
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 

ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ 

Προϊστάμενη Τμήματος 

 Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψη 

 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 



Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση σεισμού  – Αρμοδιότητες 

 Διαμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας μετά τον 
Καλλικράτη 

 Τι είχαμε και τι έχουμε 

 Πώς κατανέμονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες 

 

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Γενικό Σχέδιο ΠΠ 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 

 

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός σε περίπτωση σεισμού 

 



Θεσμικό Πλαίσιο  
Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα  

 N.1349/1983, Σύσταση του ΟΑΣΠ 

 Ν. 2344/1995, ΦΕΚ 212/τΑ΄/11-10-1995 «Οργάνωση πολιτικής 
προστασίας και άλλες διατάξεις» 

 

 Ν. 3013/2002, ΦΕΚ 102/τΑ΄/1-5-2002 «Περί αναβάθμισης της 
Πολιτικής Προστασίας»  

 

 ΥΑ 1299/2003,  ΦΕΚ 423/τΒ΄/10-4-2003 - Περί έγκρισης του 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 

 

 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»  
 



Πολιτική Προστασία - Ν.3013/2002 

Επαναπροσδιορίστηκαν 

 ο σκοπός της Πολιτικής Προστασίας,  

 οι έννοιες και οι ορισμοί Πολιτικής Προστασίας,  

 το Δυναμικό και τα Μέσα Πολιτικής Προστασίας  

 τα Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικής 
Προστασίας και οι αρμοδιότητές τους σε Κεντρικό 
και Αποκεντρωμένο επίπεδο 



Ν.3852/2010 - Καλλικράτης 

 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» - η νέα διοικητική δομή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
επέφερε σημαντικές μεταβολές στο τοπίο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα 
δημιούργησε νέα δεδομένα στον τομέα της 
Πολιτικής Προστασίας 



Τα διοικητικά επίπεδα της δομής της 
Ελλάδας 

 Κεντρική κρατική διοίκηση  
 (κυβερνητικά υπουργεία και κεντρικές δημόσιες 

υπηρεσίες) 
 
 Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση (αποκεντρωμένες 

διοικήσεις)  
 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 (περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, δήμοι) 

 Α΄ βαθμού (δήμοι)  
 Β΄ βαθμού (περιφερειακές αυτοδιοικήσεις) 



Διαπίστωση… 

 Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει να αποτελεί, ίσως 
και σε μεγαλύτερο βαθμό με την εφαρμογή του 
Καλλικράτη, αρμοδιότητα κατά βάση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

 



Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

 δεν αποτελεί θεσμό αυτοδιοίκησης, αφού ο 
επικεφαλής γενικός γραμματέας διορίζεται από 
την κυβέρνηση και συγκεντρώνει όλες τις 
αποφασιστικές αρμοδιότητες 

 το Συμβούλιό της, στο οποίο συμμετέχουν οι 
οικείοι περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των 
τοπικών ενώσεων δήμων, έχει κυρίως 
συμβουλευτικό χαρακτήρα 



Περιφέρειες –  
αρμοδιότητες θεσμικό πλαίσιο 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Άρθρο 186 
«Αρμοδιότητες Περιφερειών» του Καλλικράτη 

 Θ. Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής 
Μέριμνας 

 …οι οποίες αναφέρονται ως αρμοδιότητες των 
Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας 
(Άρθρα 29-31 στα ΠΔ των Οργανισμών, ανά 
περίπτωση Περιφέρειας)  

  



Περιφέρειες –  
αρμοδιότητες θεσμικό πλαίσιο 

 Άρθρο 174 του Ν.3852/2010, στις αρμοδιότητες 
της συγκροτούμενης σύμφωνα με το άρθρο 173 
εκτελεστικής επιτροπής περιλαμβάνεται: 

 ι) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε 
εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

  



Περιφέρειες –  
αρμοδιότητες θεσμικό πλαίσιο 

 οι κύριες αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ασκούνται από 
τον εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη (άρθρο 160), ο 
οποίος μάλιστα προεδρεύει του 
πρωτοεμφανιζόμενου «Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας» (Σ.Ο.Π.Π.) της 
Περιφερειακής Ενότητας 



Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)  

 για τη σύσταση και λειτουργία του ΣΟΠΠ της 
περιφερειακής ενότητας 
 Πρόεδρος είναι ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης της 

περιφερειακής ενότητας (άρθρο 160 του Ν.3852/2010) 
 ο Πρ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας 

 ο Πρ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας - Πρ. 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης 

 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του 
ΣΟΠΠ της περιφερειακής ενότητας λαμβάνουν μέρος κατά 
περίπτωση και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών και φορέων της 
Περιφέρειας 

Έγγραφο της ΓΓΠΠ με Αριθ. Πρωτ. ΓΓ3/13-01-11 



Συντονιστική Μητροπολιτική Επιτροπή 
Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας 

 5μελής συντονιστική μητροπολιτική επιτροπή επίβλεψης , 
προετοιμασίας, ελέγχου και συντονισμού των δράσεων  Πολιτικής 
Προστασίας και Ασφάλειας (Αρ. 210, 212/Ν. 3852/2010, αρ. 
5/2011 Αποφ. Περιφ. Συμβουλίου Αττικής) 

 Επεξεργάζονται τα σχέδια και προγράμματα δράσης, 
ενημερώνουν και εισηγούνται στο περιφερειακό συμβούλιο τη 
λήψη αναγκαίων μέτρων 

 Κύριες Αρμοδιότητες:  

 Η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

 Η συγκρότηση και λειτουργία Συντονιστικού Μητροπολιτικού 
Οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

 Η διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας. 



Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμοι 
…σύμφωνα με το άρθρο 97 

 η αρμόδια για το σχεδιασμό Υπηρεσιακή Μονάδα 
σε επίπεδο Δήμου («Περιβάλλοντος- Πολιτικής 
Προστασίας») θα πρέπει να συγκροτηθεί, μέχρι τις 
31.12.2012 



Εκτελεστική επιτροπή Δήμων 

 (Άρθρο 63, Αρμοδιότητες) ανήκει και:  

 «θ. εισήγηση των σχεδίων αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε 
εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της 
περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη» 

 



Λειτουργία Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 

 τους ΟΤΑ Α΄ (Δήμους) που έχουν προκύψει μετά 
την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3β 
του Ν.3013/2002 σχετικά με την σύσταση του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) 

 σε περιπτώσεις που συμπίπτει η χωρική 
αρμοδιότητα ενός Δήμου και μιας Περιφερειακής 
Ενότητας, πραγματοποιούνται ξεχωριστά το Σ.Τ.Ο. 
Όργανο του Δήμου και το Σ.Ο.Π.Π. της 
Περιφερειακής Ενότητας  

 
Έγγραφο της ΓΓΠΠ με Αριθ. Πρωτ. ΓΓ3/13-01-11 



Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων 

 Έπειτα από εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας – με θέματα δασικές 
πυρκαγιές, απολογισμός αντιπυρικής περιόδου, 
πλημμύρες, μέτρα αντιμετώπισης χιονοπτώσεων-
παγετού 

 1 φορά ανά έτος – σύγκληση Συντονιστικών 
Οργάνων με θέμα: «Σχεδιασμός Δράσεων και 
Μέτρων Πρόληψης – Ετοιμότητας για σεισμό» - 
Έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. με αρ. πρωτ. 198/20-01-12  



Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων 

 Αμέσως μετά από καταστροφικό σεισμό, καθώς 
και κατά τη διάρκεια του έργου της απόκρισης και 
της βραχείας αποκατάστασης των ζημιών, τόσο το 
ΣΤΟ όσο και το ΣΟΠΠ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 
με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με 
τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, 
αναπληρωτές τους. 



Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης 

 Είναι μια διαρκής κυκλική διεργασία που 
συνίσταται: 

 Στη σύνταξη σχεδίων 

 Στην εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκονται 
στην εφαρμογή των σχεδίων 

 Στις ασκήσεις για την δοκιμασία και τον έλεγχο των 
σχεδίων και την εξάσκηση του προσωπικού  

 Στην αναθεώρηση/επικαιροποίση των σχεδίων 



Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης 

Διαχείριση 
Καταστροφής 

Ετοιμότητα Πρόληψη 

Αποκατάσταση  Απόκριση 



Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 
«Ξενοκράτης» - ανά καταστροφή 

 Αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού για την σύνταξη σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης  

 στα τρία διοικητικά επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) 

 στις τέσσερις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος πολιτικής προστασίας 
[συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, αντιμετώπιση (κινητοποίηση - 
επέμβαση), βραχεία αποκατάσταση] & 

 στα τρία επίπεδα διοίκησης, ελέγχου & συντονισμού (πολιτικό - στρατηγικό, 
επιχειρησιακό, τακτικό) 

 Περιλαμβάνουν επίσης, τις απαραίτητες δράσεις για την: 

 διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  

 υποστήριξη του σχεδίου (εκπαίδευση, ασκήσεις, αναθεώρηση) 



Φάσεις κινητοποίησης Πολιτικής 
Προστασίας 

 Φάση 1η: Συνήθης ετοιμότητα  

 Φάση 2η: Αυξημένη ετοιμότητα 

 Φάση 3η: Αντιμετώπιση (Άμεση Κινητοποίηση – 
Επέμβαση) 

 Φάση 4η: Βραχεία Αποκατάσταση (Αποκατάσταση 
– Αρωγή) 

 



Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης 

Διαχείριση 
Καταστροφής 

Ετοιμότητα Πρόληψη 

Αποκατάσταση  Απόκριση 



Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 
«Ξενοκράτης» - ανά καταστροφή 

 Αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού για την σύνταξη σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης  

 στα τρία διοικητικά επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) 

 στις τέσσερις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος πολιτικής προστασίας 
[συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, αντιμετώπιση (κινητοποίηση - 
επέμβαση), βραχεία αποκατάσταση] & 

 στα τρία επίπεδα διοίκησης, ελέγχου & συντονισμού (πολιτικό - στρατηγικό, 
επιχειρησιακό, τακτικό) 

 Περιλαμβάνουν επίσης, τις απαραίτητες δράσεις για την: 

 διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  

 υποστήριξη του σχεδίου (εκπαίδευση, ασκήσεις, αναθεώρηση) 



Δράσεις ανά φάση κινητοποίησης ΠΠ 
 

 

Συνήθης Ετοιμότητα 
Επικαιροποίηση Σχεδίου 

Σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας-Ενεργειών 

Έλεγχος Συστήματος Επικοινωνιών 

Καταγραφή Πόρων 

Σύγκλιση Συλλογικών Οργάνων 

Ενημέρωση Κοινού - Ασκήσεις 

Εξασφάλιση Οικονομικών Πόρων 

Τήρηση Αρχείου Εθελοντικών Οργανώσεων 

 

 

 

 

Αυξημένη Ετοιμότητα 
Εφαρμογή αποφάσεων ΣΝΟ 

Σύγκλιση συλλογικών οργάνων  

Λήψη Πρόσθετων προληπτικών μέτρων 

Ετοιμότητα Επιχειρησιακά Διαθέσιμων Πόρων 

Ενημέρωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού που εκτιμάται ότι 
κινδυνεύουν 

Ενημέρωση των Φορέων που ασκούν Υ.Ρ 

 

   Αντιμετώπιση 
Συλλογή  πληροφοριών για το μέγεθος ένταση και 
έκταση της καταστροφής  

Εκτίμηση της κατάστασης 

Εισήγηση μέτρων από τα Αποκεντ. Όργανα Π.Π 

Λήψη αποφάσεων από τα Αποκεντ. Όργανα Π.Π 

Κινητοποίηση πόρων 

Συντονισμό δράσεων για την προστασία πολιτών  
( πχ. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών) 

