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ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 



ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ - ΟΡΙΜΟΙ  

 Ση είλαη καηαζηποθή; 

 Δίλαη θάζε ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο θπζηθό 

θαηλόκελν ή ηερλνινγηθό ζπκβάλ ζην ρεξζαίν, ζαιάζζην 

θαη ελαέξην ρώξν, ην νπνίν πξνθαιεί εκηεηαμένερ 

δπζκελείο επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν, θαζώο θαη ζην 

αλζξσπνγελέο ή θπζηθό πεξηβάιινλ (Y.A 1299/2003) 

  

 Δίλαη ε ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

θνηλόηεηαο ή κηαο θνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαο 

εθηεηακέλεο αλζξώπηλεο, πιηθέο, νηθνλνκηθέο ή 

πεξηβαιινληηθέο απώιεηεο θαη επηπηώζεηο, νη νπνίεο 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο πιεγείζαο θνηλόηεηαο λα 

αλαθάκςεη ρξεζηκνπνηώληαο ίδηα κέζα (ISDR, 2009) 



ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ- ΟΡΙΜΟΙ  

 Πόζν επεξεάδνπλ νη θαηαζηξνθέο ηνλ 
άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ; Δμαξηάηαη 
από ηελ: 

 Ένηαζη ηεο θαηαζηξνθήο – Έκηαζη  

 θαζνξίδεηαη από ην κέγεζνο ησλ απσιεηώλ ή δεκηώλ 
πνπ αθνξνύλ ζηε δσή, ζηελ πγεία θαη ζηελ πεξηνπζία 
ησλ πνιηηώλ, ζηα αγαζά θαη ζηηο παξαγσγηθέο πεγέο 
θαη ζηηο ππνδνκέο 

 π.χ. ένας καταστρουικός σεισμός έχει μεγαλύτερη 
ένταση στην επικεντρική περιοχή 

 

 Σπυηόηηηα (πιεζπζκνύ θαη δνκώλ) 

 ηξσηόηεηα κεγάιε    κεγάιεο απώιεηεο, δεκηέο 

 



ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ- ΟΡΙΜΟΙ  

Γιακινδύνεςζη (RISK) =  

Δπικινδςνόηηηα (Hazard) * Σπυηόηηηα 

Δπικινδςνόηηηα - (HAZARD) 
- Η πηζαλόηεηα εθδήισζεο ελόο 

θπζηθνύ θαηλνκέλνπ ή 
ηερλνινγηθνύ ζπκβάληνο ή 

άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

 

 

Γιακινδύνεςζη (RISK) 
 κέηξν απσιεηώλ – 

ζπλεπεηώλ  

 - έλλνηα πνπ εμαξηάηαη από 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ηεο πεξηνρήο, ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θαηάζηαζεο 

 



ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ - ΟΡΙΜΟΙ 

Ση ζεκαίλεη δηαρείξηζε θαηαζηξνθήο; 

Γιασείπιζη καηαζηποθήρ/έκηακηηρ 
ανάγκηρ  

 Αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλερόκελε δηεξγαζία 
πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε 
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ (άλζξσπνη θαη κέζα) 
θαη ησλ ξόισλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο 
έθηαθηεο αλάγθεο 



ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ - ΟΡΙΜΟΙ 

Γιασείπιζη 

καηαζηποθήρ – 
έκηακηηρ 

ανάγκηρ 

Οπγάνυζη 

και 
διασείπιζη 

πόπυν 



ΚΤΚΛΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

Γιασείπιζη 
Καηαζηποθήρ 

Δηοιμόηηηα Ππόλητη 

Αποκαηάζηαζη  Απόκπιζη 



ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ - ΟΡΙΜΟΙ 

ε ηη ζηνρεύεη ε δηαρείξηζε θαηαζηξνθήο; 
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• αλζξώπηλσλ απσιεηώλ 

• ζην δνκεκέλν θαη ζην 
θπζηθό πεξηβάιινλ 

• ςπρνθνηλσληθώλ 
επηπηώζεσλ 



ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ - ΟΡΙΜΟΙ 

σεδιαζμόρ  

 Αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλερόκελε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξά : 

