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ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑ: ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Θέµα: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, καταστροφικά φαινόµενα όλο και πιο συχνά κάνουν την
εµφάνισή τους. Αυτό εντείνει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών της Πολιτικής
Προστασίας και προς αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίζονται όλα τα σύγχρονα
κράτη. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και διεθνείς οργανισµοί, οι οποίοι συστήνουν
µηχανισµούς Πολιτικής Προστασίας, και µέσω της διεθνούς συνεργασίας, επιδιώκουν
την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Στην Ελλάδα, µε τον Ν.3013/2002, επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση της Πολιτικής
Προστασίας της Χώρας. Η Υ.Α. 1299/7.4.2003, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του Ν. 3013/2002, αφορά την έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
µε την συνθηµατική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» είναι το κύριο
εργαλείο οργάνωσης του κρατικού µηχανισµού, προκειµένου να ανταποκριθεί
αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση καταστροφικών φαινοµένων.
Τόσο ο Ν.3013/2002 όσο και η Υ.Α. 1299/7.4.2003 επιφύλαξαν πολύ σηµαντικό και
ιδιαίτερα νευραλγικό ρόλο σε µια νέα υπηρεσιακή µονάδα, την Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας. Είναι αφενός, το σηµείο διασύνδεσης της ροής των
πληροφοριών όλων των εµπλεκόµενων

φορέων Πολιτικής Προστασίας

και

αφετέρου η Αρχή συντονισµού του συνόλου του συστήµατος.
Από την άλλη µεριά οι φορείς ασφάλειας της χώρας, σύµφωνα και µε τον
Ν.3013/2002,

διαδραµατίζουν βασικό

ρόλο

στην

αντιµετώπιση φυσικών

τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, καθώς διαθέτουν τις

κύριες δυνάµεις

πολιτικής προστασίας, µε οργάνωση εξειδίκευση και εξοπλισµό. Κύριοι φορείς
ασφάλειας της χώρας θεωρούνται η Ελληνική Αστυνοµία, η Πυροσβεστική
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Υπηρεσία, και το Λιµενικό Σώµα. Και τα τρία Σώµατα αλλά και η Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη.
Υπάρχει, όµως, ένα οριακό σηµείο πέρα από το οποίο, η δηµιουργία

νέων

υπηρεσιακών µονάδων, εντείνει τα προβλήµατα κατανοµής εξουσίας και εργασίας
και αποδυναµώνει τον συντονισµό, διαµορφώνοντας ένα κρατικό µηχανισµό
αναποτελεσµατικό. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε φαινόµενα επικαλύψεων
εξάπλωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και σε δυσλειτουργικά φαινόµενα.
Στην παρούσα εργασία, µέσα από την µελέτη του θεσµικού πλαισίου της πολιτικής
προστασίας, επιχειρείται η ανάλυση του συστήµατος της πολιτικής προστασίας της
χώρας µε βάση, τις θεωρίες για την διοίκηση συστηµάτων, τις διεθνείς πρακτικές και
την µελέτη περιπτώσεων. Γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι πιθανές
δυσλειτουργίες του συστήµατος, τα αίτια που τις προκαλούν και οι προοπτικές
εξέλιξης του.
ABSTRUCT
During last decades, disastrous phenomena occur increasingly. That emphasizes the
need of civil protection reinforcement. Modern States orient to this direction.
Additionally international organizations operate simultaneously by establishing civil
protection mechanisms aiming to an effective

emergency response, through the

international cooperation.

In Greece, the State attempted to reform civil protection’s framework by adopting the
law 3013/2002. The Decision of the Minister of the Interior, which was published
according to the law 3013/2002, refers to the approval of the civil protection general
planning, which its code name is “XENIKRATIS”. “XENIKRATIS” is the main
instrument for organizing the national civil protection mechanism so as to responds
effectively in cases of emergency.
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Both the law and the Decision, defined a significant and critical role for the General
Secretariat for Civil Protection, which is a new service in the public sector. General
Secretariat connects all the emergency services and facilitates information among
them. Besides, it is the coordinating authority of the civil protection system.

On the other hand, the security bodies of the country, according to the law3013/2002,
play a crucial role on dealing crisis as they are well organized, they are specialized
and they have the appropriate equipment. The main security bodies are the Police,
Fire Service and Coast Guard. All the bodies and the General Secretariat for Civil
Protection as well, are under the jurisdiction of the Ministry for the Public Order.

Nevertheless, the creation of new structures, might intensify the problems regarding
jurisdiction and job distribution, and weaken coordination, which would affect the
effectiveness of the State mechanism. This situation might lead to overlaps,
bureaucracy expansion and to malfunctions.

Studying the institutional framework of the civil protection, this paper attempts to
analyze the civil protection system on the basis of the systems’ management theories,
the international best practice and the case study. It aims to identify the malfunctions
of the system that may exist, the causes that provoke them and its development
perspectives.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καταστρεπτικά φυσικά φαινόµενα συνόδευαν την ζωή στην γη, από τη στιγµή της
δηµιουργίας της και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην διαµόρφωση της. Σήµερα, ο
πληθυσµός της γης αφενός έχει πολλαπλασιαστεί και αφετέρου έχει συγκεντρωθεί σε
τεράστια πολεοδοµικά συγκροτήµατα ενώ, ο άνθρωπος παρεµβαίνει δραµατικά στο
περιβάλλον . Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων αυξάνει όχι µόνο τον αριθµό των
κινδύνων αλλά και των επιπτώσεων που ακολουθούν την εκδήλωσή τους. Τα
σύγχρονα κράτη υιοθέτησαν πρακτικές πρόληψης και αντιµετώπισης τέτοιων
λειτουργώντας ένα σύστηµα προστασίας των πολιτών.
Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι απλά η παρουσίασή του

συστήµατος

πολιτικής προστασίας της χώρας, ο αφορισµός ή εκθειασµός του. Μέσα από µια
προσεκτική

διερεύνηση του, αναζητούνται τρόποι βελτίωσής του. Η παρούσα

εργασία, επιδιώκει να αναδείξει τα αδύνατα σηµεία του συστήµατος και να
επισηµάνει τις δυνατότητες βελτίωσης του, µέσα από την ανάλυση του θεσµικού
ρόλου των κύριων φορέων πολιτικής προστασίας της Χώρας, και

την µελέτη

συγγραµµάτων που αφορούν την διοίκηση συστηµάτων, αλλά και την µελέτη καλών
πρακτικών .
Η ιστορική εξέλιξη της πολιτικής προστασίας της Χώρας, δείχνει τα βήµατα που
έχουν γίνει µεταπολεµικά στον τοµέα αυτό. Η ανάλυση του θεσµικού πλαισίου
παρουσιάζει την προβλεπόµενη δοµή και την λειτουργία του συστήµατος. Η
παρουσίαση ανάλογων δοµών διεθνών οργανισµών στους οποίους συµµετέχει η
Ελλάδα αλλά και του συστήµατος πολιτικής προστασίας της Ιταλίας, ως
παραδείγµατος καλής πρακτικής, δείχνει τις διεθνείς τάσεις που επικρατούν στην
οργάνωση συστηµάτων πολιτικής προστασίας . Η ανάλυση της λειτουργίας του
συστήµατος, µέσα από την µελέτη περίπτωσης, και η παράθεση ενός ορθολογικά
οργανωµένου συστήµατος, αναδεικνύει τις αδυναµίες του συστήµατος.

Τέλος

εντοπίζοντας τις δυσλειτουργίες του συστήµατος, αναδύονται προοπτικές, που
µπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης.
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I. Η έννοια της καταστροφής

Ο όρος καταστροφή, χρησιµοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των αρνητικών
αποτελεσµάτων µεγάλης κλίµακας, ως αποτέλεσµα ενός φαινοµένου που µπορεί να
έχει προκληθεί είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια. Το τελικό αποτέλεσµα,
άρα και το µέγεθος της καταστροφής, εξαρτάται από το µέγεθος και την ένταση του
φαινοµένου, από το πόσο είναι ευάλωτο ή τρωτό το σύστηµα που θα υποστεί την
εκδήλωση του φαινοµένου και από την αξία του στοιχείου που εκτίθεται στον
κίνδυνο.
Το κόστος σήµερα, στην παγκόσµια οικονοµία, υπερβαίνει το 60 δισεκατοµµύρια
δολάρια ετησίως, από τα οποία τα 20 αντιστοιχούν σε έξοδα για πρόβλεψη, πρόληψη
και αποφυγή των φυσικών καταστροφών ενώ τα υπόλοιπα 40 αντιστοιχούν σε άµεσες
ζηµιές από τις καταστροφές και την αποκατάστασή τους . Επιπλέον οι καταστροφές
προκαλούν περίπου 140.000 νεκρούς ετησίως( www.library.tee.gr Τελευταία επίσκεψη
29/5/2010).