 

  

Βραχεία Αποκατάσταση 

Πρώτη Καταγραφή ζημιών 

Άμεση αρωγή στους πληγέντες  

Αποκατάσταση καθημερινής λειτουργίας (πχ. 
άρση καταπτώσεων για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας) 

Αποστολή στοιχείων καταστροφής στη ΓΓΠΠ για 
τη σύνταξη Φ.Κ 

 

 

 

4 Φάσεις 



Σχέδιο «Ξενοκράτης»  

Γενικό Σχέδιο: «Ξενοκράτης»  
ανά καταστροφή 

Παράρτημα για ειδίκευση του  
Ανθρώπινου Δυναμικού και των Πόρων  

Παραρτήματα όπου περιγράφονται η 
εμπλοκή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Περιφέρειας και Δήμου 

 Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων και των 
αναπληρωτών με στοιχεία επικοινωνίας 

 Κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο 
φορέας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού, κτλ)  

 Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς και άλλους 
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση 
του έργου τους 



Παράρτημα για την ειδίκευση του  
Δυναμικού και των Πόρων 

 Συντάσσεται με ευθύνη: 
 Της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης και εγκρίνεται από το Γενικό 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 Της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας – υποβάλλεται στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της Περιφέρειας προκειμένου να εγκριθεί 
από τον Περιφερειάρχη (αρθ. 173 & 174, Ν.3852/10) 

 Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου -
υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 
προκειμένου να εγκριθεί από τον Δήμαρχο (αρ. 62 & 
63, Ν.3852/10) 

Δεν απαιτείται η έγκριση  
από το Γενικό Γραμματέα  
Πολιτικής Προστασίας! 



Παράρτημα για την ειδίκευση του  
Δυναμικού και των Πόρων 

 Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα ζητήσουν 
εγγράφως αντίγραφο των Παραρτημάτων 
εξειδίκευσης προκειμένου να γνωρίζουν το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων 
που μπορούν να διατεθούν σε επίπεδο 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΥΑ 1299/2003, σελ. 
5822, παρ. 6, πρώην Περιφέρειες) 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΣΕΙΣΜΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ 

Προϊστάμενη Τμήματος 

 Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψη 

 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό 

 Ειδικά θέματα που αφορούν το σχεδιασμό σε 
περίπτωση Σεισμού 

 «Σχεδιασμός Δράσεων και Μέτρων Πρόληψης – 
Ετοιμότητας για σεισμό» - Έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. με αρ. 
πρωτ. 198/20-01-12  

 Βασικές δράσεις και μέτρα πρόληψης – ετοιμότητας  

 Ρόλοι και αρμοδιότητες φορέων - υπηρεσιών 
 



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
 σε περίπτωση Σεισμού 

 Μέτρα και δράσεις πρόληψης - ετοιμότητας 

 Εφαρμογή κτηριοδομικών κανονισμών 

 Ενημέρωση – εκπαίδευση πληθυσμού 

 Προσδιορισμός και έλεγχος των χώρων καταφυγής - 
καταυλισμών 

 Άμεση και Προσωρινή στέγαση πληγέντων 

 Διενέργεια Εκπαιδεύσεων – Ενημερώσεων και 
Ασκήσεων επί των σχεδίων 

 



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
σε περίπτωση Σεισμού 

 Στάδια επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών από ένα σεισμό 

 



Εξασφάλιση ανθεκτικών δομημάτων 
έναντι σεισμού 

 Εφαρμογή Κτιριοδομικών Κανονισμών 

 Κανονισμοί δόμησης νέων κτισμάτων (ΕΑΚ-2000, ΓΟΚ, 
Ευρωκώδικες) 

 Κανονισμοί Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 

 Προσεισμικός Έλεγχος κτιρίων  



 Ενημέρωση και εκπαίδευση  
σε θέματα αντισεισμικής προστασίας 

 Αρμόδιος Φορέας - Οργανισμός Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 

