασµό όσο και στη διεξαγωγή των επιχει-
ρήσεων διάσωσης. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση των περιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να εµφανιστούν και προτείνονται µέθοδοι για την αντιµε-
τώπισή τους. 

Η 
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∆ιακρίνονται δύο γενικές περιπτώσεις επεµβάσεων διάσωσης: 
 

1. Από κτίριο µε ολική κατάρρευση 

2. Από κτίριο µε µερική κατάρρευση 
 
 
∆ΙΑΣΩΣΗ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 
Το κτίριο µετά την κατάρρευσή του µεταβάλλεται συνήθως σε ένα σωρό οικοδοµικών υλι-
κών µικρό µεν σε όγκο αλλά µε αρκετούς µέσα σε αυτό κενούς χώρους στους οποίους είναι 
δυνατή η επιβίωση. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της απόστασης ανάµεσα στο δάπεδο και 
την οροφή που δηµιουργεί η παρεµβολή των κατακόρυφων (υποστυλωµάτων, τοιχοποιϊών) 
και οριζόντιων οικοδοµικών στοιχείων (δοκών) της οικοδοµής. 
 
Οι χώροι αυτοί είναι επαρκείς για την επιβίωση ατόµου ιδιαίτερα αν αυτό έχει την ετοιµό-
τητα να καλυφθεί κάτω από γερά έπιπλα ώστε να αποφύγει σοβαρό τραυµατισµό από τα 
καταρρέοντα στοιχεία πληρώσεως. 
 
Γενικό χαρακτηριστικό των κτιρίων που έχουν υποστεί ολική κατάρρευση είναι η ευσταθής 
ισορροπία των οικοδοµικών στοιχείων και η σταθερότητα όγκου του ερειπίου. Έτσι ελάχι-
στες πιθανότητες υπάρχουν για περαιτέρω κατάρρευση που θα έθεταν σε κίνδυνο τόσο τους 
παγιδευµένους όσο και τους διασώστες. 
 
Η επιχείρηση διάσωσης το δυναµικό και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτώνται από 
το είδος του κτιρίου και την προσβασιµότητα προς αυτό. Τα κτίρια που στη µεγάλη πλειο-
ψηφία τους χρησιµοποιούνται σαν κατοικίες διακρίνονται ανάλογα µε τον τρόπο κατα-
σκευής τους σε τρεις κατηγορίες: 
 

• Κτίρια µε µονολιθικά φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα 
(πλάκες, δοκοί, υποστυλώµατα). 

• Κτίρια µε λιθόκτιστα (ή πλινθόκτιστα) κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
και ξύλινα οριζόντια φέροντα στοιχεία. 

• Κτίρια µε λιθόκτιστα ή πλινθόκτιστα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και 
µονολιθικά από οπλισµένο σκυρόδεµα φέροντα στοιχεία δαπέδων. 

 
 
Κτίρια µε σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
Τέτοια κτίρια βρίσκονται κυρίως στα αστικά κέντρα και γενικά σε πόλεις που αναπτύχθηκε 
έντονη οικοδοµική δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι ο βασικός τρόπος κατα-
σκευής πολυώροφων κτιρίων που συνήθως δεν υπερβαίνουν τους 6 ορόφους. Τα κτίρια αυ-
τής της κατηγορίας επειδή υπάρχει θεσµοθετηµένη υποχρέωση να ακολουθούνται οι διατά-
ξεις του υπολογισµού φερόντων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα και του αντισεισµικού 
κανονισµού και επειδή ο φέρων οργανισµός τους διαθέτει αξιόλογα περιθώρια ανελαστικής 
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συµπεριφοράς, κατά κανόνα δεν καταρρέουν µε τις πρώτες ισχυρές δονήσεις. Συνήθως υ-
πάρχει αρκετός χρόνος για εκκένωσή τους από τους ενοίκους, αν κάποιες τοπικές καταρρεύ-
σεις δεν φράξουν τις εξόδους διαφυγής. 
 
Παρ’ όλα αυτά δεν είναι απίθανη η ολική κατάρρευση κτιρίων αυτής της κατηγορίας η ο-
ποία οφείλεται συνηθέστερα σε συνδυασµό των παρακάτω παραγόντων: 
 

• Υποεκτίµηση της σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής. 

• Ενίσχυση των φασµατικών επιταχύνσεων του σεισµού από τις τοπικές 
εδαφικές συνθήκες. 

• Η κακή αρχιτεκτονική του φέροντα οργανισµού µε κριτήρια αντισεισµι-
κότητας. 

• Η λανθασµένη ανάλυση και µελέτη του φέροντα οργανισµού. 

• Η µη τήρηση των σχεδίων και των προδιαγραφών της µελέτης κατά την 
κατασκευή. 

• Οι εκ των υστέρων µετατροπές και επεµβάσεις στο κτίριο χωρίς να έ-
χουν ελεγχθεί οι επιπτώσεις τους στην αντισεισµική συµπεριφορά του. 

 
Τα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν είναι: 
 

• Ο εντοπισµός της θέσης των παγιδευµένων. 

• Η προσέγγιση και απελευθέρωση των παγιδευµένων. 

• Η επί τόπου παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυµατίες. 

• Αποµάκρυνση οικοδοµικών υλικών µεγάλου όγκου και βάρους. 

• Περιστολή των κινδύνων που συνεπάγονται για τους διασώστες και 
τους παγιδευµένους, η ύπαρξη οικοδοµικών υλικών σε ασταθή ισορρο-
πία, ετοιµόρροπων γειτονικών κτιρίων, πεσµένων ηλεκτροφόρων κα-
λωδίων, σπασµένων αγωγών ύδρευσης ή φωταερίου, κλπ.. 

• Πρόχειρες υποστυλώσεις αντιστηρίξεις και κατεδαφίσεις. 
 
Ε ν τ ο π ι σ µ ό ς  τ η ς  θ έ σ η ς  τ ω ν  π α γ ι δ ε υ µ έ ν ω ν . 
 
Ο εντοπισµός της ακριβούς θέσης των παγιδευµένων παίζει αποφασιστικό ρόλο για γρήγο-
ρη και ασφαλή προσέγγιση και απελευθέρωσή τους. Οι µέθοδοι που µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν και η αποτελεσµατικότητά τους περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 
 
Χρήση Ηχοεντοπιστικών Συσκευών. Είναι αρκετά αποτελεσµατικές µε την προϋπόθεση ότι 
ο παγιδευµένος διατηρεί τις αισθήσεις του και είναι σε θέση µε χτυπήµατα να παράγει ήχους 
που θα βοηθήσουν τον εντοπισµό του. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η ανυπαρξία 
άλλων θορύβων κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται τόσο λόγω του συνωστισµού γύρω από το 
ερείπιο προσώπων άσχετων µε τη διάσωση, όσο και από τη λειτουργία µηχανηµάτων και την 
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κίνηση οχηµάτων. 
 
Εντοπισµός µε εκπαιδευµένα σκυλιά. Ανάλογα µε την εκπαίδευσή του το σκυλί µε την ό-
σφρησή του µπορεί να υποδείξει την περιοχή που βρίσκεται παγιδευµένο άτοµο ζωντανό ή 
νεκρό. Η επιτυχία και αυτής της µεθόδου δεν είναι εξασφαλισµένη αλλά χρησιµοποιείται 
συχνά. 
 
Αξιοποίηση πληροφοριών και αυτοψία. Είναι η περισσότερο αποτελεσµατική και τελέσφορη 
µέθοδος εκτός από την περίπτωση που υπάρχει καθοδήγηση από τους ίδιους τους παγιδευ-
µένους. 
 
Κατά τη µέθοδο αυτή συγκεντρώνονται, διασταυρώνονται και αξιολογούνται πληροφορίες 
από µη παγιδευµένους ενοίκους του κτιρίου, από συγγενείς των παγιδευµένων ή από γείτο-
νες. Οι πληροφοριοδότες αυτοί είναι σκόπιµο να παραµένουν κοντά στο χώρο του ερειπίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των επιχειρήσεων διάσωσης. Οι πληροφορίες που αναζη-
τούνται είναι για τα παρακάτω: 
 

• Τον αριθµό των παγιδευµένων ατόµων. 

• Τη θέση της κατοικίας τους σε σχέση µε το κτίριο. 

• Τη διαρρύθµιση των διαµερισµάτων. 

• Την αναγνώριση τµηµάτων επίπλων που ανασύρονται από τα συνεργεία 
διείσδυσης. 

 
Επί πλέον η θέση των εγκλωβισµένων πιθανολογείται και ανάλογα µε την ώρα που εκδηλώ-
θηκε ο σεισµός. 
 
Με την αυτοψία που πρέπει να εκτελείται από έµπειρο µηχανικό επιδιώκεται η κατανόηση 
του τρόπου κατάρρευσης και η αναγνώριση της θέσης που έχουν καταλάβει τα διάφορα 
τµήµατα του κτιρίου. 
 
Για την εργασία αυτή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή επειδή το κτίριο κατά την πτώση του 
υφίσταται συνήθως και οριζόντια µετατόπιση. Η σωστή αυτοψία είναι καθοριστική για τον 
εντοπισµό των παγιδευµένων και για το σχεδιασµό της ταχύτερης και ασφαλέστερης δια-
δροµής των συνεργείων διείσδυσης. 
 
Μέτρα ασφαλείας. Η ασφάλεια τόσο των διασωστών όσο και των παγιδευµένων κατά τη διε-
ξαγωγή της επιχείρησης διάσωσης είναι δυνατόν να απειληθεί από διάφορες αιτίες όπως: 
 

• Ύπαρξη τµηµάτων του ερειπίου σε ασταθή ισορροπία. 

• Ετοιµόρροπα γειτονικά κτίσµατα. 

• Πεσµένα ηλεκτροφόρα καλώδια. 