Τέτοια φυσικά εν δυνάµει φαινόµενα σε επίπεδο ελληνικού αλλά και ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος είναι:
− Πληµµύρες
− Πυρκαγιές
− Κατολισθήσεις
− Ηφαίστεια
− Ακραία καιρικά φαινόµενα
− Σεισµοί
Τα φαινόµενα αυτά αποτελούν τους Φυσικούς Κινδύνους (Natural Hazards) σε
αντιδιαστολή µε τους Ανθρωπογενείς κινδύνους (Man-made/Technological Hazard).
Στο διάγραµµα της Εικόνας 1, παρουσιάζεται η κατανοµή των θανάτων που
προκλήθηκαν στην Ευρώπη, ανά είδος φυσικής καταστροφής, από το 1900 έως το
2003, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοινώθηκαν σε συνέδριο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, το 2006 ( www.library.tee.gr Τελευταία επίσκεψη 29/5/2010).
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. Το µεγαλύτερο ποσοστό θανάτων οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόµενα (παγετοί,
καύσωνες, καταιγίδες), ενώ τη δεύτερη θέση κατέχουν οι σεισµοί.
Εικόνα 1. Κατανοµή Θανάτων στις χώρες της Ευρώπης ανά είδος
Φυσικής Καταστροφής

Intense

Deaths Caused in Europe (1900-2003)
(1900 2003) Meteorlogical
Phenomena
76%
Earthquakes
22%

Volcanic
Erruptions Fires
0%
0%

Landslides
1%

Floods
1%

Earthquakes

Intense Meteorlogical Phenomena

Floods

Landslides

Fires

Volcanic Erruptions

Στην Ελλάδα, από το 1928 έως το 2004,, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν
στο ίδιο συνέδριο, 1.341
341 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των φυσικών
καταστροφών. Εξαιτίας των σεισµών προκλήθηκαν 1.036
1 036 θάνατοι ενώ από
καταιγίδες114, από καύσωνες

84, 78 από πληµµύρες και 28 από πυρκαγιές.
πυρκαγιές

Αξιοσηµείωτα τα τεχνολογικά ατυχήµατα µε 15 νεκρούς.
Για να µειωθούν οι κίνδυνοι από τέτοιου είδους φαινόµενα και να µετριαστούν οι
επιπτώσεις που πιθανόν να προκληθούν, τα σύγχρονα ανεπτυγµένα κράτη
δηµιούργησαν ένα σύστηµα προστασίας των πολιτών που θα τον συναντήσουµε
διεθνώς µε τον όρο πολιτική προστασία ή πολιτική άµυνα.
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II. Ιστορική εξέλιξη της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Η πολιτική προστασία, προέκυψε από την εξέλιξη του συστήµατος πολιτικής άµυνας,
που αναπτύχτηκε µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, µέσα στο ψυχροπολεµικό κλίµα της
εποχής, και είχε ως στόχο την προστασία του πληθυσµού από τις πιθανές επιπτώσεις
ενός ενδεχόµενου πολέµου. Καθώς, µε την πάροδο των ετών, το ενδεχόµενο αυτό
αποµακρυνόταν, τα κράτη καλούνταν να αντιµετωπίσουν νέες ανάγκες, ανάγκες που
προέκυπταν από φυσικές καταστροφές που σηµειώνονταν. Το σύστηµα της πολιτικής
άµυνας, που είχε αναπτυχθεί για να προστατέψει τον πληθυσµό από έναν πιθανό
πόλεµο, χρησιµοποιήθηκε για να τον προστατέψει από τις συνέπειες καταστροφικών
φαινοµένων.
Σε ορισµένες χώρες αν και το σύστηµα εξελίχτηκε σε προστασία του πληθυσµού
από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές,

έχει παραµείνει ο αρχικός όρος

«πολιτική άµυνα» όπως συµβαίνει την Γαλλία.
•

Η χώρα µας µεταπολεµικά, κλήθηκε για πρώτη φορά

να αντιµετωπίσει

µεγάλη καταστροφή το 1953, µε τον σεισµό που προκλήθηκε στο λεγόµενο τόξο του
Ιονίου και είχε επίκεντρο την Κεφαλονιά. Ο σεισµός που ήταν πάνω από 7 βαθµούς
στην κλίµακα Ρίχτερ, θεωρείται ως και σήµερα ο καταστροφικότερος, καθώς έχασαν
την ζωή τους πάνω από 450 άνθρωποι και τραυµατίστηκαν πάνω από 2.500 ενώ όλο
το νησί ισοπεδώθηκε.
Οι µετασεισµοί συνεχίστηκαν για δύο µήνες και έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του
Ιονίου αλλά και την ∆υτική Ελλάδα. Μέχρι την άνοιξη του 1954, είχαν σηµειωθεί
στην περιοχή πάνω από 3.000 µετασεισµοί. (www.kefaloniainfo.com Τελευταία
ενημέρωση 29-5-2010).

∆ηµιουργήθηκε πολύ σηµαντικό κοινωνικό ζήτηµα καθώς η κρατική αρωγή προς
τους πληγέντες δεν ήταν ικανή να κρατήσει τον πληθυσµό στον τόπο του µε
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα έντονο µεταναστευτικό κύµα µε το πιο δηµιουργικό
κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας να εγκαταλείπει το νησί.
Τότε, ξένες χώρες είχαν σπεύσει να βοηθήσουν στις προσπάθειες για διάσωση µε
πρώτο το Ισραήλ. Προς τιµήν τους µάλιστα, η τοπική Αρχή του Αργοστολίου
αργότερα έδωσε το όνοµα «οδός Ισραήλ» σε δρόµο της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό
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το απόσπασµα στο βιβλίο «Η Κεφαλονιά και ο Κόσµος» του Ι. Μοσχονά «Ποτέ δεν
ξέχασα το γέννηµα της ελπίδας που πήρα από την παρουσία τους».
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τότε κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει το γεγονός είχε
ιδρύσει Υφυπουργείο ανοικοδόµησης µε έδρα το Αργοστόλι και µε διευρυµένες
αρµοδιότητες. Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο σε εφηµερίδα της εποχής που
ακολουθεί. (www.nlg.gr/dlefimerides Τελευταία ενημέρωση 29-5-2009)
Εικόνα 2. Πρωτοσέλιδο εποχής
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• Το 1974 δίνεται για πρώτη φορά ο ορισµός της «Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης» ως «η σχεδίασις και ο προγραµµατισµός ο αναφερόµενος εις την
οργάνωσιν, προπαρασκευήν και κινητοποίησιν των Πολιτικών ∆υνάµεων, προς
επιβίωσιν εν πολέµω ή την αντιµετώπιση εκτάκτων εν ειρήνη αναγκών και
συµβολήν αυτών εις την Εθνικήν Άµυναν, ήτις εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής
Κινητοποιήσεως και της Πολιτικής Αµύνης» (Ν.∆.17/1974). Αρµόδιο για παροχή
κατευθύνσεων και των συντονισµό των ενεργειών των Υπουργείων είναι το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
•

Τον Ιούλιο του 1978 σηµειώνεται σεισµός στην Θεσσαλονίκη εντάσεως 6,5

στην κλίµακα Ρίχτερ. Θεωρείται ο καταστροφικότερος από οικονοµική άποψη καθώς
οι άστεγοι έφτασαν τους 800.000 χιλιάδες.

Εικόνα 3.

