
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 

ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ 

Προϊστάμενη Τμήματος 

 Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψη 

 

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

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 



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»  
 



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 

 από τον εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη ασκούνται 
οι κύριες αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (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) 



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):  

 «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 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας – με θέματα εποχιακού 
σχεδιασμού (δασικές πυρκαγιές, 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. 198/20-01-2012  



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 αναπληρωτές τους. 



Σχεδιασμός Διαχείρισης 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 Διαχείρισης Έκτακτων 
Αναγκών 

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) 



Σχέδιο «Ξενοκράτης»  

Γενικό Σχέδιο: «Ξενοκράτης»  
ανά καταστροφή 

Ειδικό 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 

ΥΠΠΟ - ΓΓΠΠ 



Ειδικό 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! 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για 
ΣΕΙΣΜΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό 

 Διαδικασία που προσδιορίζεται: 

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

 «Σχεδιασμός και  δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών 
φαινομένων» - Έγγραφο Γ.Γ.Π.Π. με αρ. πρωτ. 2450/09-
04-12 

 Βασικές δράσεις και μέτρα πρόληψης – ετοιμότητας  

 Ρόλοι και αρμοδιότητες φορέων - υπηρεσιών 
 



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό 

 Μέτρα και δράσεις πρόληψης – ετοιμότητας 

ΜΕΤΡΑ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ - 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Διενέργεια 
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ σε 
κτίρια δημόσια 

και κοινωφελούς 
χρήσης 

Προσδιορισμός 
και έλεγχος ΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ & 

ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ 

Άμεση και 
Προσωρινή 

ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Διενέργεια 
Εκπαιδεύσεων – 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 



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  

 η συνεργασία 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 για Σεισμό 

 Στάδια επιχειρήσεων – κινητοποίηση 
μηχανισμού για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών από σεισμό 

 



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό 

 Στάδια επιχειρήσεων – κινητοποίηση μηχανισμού για την 
αντιμετώπιση συνεπειών από σεισμό 

 

 

Αρχική 
Αναγγελία – 
Ειδοποίηση 

Σεισμού 

Αρχική 
εκτίμηση 

κατάστασης 
συνεπειών – 

Επίσημη 
ανακοίνωση 
του σεισμού 

Κινητοποίηση 
δυνάμεων – 

Εμπλοκή 
Φορέων 

Επιχειρήσεις 
Έρευνας 

Διάσωσης σε 
αστικό 

περιβάλλον 

Έλεγχος – 
Καταστολή 

Επαγόμενων 
Φαινομένων  

Μετασεισμικός 
Έλεγχος 

κτηρίων – 
υποδομών 

Συνολική 
Αποτίμηση 

ζημιών  

Αποκατάσταση 
- 

Αποκλιμάκωση 

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Ο.Α.Σ.Π.  

Κ.Ε.Π.Π. -  

ΕΛ.ΑΣ.  

Π.Σ. 

Υ.Α.Σ. 

Π.Σ. – Τ.Α. 



Κινητοποίηση δυνάμεων – 
Εμπλοκή Φορέων 

 ο συντονισμός - διάθεση 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. / Γεν. Γραμματέας της 
οικείας Αποκ. κατόπιν συνεννόησης με 
το Γεν. Γραμματέας 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. /  Γεν.Γ ραμματέας της 
οικείας Αποκ. κατόπιν συνεννόησης με 
το Γεν. Γραμματέας Π.Π. 

autoprostasia_neo.ppt
autoprostasia_neo.ppt


Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό 

 Στάδια επιχειρήσεων – κινητοποίηση μηχανισμού για την 
αντιμετώπιση συνεπειών από σεισμό 

 

 

Αρχική 
Αναγγελία – 
Ειδοποίηση 

Σεισμού 

Αρχική εκτίμηση 
κατάστασης 
συνεπειών – 

Επίσημη 
ανακοίνωση του 

σεισμού 

Κινητοποίηση 
δυνάμεων – 

Εμπλοκή 
Φορέων 

Επιχειρήσεις 
Έρευνας 

Διάσωσης σε 
αστικό 

περιβάλλον 

Έλεγχος – 
Καταστολή 

Επαγόμενων 
Φαινομένων  

Μετασεισμικός 
Έλεγχος κτηρίων 

– υποδομών 

Συνολική 
Αποτίμηση 

ζημιών  

Αποκατάσταση - 
Αποκλιμάκωση 

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Ο.Α.Σ.Π.  

Κ.Ε.Π.Π. -  

ΕΛ.ΑΣ.  

Π.Σ. 

Υ.Α.Σ. 

Π.Σ. – Τ.Α. 



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  



Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό 

 Στάδια επιχειρήσεων – κινητοποίηση μηχανισμού για την 
αντιμετώπιση συνεπειών από σεισμό 

 

 

Αρχική 
Αναγγελία – 
Ειδοποίηση 

Σεισμού 

Αρχική εκτίμηση 
κατάστασης 
συνεπειών – 

Επίσημη 
ανακοίνωση του 

σεισμού 

Κινητοποίηση 
δυνάμεων – 

Εμπλοκή 
Φορέων 

Επιχειρήσεις 
Έρευνας 

Διάσωσης σε 
αστικό 

περιβάλλον 

Έλεγχος – 
Καταστολή 

Επαγόμενων 
Φαινομένων  

Μετασεισμικός 
Έλεγχος κτηρίων 

– υποδομών 

Συνολική 
Αποτίμηση 

ζημιών  

Αποκατάσταση - 
Αποκλιμάκωση 

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Ο.Α.Σ.Π.  

Κ.Ε.Π.Π. -  

ΕΛ.ΑΣ.  

Π.Σ. 

Υ.Α.Σ. 

Π.Σ. – Τ.Α. 



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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