• Σπασµένους αγωγούς ύδρευσης, φωταερίου, κλπ. 
Έτσι κατά την αυτοψία για τον εντοπισµό της θέσης των παγιδευµένων πρέπει να εντοπι-
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στούν όλες οι αιτίες πιθανού κινδύνου, των οποίων πρέπει να επιδιωχθεί η περιστολή κατά 
το δυνατόν πριν από την έναρξη αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια των σωστικών επεµβάσεων. 
 
Π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  κ α ι  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  τ ω ν  π α γ ι δ ε υ µ έ ν ω ν . 
 
Για την προσέγγιση των παγιδευµένων και την απελευθέρωσή τους είναι απαραίτητη η 
διείσδυση στο ερείπιο. ∆ιακρίνονται τρεις βασικοί τρόποι διείσδυσης: 
 
1. Οριζόντια διείσδυση. Κατά την οριζόντια διείσδυση ακολουθείται µια κίνηση παράλληλη 
προς τα διαδοχικά επίπεδα που ορίζουν τα δάπεδα του κτιρίου. Η διαδροµή δεν είναι υπο-
χρεωτικά οριζόντια (µε την αυστηρή φυσική έννοια) δεδοµένου ότι και τα επίπεδα δυνατόν 
να εµφανίζουν έντονη κλίση. 
 
Η οριζόντια διείσδυση είναι σχετικά πλεονεκτικότερη από άποψη εργονοµίας, αλλά κυρίως 
από άποψη ασφάλειας για τους παγιδευµένους που την καθιστά υποχρεωτική στο τελευταίο 
στάδιο προσέγγισης οποιουδήποτε άλλου τρόπου διείσδυσης. 
 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι: 
 

• Η εκµετάλλευση των κενών χώρων που δηµιουργούνται µέσα στο ερεί-
πιο ανάµεσα στα διαδοχικά δάπεδα του κτιρίου. 

• Η ευχερέστερη µεταφορά µε οριζόντια µετακίνηση των οικοδοµικών υ-
λικών που απαντώνται κατά την πρόοδο της διείσδυσης. 

• Ο πολύ µικρός κίνδυνος τραυµατισµού του παγιδευµένου κατά την προ-
σέγγισή του. 

 
Τα µειονεκτήµατα είναι: 
 

• Εργασία από πρινή θέση σε περιορισµένο χώρο µε λίγο αέρα και σκόνη. 

• Σχετικά µεγάλο απαιτούµενο µήκος διαδροµής µέχρι τον παγιδευµένο. 

• ∆υσχέρειες στη διάνοιξη της διόδου λόγω ισχυρής συµπίεσης των οικο-
δοµικών υλικών και επίπλων. 

• Αίσθηµα φοβίας στον διασώστη που προξενεί ο σκοτεινός περιορισµέ-
νος χώρος και η αίσθηση ότι µπορεί να γίνει ακόµη µικρότερος και να 
τον παγιδεύσει. 

 
2. Κατακόρυφη διείσδυση.  Κατά την κατακόρυφη διείσδυση ακολουθείται µια κίνηση κά-
θετη (από πρακτική άποψη) προς τα διαδοχικά επίπεδα που ορίζουν τα δάπεδα του κτιρίου 
και χαρακτηρίζεται κατά περίπτωση: 
 

• Κατακόρυφη διείσδυση καθόδου: όταν το µέτωπο εργασίας προχωρεί 
από πάνω προς τα κάτω. 

• Κατακόρυφη διείσδυση ανόδου: όταν το µέτωπο εργασίας προχωρεί 
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από κάτω προς τα άνω. 
 
Κοινά πλεονεκτήµατα και στις δύο περιπτώσεις: 
 

• Η απαίτηση για διάτρηση λεπτότερων στοιχείων οπλισµένου σκυροδέ-
µατος (πλάκες). 

• Η χαλάρωση των υλικών (τοιχοποιιών, επίπλων, κλπ.) που βρίσκονται 
συµπιεσµένα ανάµεσα στις πλάκες. 

 
Κοινό µειονέκτηµα η ελλιπής γνώση για το τι υπάρχει πάνω ή κάτω από τη διατρυπώµενη 
πλάκα. 
 
Σηµειώνεται ότι απαγορεύεται να διενεργείται κατακόρυφη διείσδυση ακριβώς πάνω ή α-
κριβώς κάτω από τον παγιδευµένο αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 2.00 µ. από αυτόν. Η 
προσέγγιση και αποπαγίδευση του πρέπει να διενεργείται πάντα µε οριζόντια διείσδυση. Έ-
τσι η κατακόρυφη διείσδυση αποφασίζεται και εκτελείται µόνο όταν εκτιµηθεί ότι απαιτεί 
λιγότερο χρόνο για να φτάσει στο ίδιο σηµείο (πλησίον του παγιδευµένου) από την οριζό-
ντια διείσδυση. 
 
Επί πλέον η εκτέλεσή της, που περιγράφεται παρακάτω, ποτέ δεν ξεκινάει αν πρώτα δεν γί-
νουν προσεκτικά διερευνητικές οπές για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πάνω ή 
κάτω από το µέτωπο εργασίας. 
 
Πλεονεκτήµατα διείσδυσης καθόδου: 
 

• Το συνεργείο διείσδυσης εργάζεται πρακτικά σε ανοιχτό χώρο. 

• Έχει µεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων, άνεση στον χειρισµό των εργαλεί-
ων και καλύτερη εποπτεία της εργασίας. 

• Επηρεάζεται λιγότερο από σκόνη, καπνούς και ενδεχόµενη διαρροή νε-
ρού. 

• Έχει µεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. 
 
Μειονεκτήµατα διείσδυσης καθόδου: 
 

• Η ανάγκη για µεταφορά των µπάζων που προκύπτουν κατά τη διάνοιξη 
εκ των κάτω προς τα άνω συνιστά περισσότερο κουραστική και χρονο-
βόρα διαδικασία. 

• Ελέγχεται δύσκολα η σκόνη που δηµιουργείται προς τον χώρο των πα-
γιδευµένων. 

• Από κακό υπολογισµό της πιθανής θέσης του παγιδευµένου η επέµβαση 
µπορεί να τον εκθέσει σε παραπέρα κινδύνους. 

• ∆εν µπορεί να εκτελεστεί σε δάπεδα µε ιδιαίτερα µεγάλη κλίση. 
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Η διείσδυση ανόδου εκτελείται µετά από οριζόντια διείσδυση σε συγκεκριµένο τµήµα του 
ερείπιου. 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 

• Απαιτείται πολύ λιγότερος κόπος για την αποµάκρυνση των υλικών κα-
τά µήκος της διόδου επειδή το έργο αυτό το αναλαµβάνουν κατά κύριο 
λόγο οι δυνάµεις της βαρύτητας. 

 
Μειονεκτήµατα: 
 

• Εργασία σε περιορισµένο σκοτεινό χώρο µε µικρά περιθώρια ελιγµών 
και δυσµενή θέση σώµατος από άποψη εργονοµίας. 

• Αίσθηµα φοβίας που προκαλεί το περιβάλλον εργασίας. 

• Ελέγχεται δύσκολα η σκόνη που δηµιουργείται στο χώρο των διασω-
στών. 

• Από κακό υπολογισµό της θέσης του παγιδευµένου η επέµβαση µπορεί 
να τον εκθέσει σε παραπέρα κινδύνους. 

• Μεγαλύτερος κίνδυνος τραυµατισµού των διασωστών από την πτώση 
των υλικών. 

• Περισσότερες πιθανότητες απώλειας εργαλείων. 
 
3. Μετωπική διείσδυση. Ο τρόπος αυτός διείσδυσης θα µπορούσε να ονοµαστεί και “κατα-
κόρυφη διείσδυση µεγάλης κλίµακας”. Εκτελείται σε µεγάλου ύψους και επιφάνειας, στα 
οποία έχει εγκλωβιστεί µεγάλος αριθµός ατόµων. Αποσκοπεί στη δηµιουργία δυνατότητας 
πολλών ταυτόχρονα οριζόντιων διεισδύσεων σε διαφορετικές στάθµες. 
 
 
∆ΙΑΣΩΣΗ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 
Σε κτίρια που έχουν υποστεί µερική κατάρρευση είναι δυνατόν να παγιδευτούν οι ένοικοί 
τους εάν: 
 

• αποκλειστούν οι έξοδοι διαφυγής (κλιµακοστάσια, διάδροµοι, ανελκυ-
στήρες, φρακάρισµα θυρών, κλπ.) 

• η πτώση οικοδοµικών υλικών γίνεται πάνω σε αυτούς. 
 
Οι επεµβάσεις διάσωσης στα κτίρια αυτά, διαφέρουν σηµαντικά από αυτές για κτίρια µε ο-
λική κατάρρευση και παρουσιάζουν σοβαρά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 

• Η προσέγγιση των παγιδευµένων γίνεται συνήθως πολύ ταχύτερα χωρίς 
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την ανάγκη διεξαγωγής των χρονοβόρων διεισδύσεων. 

• Οι περισσότεροι από τους ευρισκόµενους στο κτίριο την ώρα του σει-
σµού ή κατορθώνουν να το εκκενώσουν, ή δεν είναι τραυµατισµένοι και 
γενικά είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την επιχείρηση διάσωσής τους. 

 
Μειονεκτήµατα: 
 

• Το σοβαρότερο είναι ότι το κτίριο στο σύνολό του ή τµήµατά του έχουν 
υποστεί σηµαντική µείωση της φέρουσας ικανότητας και βρίσκονται σε 
ασταθή ισορροπία, κάτι που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τους παγι-
δευµένους όσο και τους διασώστες σε περίπτωση ισχυρού µετασεισµού. 

• Η έντονη ψυχολογική φόρτιση που δηµιουργεί στους παγιδευµένους και 
τους διασώστες η παραπάνω απειλή. 

• Η χρονοβόρα διαδικασία αλλά και η µη διαθεσιµότητα προσωπικού και 
υλικών µέσων για δηµιουργία συνθηκών ευστάθειας στο κτίριο (πρόχει-
ρες υποστυλώσεις, κατεδαφίσεις, κλπ.). 