Πρωτοσέλιδο εποχής
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•

Τον Φλεβάρη του 1981, σηµειώνεται σεισµός εντάσεως 6.6 στην κλίµακα

Ρίχτερ, µε επίκεντρο τις Αλκυονίδες νήσους στον κορινθιακό κόλπο. Ο απολογισµός:
έξι νεκροί δεκάδες τραυµατίες και καταρρεύσεις κτιρίων. Χιλιάδες Αθηναίοι
διανυκτέρευσαν σε πλατείες και άλση.
•

Μόλις το 1995 θεσµοθετείται η πολιτική προστασία στην χώρα µας µε το

Ν.2344/1995. Καθορίζονται για πρώτη φορά έννοιες όπως πολιτική προστασία
κατάσταση έκτακτης ανάγκης καταστροφή και δυνάµεις πολιτικής προστασίας.
Σε κεντρικό επίπεδο, τα όργανα σχεδιασµού είναι το Κυβερνητικό Συµβούλιο
Πολιτικής Προστασίας ενώ συστήνεται για πρώτη φορά η Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας, η όποια υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης. Ως

αποστολή της καθορίζεται ο σχεδιασµός η

οργάνωση και ο συντονισµός της πολιτικής της χώρας, σε θέµατα ενηµέρωσης
πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και ο
συντονισµός των ενεργειών δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού σε ότι αφορά την
ετοιµότητα και την αντιµετώπιση των καταστροφών. Μεταξύ των άλλων
αρµοδιοτήτων της είναι να κατευθύνει και να συντονίζει το έργο της πολιτικής
προστασίας κατά την διάρκεια της καταστροφής (άρθρο 8 Ν.2344/1995)
Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Πολιτική Προστασία εντάσσεται ως οργανική
µονάδα στο τµήµα πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης (άρθρο 7).
•

Τον Σεπτέµβρη του 1999 εκδηλώνεται ο σεισµός στην Αθήνα. Ο σεισµός

αυτός σωστά θεωρείται ως ένας από τους πιο καταστροφικούς σεισµούς της Ελλάδας
των τελευταίων αιώνων. (www.geophysics.geol.uoa.gr Τελευταία ενηµέρωση 29-52010)
Εικόνα 4. Χάρτης κατανοµής των µετασεισµών
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Ο σεισµός των 6 βαθµών στην κλίµακα Ρίχτερ, ήταν ο µεγαλύτερος που συνέβη σε
περιοχή χαµηλής σεισµικότητας . Οι δοµητικές βλάβες ήταν εκτεταµένες στα βόρεια
και βορειοδυτικά προάστια της Αθήνας. Κατέρρευσαν 80 κατοικίες και βιοµηχανικά
κτίρια ενώ πάνω από 1000 κτίρια υπέστησαν µη επισκευάσιµες βλάβες. Το
σηµαντικότερο βέβαια γεγονός είναι ότι 145 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα
ερείπια 33 κτιρίων που κατέρρευσαν. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο από την
εφηµερίδα τα «ΤΑ ΝΕΑ» της 10ης Σεπτεµβρίου 1999:
«Κανένας τηλεοπτικός φακός και καµία περιγραφή, όσο ρεαλιστική και αν είναι, δεν
µπορεί να απεικονίσει το δράµα που ζουν οι κάτοικοι του Μενιδίου και των Άνω
Λιοσίων. Θεωρούνται τυχεροί όσοι πρόλαβαν να εξασφαλίσουν µια σκηνή και ας τους
ανάγκασε η βροχή να στέκονται όρθιοι, µιας και δεν έχουν πλαστικό δάπεδο. Άλλοι
πρόλαβαν να πάρουν µόνο το πανί της σκηνής και πάνω στον πανικό τους ξέχασαν να
πάρουν τους πασσάλους για να τη στήσουν. Πολλοί όµως δεν εξασφάλισαν σκηνές. Η
γκρίνια και η οργή περίσσευε. Παραµένουν δίπλα από τα σπίτια τους και αρνούνται να
αποµακρυνθούν, γιατί θέλουν έστω και από µακριά τα προστατεύσουν τα υπάρχοντά
τους. Εκείνοι που έµελλε σήµερα να συνοδεύσουν τους νεκρούς τους στο νεκροταφείο
της πόλης συγκλονίστηκαν από το θέαµα που αντίκρυσαν καθώς τα περισσότερα
µνήµατα είχαν καταστραφεί. Τα αδόµητα οικόπεδα της πόλης γέµισαν σκηνές,
πρόχειρες παράγκες από ξύλα και νάιλον, αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για ύπνο.»
•

Το 1999 µε Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωµατώθηκε στην ελληνική

νοµοθεσία η Απόφαση 91/398/ΕΟΚ, που αφορούσε τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό
έκτακτης ανάγκης 112, ενώ το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ που αφορούσε τον
εντοπισµό της θέσης του καλούντος ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε την
υπ αριθµ.2240/6-12-2006 Απόφασης της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών.
•

Το 2002 γίνεται µια προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας για µια

συστηµατικότερη αντιµετώπιση ζητηµάτων έκτακτης ανάγκης µέσα από την ψήφιση
του Ν.3013 που αφορά στην αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας. Περιλαµβάνει
µεταξύ των άλλων εκτενέστερη αναφορά στις έννοιες και τους ορισµούς της
Πολιτικής Προστασίας καθώς και στο δυναµικό και τα µέσα της.
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Στα κεντρικά όργανα σχεδιασµού, το Κυβερνητικό Συµβούλιο, αντικαθίσταται από
την ∆ιυπουργική Επιτροπή. Η σύνθεση παραµένει σχεδόν ίδια ενώ στις αρµοδιότητες
για πρώτη φορά περιλαµβάνεται η έγκριση του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού ο οποίος
περιέχει τον προϋπολογισµό πολιτικής προστασίας για κάθε Υπουργείο και για την
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
Συνίσταται Κεντρικό Συντονιστικό Συµβούλιο Πολιτικής Προστασίας, για πρώτη
φορά, µε καθορισµένη σύνθεση, που έχει στην αρµοδιότητα του την εισήγηση του
εθνικού σχεδιασµού προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή καθώς και τον συντονισµό της
διάθεσης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων αλλά και όλο το
έργο της αντιµετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών, µεγάλης έντασης,
καταστροφών.
Η Γενική Γραµµατεία πολιτικής Προστασίας, εξακολουθεί να έχει ως αποστολή την
µελέτη, τον σχεδιασµό, την οργάνωση και τον συντονισµό της δράσης, για πρόληψη,
ετοιµότητα

και

ενηµέρωση

αντιµετώπιση

κάθε

είδους

καταστροφών

και

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Έχει την υποχρέωση πλέον να τηρεί φάκελο, µε τα
πλήρη στοιχεία για το σύνολο των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντιστοίχου
σχεδιασµού για την αντιµετώπιση καταστροφών καθώς και για την αποκατάσταση
των ζηµιών.
Συστήνεται για πρώτη φορά κέντρο επιχειρήσεων προκειµένου για την υλοποίηση
των σκοπών της Γ.Γ.Π.Π. και µονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης πρόγνωσης
καιρικών φαινοµένων.
Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για τη δηµιουργία ενός συστήµατος αξιοποίησης των
εθελοντικών οργανώσεων, ώστε αυτές οι οργανώσεις, κάτω από προϋποθέσεις, να
εναχθούν στο ανθρώπινο δυναµικό της Πολιτικής Προστασίας.
Ιδρύεται επίσης Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, µε
σκοπό την επιστηµονική κατάρτιση στελεχών Πολικής Προστασίας κα την προώθηση
εφαρµοσµένης έρευνας και µελέτης για θέµατα Πολιτικής Προστασίας .
Στα αποκεντρωµένα όργανα, γίνεται πλέον εκτενής και σαφής αναφορά στην
σύνθεση και τις αρµοδιότητες τους. Περιλαµβάνεται για πρώτη φορά ο α΄ βαθµός
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους εµπλεκόµενους φορείς και για πρώτη φορά
προβλέπεται η σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµων. Επίσης
προβλέπεται

η σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας ανεξάρτητων από τα

Γραφεία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης σε επίπεδο Νοµαρχιών.
•

Το 2003 εγκρίνεται µε Υπουργική Απόφαση, η οποία υλοποιεί την σχετική

διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.3013/2002 , το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας µε την συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης», το οποίο φιλοδοξεί να
αποτελέσει ένα σχέδιο του συστήµατος µε το οποίο θα καλείται η οργανωµένη
Πολιτεία να αντιµετωπίσει κάθε είδους καταστροφικά φαινόµενα. Το σχέδιο αφορά
κάθε είδους καταστροφή και ορίζει τους εµπλεκόµενους φορείς που καλούνται να
συντάξουν σχέδια αντιµετώπισης µε κάποιο ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων σχεδίασης.