 

Αμηνπνίεζε ησλ 
επηρεηξεζηαθώλ 

πόξσλ 

Οξγάλσζε θαη 
δηαρείξηζε ινηπώλ 

αλζξώπηλσλ 
πόξσλ 

Αμηνπνίεζε 
Σερλνινγηθώλ & 
Δπηζηεκνληθώλ 
Δξγαιείσλ θαη 

ππνδνκώλ  



Αμ και διαρκής 
κσκλική  

διεργαζία έτει έμα 
ζαθές 

 ζημείο εκκίμηζης  
ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

 Δίλαη κηα δηαξθήο θπθιηθή δηεξγαζία 
πνπ ζπλίζηαηαη: 

 ηε ζύνηαξη ζρεδίσλ 

 ηελ εκπαίδεςζη ηνπ πξνζσπηθνύ 
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 
ζρεδίσλ 

 ηηο αζκήζειρ γηα ηελ δνθηκαζία θαη 
ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ θαη ηελ 
εμάζθεζε ηνπ πξνζσπηθνύ  

 ηελ αναθεώπηζη/επικαιποποίζη 
ησλ ζρεδίσλ 



ΥΑΡΣΗ ΔΙΜΙΚΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ 
ΔΛΛΑΓΑ, ΔΑΚ-2000 

YA Γ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003, ΦΔΚ 1154/τΒ  



ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

Δηοιμόηηηα Ππόλητη 

Αποκαηάζηαζη  Απόκπιζη 

Γιασείπιζη 
Καηαζηποθήρ 



ΘΔΜΔΛΙΩΓΔΙ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 Ο ζσεδιαζμόρ 

 Λακβάλεη ρώξα ζε πεξίνδν εξεκίαο/εηξήλεο 

 Πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ δηαθηλδπληθή πξνζέγγηζε 
(all-hazard/multi-hazard) 

 Πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ δη-ππεξεζηαθή 
ζπλεξγαζία θαη ηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

 Οθείιεη λα βαζίδεηαη ζε έγθπξε πιεξνθνξία θαη 
επηζηεκνληθή γλώζε 

 Πξέπεη λα έρεη ην θαηάιιειν κίγκα ζαθνύο 
πξόβιεςεο, απηνζρεδηαζκνύ θαη επειημίαο 

 Πξέπεη λα ζπλδέεη κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ηηο 
δξάζεηο ζε όιεο ηηο θάζεηο δηαρείξηζεο ηεο 
θαηαζηξνθήο 



ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

 σέδιο  

 ελλννύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα επηιύζνπκε 
έλα πξόβιεκα ή ζα αληηκεησπίζνπκε κία θαηάζηαζε 
πνπ ζα πξνθύςεη ζην κέιινλ  

 Έλα επίζεκν θείκελν ζπκπεθσλεκέλσλ ξόισλ 
αξκνδηνηήησλ, ζηξαηεγηθώλ, ζπζηεκάησλ θαη 
ξπζκίζεσλ 

 Σν ζρέδην είλαη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ 

 



ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 N.1349/1983, ύζηαζε ηνπ ΟΑΠ 

 Ν. 2344/1995, ΦΔΚ 212/ηΑ΄/11-10-1995 «Οξγάλσζε 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

 Ν. 3013/2002, ΦΔΚ 102/ηΑ΄/1-5-2002 «Πεξί 

αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο»  

 

 ΤΑ 1299/2003,  ΦΔΚ 423/ηΒ΄/10-4-2003 - Πεξί έγθξηζεο 

ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» 

 

 Ν.3852/2010, ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»  

 



ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
(Ν.3013/2002) 

Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ 

 ν ζθνπόο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,  

 νη έλλνηεο θαη νη νξηζκνί Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο,  

 ην Γπλακηθό θαη ηα Μέζα Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο 

 ηα Όξγαλα ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγήο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη νη αξκνδηόηεηέο 
ηνπο ζε Κεληξηθό θαη Απνθεληξσκέλν επίπεδν 



ΓΤΝΑΜΔΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
(Ν.3013/2002, ΑΡΘΡΟ 3) 

 ηειέρε Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο 

 Ππξνζβεζηηθό ώκα 

 Διιεληθή Αζηπλνκία  

 Ληκεληθό ώκα  

 Δζληθό Κέληξν Άκεζεο 
Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) 

 Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ 
ρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο 
(Ο.Α..Π.) 