 
Τα παραπάνω σοβαρά µειονεκτήµατα αναιρούν τα όποια πλεονεκτήµατα γι’ αυτό και οι ε-
πεµβάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή. 
 
 
Αντιµετώπιση 
 
Ο τρόπος επέµβασης καθορίζεται αποφασιστικά και σχεδόν αποκλειστικά από την επικινδυ-
νότητα που απορρέει από τα µισογκρεµισµένα κτίρια η οποία εµφανίζεται µε ποικίλες µορ-
φές. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται ολιγόλεπτη ψύχραιµη αυτοψία διάγνωσης των κινδύνων 
και µετά από λήψη απόφασης για τον τρόπο επέµβασης. 
 
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι ο τρόπος επέµβασης είναι πολύ πιο περίπλοκος από αυ-
τόν για τα κτίρια που έχουν υποστεί ολική κατάρρευση µπορούν όµως να διατυπωθούν ορι-
σµένες γενικές αρχές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη γι’ αυτές τις περιπτώσεις επεµβά-
σεων. 
 

• Οι διασώστες που επιχειρούν στην επικίνδυνη ζώνη να έχουν τον ελάχι-
στο δυνατό αριθµό. 

• Να υπάρχει πάντα η πρόβλεψη της διαφυγής από την επικίνδυνη ζώνη 
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (ενός δευτερολέπτων) π.χ. ολίσθηση πάνω 
σε τεντωµένα σχοινιά. Είναι αυτονόητο ότι και η είσοδος στην επικίν-
δυνη ζώνη πρέπει να γίνεται γρήγορα και µε τους λιγότερους δυνατούς 
κινδύνους, π.χ. µε τη χρησιµοποίηση κλιµακοφόρων, καλαθοφόρων ο-
χηµάτων, κλπ. 

• Η παραµονή στην επικίνδυνη ζώνη να έχει τη µικρότερη δυνατή διάρ-
κεια. Παράταση της παραµονής για να ληφθούν αποφάσεις ή µέχρι να 
έρθουν τα κατάλληλα εργαλεία, απαγορεύεται. Κάθε κίνηση που πρέπει 
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να γίνει και κάθε εργαλείο που χρειάζεται πρέπει να προετοιµάζεται 
πριν από την είσοδο στην επικίνδυνη ζώνη. 

• Να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα ασφαλείας καθόλη τη διάρκεια της ε-
πέµβασης π.χ. δηµιουργία αντιστηρίξεων µε πρόχειρες υποστηλώσεις µε 
τη βοήθεια οικοδοµικών µηχανηµάτων µε µεγάλους βραχίωνες, κλπ. 
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ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΩΝ 
 

 
 
 
 
 

νας βασικός τοµέας στον οποίο οι τοπικές δηµοτικές αρχές 
µπορούν να έχουν ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο πα-
ρέµβασης αποτελεί η άρση των επικινδυνοτήτων από τις κα-

ταστροφές που έχει προκαλέσει µια σεισµική δόνηση, διαδικασίες 
που είναι πολύ κρίσιµες για την επιτυχή έκβαση ενός σχεδίου επι-
χειρησιακής οργάνωσης. Για το λόγο αυτό παρουσιάζουµε ορισµέ-
να στοιχεία από την ελληνική βιβλιογραφία, που αφορούν στις δι-
αδικασίες επέµβασης - οργάνωσης και τον απαιτούµενο εξοπλι-
σµό. 
 
 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
 
Τα σαθρά και ετοιµόρροπα τµήµατα των οικοδοµών που έπαθαν 
βλάβες από το σεισµό, όταν κρέµονται πάνω από τους δρόµους, 
πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους, ή ακόµα και πάνω από 
σηµαντικά κτίρια (κτίρια κρίσιµων υπηρεσιών, µνηµεία, κλπ.) συ-
νιστούν επικινδυνότητες που πρέπει να αίρονται σε σύντοµο χρό-
νο. 
 
Η άρση επικινδυνοτήτων Α΄ Προτεραιότητας για τους κύριους ο-
δικούς άξονες, τις εισόδους της περιοχής και τα κτίρια κρίσιµων 
υπηρεσιών. Χρόνος 0-2 ηµέρες. Για δευτερεύουσας σηµασίας ο-
δούς και χώρους, η διάρκεια των εργασιών µπορεί να παραταθεί 
µέχρι και για µερικές εβδοµάδες. Στο διάστηµα αυτό πρέπει να α-
ποκλείονται από την κυκλοφορία οι παραπάνω δρόµοι και χώροι. 

 
Εναλλακτική λύση: Ο προσεισµικός καθορισµός εναλλακτικών 
δυνατοτήτων για την υποκατάσταση, αν και όπου είναι δυνατόν, 
των κυρίων αξόνων και εισόδων της πόλης. 

Έ 
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Απόφαση για χρήση των εναλλακτικών δυνατοτήτων εφόσον παρακάµπονται σηµεία που 
έχουν αποκλειστεί από κατερρεύσεις ή που υπάρχουν επικινδυνότητες. 
 
Οι επεµβάσεις για την απαλλαγή από επικινδυνότητες µπορούν να διακριθούν σε: 
 

• Μικροκατεδαφίσεις. Σε αυτές οι επεµβάσεις γίνονται κύρια µε εργα-
λεία χειρός (σκαπάνη, τσάπα, λοστός) γιατί είτε πρέπει οι επεµβάσεις να 
είναι λεπτές είτε γιατί δεν απαιτούνται βαριές επεµβάσεις (π.χ. ετοιµόρ-
ροποι σοβάδες, κλπ.). Επίσης απαιτούνται ανυψωτικά µηχανήµατα (π.χ. 
καλαθοφόρο ή βραχιωνοφόρο) µε τα οποία προσεγγίζονται τα ψηλά 
σηµεία των κτιρίων. 

• Βαριές κατεδαφίσεις. Σε αυτές οι επεµβάσεις γίνονται κύρια µε δοµικά 
µηχανήµατα (τσάπα, γερανό, κλπ.). Απαιτείται συνεργασία µε τη ∆ΕΗ 
και ΟΤΕ για την αποµόνωση των αντίστοιχων δικτύων, καθώς και µε 
την Πυροσβεστική υπηρεσία για τη χρησιµοποίηση των ανυψωτικών 
(βραχιωνοφόρων - κλιµακοφόρων) οχηµάτων που διαθέτει. 

 
Για την παρακολούθηση και το συντονισµό της άρσης των επικινδυνοτήτων υπάρχει ανάγκη 
λειτουργίας “Γραφείου Άρσης Επικινδυνοτήτων”. 
 
 
ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΕΙΣ 
 
1η κατηγορία:  Υποστηλώσεις ∆ηµοσίων κτιρίων, περιλαµβάνονται οι Υπηρεσίες, 
 οργανισµοί, επιχειρήσεις, καταστήµατα, κλπ. του δηµοσίου στην 
 πληγείσα περιοχή καθώς και ιδιωτικά κτίρια που στεγάζουν τις 
 παραπάνω υπηρεσίες. 

2η κατηγορία:  Υποστηλώσεις ιδιωτικών κτιρίων (π.χ. κτιρίων κατοικιών, γραφείων, 
 καταστηµάτων, κλπ.). 

3η κατηγορία:     Τεχνικά έργα, όπως γέφυρες, κλπ. 

4η κατηγορία:      Έργα πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως µνηµεία κλπ. 
 
Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  σ τ ι ς  ε π ε µ β ά σ ε ι ς  
 
Α.  Κτίρια και τεχνικά έργα κρίσιµων λειτουργιών των οποίων η λειτουργία δεν µπορεί να 

µετεγκατασταθεί (π.χ. κτίριο τηλεπικοινωνιακού κέντρου ΟΤΕ) ή να αποκατασταθεί. 
Β.  Κτίρια που στεγάζουν αντικείµενα ή λειτουργίες µεγάλης αξίας, στα οποία η 
 υποστύλωση είναι ευκολότερη από την εκκένωση. Κτίρια που πιθανή κατάρρευσή 
 τους διακόπτει ζωτικές λειτουργίες (π.χ. διακοπή κεντρικής οδικής αρτηρίας από 
 κατάρρευση κτιρίου). 
Γ.  Λοιπά κτίρια (δηµόσια, δηµοτικά, ιδιωτικά, κλπ.) και τεχνικά έργα. 
 
Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  ε π ε µ β ά σ ε ω ν  
 
Υποδείγµατα (σχέδια) από εκδόσεις ΤΕΕ - ΕΜΠ. 
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Για το συντονισµό και οργάνωση του έργου των πρόχειρων υποστηλώσεων υπάρχει ανάγκη 
λειτουργίας “Γραφείου Υποστυλώσεων”. 
 
Β α σ ι κ έ ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  π ρ ό χ ε ι ρ η ς  υ π ο σ τ ύ λ ω σ η ς  
 
Α. Για κτίρια και τεχνικά έργα µε φέροντα οργανισµό (Φ.Ο.) από οπλισµένο σκυρόδεµα 
(Ω.Σ.) 
 

• Ανακούφιση των στοιχείων του φορέα και κυρίως εκείνων που έ-
χουν υποστεί ζηµιά µε σειρά προτεραιότητας: 
− Κατακόρυφα στοιχεία όπως υποστυλώµατα και τοιχία. 
− Οριζόντια στοιχεία όπως δοκοί, κλπ. µε τη µεταφορά δυνάµεων 

µέσω του φορέα της υποστύλωσης. 

• Ακινητοποίηση τµηµάτων της κατασκευής µε στόχο τη µείωση των 
µετακινήσεων π.χ. λόγω κάποιου µετασεισµού. 

• Εξασφάλιση της µέγιστης δύναµης ασφάλειας του συνεργείου κατά 
την υποστύλωση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε: 
− Την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραµονής και εργασίας 
του συνεργείου σε επικίνδυνο χώρο. 

− Τον καθορισµό και διαµόρφωση πριν την επέµβαση, της 
ασφαλέστερης και συντοµότερης πορείας διαφυγής σε περί-
πτωση κινδύνου. 