•

Με τον Ν.3536/2007, στο άρθρο27, ορίζεται ότι η υποβολή αιτήµατος για

συνδροµή άλλων αρχών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, προκειµένου να αντιµετωπιστούν
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, γίνεται µόνο από την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας ενώ διευκρινίζονται θέµατα των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής
προστασίας και θέµατα επίταξης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών .
Την ίδια χρονιά συνέβη µια από τις µεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία
της σύγχρονης Ελλάδας. Εκτεταµένες πυρκαγιές σε πολλά µέρη της χώρας που
προκάλεσαν το θάνατο 63 ανθρώπων.. Το ύψος των καταστροφών έφθασε τα 5 δις
ευρώ. Η ένταση και έκταση

των πυρκαγιών ήταν πρωτοφανής καθώς τα

µετεωρολογικά δεδοµένα ευνόησαν την ανάπτυξη τους.
Εικόνα 5. Φωτογραφία από την πυρκαγιά στην Ηλεία
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•

Τον Νοέµβριο του 2007 µε τον στο άρθρο 18 για πρώτη φορά στο θέµα της

οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών. Το άρθρο 18

του Ν. 3613 έρχεται να

συµπληρώσει την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 3013/2002. Γίνεται αναφορά
στην διαδικασία εισήγησης από την αρµόδια υπηρεσία στην λήψη απόφασης από το
αρµόδιο όργανο και στην εκτέλεση της απόφασης.
•

Με το Π.∆. 184 /2009. Η γενική γραµµατεία πολιτικής προστασίας

µεταφέρεται

από το Υπουργείο Εσωτερικών

Προστασίας του Πολίτη .
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στο

νεοσύστατο Υπουργείο

III. Το Θεσµικό Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα
Σήµερα
Είναι πλέον κοινή συνείδηση σήµερα, ότι η Πολιτική Προστασία έχει έναν πολύ
σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει, στην προστασία των πολιτών και του
περιβάλλοντος, από κάθε είδους καταστροφές, είτε φυσικές είτε τεχνολογικές.
Ο Ν. 3013/2002 αποτελεί τον κύριο άξονα λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας
στην Ελλάδα σήµερα. Ο νόµος αυτός συµπληρώθηκε ως προς το άρθρο 6
παράγραφος 3 µε το άρθρο 18 του Ν.3613/2007
αποµάκρυνσης πολιτών και ως προς

για θέµατα οργανωµένης

το άρθρο 14 για θέµατα εθελοντικών

οργανώσεων. Επίσης, ως προς το άρθρο 6 παράγραφος 2 και ως προς το άρθρο 14
παράγραφος 2, συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 3536/2007, περί συνδροµής
διεθνούς βοήθειας. Στον ίδιο νόµο το άρθρο 41 αφορά ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης.
Σχετικό µε ζητήµατα Πολιτικής Προστασίας είναι το άρθρο 15 του Ν.3491/2006 ,
που αφορά την σύσταση υποστηρικτικής οµάδας ∆ιαχείρισης Χηµικών, Βιολογικών,
Ραδιολογικών και Πυρηνικών απειλών και το άρθρο 23 του Ν.3448/2006 που αφορά
την σύσταση οµάδων αναγνώρισης θυµάτων καταστροφών.
Με βάση τον Ν. 3013/2002 εκδόθηκαν το Π.∆. 338/2003, που αφορά την σύσταση
του Επιστηµονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, το Π.∆.
151/2004

που αφορά τον οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής

Προστασίας και

η Υ.Α. 1299/7.4.2003 που αφορά το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής

Προστασίας µε την συνθηµατική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και η Υ.Α. 3384/28-062006 που συµπλήρωσε την αµέσως προηγούµενη απόφαση µε την πρόβλεψη Σχεδίου
∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών.
ι. Ν.3013/2002

Στο άρθρο 1 του Νόµου3013/2002 ορίζεται ότι σκοπός της πολιτικής Προστασίας
είναι η προστασία της ζωής υγείας και περιουσίας των πολιτών, από φυσικές
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης
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ανάγκης κατά την διάρκεια της ειρηνικής περιόδου. Μέσα στα πλαίσια του ίδιου
σκοπού περιλαµβάνεται και η ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
Για την υλοποίηση του σκοπού εκπονούνται σχέδια και προγράµµατα πρόληψης
ετοιµότητας και αποκατάστασης ενώ αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναµικό και
χρησιµοποιούνται δηµόσια και ιδιωτικά µέσα σε επίπεδο εθνικό περιφερειακό και
τοπικό.
Το άρθρο 2 διευκρινίζει έννοιες σηµαντικές που είναι αναγκαίες στην κατανοµή των
αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων. Πιο συγκεκριµένα στην παράγραφο 1
ορίζεται ότι:
Καταστροφή είναι κάθε φυσικό ή τεχνολογικό συµβάν στον χερσαίο, θαλάσσιο ή
εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταµένες δυσµενείς επιπτώσεις, τόσο στον
άνθρωπο όσο και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.
Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το µέγεθος των καταστροφών και των
απωλειών που προκλήθηκαν από µια καταστροφή.
Κίνδυνος καταστροφής λογίζεται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινοµένου
ή τεχνολογικού συµβάντος που σε συνδυασµό µε την ένταση της καταστροφής και
την τρωτότητα του περιβάλλοντος µέσα

στο οποίο θα εκδηλωθεί µπορεί να

προκαλέσει ζηµιές ή απώλειες που αφορούν στην ζωή την υγεία και την περιουσία
των πολιτών αλλά και στα αγαθά στις παραγωγικές πηγές και τις υποδοµές.
Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι έννοιες της:
α. γενικής καταστροφής (καταστροφή εκτεινόµενη σε περισσότερες από τρις
περιφέρειες)
β. περιφερειακής µικρής έντασης (για την αντιµετώπισή της απαιτούνται δυναµικό
και µέσα από άλλες περιφέρειες ή από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς)
γ. τοπικής καταστροφής µεγάλης έντασης (για την αντιµετώπισή της απαιτούνται
δυναµικό και µέσα πολιτικής προστασίας από άλλους νοµούς περιφέρειες ή κεντρικές
υπηρεσίες) και
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δ. τοπικής καταστροφής µικρής έντασης (για την αντιµετώπισή της απαιτούνται
δυναµικό και µέσα σε επίπεδο νοµού).
νοµού)
Το άρθρο 3 γίνεται αναφορά στο δυναµικό και τα µέσα της Πολιτικής Προστασίας.
Σ’ αυτά εντάσσονται το σύνολο
σύνολ των κρατικών υπηρεσιών,, οι υπηρεσίες των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
υτοδιοίκησης αλλά και οργανισµών κοινής ωφέλειας. Σε
περιπτώσεις γενικών, περιφερειακών ή τοπικών µεγάλης έντασης,
έντασης καταστροφών ή σε
περίπτωση καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης,
ανάγκης µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτηµένου απ’ αυτόν Γραµµατέα της
Περιφέρειας, εντάσσονται στα µέσα πολιτικής προστασίας, πολίτες και µέσα που
ανήκουν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών Αποκέντρωσης
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
καθορίζεται η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης για την
χρήση των µέσων και την απασχόληση των πολιτών.
Το δεύτερο µέρος του Νόµου καθορίζει τα όργανα σχεδιασµού και
και εφαρµογής της
Πολιτικής Προστασίας, σε κάθε διοικητικό επίπεδο,
επίπεδο ορίζοντας τους εµπλεκόµενους
φορείς τόσο της κεντρικής όσο και της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
∆ιοίκησης
Σχηµατικά πολιτικής προστασίας µπορεί να αποδοθεί σχηµατικά ως εξής:
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Κεντρικά

όργανα σχεδιασµού και υλοποίησης της

πολιτικής προστασίας

αναφέρονται τα παρακάτω µε συγκεκριµένες συνθέσεις και αρµοδιότητες:


∆ιυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας )

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου συνίσταται από τους Υπουργούς Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ως πρόεδρο, Οικονοµικών,
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εθνικής Άµυνας, Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Πολιτισµού και Τουρισµού, Προστασίας του
Πολίτη (όπως διαµορφώνεται η σύνθεση µε το Π.∆.189/2009 περί καθορισµού και
ανακατανοµής αρµοδιοτήτων Υπουργείων). Η Επιτροπή έχει ως αρµοδιότητα:
−

την έγκριση του εθνικού σχεδιασµού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας που
εισηγείται σ’ αυτήν το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ίδιου Νόµου.