  Εθνική Μεηεωρολογική 

Υπηρεζία (ΕΜΥ) 

 

 

 Υποσργεία 

 Περιθέρειες 

 Νομαρτιακές Ασηοδιοικήζεις 

 Δήμοι και Κοινόηηηες 

 Δημόζιες & Ιδιωηικές 

Επιτειρήζεις 

 Εθελονηικές Οργανώζεις  

 Πολίηες ηης Φώρας 

 

 



ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
(Ν.3013/2002) 

Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ 

 ν ζθνπόο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,  

 νη έλλνηεο θαη νη νξηζκνί Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο,  

 Σν Γπλακηθό θαη ηα Μέζα Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο 

 Όξγαλα ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγήο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη νη αξκνδηόηεηέο 
ηνπο ζε Κεληξηθό θαη Απνθεληξσκέλν επίπεδν 



ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (Ν.3013/2002)  

 Τα κενηρικά όργανα είναι:  

 Δισποσργική Επιηροπή Εθνικού 

Στεδιαζμού Πολιηικής 

Προζηαζίας  

 Κενηρικό Σσνηονιζηικό Όργανο 

Πολιηικής Προζηαζίας  

 Γενικός Γραμμαηέας Πολιηικής 

Προζηαζίας  

 Γενική Γραμμαηεία Πολιηικής 

Προζηαζίας (ΓΓΠΠ) 

 Επιζηημονικό Ερεσνηηικό 

Κένηρο Πολιηικής Προζηαζίας  

 Τα αποκενηρωμένα είναι: 

Γενικός Γραμμαηέας Περιθέρειας  

Διεύθσνζη Πολιηικής Προζηαζίας 
Περιθέρειας  

Νομάρτης  

Ασηοηελές Γραθείο Πολιηικής 
Προζηαζίας Νομαρτιακής 
Ασηοδιοίκηζης   

Σσνηονιζηικό Νομαρτιακό Όργανο 
(ΣΝΟ)  

Δήμαρτοι και Πρόεδροι Κοινοηήηων  

Γραθείο Πολιηικής Προζηαζίας 
Δήμοσ  

Σσνηονιζηικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) 



Ν.3852/2010 - ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ 

 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο» - ε λέα δηνηθεηηθή δνκή ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 
ζην ηνπίν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηαπηόρξνλα δεκηνύξγεζε λέα δεδνκέλα ζηνλ 
ηνκέα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 



Στεδιαζμός και 
ζηα ηρία 

διοικηηικά 
επίπεδα  ηης 

τώρας 

ΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΣΗ ΓΟΜΗ ΣΗ 
ΔΛΛΑΓΑ 

 Κεληξηθή θξαηηθή δηνίθεζε  

 (θπβεξλεηηθά ππνπξγεία θαη θεληξηθέο 
δεκόζηεο ππεξεζίεο) 

 

 Απνθεληξσκέλε Κξαηηθή Γηνίθεζε 
(απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο)  

 

 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 (πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο, δήκνη) 

 Α΄ βαζκνύ (δήκνη)  

 Β΄ βαζκνύ (πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο) 



ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
«ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» 

 Σν ΓΠΠ απνηειεί ην γεληθόηεξν πιαίζην ζρεδηαζκνύ γηα ηελ 
ζύληαμε ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο  

 ζηα ηπία διοικηηικά επίπεδα [θεληξηθό, πεξηθεξεηαθό, ηνπηθό] 