− Τον κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας του συνεργείου. 
 Το πρώτο επιτυγχάνεται µε την κατασκευή του φορέα της υποστύλω-
σης σε ασφαλή χώρο δίπλα στο υπό υποστύλωση κτίριο, την ταχεία 
µεταφορά του και µοντάρισµα στις θέσεις που έχουν επιλεγεί. 

• Αυτοδυναµία του συνεργείου σε εξοπλισµό για τη διαµόρφωση της υπο-
στύλωσης ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης. 

• Απλή και ταχεία διαδικασία προµήθειας υλικών, (π.χ. ξυλεία, καρφιά, 
κλπ.). 
− Εντοπισµός πιθανών πηγών προµήθειας προσεισµικά, π.χ. 
υπηρεσία δασών, αποθήκες δοµικής ξυλείας, επιχειρήσεις 
διάθεσης ικριωµάτων, κλπ.. 

− Εξασφάλιση των αναγκαίων συνεννοήσεων προσεισµικά. 
 
Β. Για κτίρια µε φέρουσα τοιχοποιία 
 

• Όπως η παρ. Α.1 
• Περιορισµός των µετακινήσεων, της δυνατότητας απόκλισης από την 
κατακόρυφο και ανατροπής φερόντων τοίχων της κατασκευής (π.χ. σε 
λοξές υποστυλώσεις ή περισφίξεις, κλπ.). 

• Όπως η παρ. Α.3 
• Όπως η παρ. Α.4 
• Όπως η παρ. Α.5 
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ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Σύνθεση συνεργείου: 
 
α. Προσωπικό: 
 

• 1-2 Τεχνικοί (µηχανικοί, υποµηχανικού). 
• Χειριστές - οδηγοί των µηχανηµάτων - οχηµάτων. 
• 2-3 Εργατοτεχνίτες ή και Πυροσβέστες εφόσον χρησιµοποιούνται οχήµατα 

της Πυροσβεστικής. 
Εναλλακτική λύση: στρατιώτες. 
 

β. Μέσα - εφόδια - υλικά: 
 

Περ (1): 
• 1 ανυψωτικό µηχάνηµα 
• Πιθανές επιλογές: βραχιωνοφόρα µε καλάθι (∆ΕΗ, ∆ήµος), κλιµακοφόρα µε 

ή χωρίς καλάθι - πυροσβεστικά βραχιωνοφόρα τύπου Σνάρκελ ή Κλάρκ για 
χαµηλά ύψη. 

• Σκαπάνες λοστοί άγκιστρα µε κοντάρι, κόφτες, καλέµι, και σφυρί, σκεπάρνι. 
• Βενζινοκίνητο σιδεροπρίονο - ξυλοπρίονο. 
• Συσκευή κοπής µε φλόγα (προαιρετικό) 
• Συρµατόσχοινα διαφόρων διαστάσεων µε βρόγχους. 
• Όχηµα µετακίνησης των τεχνικών (κάλυψη ανάγκης όπως και για τις επι-

τροπές αυτοψιών). 
• Ασύρµατος ποµποδέκτης για επικοινωνία µεταξύ των συνεργείων µε το 

γραφείο συντονισµού (το χώρο αναµονής των µηχανηµάτων, την Πυροσβε-
στική, τη ∆ΕΗ και τις δηµόσιες υπηρεσίες). 

 
Περ (2): 
• Εκσκαφέας µικρός ή µεγάλος ανάλογα µε τις απαιτήσεις κατεδάφισης και 

τις δυνατότητες κινήσεως σε στενούς δρόµους. 
• Φορτωτής µικρός ή µεγάλος. 
• Γερανοφόρο όχηµα εφοδιασµένο µε συρµατόσχοινα. 
• Εργαλεία χειρός (τσάπα, σκαπάνη, σκερπάνι, κλπ.). 
• Συσκευή κοπής µε φλόγα (προαιρετικό). 
• Όχηµα µετακίνησης τεχνικών (όπως ανωτέρω). 
• Ασύρµατος ποµποδέκτης (όπως ανωτέρω) 
• Μαδέρια ή/και σιδηροδοκοί για τη συναρµολόγηση πλαισίων για την ώθηση 

επιφανειών. 
 
Υποστήριξη από: 
 

• Συνεργασία ∆ΕΗ για τη διακοπή ηλεκτροδότησης πριν τις επεµβάσεις και 
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την αποκατάσταση µετά από αυτές. 
Στόχος: Η προστασία των συνεργείων άρσης επικινδυνότητας από: 
α. Το ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου που γίνεται η επέµβαση ή/και των γειτο-

νικών. 
β. Από τα εναέρια - υπόγεια καλώδια της µέσης και χαµηλής τάσης. 
 

• Συνεργεία ΟΤΕ για τις απαραίτητες αποσυνδέσεις του τηλεφωνικού δικτύου. 
Στόχος: 
α.   Προστασία του τηλεφωνικού δικτύου από τις κατεδαφίσεις. 
β. ∆ιάσωση χρήσιµου τηλεφωνικού υλικού από την καταστροφή (π.χ. κατα-

νεµητές). 
 

• Συνεργεία πρόχειρων υποστυλώσεων όπου χρειαστεί για: 
α. Την ασφάλεια των συνεργείων κατά την επέµβαση. 
β. Την αποφυγή αθέλητων ζηµιών, π.χ. σε γειτονικά κτίρια, κλπ. 
Επειδή η ανάγκη υποστύλωσης δεν είναι συστηµατική και µόνιµη, µπορεί να 
καλύπτεται όπου χρειάζεται από τα συνεργεία προχείρων υποστυλώσεων οι-
κοδοµών. 

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(-ΩΝ) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Α. Στελέχωση: 
 

• 1 έµπειρος υπάλληλος πολιτικός µηχανικός της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
(∆ΤΥ) του ∆ήµου ή ο προϊστάµενος του Γραφείου Πολεοδοµίας του ∆ήµου. 

• 2-3 µηχανικοί ή τεχνικοί µε εµπειρία ελέγχου σεισµοπλήκτων κτιρίων. 
• 1-2 διοικητικοί υπάλληλοι. 

 
Β. Μέσα: 
 

• Χάρτες της σεισµόπληκτης περιοχής σε κλίµακα 1:10.000, 1:2.000 ή έστω 
1:5.000. 

• Γραφική ύλη 
• Ασύρµατος ποµποδέκτης 

f επικοινωνία µε συνεργεία 
f επικοινωνία µε Συντονιστικά Όργανα 

• Τηλεφωνική σύνδεση - πιθανά απ’ ευθείας γραµµή µε κέντρα επιχειρήσεων 
- συντονιστικά όργανα. 

• Ταινίες, εµπόδια µεταλλικά ή άλλα, µεταφερόµενα - συναρµολογούµενα σε 
αλυσίδα. 

 
Π ρ ό χ ε ι ρ ε ς  υ π ο σ τ υ λ ώ σ ε ι ς  
 
Α. Η ∆ΤΥ ορίζει µια επιτροπή αυτοψιών αποτελούµενη από έµπειρους πολιτικούς µηχανι-
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κούς και άλλους αρµόδιους υπαλλήλους. Έργο της επιτροπής είναι να καταγράψει σε όλα τα 
κτίρια της 1ης κατηγορίας όπως ορίζονται στην πρώτη παράγραφο του κεφαλαίου αυτού τα 
εξής: 
 
• Τα στοιχεία ταυτότητας του κτιρίου που προβλέπονται στο φύλλο δελτίου αυτοψίας της 

διαδικασίας Μετασεισµικού Ελέγχου Κτιρίων του Ο.Α.Σ.Π. 
• Τις προδιαγραφές και κανονισµούς που τηρήθηκαν στη µελέτη και κατασκευή του. 
• Την ποιότητα µελέτης και κατασκευής (εφόσον µπορούν να ελεγχθούν). 
• Τα ιστορικά στοιχεία από τη συµπεριφορά του κτιρίου και την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το έδαφος θεµελίωσης ο Φ.Ο και τα στοιχεία πλήρωσης, δηλαδή: 
− κακοτεχνίες 
− φθορές 
− βλάβες από άλλους σεισµούς, κλπ. 
− σηµαντικές επεµβάσεις 

• Τα αίτια και θέσεις τρωτότητας των δοµικών στοιχείων και εγκαταστάσεων του κτιρίου 
καθώς και του περιβάλλοντος αυτού. 

• Τις επικινδυνότητες για τις λειτουργίες που διεκπεραιώνονται στο κτίριο. 
 
Η επιτροπή τελικά προβαίνει στην: 
 
• Καταγραφή των παραπάνω σε υπάρχοντα σχέδια κατά το δυνατόν αξιόπιστα που θα υ-

πάρχουν σε ειδικό φάκελο της ∆ΤΥ για χρήση σε περίπτωση ανάγκης. 
• Υποβολή προτάσεων για την άρση των επικινδυνοτήτων και τη µείωση της τρωτότητας 

συνολικά και επί µέρους. 
• Υποβολή στοιχείων που θα διευκολύνουν την πιθανή ανάγκη υποστύλωσης των κτιρίων. 
 