−

τον απολογισµό εφαρµογή των κυβερνητικών µέτρων αποκατάστασης µετά από
γενικές περιφερειακές ή τοπικές µεγάλης έντασης καταστροφές.



Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 5)

Στην σύνθεσή του µετέχουν ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας της Πολιτικής
Προστασίας, οι Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Εθνικής Άµυνας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Πολιτισµού και Τουρισµού, Προστασίας του Πολίτη (όπως διαµορφώνεται η
σύνθεση µε το Π.∆.189/2009 περί καθορισµού και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων
Υπουργείων) ο αρµόδιος Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. και οι πρόεδροι Ε.Ν.Α.Ε. και
Κ.Ε.∆.Κ.Ε.
Σε γενικές ή ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακές ή τοπικές µεγάλης έντασης
καταστροφές το ίδιο όργανο µπορεί να συνεδριάζει µε την συµµετοχή των αρµόδιων
Υπουργών ή των αρµόδιων, για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από
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σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ο οποίος και προεδρεύει.
Το Κ.Σ.Ο.Π.Π., εισηγείται στην Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής
Προστασίας αφού συγκεντρώσει προτάσεις των αρµοδίων φορέων. Στην ίδια
εισήγηση, περιλαµβάνεται και πρόταση για την διαµόρφωση του προϋπολογισµού
πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών
δαπανών για το σύνολο των Υπουργείων και των εποπτευόµενων φορέων.
Επίσης στις αρµοδιότητες του είναι ο συντονισµός και η διάθεση του απαραίτητου
ανθρώπινου δυναµικού και

των µέσων αλλά και όλο το έργο αντιµετώπισης

γενικών περιφερειακών ή τοπικών µεγάλης έντασης καταστροφών.
Οι συντονιστικές του αρµοδιότητες αφορούν και στο έργο αποκατάστασης των
ζηµιών από τις παραπάνω καταστροφές ενώ συντάσσει και τον απολογισµό δράσης
µε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τις ενέργειες αντιµετώπισης τους. Κατά την
διάρκεια της εξέλιξης των παραπάνω καταστροφών λειτουργεί όλη την διάρκεια του
εικοσιτετραώρου.


Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ( άρθρο 6)

Ο Ν.3013/2002 επιφυλάσσει ιδιαίτερο και πολύ σηµαντικό ρόλο στην Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και στον Γενικό Γραµµατέα της (άρθρο 8)
και γι’ αυτό ακολουθεί ξεχωριστό κεφάλαιο µε λεπτοµερέστερη αναφορά στο ρόλο
και τις αρµοδιότητες


Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 7)

Η σύστασή του προβλέπεται από τον Ν.3013/2002 στο άρθρο 7 και το Π.∆. 338/2003
Σκοποί αυτού του κέντρου είναι:
Η εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ΝΠ∆∆ ΝΠΙ∆ που εποπτεύονται από το Κράτος
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ΟΤΑ
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Η προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας επιστηµονικής µελέτης για τις δράσεις της
πολιτικής προστασίας
Η δηµιουργία Τράπεζας Πληροφοριών
Η οργάνωση βιβλιοθήκης
Η εκπόνηση προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηµέρωσης και κατάρτισης και
η εκπαίδευση εθελοντών
Αποκεντρωµένα όργανα σχεδιασµού και υλοποίησης της πολιτικής προστασίας
αναφέρονται τα παρακάτω µε συγκεκριµένες συνθέσεις και αρµοδιότητες:
 Οι Γενικοί Γραµµατείς και οι ∆ιευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειών

Ο Γενικός Γραµµατέας συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής προστασίας,
για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.
Στο πλαίσιο της ίδιας αρµοδιότητας, συντονίζει επίσης την διάθεση του απαιτούµενου
δυναµικού και µέσων.
Έχει την ευθύνη εφαρµογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας
κατά το σκέλος που αναφέρεται σε πρόγραµµα µέτρα και δράσεις που αφορούν την
περιφέρειά του.
∆ιατυπώνει προτάσεις για τον σχεδιασµό σε σχέση µε τα προγράµµατα που αφορούν
την περιφέρεια του και υποβάλλει προτάσεις στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο εισήγησης για τον εθνικό
σχεδιασµό.
Εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη έκτακτης
ανάγκης προκειµένου για τοπικές καταστροφές.
Η ∆ιεύθυνση της Περιφέρειας είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό και την οργάνωση
σε θέµατα πρόληψης ενηµέρωσης και αντιµετώπισης καταστροφών καθώς και για τον
συντονισµό όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας. ∆ιαθέτει τµήµα σχεδιασµού και
πρόληψης και τµήµα αντιµετώπισης και αποκατάστασης.
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 Οι Νοµάρχες τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας στις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και το Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο

Ο Νοµάρχης συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη ετοιµότητα αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Στο
πλαίσιο της ίδιας αρµοδιότητας συντονίζει επίσης την διάθεση του απαιτούµενου
δυναµικού και µέσων.
Έχει την ευθύνη εφαρµογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας
κατά το σκέλος που αναφέρεται σε πρόγραµµα µέτρα και δράσεις που αφορούν την
νοµαρχία του.
Σύµφωνα µε άρθρο 18 του Ν.3613/2007

έχει την ευθύνη της απόφασης για την

οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών.
∆ιατυπώνει προτάσεις για τον σχεδιασµό, σε σχέση µε τα προγράµµατα που αφορούν
την νοµαρχία του και υποβάλλει προτάσεις στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας, προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο εισήγησης για τον εθνικό
σχεδιασµό
Το γραφείο είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό και την οργάνωση σε θέµατα πρόληψης
ενηµέρωσης και αντιµετώπισης καταστροφών καθώς και για τον συντονισµό όλων
των υπηρεσιών της νοµαρχίας για την διασφάλιση της ετοιµότητας της υπηρεσίας, σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Το ΣΝΟ συγκροτείται από τον Νοµάρχη ,δύο µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου,
εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων, τον προϊστάµενο της
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, τους εκπροσώπους των Ενόπλων ∆υνάµεων,
των Αστυνοµικών Λιµενικών και Πυροσβεστικών Αρχών του Νοµού, τον
προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της Περιφέρειας,
διευθύνσεων

τους προϊσταµένους των

Τεχνικών Υπηρεσιών και Υγείας της Νοµαρχίας, εκπρόσωπο του

περιφερειακού συστήµατος Υγείας και εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων
Πολιτικής Προστασίας.
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Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός ως προς τον Νοµάρχη ενώ σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης µπορεί να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
 Οι ∆ήµαρχοι τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων και το
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

Ο ∆ήµαρχος συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη ετοιµότητα αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Στο
πλαίσιο της ίδιας αρµοδιότητας συντονίζει επίσης την διάθεση του απαιτούµενου
δυναµικού και µέσων.
Έχει την ευθύνη εφαρµογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας
κατά το σκέλος που αναφέρεται σε πρόγραµµα µέτρα και δράσεις που αφορούν το
∆ήµο του.
∆ιατυπώνει προτάσεις για τον σχεδιασµό σε σχέση µε τα προγράµµατα που αφορούν
το

∆ήµο του και υποβάλλει προτάσεις στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής

Προστασίας προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο εισήγησης για τον εθνικό
σχεδιασµό
Έχει τη ευθύνη διάθεσης συντονισµού και δράσης του απαραίτητου δυναµικού και
µέσων για την πρόληψη ετοιµότητα και αντιµετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ.
Σύµφωνα µε άρθρο 18 του Ν.3613/2007 έχει την ευθύνη της απόφασης για την
οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών

από τον ∆ήµο του ύστερα από έγκαιρη

ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών αλλά και την ευθύνη της υλοποίησής της.
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας φροντίζει για την οργάνωση και υποδοµή σε
περιπτώσεις λήψης µέτρων πολιτικής προστασίας
Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο συγκροτείται από τον ∆ήµαρχο, ως πρόεδρο, δυο
δηµοτικούς συµβούλους, ειδικευµένα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας και του Νοµού, εκπρόσωπο του Στρατιωτικού ∆ιοικητή της περιοχής ,
του Αστυνοµικού Τµήµατος και της Λιµενικής Αρχής, εφόσον έχει έδρα τον
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αντίστοιχο ∆ήµο, τον ∆ιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του ∆ήµου,
τον προϊστάµενο του οικείου ∆ασαρχείου, τους Προϊστάµενους της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας

και των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, και εκπροσώπους

εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής. Λειτουργεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε
24ωρη βάση.
 Εθελοντικές οργανώσεις
Οι εθελοντικές οργανώσεις µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά σε ό,τι αφορά την
πρόληψη αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Μπορούν να
ενταχθούν στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών που
τηρεί η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα, εφόσον από το καταστατικό τους προκύπτει η δραστηριοποίηση τους
κύρια στον τοµέα πολιτικής προστασίας. Μπορούν να είναι νοµικά πρόσωπα ή
ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και οµάδες προσώπων που
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. (παράγραφος 3 του άρθρου 18 του Ν.
3613/2007) αλλά και εθελοντικές οργανώσεις και ειδικευµένοι εθελοντές που
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος
(παράγραφος 6 του άρθρου27 του Ν.3536/2007).
Τα κριτήρια και η διαδικασία για την εγγραφή τους στο µητρώο, καθορίζονται µε
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Οι δραστηριότητες τους χρηµατοδοτούνται και από την Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας η οποία έχει και την αρµοδιότητα για την εκπαίδευση και την
µετεκπαίδευση των µελών των εθελοντικών οργανώσεων.
ii.

Υ.Α. 1299/7.4.2003

Η Υ.Α. 1299/7.4.2003

αφορά το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε την

συνθηµατική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Είναι η απόφαση που υλοποιεί
παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3013/2002.
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την

Ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», θέτει ως στόχο, την διαµόρφωση ενός συστήµατος διοίκησης
µέσα από το οποίο θα αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά κάθε είδους καταστροφικά
φαινόµενα. Γι’ αυτό το λόγο

προσδιορίζονται οι εµπλεκόµενοι φορείς, ανά

καταστροφικό συµβάν, και τα όργανα που συντονίζουν και κατευθύνουν τις
επιχειρησιακές δυνάµεις σε όλα τα επίπεδα. Οι υπηρεσίες που εµπλέκονται, αφού
προχωρήσουν στην εκτίµηση κινδύνων αρµοδιότητας τους, µέσα από την παροχή
ουσιαστικών στοιχείων, εκπονούν τα ειδικά σχέδια ανά κατηγορία καταστροφής, στα
πλαίσια του βασικού σχεδίου που είναι ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Ορίζονται οι βασικές
απαιτήσεις σχεδίασης ώστε να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούµενη οµοιογένεια στην
εκπόνηση των σχεδίων. ∆ίνονται οι γενικές κατευθύνσεις για την χάραξη
στρατηγικών ως προς την σωστή οργάνωση τον εξοπλισµό των υπηρεσιών και την
διαµόρφωση επιχειρησιακής φιλοσοφίας για την έγκαιρη κινητοποίηση και τον
συντονισµό του ανθρώπινου δυναµικού. Τέλος γίνεται αναφορά στην ανάγκη
δηµιουργίας διοικητικής µέριµνας τόσο για τις επιχειρησιακές δυνάµεις που
αντιµετωπίζουν το οποιοδήποτε συµβάν όσο και για τους τυχόν πληγέντες αλλά και
στον συντονισµό των επιχειρήσεων και στον ρόλο των επικοινωνιών.
Στον «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ»

ορίζονται αντίστοιχα µε τον Ν.3013/2002 οι έννοιες

καταστροφή ένταση καταστροφής και κίνδυνος καταστροφής το δυναµικό και µέσα
της πολιτικής προστασίας.
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 2, αναλύεται η έννοια της κατάστασης κινητοποίησης
της πολιτικής προστασίας, σε κατάσταση ετοιµότητας και κατάστασης έκτακτης
ανάγκης, κατά την οποία απαιτείται ειδικός συντονισµός από την Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας, του δυναµικού των µέσων των υπηρεσιών και φορέων που
αναλαµβάνουν δράση σε κεντρικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το άρθρο 3, αναφέρεται στις βασικές απαιτήσεις σχεδίασης για την αντιµετώπιση
καταστροφών. Καταρχήν ορίζονται οι υπόχρεοι προς σχεδίαση φορείς και υπηρεσίες
(στο παράρτηµα Α προσθήκη 2 της παρούσας απόφασης ορίζονται οι υπόχρεοι
σύνταξης σχεδίων ανά καταστροφή).
Με την Υ.Α.3384/28-06-2006 προστίθεται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
το ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών που αφορά διαχείριση
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συµβάντων µε πολυάριθµους νεκρούς ως συνέπεια φυσικών τεχνολογικών και λοιπών
καταστροφών και ορίζονται οι υπόχρεοι κατάρτισης του συγκεκριµένου Σχεδίου.
 Βασικές απαιτήσεις σχεδίασης
Κάθε σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφικού συµβάντος πρέπει να:
1.

προσδιορίζει τους
συνεργασίας.

εµπλεκόµενους φορείς και το είδος της µεταξύ τους

περιλαµβάνει χαρτογράφηση των ευπαθών περιοχών και

αξιολόγηση κινδύνων ώστε να είναι αποτελεσµατικότερη η σχεδίαση.
2.

καθορίζει ποιος κάνει τι ανά καταστροφικό γεγονός.

3.

προβλέπει σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων

4.

περιλαµβάνει συλλογή πληροφοριών από κάθε δυνατή βάση δεδοµένων

5.

καθορίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό

6.

φροντίζει για την ενηµέρωση των πολιτών για την αυτοπροστασία τους

7.

προβλέπει διοικητική µέριµνα για τις επιχειρησιακές δυνάµεις και τους τυχόν
πληγέντες

8.

εξασφαλίζει την λειτουργία βασικών συστηµάτων εφαρµογής του σχεδίου µε
εναλλακτικούς τρόπους

9.