 Η ΓΓΠΠ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ – εκδίδει 
έντυπο σχετικό υλικό και οδηγίες προς τους 
πολίτες 



Προσδιορισμός και έλεγχος των χώρων 
καταφυγής - καταυλισμών 

 Εκ των προτέρων προσδιορισμός και έλεγχος των 
χώρων καταφυγής των πολιτών καθώς και  των 
χώρων καταυλισμών μετά από σεισμό, βάσει του 
αντίστοιχου σχεδιασμού (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 
423/τΑ΄/2003) 

 Προσδιορισμός ασφαλούς εκκένωσης και 
μετακίνησης πληθυσμού στους 
προκαθορισμένους χώρους 

 



Επιλογή και χωροθέτηση οργανωμένων 
χώρων άμεσης  στέγασης 



Υλικά και μέσα – επείγουσα στέγαση  

 Προμήθεια και διάθεση σκηνικού υλικού και 
κλινοσκεπασμάτων – Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγύης (ΥΥΚΑ) – Π.Δ. 972, ΦΕΚ 
265/τΑ’/1966, Π.Δ. 93, ΦΕΚ 39/τΑ’/1993 

 10 αποθηκευτικά κέντρα (Αθήνα- κεντρική αποθήκη, 
Θεσ/νίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Αχαΐα, 
Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Ρόδο) 

 Παραλαβή, εναποθήκευση, διακίνηση και 
εφοδιασμό της κεντρικής αποθήκης - Γενική Δ/νση 
Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και 
Αλληλεγύης (ΥΥΚΑ) 



Υλικά και μέσα – επείγουσα στέγαση  

 Συσκευασία, αποστολή υλικών και εξασφάλιση 
των μέσων αποστολής τους στις Γενικές Δ/νσεις 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 
Περιφερειών και στις αντίστοιχες Δ/νσεις των 
Περιφ. Ενοτήτων της χώρας - Γενική Δ/νση 
Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, 
Δ/νση Προμηθειών (ΥΥΚΑ) 

 Η τήρηση των υλικών – Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφ. Ενοτήτων 



Υλικά και μέσα – προσωρινή στέγαση  

 Θέματα που αφορούν στη στέγαση πληγέντων 
(μέριμνα για προμήθεια, μεταφορά, διαχείριση, 
συντήρηση, κτλ. λυόμενων οικίσκων) – Υπηρεσία 
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) – Υπουργείο 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) 

 Επείγουσα και μόνιμη στέγαση πληγέντων από 
σεισμούς με κατασκευή οικιών συμβατικής 
κατασκευής ή προκατασκευασμένων οικιών– 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ), 
ΥΠΟΜΕΔΙ 



Ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού 

Με την διεξαγωγή ασκήσεων επιτυγχάνεται:  

 η δοκιμασία και ο έλεγχος πληρότητας των σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης και της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων 

 η αναγνώριση κενών ή επικαλύψεων στους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων 

 η βελτίωση του συντονισμού, των επικοινωνιών και της 
διαχείρισης πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

 ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαραίτητων πόρων 
(ανθρώπινων και υλικών) 

 η εκπαίδευση και εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες 
αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών του σεισμού 

 



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
σε περίπτωση Σεισμού 

 Στάδια επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών από ένα σεισμό 

 



Στάδια επιχειρήσεων για την 
αντιμετώπιση συνεπειών από σεισμό 

 Αρχική αναγγελία / Ειδοποίηση Σεισμού  
 Αρχική εκτίμηση κατάστασης συνεπειών – Επίσημη 

ανακοίνωση χαρακτηριστικών σεισμικού φαινομένου  
 Κινητοποίηση δυνάμεων – Εμπλοκή Φορέων 
 Επιχείρηση Έρευνας, Διάσωσης  
 Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων  
 Περίθαλψη – Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων  
 Μετασεισμικός έλεγχος κτηρίων και υποδομών  
 Συνολική αποτίμηση ζημιών  
 Αποκατάσταση - Αποκλιμάκωση  