Β. Η ∆ΤΥ συστήνει ειδικό “Γραφείο Υποστυλώσεων” µε αντικείµενο: 
 
Π ρ ο σ ε ι σ µ ι κ ά :  
 
• Την επεξεργασία των στοιχείων που παρέχει η παραπάνω επιτροπή για τα κτίρια της 

πρώτης κατηγορίας. 
• Την προετοιµασία “έτοιµων λύσεων” υποστύλωσης για τα παραπάνω κτίρια σε επίπεδο 

µελέτης. 
• Τον καθορισµό των απαιτούµενων εργαλείων - µέσων - προσωπικού για άµεση επέµβαση 

σε περίπτωση ανάγκης. 
• Την εξασφάλιση της διαδικασίας άµεσης προµήθειας των απαραίτητων υλικών για υπο-

στυλώσεις (π.χ. ξυλεία, καρφιά, κλπ.), δηλ.: 
• Συνεννόηση µε τη δασική υπηρεσία για την άµεση διάθεση ξυλείας σε περίπτωση σει-

σµού. 
• Καταγραφή των καταστηµάτων και αποθηκών πώλησης δοµικής ξυλείας, ικριωµάτων, 

συρµατόσχοινων, κλπ. και επιλογή εκείνων που χωροθετικά καλύπτουν καλύτερα τις πι-
θανές ανάγκες. Ειδοποίηση των ιδιοκτητών τους σχετικά µε την ένταξή τους στο σχέδιο 
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της Νοµαρχίας. 
• Επιπλέον η ∆ΤΥ καθορίζει έναν ελάχιστο αριθµό από τα ανωτέρω συνεργεία, που θα 

είναι πλήρως και ονοµαστικά στελεχωµένα και εξοπλισµένα. Οι επικεφαλείς των συνερ-
γείων αυτών είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν το προσωπικό των συνεργείων για τη 
σύνθεσή του, την αποστολή του σε περίπτωση σεισµού. Επίσης συµπληρώνουν τις σχετι-
κές καταστάσεις µε τα ονόµατα, διευθύνσεις, αρ. τηλεφώνου, στοιχεία µηχανηµάτων και 
εργαλείων, κλπ. και τις κοινοποιούν στα µέλη των συνεργείων και στην ∆ΤΥ. Τα συνερ-
γεία αυτά πρέπει σε ελάχιστο χρόνο να µπορούν να κινητοποιούνται για την κάλυψη α-
ναγκών υποστύλωσης των κτιρίων προτεραιότητας Α. 

• Η ∆ΤΥ σε συνεργασία µε τον τοπικό Σύλλογο Μηχανικών, Υποµηχανικών - Εργοδηγών, 
κλπ. και µε το τοπικό τµήµα ΤΕΕ καθορίζει επιπλέον συνεργεία µε επικεφαλής µηχανι-
κούς για την κάλυψη των αναγκών προτεραιότητας Γ και ενηµερώνει τα µέλη των συ-
νεργείων για τις υποχρεώσεις τους για άµεσες υποστυλώσεις σε περίπτωση καταστροφι-
κού σεισµού και καθορισµός των υποχρεώσεων τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η 
∆ΤΥ καθορίζει του χώρους εγκατάστασης και µετεγκατάστασης του “Γραφείου Υποστυ-
λώσεων” σε περίπτωση σεισµού. 

•  
Η ∆ΤΥ  στελεχώνει το “Γραφείο Υποστυλώσεων” µε: 
 
Προσωπικό: 
 

− 1-2 µηχανικοί (κατά προτίµηση αυτοί που αποτέλεσαν τα µέλη της παραπάνω 
επιτροπής αυτοψιών). 

− 2-3 Υποµηχανικοί - Εργοδηγοί ή και διοικητικοί υπάλληλοι. 
−  

Μέσα: Πρέπει να εξασφαλισθούν: 
 

− Χάρτες πολεοδοµικοί, κλπ. των πόλεων και οικισµών του νοµού σε κλίµακα 
1:1.000, 1:2.000. 

− Γραφική ύλη. 
− Ασύρµατος ποµποδέκτης 

∗ επικοινωνία µε συνεργεία Α 
∗ επικοινωνία µε Συντονιστικά Όργανα 

− Τηλεφωνική σύνδεση µε Συντονιστικά Όργανα και στις θέσεις µετεγκατάστα-
σης (συνεργασία µε ΟΤΕ) 

− Ηλεκτρικούς προβολείς. 
 

Γ. Η ∆ΤΥ συστήνει συνεργεία πρόχειρων υποστηλώσεων για να καλύψει τις πιθανές ανά-
γκες υποστηλώσεως των κτιρίων προτεραιότητας επέµβασης Α και Β. Τα συνεργεία διαθέ-
τουν: 
α. Προσωπικό: 
 

• 1-2 τεχνικούς δηµόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες εκ των οποίων ο ένας από τους δύο 
οπωσδήποτε πολιτικός µηχανικός ή δυνατόν δοµοστατικός ο οποίος είναι επικεφα-
λής του συνεργείου. 

• 2-3 τεχνίτες ξυλοτύπων - οικοδόµοι. 
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• 1-2 εργάτες - βοηθούς. 
• 1 οδηγό φορτηγού. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί ένας µηχανικός να επιβλέπει 2-3 συνεργεία υποστύλω-
σης 
 

β. Μέσα - εργαλεία: 
 

• 1 φορτηγό αυτοκίνητο µικρής κατηγορίας π.χ. 1Τ. 
• 1 αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο. 
• Πριόνια, βαριές σφύρες, λοστούς, καλέµια και άλλα εργαλεία. 
• Καρφιά. 
 
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα φορτηγά θα επιτάσσονται, σε περίπτωση έκτα-
κτης ανάγκης, από τους αντίστοιχους κατάλογους και τα εργαλεία και υλικά από τους 
κατάλογους των καταστηµάτων ή αποθηκών που τα διαθέτουν. 
 
Συνεργεία υποστύλωσης κατηγορίας Γ. 
 
• Επικεφαλής των συνεργείων τοποθετούνται µηχανικοί από τους αντίστοιχους κα-

ταλόγους του τοπικού συλλόγου ή του ΤΕΕ. 
• Οι επικεφαλείς αποδίδουν απολογισµό του έργου τους στο Γραφείο Υποστυλώσε-

ων καθηµερινά και προµηθεύονται διατακτικές για την παραλαβή υλικών (ξυλεία, 
κλπ.). 

• Τα συνεργεία ακολουθούν το καθηµερινό πρόγραµµα δράσης που καθορίζει το 
Γραφείο Υποστυλώσεων. 

 
Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ά  µ έ τ ρ α  µ ε τ α σ ε ι σ µ ι κ ά  
 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆ΤΥ) 
 
• Απόφαση για µετεγκατάσταση του “Γραφείου Υποστυλώσεων” ή για µετακίνησή του 

στη σεισµόπληκτη περιοχή. 
• Απόφαση για διάθεση του συνόλου ή µέρους του δυναµικού της σε κρίσιµες επιχειρή-

σεις, π.χ. ∆ιάσωση εγκλωβισµένων - διάνοιξη οδών, κλπ. 
 
“Γραφείο Υποστυηλώσεων” (µετασεισµικά) 
 
• Εγκατάσταση και µετεγκατάσταση της υποδοµής των γραφείων στο χώρο λειτουργίας 

του µετά από το σεισµό. 
• Συνεργασία µε ∆ΕΗ και ΟΤΕ για παροχή ρεύµατος - φωτισµού και τηλεφωνικής επικοι-

νωνίας. 
• Εγκατάσταση ασύρµατου ποµποδέκτη για επικοινωνία µε τα συνεργεία Α΄ η και µε το 

Συντονιστικό Όργανο. 
• Καταγραφή του δυναµικού που καταφθάνει (προσωπικό - µέσα) και ανάθεση έργου στα 

συνεργεία άρσης επικινδυνοτήτων. 
• Κάλυψη των επιπλέον αναγκών σε προσωπικό και µηχανήµατα µε επιτάξεις. 
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• Λήψη των απαιτούµενων ποσοτήτων ξυλείας, κλπ. από τη δασική υπηρεσία ή επίταξη 
ξυλείας, ικριωµάτων, κλπ. εργαλείων από τη σχετική κατάσταση καταστηµάτων και απο-
θηκών. 

• Συντονισµός του έργου των συνεργείων για την κάλυψη των αναγκών στις κατηγορίες 
κτιρίων Α και Β. 

• Καταγραφή της καθηµερινής δράσης των συνεργείων και της προόδου της επιχείρησης 
και ενηµέρωση του ∆/ντού Τ.Υ. 

• Εφοδιασµό µε διατακτικές προµήθειας υλικών για τα συνιστώµενα συνεργεία κατηγορίας 
κτιρίων Γ. 

• Καταγραφή του έργου των συνεργείων σε χάρτη κατηγορίας Γ και ενηµέρωση του 
∆/ντού Τ.Υ. 

 
 
Συνεργεία υποστύλωσης κατηγοριών Α και Β 
 
• Συγκέντρωση του δυναµικού του συνεργείου στον προκαθορισµένο χώρο και άµεση επι-

κοινωνία στην ∆ΤΥ για λήψη πληροφοριών - εντολών. Ανάληψη δράσης. 
• Πιθανή ένταξη του δυναµικού σε κρίσιµες επιχειρήσεις (π.χ. διάσωση εγκλωβισµένων, 

κλπ.). 
• Λήψη διατακτικών προµήθειας υλικών. 
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

 
 
 
 
 
 

ο θέµα των τηλεπικοινωνιών αποτελεί ένα πολύ κρίσιµο ση-
µείο στην επιτυχή εφαρµογή ενός σχεδίου επιχειρησιακής ορ-
γάνωσης και ετοιµότητας και για το λόγο αυτό από την ελλη-

νική υπάρχουσα βιβλιογραφία, ορισµένα θέµατα τα οποία πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από τις τοπικές δηµοτικές αρχές. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Με τον όρο τηλεπικοινωνίες, εννοείται η µεταβίβαση σηµάτων, 
φωνής και εικόνας µε ενσύρµατα και ασύρµατα µέσα. Εξυπακούε-
ται ότι σε συνθήκες καταστροφών, ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών 
είναι καθοριστικός, αφού µέσω αυτών πραγµατοποιείται ή τουλά-
χιστον επιτυγχάνεται αποφασιστικά το έργο της άµεσης επέµβα-
σης, σε όλα τα επίπεδα των εµφανιζόµενων αναγκών. 
 
Οι τηλεπικοινωνίες πραγµατοποιούνται µε τους παρακάτω τρό-
πους: 
 
• Ενσύρµατος τρόπος. 

− Τηλεφωνία 
− Τηλεγραφία - Τηλετυπία. 

 
• Ασύρµατος τρόπος. 
− Ραδιοφωνία. 
− Τηλεόραση. 
− Κινητή τηλεφωνία (ασύρµατοι ποµποδέκτες - φορητά τηλέφω-
να). 

 
 

Τ 
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• Μεικτός τρόπος. 