έχει επιλέξει πιθανούς

χώρους ανάπτυξης υποδοµών ικανών να υποδεχτούν

πληγέντες
10. έχει µεριµνήσει για την πρόληψη κινδύνων και τον µετριασµό των επιπτώσεων
11. έχει προνοήσει για την µεταφορά υλικών και µέσων για την αντιµετώπιση
καταστροφών
12. εξασφαλίζει την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού και αναγκαίου εξοπλισµού
για περιπτώσεις βιοτροµοκρατίας
13. προβλέπει τον αποτελεσµατικό έλεγχο – αποµόνωση περιοχών
14. προβλέπει την ύπαρξη αρµόδιου οργάνου για ταχεία επί τόπου αξιόπιστη
εκτίµηση της καταστροφής και αντικειµενική ενηµέρωση της κεντρικής εξουσίας
15. περιλαµβάνει σχετικά κονδύλια
16. εντάσσει και να αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις
17. εντάσσει και να αξιοποιεί συµπεράσµατα που προκύπτουν από προσοµοιώσεις
και ασκήσεις προσαρµοσµένων σεναρίων
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Το άρθρο 3 περιλαµβάνει επίσης συντονιστικές οδηγίες σύµφωνα µε τις οποίες τα
ανά φορέα ειδικά σχέδια, αφού ελεγχτούν από τις προϊστάµενες υπηρεσίες για την
πληρότητά τους, κατατίθενται προς έγκριση την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας. Μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται µε µέριµνα των συνταχτών
στους εµπλεκόµενους φορείς για εναρµόνιση των σχεδίων.
Σε ό,τι αφορά τα κέντρα επιχειρήσεων που προβλέπονται από τονΝ.3013/2002
δηλαδή το κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
αλλά και τα κέντρα επιχειρήσεων σε Νοµαρχιακό και Τοπικό επίπεδο αυτά θα πρέπει
να είναι εξοπλισµένα κατάλληλα και να είναι διασυνδεµένα µεταξύ τους
Τα σχέδια θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµα, να έχουν προβλεπτικότητα και
ελαστικότητα, ενώ για την υποστήριξή τους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν τα στελέχη,
να ενηµερώνονται οι πολίτες και να πραγµατοποιούνται ασκήσεις. Επίσης κατά την
σχεδίαση θα πρέπει να προβλέπονται µέτρα ορθής εκτίµησης των αναγκαίων ειδών
βοήθειας προς τους πληγέντες, καταγραφή τους και ορθολογική διαχείρισή τους, ενώ
πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια κατά την σχεδίαση για την πρόληψη ατυχηµάτων των
επιχειρησιακών δυνάµεων.
Το άρθρο 4 καθορίζει τις φάσεις του συστήµατος ενεργοποίησης της Πολιτικής
Προστασίας. Η φάση της συνήθους ετοιµότητας περιλαµβάνει µέτρα κα ενέργειες
προετοιµασίας του κρατικού µηχανισµού αλλά και εφαρµογή του συστήµατος
επικοινωνίας και ροής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και λήψη
αποφάσεων. Η επόµενη φάση της πλήρους ετοιµότητας των επιτελικών και
επιχειρησιακών στελεχών της Πολιτικής Προστασίας ακολουθεί στην περίπτωση που
µετά συναξιολόγηση των πληροφοριών υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι επίκειται
καταστροφικό φαινόµενο. Η τρίτη φάση περιλαµβάνει την αντιµετώπιση του
καταστροφικού συµβάντος µε την συνεργασία των επιχειρησιακών δυνάµεων αλλά
και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων. Η
τέταρτη φάση αφορά την εκτίµηση της κατάστασης των ζηµιών και την αρωγή των
πληγέντων.
Ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» επίσης αναφέρεται στη στρατηγική και την τακτική της
οργάνωσης αλλά και την επιχειρησιακή φιλοσοφία που πρέπει να αναπτύξουν οι
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εµπλεκόµενοι φορείς δίνοντας τις γενικές κατευθύνσεις που αφορούν όλα τα
υπουργεία και στην συνέχεια εξειδικεύει για το καθένα χωριστά.
Ειδικότερα για την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ορίζει ότι θα πρέπει
καταρχήν να συντάσσει το γενικό σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ανά είδος καταστροφής
και θα πρέπει να εγκρίνει τα ειδικότερα σχέδια που συντάσσονται από τους
αρµόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς αλλά και τους οργανισµούς κοινής
ωφέλειας. Στην συνέχεια, σε γενικές γραµµές, επαναλαµβάνει τις αρµοδιότητες που
έχουν δοθεί στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και στον
Γραµµατέα τη µε τον Ν.3013/2002.
Στο άρθρο 6 ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», πέρα από τις προβλέψεις στις βασικές αρχές
σχεδιασµού, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη λήψης διοικητικής µέριµνας από
τους κατά περίπτωση αρµόδιους-συναρµόδιους φορείς για τον σχεδιασµό
αντιµετώπισης καταστροφικών φαινοµένων τόσο για τις δυνάµεις που επιχειρούν
όσο και για τους πληγέντες .
Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στον συντονισµό των επιχειρήσεων. Ορίζει ότι αυτός
γίνεται, ανάλογα µε το είδος ή την

ένταση της καταστροφής, από τον Γενικό

Γραµµατέα της Πολιτικής Προστασίας, τους οικείους Γενικούς Γραµµατείς των
Περιφερειών, και τους Νοµάρχες αντίστοιχα. Στο έργο τους συνεπικουρούνται από
τους επικεφαλής των δυνάµεων που επιχειρούν στον τοµέα ευθύνης τους ενώ το
Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας πρέπει να
έχει συνεχή και σαφή εικόνα της κατάστασης προκειµένου να συνδράµει
αποτελεσµατικά. Τέλος γίνεται αναφορά και στις επικοινωνίες των εµπλεκόµενων
δυνάµεων οι οποίες πρέπει να γίνονται κατά τον πλέον συντονισµένο τρόπο.
Στα παραρτήµατα που ακολουθούν πέρα από τους υπόχρεους προς σύνταξη σχεδίων
φορείς δίνεται και περιγραφή για κάθε είδους πιθανή καταστροφή κατάλογος µε
επιστηµονική επιχειρησιακή ορολογία το γενικό διάγραµµα ροής των πληροφοριών
πίνακες µε την σύνθεση και τις αρµοδιότητες των οργάνων σχεδιασµού και
εφαρµογής Πολιτικής Προστασίας τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό –
περιφερειακό επίπεδο όπως προβλέπεται από τον Ν.3013/2002 καθώς και φόρµες
συνοπτικής και λεπτοµερούς αναφοράς εκτάκτου συµβάντος αλλά ορίζεται και το
σήµα της πολιτικής προστασίας της Ελλάδας
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III.

Ο

θεσµικός

ρόλος

της

Γενικής

Γραµµατείας

Πολιτικής

Προστασίας

Ο Ν.3013/2002, στο άρθρο 6, κάνει εκτενέστατη αναφορά στον ρόλο και στις
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας καθώς της αναθέτει
συντονιστικό ρόλο και λειτουργία ως συνδέσµου όλων των εµπλεκόµενων φορέων
πολιτικής προστασίας της χώρας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
έχει ως αποστολή την µελέτη, το σχεδιασµό, την οργάνωση και τον συντονισµό της
δράσης για την πρόληψη, ετοιµότητα ,ενηµέρωση και αντιµετώπιση των φυσικών
τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.


Αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας

Είναι αρµόδια για την αντιµετώπιση όλων των φάσεων προετοιµασίας κινητοποίησης
και συντονισµού δράσης της πολιτικής προστασίας.
• Προετοιµάζει το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας της χώρας για την
αντιµετώπιση πιθανών κάθε µορφής καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάµενου
σχεδιασµού ανά κατηγορία κινδύνου.
• Αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την
κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις
επαπειλούµενου κινδύνου.
• Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιµετώπισης των καταστροφών κατά την
εκδήλωση των φαινοµένων καθώς και το έργο της αποκατάστασης των
προκαλούµενων ζηµιών
• Εξασφαλίζει επιστηµονική υποστήριξη και τεκµηρίωση όλων των προγραµµάτων
και σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας
• Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή του Ετήσιου Ενικού Σχεδιασµού από τις
περιφέρεις και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία µε
αρµόδιους φορείς.
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• Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης την κατανοµή των πιστώσεων στον τοµέα της πολιτικής
προστασίας στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Τηρεί ειδικό φάκελο µε το σύνολο των ενεργειών για την αντιµετώπιση αλλά και
την αποκατάσταση

κάθε γενικής περιφερειακής ή τοπική µεγάλης έντασης

καταστροφής. Ο ίδιος φάκελος περιέχει εκθέσεις απολογισµού δράσεων και
προτάσεις των επιµέρους φορέων για την βελτίωσή τους προκειµένου να
αντιµετωπιστούν παρόµοια φαινόµενα αποτελεσµατικότερα.
• Λειτουργεί σε 24ωρη βάση κέντρο επιχειρήσεων αποτελούµενο από επιτελικά
στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων της Αστυνοµίας του Λιµενικού και του
Πυροσβεστικού Σώµατος προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί της
• Οργανώνει και λειτουργεί µονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης
καιρικών και άλλων πρόδροµων φαινοµένων φυσικών καταστροφών ώστε να
υπάρχει έγκαιρη κινητοποίηση των δυναµικού και των µέσων πολιτικής
προστασίας για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και ενηµέρωση του
κοινού µε παροχή αντίστοιχων οδηγιών.
• Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα
πολιτικής προστασίας σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς.
• Εντάσσει στο ανθρώπινο δυναµικό της πολιτικής προστασίας ειδικευµένους
εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις τις οποίες ενισχύει µε χρηµατοδότηση.
• Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς το ετήσιο πρόγραµµα
προµηθειών όλων των µηχανικών µέσων και άλλων υλικών που είναι αναγκαία για
την πολιτική προστασία της χώρας µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό.
• Συνεργάζεται µε αρµόδια Υπουργεία και οικείους φορείς για την σύνταξη
κανονισµών και την κατάρτιση προδιαγραφών ώστε να προληφθούν φυσικές
τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής
Προστασίας.
• Φροντίζει για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της πολιτικής Προστασίας
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και την εκπαίδευση και κατάρτιση των
µελών των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας
• ∆ιατηρεί