 ζηηο ηέζζεπιρ θάζειρ ηος ζςζηήμαηορ κινηηοποίηζηρ πολιηικήρ 
πποζηαζίαρ [ζπλήζεο εηνηκόηεηα, απμεκέλε εηνηκόηεηα, 
αληηκεηώπηζε (θηλεηνπνίεζε - επέκβαζε), (βξαρεία) απνθαηάζηαζε] & 

 ζηα ηπία επίπεδα διοίκηζηρ, ελέγσος & ζςνηονιζμού [πνιηηηθό - 
ζηξαηεγηθό, επηρεηξεζηαθό, ηαθηηθό] 

 

 ηα ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ 
διαζθάλιζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Φοπέα σεδίαζηρ ζε 
καηάζηαζη έκηακηηρ ανάγκηρ  

 

 δπάζειρ για ηην ςποζηήπιξη ηος ζσεδίος (εθπαίδεπζε, 
αζθήζεηο, αλαζεώξεζε) 



Στεδιαζμός ζε 
όλες ηις θάζεις 
κιμηηοποίηζης 

πολιηικής 
προζηαζίας 

Φάζε 1ε: πλήζεο εηνηκόηεηα  

Φάζε 2ε: Απμεκέλε εηνηκόηεηα 

Φάζε 3ε: Αληηκεηώπηζε (Άκεζε Κηλεηνπνίεζε – 

Δπέκβαζε) 

Φάζε 4ε: Βξαρεία Απνθαηάζηαζε 

(Απνθαηάζηαζε – Αξσγή) 

 

ΦΑΔΙ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ – ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΦΑΔΙ 



Γιασείπιζη 
Καηαζηποθήρ 

Δηοιμόηηηα Ππόλητη 

Αποκαηάζηαζη  Απόκπιζη 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 
ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 



ΠΔΡΙ ΥΔΓΙΩΝ…- ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» 

Αρμόδια Υπουργεία 

ΥΠΕΣΔΑΑ - ΓΓΠΠ 
Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης»  

ανά καταστροφή 

Σύνταξη ειδικών σχεδίων ανά καταστροφή 

Διαβίβαση του Σχεδίου «Ξενοκράτης» ανά καταστροφή 

σε Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 - Οδηγίες  

Σύνταξη δικών τους σχεδίων 

ΥΠΠΟ - ΓΓΠΠ 

Διαβίβαση του Σχεδίου «Ξενοκράτης» ανά καταστροφή 

σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις –  

Περιφέρειες και Δήμους  



ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΥΔΓΙΩΝ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΥΑ 1299/2003) 

 Δπηζεκαίλνληαη θαηά πεξίπησζε θαηλνκέλνπ, 
όρη πεξηνξηζηηθά, νη εκπιεθόκελνη ζηε 
ζρεδίαζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ 

 Οη κε ππνρξενύκελνη γηα ζρεδηαζκό, αιιά 
εκπιεθόκελνη ζηελ αληηκεηώπηζε 
θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ ζπληάζζνπλ 
κλεκόληα ελεξγεηώλ 



ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ»  
ΑΝΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

Γενικό σέδιο 
«Ξενοκπάηηρ» 

ανά καηαζηποθή 

Παπάπηημα για ειδίκεςζη ηος  
Ανθπώπινος Γςναμικού και ηυν Πόπυν  

Παξαξηήκαηα  
όπνπ πεξηγξάθνληαη ε εκπινθή 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 
Πεξηθέξεηαο θαη Γήκνπ 

 Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζύλσλ θαη ησλ 
αλαπιεξσηώλ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

 Καηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν 
θνξέαο (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνύ, θηι)  

 Μλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο 



ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ  
ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 



ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΥΗ Α! 

ΥΡΤΑ ΓΚΟΤΝΣΡΟΜΙΥΟΤ 
Γεσιόγνο, MSc 

Πξ. Σκ. ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο – Πξόιεςεο 
Ο.Α..Π. 

 
cgountro@oasp.gr 
ηηλ. 210 6728000 
Fax. 210 6779561 

mailto:cgountro@oasp.gr