− Τηλεειδοποίηση. 
 
Επίσης η µετάδοση της φωνής, εκτός των τηλεπικοινωνιακών µέσων, γίνεται και µε κινητά 
ή ακίνητα µεγαφωνικά µέσα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν περιορισµένες τοπικές ανά-
γκες, σε επίπεδο οδηγιών και άµεσης πληροφόρησης. 
 
Σε γενικές γραµµές, δεν νοείται στοιχειώδης διαχείριση των καταστροφών, χωρίς την επαρ-
κή χρήση τηλεπικοινωνιακών µέσων, όπως για παράδειγµα τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης που 
θα µεταδίδουν οδηγίες ατοµικής συλλογικής συµπεριφοράς και οι ασύρµατοι ποµποδέκτες 
και τα τηλέφωνα που αφορούν αµφιµονοσήµαντες επικοινωνίες µεγάλης σπουδαιότητας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω σοβαροί λόγοι χρήσης των τηλεπικοινωνιακών µέ-
σων: 
 

• ∆εν είναι δυνατή η ροή πληροφοριών µεταξύ του πεδίου επιχειρήσεων 
(τόπος της καταστροφής) και των τοπικών, περιφερειακών και κεντρι-
κών κρατικών και επιστηµονικών φορέων, που διαθέτουν και κατανέ-
µουν τις δυνάµεις και τα µέσα βοήθειας, ώστε να πραγµατοποιηθεί το 
έργο της άµεσης επέµβασης. 

• Χάνεται πολύτιµος χρόνος και προσβάλλεται η αξιοπιστία της Πολι-
τείας, όχι µόνο στο επίπεδο της συνείδησης των πολιτών, αλλά και στο 
επίπεδο της αποτελεσµατικότητας του αυτονόητου ρόλου της, στο βαθµό 
που σε µια εξελιγµένη κοινωνία, η Πολιτεία δεν αντιπροσωπεύει τίποτα 
παραπάνω από την οργανωµένη έκφραση, θέληση και προέκταση του 
πληθυσµού. 

• Γίνεται µεγάλη σπατάλη δυνάµεων και µέσων, ενώ ταυτόχρονα είναι 
ανεπαρκής η κάλυψη των παρουσιαζόµενων αναγκών στις περισσότερες 
περιπτώσεις, αφού είναι βέβαιο ότι οι υποκειµενικές εκτιµήσεις των 
ασύνδετων µεταξύ τους φορέων, θα ευνοήσουν την υπερπροσφορά ά-
χρηστης βοήθειας στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

• Θα ευνοηθεί η διασπορά ανεδαφικών φηµολογιών, που κατά κανόνα 
παρατηρείται σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Με τον τρόπο αυτό θα 
µηδενιστεί η αυτενέργεια των πολιτών και θα εµποδιστεί η συνεργασία 
τους µε τις αρχές. 

• Θα είναι δυσχερής η επικοινωνία των νοσηλευτικών µονάδων µεταξύ 
τους και µε τα ασθενοφόρα της ευθύνης τους. 

• Θα παρατηρηθεί συσσώρευση περίεργων και άσχετων ατόµων σε χώ-
ρους που επιτελείται ειδικό έργο διάσωσης παγιδευµένων, σε ερείπια 
ατόµων, κατάσβεσης πυρκαγιών, κλπ.. Έτσι θα τεθεί σε κίνδυνο η σω-
µατική ακεραιότητα του πληθυσµού και θα δυσχερανθεί ιδιαίτερα το έρ-
γο των αρχών. 

• Θα παρατηρηθεί µετακίνηση ατόµων σε ερείπια, µε σκοπό την αναζή-
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τηση προσωπικών τους αντικειµένων, παρά τους κινδύνους τραυµατι-
σµού τους από πτώση οικοδοµικών υλικών, κλπ.. 

• Θα παρατηρηθεί δυσµενής αυτοσχεδιασµός του πληθυσµού όσον α-
φορά το χώρο και τον τρόπο καταυλισµού των άστεγων. 

• Θα υπάρξουν παραλήψεις στους τρόπους και στα µέσα προστασίας του 
πληθυσµού, σε θέµατα µολύνσεων, διατροφής, ύδρευσης, κλπ.. 

• Θα εµποδιστεί το έργο του τοπικού κέντρου αποφάσεων Σ∆Ο (Συντο-
νιστικό ∆ηµοτικό Όργανο), αφού δεν θα υπάρχουν αποκεντρωµένα ση-
µεία αναφοράς του πληθυσµού, για λήψη οδηγιών, εφοδίων, κλπ.. 

• Θα δυσχερανθεί το έργο των εκπροσώπων του τύπου. 

• Θα δυσχερανθεί το έργο των κινητών τεχνικών και επιστηµονι-
κών κλιµακίων, που έχουν σαν σκοπό την εκτίµηση των βλαβών 
και την πρόβλεψη νέων καταστροφών. 

• Θα δυσχερανθεί το έργο συντονισµού της λειτουργίας των οργα-
νωµένων καταυλισµών αστέγων. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 
Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είναι αναµφισβήτητα ο προσφορότερος τρόπος µεταβίβασης 
της φωνής για τους παρακάτω λόγους: 
 

• Υπάρχει υψηλού βαθµού εξοικείωση του πληθυσµού µε αυτό το µέσο 
επικοινωνίας. 

• Είναι επίσης ο µοναδικός σχεδόν (ατυχώς βέβαια) τρόπος επικοινωνί-
ας των υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα, αν εξαιρεθούν οι Ένοπλες ∆υ-
νάµεις και η Ελληνική Αστυνοµία. ∆εν υπάρχει, προς το παρόν, προσα-
νατολισµός σαφής, µε σκοπό τη χρήση πολυπλοκότερων συστηµάτων 
µετάδοσης των πληροφοριών. Η χρήση της προηγµένης τεχνολογίας σε 
αυτό τον τοµέα, δεν έχει βρει την απαραίτητη εφαρµογή από τα στελέχη 
της δηµόσιας διοίκησης, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. 

• ∆εν υπάρχει περιορισµός φάσµατος συχνοτήτων, όπως συµβαίνει στη 
χρήση ασύρµατων µέσων. Θεωρητικά, µπορούν να κατασκευαστούν ό-
σες τηλεφωνικές γραµµές απαιτηθούν, έστω και µε µεταφορά, αφαιρού-
µενες από ορισµένους καταναλωτές στους οποίους είναι ουσιαστικά ά-
χρηστες, αφού διαβιώνουν στο ύπαιθρο. 

• Είναι ο φθηνότερος τρόπος επικοινωνίας, γιατί υπάρχει η ικανοποιητι-
κή σε αρκετά µεγάλο βαθµό υποδοµή του ΟΤΕ, του οποίου οι προµή-
θειες είναι σηµαντικά ελληνοποιηµένες. 
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• ∆εν είναι απαραίτητη η καθιέρωση εσωτερικού κανονισµού πειθαρχη-
µένης χρήσης του δικτύου, όπως συµβαίνει στα δίκτυα ασυρµάτων πο-
µποδεκτών. 

• Τα τηλεφωνικά µέσα ευρείας κατανάλωσης χαρακτηρίζονται από απλό-
τητα στη χρήση τους. Σε περίπτωση χρήσης πολυπλοκότερων τηλεφω-
νικών µέσων, όπως συνδροµητικά κέντρα, ευθείες συνδέσεις, θα υπάρ-
ξει κατά πάσα πιθανότητα πρόβληµα στη σωστή χρήση, αφού δεν είναι 
εξασφαλισµένη η παρουσία των εξειδικευµένων τηλεφωνητών στο πό-
στο τους, στην αµέσως µετακαταστροφική περίοδο. 

 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση της προηγµένης τεχνολογίας, στο βαθµό 
που δεν γίνεται µε λειτουργίες αντανακλαστικού τύπου, µπορεί να φέρει το αντίθετο από το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Σε καταστάσεις δε έκτακτων αναγκών, πλήττονται αποφασιστικά 
οι αντανακλαστικές λειτουργίες. Αντίθετα αν έχουν εξασφαλιστεί λειτουργίες παρόµοιου 
τύπου, αυτό σηµαίνει ότι υπήρξε υψηλού επιπέδου ετοιµότητα στην προκαταστροφική περί-
οδο, αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται µε συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση όλο και µεγαλύ-
τερου αριθµού χαµηλών και µεσαίων στελεχών. 
 
Μειονεκτήµατα: 
 
Η ενσύρµατη φύση των τηλεφωνικών µέσων και η δυνατότητα χρήσης τους από το σύνολο 
του πληθυσµού, έχουν σαν συνέπεια τα παρακάτω µειονεκτήµατα: 
 

• Μερική ή ολική (σπανιότατα) καταστροφή του δικτύου. 

• Αλόγιστη χρήση από τον πληθυσµό, µε αποτέλεσµα την υπερφόρτωση 
του δικτύου και την ουσιαστική αχρηστία του, στο άµεσο µετακατα-
στροφικό στάδιο, όπου είναι καθοριστικά χρήσιµη η λειτουργία του. Στο 
σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι µέρος της ευθύνης για την υπερφόρ-
τωση του δικτύου, φέρει και ο εκτός της πληττόµενης περιοχής πληθυ-
σµός της χώρας, που αναζητά πληροφορίες για και από συγγενικά ή φι-
λικά πρόσωπα που κατοικούν στην πληγείσα περιοχή. 

• Αδυναµία επικοινωνίας µε µετακινούµενους αποδέκτες όπως κλιµάκια 
ειδικών, ασθενοφόρα κλπ. 

• Χρονοβόρα διαδικασία µεταβίβασης πληροφοριών που αφορούν πολ-
λούς ταυτόχρονα αποδέκτες (έλλειψη συνακρόασης). 

