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&

1. - Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ως αρμόδιος
κεντρικός φορέας για το σχεδιασμό και την επεξεργασία της αντισεισμικής πολιτικής
της χώρας έθεσε μεταξύ άλλων ως άξονα προτεραιοτήτων του, την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας για σεισμό σε όλα τα επίπεδα διοίκησης εστιάζοντας
κυρίως σε θέματα σχεδιασμού.
2. - Στο παραπάνω πλαίσιο, σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου μας και στο
πλαίσιο της επιθυμίας μας να στηρίξουμε τις ενέργειές σας, σας ενημερώνουμε για τα
ακόλουθα:
2.1 Ο Ο.Α.Σ.Π. υλοποιεί πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του 2011, σε δύο φάσεις: Η Α’
φάση αφορούσε σε Συναντήσεις Εργασίας σε επίπεδο Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης, το οποίο ολοκληρώθηκε (Σεπτέμβριος 2011-Δεκέμβριος 2012). Η
Β’ φάση αναφέρεται σε επίπεδο Δήμων και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος του
συνολικού προγράμματος είναι η ενίσχυση των δομών (Δήμοι, Περιφέρειες) ώστε
να μπορούν να ανταπεξέλθουν με τα δικά τους μέσα, σε περίπτωση εκδήλωσης
σεισμού στην περιοχή τους.
2.2 Δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί μια σεισμικά ενεργή χώρα, είναι αναγκαίο να
υφίσταται επιχειρησιακός και επικοινωνιακός σχεδιασμός σε περίπτωση σεισμού
σε κάθε διοικητική δομή της χώρας. Τονίζεται επίσης, ότι ο σχεδιασμός είναι μια
συνεχής δυναμική διεργασία και δεν περιορίζεται στην ύπαρξη ενός
επικαιροποιημένου σχεδίου, που πιθανόν υφίσταται.
2.3 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Ο.Α.Σ.Π. συνιστά την ετήσια σύγκληση των αρμόδιων
Συντονιστικών Οργάνων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, με
εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών και με ευθύνη
των Δημάρχων αντίστοιχα, με θέμα το σεισμό, προσεισμικά, σε όλη τη χώρα.
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2.4 Η Ημερήσια Διάταξη των Συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων για Σεισμό
προτείνεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
- Διενέργεια προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια
(στάδιο υλοποίησης – ενέργειες για την ολοκλήρωσή του).
- Προσδιορισμός και έλεγχος (σε ετήσια βάση) ασφαλών χώρων καταφυγής,
καταυλισμού, μεταστέγασης κρίσιμων υπηρεσιών και υποδοχής βοήθειας.
- Καταγραφή των επιχειρησιακά έτοιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και
μέσα).
- Διενέργεια επιχειρησιακών ασκήσεων επί χάρτου ή πεδίου για Σεισμό, με τις
οποίες επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, έλεγχος υφιστάμενων
σχεδίων έκτακτης ανάγκης, εκπαίδευση εμπλεκομένων, κ.α.
- Σχεδιασμός και διαδικασίες μεταβατικής στέγασης πληγέντων (άμεση και
προσωρινή στέγαση) ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις
ιδιαιτερότητες του πληθυσμού (εμπλεκόμενοι κεντρικοί φορείς – Υπουργεία).
3. Προσεισμικά, η συμμετοχή εκπροσώπου του Ο.Α.Σ.Π. στα Συντονιστικά δεν κρίνεται
απαραίτητη, παρόλα αυτά παραμένουμε στη διάθεσή σας παρέχοντας οποιαδήποτε
περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.
4. Μετασεισμικά, η σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων και η 24ωρη λειτουργία του
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3013/2003, Αρ. 12 παρ. 3ε και Αρ. 13, παρ. 3δ. Προς
υποστήριξη των Τοπικών Αυτοδιοικητικών Αρχών, ο Ο.Α.Σ.Π. είναι πρόθυμος να
συμμετέχει με εκπροσώπους του στα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με τη
διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών από σεισμό. Σας ενημερώνουμε ότι
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ο.Α.Σ.Π., κλιμάκια άμεσης
απόκρισης θα βρίσκονται στην πληγείσα περιοχή προκειμένου να συμβάλουν με την
εμπειρία τους από ανάλογα γεγονότα.
5. Το παρόν αποστέλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρακαλούμε
για την πρωτοκόλλησή του.

Ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π.
Ε.Δ.:
Φ.Δ., Χ.Α., Φ.Π.
Δ1, Δ2, Δ2α

Νικήτας Παπαδόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμ. Γραμματείας

Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Α) Γραφεία Περιφερειαρχών
Β) Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλες οι
Περιφερειακές Ενότητες (Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών και Τμ. Πολιτικής Προστασίας)
2. Όλοι οι Δήμοι της χώρας
Α) Γραφεία Δημάρχων
Β) Οργανικές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Γραφείο Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ.
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
6. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
7. Αρχηγείο Αστυνομίας
8. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
9. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Ε.Π.Υ.)
10. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Α) Γραφεία Γενικών Γραμματέων
Β) Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας
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