Κινητοποίηση δυνάμεων – 
Εμπλοκή Φορέων 

 ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων – ανάλογα με την έκταση και 
ένταση της καταστροφής  

 



Κατηγορίες Καταστροφής 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

Τοπική μικρής έντασης Της οικείας Περιφ. Ενότ.  Αντιπεριφερειάρχης * 

Τοπική μεγάλης έντασης Και από άλλους Δήμους, 
Περιφέρειες, Αποκ. Διοικήσεις 
ή/και Κεντρικές Υπηρεσίες και 
Φορείς 

Γεν. Γραμματέας Π.Π. 
Κ.Σ.Ο.Π.Π. 

Περιφερειακή μικρής έντασης 
 

Της οικείας Περιφέρειας Περιφερειάρχης 

Περιφερειακή μεγάλης 
έντασης 
 

Και από άλλες Περιφέρειες ή 
Αποκ. Διοικήσεις ή/και 
Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς 

Γεν. Γραμματέας Π.Π. 
Κ.Σ.Ο.Π.Π. 

Γενική: Εκτείνεται σε 
περισσότερες από τρεις 
Περιφέρειες 

Και από άλλες Αποκ. Διοικήσεις 
ή/και Κεντρικές Υπηρεσίες και 
Φορείς – EU* 

Γεν. Γραμματέας Π.Π. 
Κ.Σ.Ο.Π.Π. 

autoprostasia_neo.ppt
autoprostasia_neo.ppt


Κατηγορίες Καταστροφής 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ    
 

Τοπική μεγάλης έντασης Και από άλλους Δήμους, 
Περιφέρειες, Αποκ. Διοικήσεις 
ή/και Κεντρικές Υπηρεσίες και 
Φορείς 

Γενικός Γραμματέας της οικείας 
Αποκεντρωμένης κατόπιν 
συνεννόησης με το Γεν. 
Γραμματέας Π.Π. 

Περιφερειακή μεγάλης έντασης 
 

Και από άλλες Περιφέρειες ή 
Αποκ. Διοικήσεις ή/και Κεντρικές 
Υπηρεσίες και Φορείς 

Γενικός Γραμματέας της οικείας 
Αποκεντρωμένης κατόπιν 
συνεννόησης με το Γεν. 
Γραμματέας Π.Π. 



Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων  

Οι Δήμοι κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους:  

 για την ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των 
συγκεντρωμένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους και 
καταγραφή των αναγκών τους  

 για την ενημέρωση των πολιτών που δεν βρίσκονται σε 
ασφαλείς υπαίθριους χώρους και κατεύθυνσή τους προς 
τους πλησιέστερους χώρους καταφυγής 

 για έλεγχο και εξασφάλιση λειτουργίας των βασικών 
δικτύων υποδομής στους χώρους καταφυγής 

 για την κατά περίπτωση διάθεση πόσιμου ύδατος, η 
δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύματος καθώς και 
εγκατάσταση χημικών τουαλετών  



Μετασεισμικός έλεγχος 
 κτηρίων και υποδομών  

 Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.)  

 τη συγκρότηση επιτροπών πρωτοβάθμιών και 
δευτεροβάθμιων ελέγχων κτηρίων μετά το σεισμό,  

 τον έλεγχο (αυτοψίες) και καταγραφή των πληγέντων 
κτηρίων,  

 την άρση των διαπιστωμένων επικινδυνοτήτων  

 Το έργο της ΥΑΣ δύναται να υποστηριχτεί από τις 
Αποκεντρωμένες, τις Περιφέρειες (Περιφερειακές 
ενότητες) και τους Δήμους με τη διάθεση προσωπικού 
στη συγκρότηση των επιτροπών ελέγχου κτηρίων και 
για την άρση των διαπιστωμένων επικινδυνοτήτων  



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 

ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ 
Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης 

Ανάγκης – Πρόληψη Ο.Α.Σ.Π. 

 
cgountro@oasp.gr  

 
info@oasp.gr  

τηλ. 210 6728000 
Fax. 210 6779561 
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