 
Συµπεράσµατα: 
 
• Οι κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΤΕ, πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή για να 
επιτελέσουν το παρακάτω έργο: 

 
− Εγκατάσταση τηλεφωνικών γραµµών, όπου τους ζητηθεί από άλλους φορείς που εµπλέ-
κονται στην αντιµετώπιση των καταστροφών όπως σε καταυλισµούς αστέγων, κέντρα επιχει-
ρήσεων, κινητά ιατρεία, αίθουσες εξυπηρέτησης των µέσων επιχειρήσεων, κλπ.. 
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− Ταχύτατη, µερική τουλάχιστον, αποκατάσταση της λειτουργίας των τηλεφωνικών γραµ-
µών. 

− Ικανό απόθεµα υλικοτεχνικής υποδοµής. 
− Εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών του οργανισµού για αντιµετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης. 

− Επεξεργασία σεναρίων και εξειδικευµένων σχεδίων ετοιµότητας, αφού γίνει εκ των προ-
τέρων µελέτη των απαιτήσεων των άλλων φορέων, που επιτελούν έργο ζωτικής σηµασίας. 

− Προµήθεια του απαραίτητου υλικού για την εφαρµογή φερέσυχνων τρόπων τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. 

− Πλατιά ενηµέρωση του πληθυσµού, από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και µε σχετικά έντυ-
πα φυλλάδια, για περιορισµένη και σωστή χρήση των τηλεφωνικών µέσων, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. Είναι αυτονόητο ότι το έργο αυτό θα επιτελεστεί κυρίως στην προκατα-
στροφική περίοδο. 

− Πραγµατοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων από τον ΟΤΕ προς τα τοπικά στελέχη της 
δηµόσιας διοίκησης, µε θέµα τις δυνατότητες των τηλεφωνικών µέσων, στα πλαίσια της εφι-
κτής πραγµατικότητας, ανά περιοχή. 

• Οι κατά τόπους δηµόσιοι φορείς πρέπει να επεξεργαστούν εφικτά και λειτουργικά σενάρια 
διευκόλυνσης της λειτουργίας τους, στην µετακαταστροφική περίοδο, µε τη σωστή χρήση 
των τηλεφωνικών µέσων, όπως: 

− Καθιέρωση απαντητικών µόνο γραµµών, µε ευρέως γνωστοποιηµένους αριθµούς κλήσης 
στον πληθυσµό. 

− Καθιέρωση γραµµών µε άγνωστους αριθµούς κλήσης, για εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
ροής πληροφοριών µεταξύ των συναρµόδιων φορέων, χωρίς αυτό να εµποδίζει το απαντητι-
κό καθήκον της υπηρεσίας προς τον πληθυσµό. 

− Σχολαστική επιλογή, επιµόρφωση και εκπαίδευση των κατάλληλων στελεχών και υπαλ-
λήλων, που θα χειρίζονται και θα µελετούν την επέκταση των µέσων επικοινωνίας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή χρήση τους σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και να αποφευχθεί η 
µετάδοση κλίµατος πανικού από τα µέσα προς τα έξω, λόγω της συχνά παρατηρούµενης σε 
τέτοιες περιπτώσεις κακώς εννοούµενης αυτενέργειας και τάσης προς φλυαρία, που ευνοεί 
την εξάπλωση ανεπιθύµητων φηµολογιών. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Α σ ύ ρ µ α τ η  τ η λ ε φ ω ν ί α  (Ασύρµατοι ποµποδέκτες) 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 

• Εξασφάλιση της επικοινωνίας σε περιπτώσεις καταστροφής των τηλε-
φωνικών δικτύων. 

• ∆υνατότητα επικοινωνίας µε κινητά κλιµάκια άµεσης επέµβασης, όπως 
συνεργεία, επιστηµονικές οµάδες, ασθενοφόρα, νοσηλευτικές µονάδες 
άµεσης βοήθειας, κλπ.. 

• Μεγάλη ταχύτητα µετάδοσης πληροφοριών. 
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• Συνακρόαση από όλους τους χρήστες του δικτύου. 

• Οι αστυνοµικές και στρατιωτικές υπηρεσίες διαθέτουν πλήρη υλικοτε-
χνική υποδοµή. Επίσης, υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες του δηµόσιου το-
µέα που χρησιµοποιούν παρόµοια δίκτυα, όπως και του ιδιωτικού το-
µέα (ραδιοταξί, κλπ.). 

 
Μειονεκτήµατα: 
 

• Περιορισµοί φάσµατος συχνοτήτων. ∆ηλαδή, για να λειτουργήσει ένα 
δίκτυο ασύρµατων ποµποδεκτών, θα γίνει χρήση µιας συχνότητας που 
διαθέτει ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Οι χρήστες 
όµως ασυρµάτων δικτύων είναι ήδη πολλοί και η εξεύρεση διαθέσιµων 
συχνοτήτων για νέους χρήστες είναι εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση. 

• Η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία είναι εισαγόµενη και όχι ελληνοποιη-
µένη. 

• Το κόστος αγοράς των συσκευών είναι κατά κανόνα υψηλό. 

• Για κάθε νέο δίκτυο απαιτείται νέα µελέτη, που εξαρτάται από τη γεω-
µορφολογική εικόνα της περιοχής που θα καλύπτει το δίκτυο. Με αυτή 
τη λογική µπορεί να απαιτηθεί η εγκατάσταση πολλών αναµεταδοτών 
που θα καθιστούν αξιόπιστη τη λειτουργία και εµβέλεια του δικτύου. 
Κατά συνέπεια το κόστος και η διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης 
και δοκιµών λειτουργίας του δικτύου, αυξάνεται υπέρµετρα. 

• Η λειτουργία ενός νέου δικτύου µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στη 
λειτουργία άλλων δικτύων ή να δεχθεί παρεµβολές από ιδιώτες ραδιοε-
ρασιτέχνες κυρίως. 

• ∆εν είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί η ταυτότητα του κάθε οµιλούντος 
χρήστη των ποµποδεκτών και κατά συνέπεια δεν µπορούν να αποδο-
θούν ευθύνες όπου και όταν χρειαστεί. 

• Απαιτείται αυστηρά πειθαρχηµένη χρήση του δικτύου από ειδικά ενη-
µερωµένο γι’ αυτό το σκοπό προσωπικό, δεδοµένου ότι όταν εκπέµπε-
ται σήµα από µια συσκευή, αποκλείεται η ταυτόχρονη εκποµπή από τις 
άλλες συσκευές. 

• Αδυναµία επικοινωνίας των ποµποδεκτών που ανήκουν σε δίκτυα δι-
αφορετικής λειτουργίας. 

• Πρόσφατα αναπτύχθηκε και µπορεί να αξιοποιηθεί η κινητή τηλεφω-
νία µε φορητές συσκευές, σε περιορισµένη βέβαια, λόγω κόστους, κλί-
µακα. 

 
Συµπεράσµατα: 
 

• Τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα διαφόρων δηµοσίων και δηµοτικών υπηρε-
σιών, πρέπει να διευρύνονται τουλάχιστον στην κατάσταση έκτακτης 
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ανάγκης µε συγγενές αντικείµενο. Της παραπάνω λογικής εξαιρούνται 
οι στρατιωτικές και αστυνοµικές υπηρεσίες, δεδοµένου ότι µέσω των 
δικτύων τους µεταδίδονται και απόρρητα µηνύµατα ειδικού και όχι γε-
νικού ενδιαφέροντος. 

• Ειδικά όµως, για µια περιορισµένη περιοχή του χρησιµοποιηµένου από 
την Αστυνοµία φάσµατος συχνοτήτων, είναι δυνατόν να γίνει χρήση του 
δικτύου και από στελέχη τον ∆ήµο, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα πα-
ρουσιαστούν και µόνο για το χρονικό διάστηµα που έχουν διακοπεί οι 
τηλεφωνικές επικοινωνίες ή αυτές δεν αρκούν, γιατί απαιτείται συνεχής 
κίνηση τεχνικών και άλλων κλιµακίων στο ύπαιθρο µε έργο την άµεση 
µετακαταστροφική αποκατάσταση. Η ανάλογη εµπειρία παρόµοιας χρή-
σης του ασύρµατου δικτύου της αστυνοµίας, στην περίοδο των σεισµών 
της Καλαµάτας (Σεπτέµβριος 1986), είναι πολύ ικανοποιητική. 

• Πρέπει τα νοσοκοµεία και τα ασθενοφόρα της περιοχής ευθύνης τους 
να εξοπλιστούν µε υλικό ασύρµατων επικοινωνιών, όπου αυτό δεν έχει 
ήδη εξασφαλιστεί. 

• Σε πολλές περιπτώσεις και για µικρές απαιτήσεις σε εµβέλεια, πολλές 
υπηρεσίες µπορούν να εξυπηρετηθούν µε ποµποδέκτες απλούς (walky-
talky). Στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται χρήση αναµεταδοτών, αν και 
αυτό είναι δυνατό και η συχνότητα λειτουργίας είναι κοινή για όλους 
τους χρήστες και όλα τα δίκτυα. Το ενδεχόµενο παρεµβολών είναι αυ-
ξηµένο, αλλά καλύπτονται στοιχειώδεις  ανάγκες µε µικρό ταυτόχρονα 
κόστος. 

• Οι δηµοτικές υπηρεσίες που θεωρούν ότι είναι µεγάλης σηµασίας η επι-
κοινωνία τους µε ιδιόκτητο δίκτυο, πρέπει έγκαιρα να συντάξουν µια 
λεπτοµερή µελέτη σκοπιµότητας, που δικαιολογεί την ανάγκη τους σε 
ασύρµατες επικοινωνίες. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου συγκοινωνιών, θα λάβουν τη συχνότητα λει-
τουργίας του δικτύου τους. Μετά από αυτές τις ενέργειες θα προβούν 
στις σχετικές προµήθειες υλικού. Οι προµήθειες δεν γίνονται ποτέ πριν 
τις παραπάνω διαδικασίες, γιατί υπάρχουν προβλήµατα συµβατότητας, 
που υποβάλλουν τον ∆ήµο σε µεγάλα και άχρηστα έξοδα συµπληρωµα-
τικών προµηθειών. 

 
Ρ α δ ι ο φ ω ν ί α  
 
Γενικά 
 
Η ραδιοφωνία είναι ένα µέσο µαζικής επικοινωνίας και όχι µόνο ένα µέσο µαζικής ενηµέ-
ρωσης. Ο αποδέκτης των µηνυµάτων δεν είναι µόνο ο πληθυσµός, αλλά και οι υπεύθυνοι 
του ραδιοφωνικού σταθµού, που υποτίθεται ότι ευαισθητοποιούνται στα µηνύµατα-
ανάγκες των ακροατών. Χωρίς τέτοιους αποδέκτες-ακροατές, που καθορίζουν έµµεσα το 
ραδιοφωνικό πρόγραµµα, η ραδιοφωνία θα έµοιαζε σαν µια εφηµερίδα που στερείται τις 
πηγές των πληροφοριών. 
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Σε περιπτώσεις καταστροφών εκπληρώνονται στο έπακρο οι παραπάνω προϋποθέσεις λει-
τουργίας µιας ζωντανής ραδιοφωνίας. Άρα είναι σίγουρο εκ των προτέρων ότι το µέσο αυτό 
επικοινωνίας θα λειτουργήσει αποφασιστικά και θα κατευθύνει θετικά τον πληθυσµό, στο 
βαθµό που θα χρησιµοποιηθεί σωστά. Αντίθετα, υπερβολές στη χρήση του, µπορεί να οδη-
γήσουν στο ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Είναι σηµαντικό ότι η ρα-
διοφωνία µπορεί να λειτουργήσει και σε περιόδους γενικής διακοπής της ηλεκτροδότησης. 
 
Ιδιωτική ραδιοφωνία 
 
Ένας επίσηµος ραδιοφωνικός σταθµός (κρατικός, νοµαρχιακός, δηµοτικός, κλπ.) συγκε-
ντρώνει σε κάθε περίπτωση τις προϋποθέσεις µιας σοβαρής λειτουργίας. 
 
Αντίθετα, ένας ιδιωτικός ή ερασιτεχνικός ραδιοφωνικός σταθµός δεν συγκεντρώνει εκ πρώ-
της όψεως τις παραπάνω προϋποθέσεις και η λανθασµένη λειτουργία του µπορεί να συµ-
βάλλει στο όλο κλίµα πανικού, µε την αναµετάδοση ανυπόστατων φηµολογιών. ∆εν πρέπει 
όµως να αποκλεισθεί σαν µέσο επικοινωνίας, γιατί η αµεσότητα της λειτουργίας του και της 
σχέσης του µε τον πληθυσµό, προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τους παρακάτω λό-
γους: 
 
• Οι ιδιοκτήτες χειριστές τέτοιων ραδιοφωνικών σταθµών διακατέχονται κατά κανόνα από 
ένα λανθάνον συναίσθηµα κοινωνικής προσφοράς, γι’ αυτό το λόγο άλλωστε ασκούν αυ-
τήν τη δραστηριότητα. 

• Είναι εξαιρετικά συνεργάσιµοι σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, γιατί είναι η πρώτη 
φορά που αποκτά το απλό µέσο ψυχαγωγίας τους έντονο κοινωνικό περιεχόµενο. Αυτό 
προϋποθέτει ότι θα επιδιωχθεί η συνεργασία τους, γεγονός που σε µεγάλο βαθµό αντιστοι-
χεί µε την άρση -τουλάχιστον προσωρινά- του καθεστώτος που ενδεχόµενα απαγορεύει τη 
λειτουργία τους. 

• Η µετάδοση ίδιων ή παρόµοιων µηνυµάτων από ιδιωτικούς και κρατικούς ραδιοφωνικούς 
σταθµούς, δρα επωφελώς στον πληθυσµό, γιατί έτσι διασταυρώνονται οι πληροφορίες και 
αποτρέπεται η αµφισβήτηση του κύρους της Πολιτείας σε στιγµές πανικού και αναστάτω-
σης, που χαρακτηρίζονται από χαλάρωση των κοινωνικών δοµών και κανόνων συλλογικής 
λειτουργίας. 

• Σε περιπτώσεις που για διάφορους αντικειµενικούς λόγους δεν κατέστη δυνατό να λειτουρ-
γήσει επίσηµος τοπικός ραδιοφωνικός σταθµός, η ύπαρξη και λειτουργία ιδιωτικών στα-
θµών θα βοηθήσει αποφασιστικά στον τοµέα της ενηµέρωσης, της µετάδοσης εκκλήσεων 
για βοήθεια, κλπ.. 

 
Επίσηµη ραδιοφωνία 
 
Οι ήδη λειτουργούντες επίσηµοι ραδιοφωνικοί σταθµοί, δεν µπορούν από τη φύση τους να 
αφιερώνουν το σύνολο των µεταδόσεών τους στην καταστροφή που προξενήθηκε σε κάποιο 
σηµείο της χώρας. Άλλωστε, αν αυτό συµβεί σε µεγάλο βαθµό τις πρώτες µετά την κατα-
στροφή ώρες ή ηµέρες, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
 
Οι ανάγκες όµως του πληθυσµού στο χώρο της έκτακτης ανάγκης απαιτούν διαρκή ενηµέ-
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ρωση για µακρά διαστήµατα. Επίσης, αν θεωρηθεί ότι οι κάθε είδους εντολές δίδονται µέσω 
των άλλων µέσων επικοινωνίας, απαιτείται µέσο επικοινωνίας που ευνοεί τη µετάδοση κάθε 
είδους εκκλήσεων. Αυτό το µέσο που προϋποθέτει την ελάχιστη προϋπάρχουσα τεχνική υ-
ποδοµή, είναι η ραδιοφωνία. Με την παραπάνω λογική θεωρείται εξαιρετικά αναγκαία η 
τοποθέτηση και λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθµού των τοπικών αρχών (π.χ. ∆ήµος), 
αµέσως µετά την εκδήλωση της καταστροφής. Επειδή όµως απαιτείται η στοιχειώδης προε-
τοιµασία για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία ενός παρόµοιου σταθµού, πρέπει να έχουν 
εξασφαλιστεί τα παρακάτω: 
 

• Προµήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού υλικού. 

• Φύλαξη του υλικού σε χώρο ασφαλή, κυρίως από πτώση οικοδοµικών 
υλικών. 

• Πρόβλεψη του χώρου λειτουργίας του σταθµού σε κτίριο και στο ύπαι-
θρο και εκτέλεση στοιχειωδών έργων υποδοµής και υποδοχής του 
σταθµού. 

• Πρόβλεψη λειτουργίας του σταθµού σε περίπτωση διακοπής του ρεύµα-
τος. 

• Ορισµός της οµάδας χειριστών και παρουσιαστών του σταθµού. 

• Προµελέτη και δοκιµή λειτουργίας και εµβέλειας του σταθµού, σε 
συνδυασµό µε τη γεωµορφολογική εικόνα της περιοχής. 

• Πρόβλεψη της συχνότητας µετάδοσης, σε συνεργασία µε την αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

• Προετοιµασία σεναρίων λειτουργίας του σταθµού. 

• Προκαθορισµός του πλαισίου και των δεοντολογικών κανόνων λει-
τουργίας του σταθµού. 

 
Σηµείωση: Όπως και στην περίπτωση των ασύρµατων ποµποδεκτών, οι προµήθειες της υλι-
κοτεχνικής ραδιοφωνικής υποδοµής θα γίνουν µετά την παροχή της κατάλληλης συχνότητας 
από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, γιατί µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα συµβατότητας 
που θα απαιτήσουν νέες προµήθειες και θα προκαλέσουν άσκοπες σπατάλες του δηµοσίου. 
 
Σ υ σ τ ή µ α τ α  τ η λ ε ε ι δ ο π ο ί η σ η ς  
 
Τα συστήµατα τηλεειδοποίησης χρησιµοποιούνται ευρέως σε νοσοκοµειακούς και εργοστα-
σιακούς χώρους. Η εµβέλεια ενός δικτύου τηλεειδοποίησης είναι συνήθως περιορισµένη στα 
πλαίσια του εργασιακού χώρου που αφορά. Πρόσφατα όµως το σύστηµα τηλεειδοποίησης 
άρχισε να επεκτείνεται, µε ευθύνη του ΟΤΕ, σε ολόκληρη τη χώρα µε πολύ καλές προϋπο-
θέσεις αποτελεσµατικότητας και εµβέλειας. Η κάθε συσκευή τηλεειδοποίησης έχει εύχρηστο 
µικρό µέγεθος και τροφοδοτείται από απλά ηλεκτρικά στοιχεία (µπαταρίες). Ο κάτοχος της 
συσκευής ειδοποιείται µε χαρακτηριστικό βόµβο, σε οποιοδήποτε µέρος της χώρας και αν 
βρίσκεται (προς το παρόν αυτό ισχύει µόνο για την περιοχή της Αττικής, αλλά σύντοµα θα 
καλυφθούν και ευρύτερες περιοχές). Σε κάθε συσκευή αντιστοιχεί ένας απλός τηλεφωνικός 
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θάλαµος. Ο αναζητών τον κάτοχο µπορεί να σχηµατίσει αυτόν τον αριθµό σε οποιαδήποτε 
κοινή τηλεφωνική συσκευή του δικτύου του ΟΤΕ. Μετά την πάροδο λίγων δευτερολέπτων 
θα ηχήσει η συσκευή τηλεειδοποίησης και ο κάτοχος θα επικοινωνήσει µε κάθε πρόσφορο 
µέσο µε τον καλούντα. 
 
Συµπέρασµα:  Τα στελέχη υπηρεσιών των δηµοτικών Υπηρεσιών που εµπλέκονται στην 
αντιµετώπιση των καταστροφών, µπορούν να εφοδιαστούν µε συσκευές τηλεειδοποίησης 
του ΟΤΕ, ώστε να είναι εξασφαλισµένη η ταχύτατη επικοινωνία τους µε επιχειρησιακό κέ-
ντρο, σε περιπτώσεις που κριθεί αυτό απαραίτητο. 
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