κέντρο

τεκµηρίωσης

σε

ζητήµατα

πολιτικής

προστασίας

συγκεντρώνοντας επιστηµονικές ή άλλες πληροφορίες σε συνεργασία µε το

32

Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο και µε επιστηµονικούς φορείς της Ελλάδας
ή του εξωτερικού
• Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τοµέα πολιτικής Προστασίας µε

τους

αρµόδιους διεθνείς κανονισµούς και τους αντίστοιχους φορείς πολιτικής
Προστασίας άλλων χωρών και συντονίζει την παροχή επιστηµονικής ή άλλης
βοήθειας από και προς χώρες που πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί
παρόµοια βοήθεια για την χώρα
• Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
της πολιτικής προστασίας της χώρας
• Είναι η µόνη αρµόδια για υποβολή ή αποδοχή αιτήµατος κρατικών Αρχών
Υπηρεσιών και Φορέων για παροχή βοήθειας (Ν.3536/2007 άρθρο 27)
Στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
Ν.3448/2006 συστήνονται οµάδες αναγνώρισης θυµάτων καταστροφών µε αποστολή
την αναγνώριση και ταυτοποίηση των θυµάτων από ατυχήµατα καταστροφές καθώς
και εγκληµατικές και τροµοκρατικές ενέργειες που αποτελούνται από ειδικευµένο
ιατρικό προσωπικό εµπειρογνώµονες και αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Με το άρθρο 15 του Ν.3491/2006 στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
δηµιουργείται υποστηρικτική οµάδα ∆ιαχείρισης Χηµικών Βιολογικών Ραδιολογικών
και Πυρηνικών απειλών και συµβάντων η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό
Γραµµατέα και αποτελεί επιτελικό συµβουλευτικό όργανο που υποστηρίζει σε
επίπεδο τακτικό επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρµόδιες δυνάµεις µε την παροχή
εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και επιστηµονικών πληροφοριών για διαχείριση
∆ιαχείρισης

Χηµικών

Βιολογικών

Ραδιολογικών

και

Πυρηνικών

απειλών.

Στελεχώνεται από επιστηµονικό και εξειδικευµένο προσωπικό συναρµόδιων
Σύµφωνα µε την Υ.Α.3384/28-07-2006 η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
µπορεί να καλέσει µπορεί να καλέσει οποιονδήποτε φορέα θεωρεί ότι µπορεί να
συνδράµει στην κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών πέρα από
τον ενδεικτικό κατάλογο των υπόχρεων προς κατάρτιση που αναφέρονται στην Υ.Α.
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Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 8)

Ο Ν.3013/2002 κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα
και αυτό δείχνει την σπουδαιότητα που αποδίδεται στον ρόλο του.
• Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη
ετοιµότητα αντιµετώπιση και αποκατάσταση κάθε µορφής καταστροφών
• Εισηγείται στο Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης τον χαρακτηρισµό καταστροφής ως γενικής και την έκδοση
αντίστοιχης απόφασης για της κήρυξη της κατάστασης ως έκτακτης ανάγκης
• Προβαίνει στον χαρακτηρισµό των καταστροφών ως περιφερειακής ή τοπικής
µεγάλης ή µικρής έκτασης
• Εκδίδει σε περιπτώσεις γενικών περιφερειακών ή τοπικών µεγάλης έντασης
καταστροφών ή σε περίπτωση καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης την απόφαση για
τον χαρακτηρισµό κάθε καταστροφής ή εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση τον Γενικό
γραµµατέα της Περιφέρειας.
• Αποφασίζει την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών σε περιπτώσεις γενικής ή
περιφερειακής

καταστροφής ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων για τον

περιορισµό των επιπτώσεων φορέων (3613/2007 άρθρο 18)
• Εισηγείται στον υπουργό για την κατανοµή κονδυλίων εγγεγραµµένων στον
προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς τους ΟΤΑ
για την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων της Πολιτικής Προστασίας
• Σε περίπτωση κατάστασης κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας αποφασίζει
για την άµεση προµήθεια υλικών εφοδίων και µέσων καθ’ υπέρβαση των
προϋπολογισθέντων εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο
Και ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» επαναλαµβάνει τον ρόλο και τις αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε ειδικά αναφορά στο µέρος που αφορά την
στρατηγική και την τακτική οργάνωσης των εµπλεκόµενων φορέων. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι στο κοµµάτι του συντονισµού αλλά και στο διάγραµµα ροής
πληροφοριών γίνεται αναφορά στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας το οποίο πρέπει να λαµβάνει ενηµέρωση πλήρη και σαφή για
την καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
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Με το Π.∆. 151/2004 υλοποιήθηκε το άρθρο15 του Ν.3013/2002 που αφορούσε την
σύσταση του Οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Στον
οργανισµό ορίζεται η διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
και οι αρµοδιότητες της κάθε διεύθυνσης και τµήµατος
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΟΛ ΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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IV. Φορείς Ασφάλειας

Κύριοι φορείς ασφάλειας της χώρας θεωρούνται η Ελληνική Αστυνοµία η
Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιµενικό Σώµα. Και τα τρία σώµατα µε το
Π.∆.184/2009 υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπως πλέον και η
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
Ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», στο τµήµα που αναφέρεται την επιχειρησιακή φιλοσοφία των
εµπλεκόµενων φορέων, αναφερόµενο στο τότε Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης
αντίστοιχο του σηµερινού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ορίζει µεταξύ άλλων,
ότι το συγκεκριµένο Υπουργείο διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην αντιµετώπιση κάθε
είδους καταστροφών αφού διαθέτει τις κύριες δυνάµεις πολιτικής προστασίας µε
οργάνωση εξειδίκευση εξοπλισµό και µέσα. Και τα τρία σώµατα, µε βάση τους
νόµους σύστασής τους, περιλαµβάνουν στην αποστολή τους και την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, αποστολή που ταυτίζεται µε εκείνην της Πολιτικής
Προστασίας.


Πυροσβεστικό Σώµα

Το Πυροσβεστικό Σώµα οργανώθηκε ως ανεξάρτητο σώµα το 1930 και υπαγόταν
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ από το 1968 µε τον
Α.Ν.360/1968 εντάχθηκε στα σώµατα ασφάλειας . Το 1998 µε τον Ν.2612/1998
µεταφέρθηκε στο Πυροσβεστικό Σώµα η αρµοδιότητα της δασοπυρόσβεσης, που ως
τότε ήταν στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας. Το
2000 µε το άρθρο 25 του Ν.2088/2000

συστήθηκε υπηρεσία εναέριων µέσων

Πυροσβεστικού Σώµατος µε αποστολή την από αέρος ενίσχυση των επιχειρήσεων
του.
Με το Ν.3511/2006 περί αναδιοργάνωσης του πυροσβεστικού σώµατος αναβάθµισης
της αποστολής του και άλλες διατάξεις ορίζεται µεταξύ άλλων ότι αποστολή του
Πυροσβεστικού Σώµατος είναι:
• η ασφάλεια της ζωής της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους του φυσικού
περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας.
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• η ευθύνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της καταστολής των πάσης φύσεως
πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδροµής για την διάσωση των
ατόµων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές.
• η συµµετοχή στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε
περίοδο ειρήνης ή πολέµου και σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Αρχές και
• η συµβολή στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και πολιτικής άµυνας της
Χώρας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3511/2006 µεταξύ των αρµοδιοτήτων

του

Πυροσβεστικού Σώµατος είναι:
 Αντιµετώπιση των συνεπειών από φυσικές τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές .
 Αξιοποίηση των διαθέσιµων επιστηµονικών στοιχείων και πληροφοριών η
προετοιµασία οργάνωση και κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάµεων µέσων
κα εξοπλισµού για συνδροµή άλλων αρχών υπηρεσιών και φορέων.
 Η διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδροµής σε άτοµα των οποίων απειλείται
ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωµατική τους ακεραιότητα.
 Η περιφρούρηση και διαφύλαξη τα περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε
από καταστροφές µέχρι την παράδοσή της στα αστυνοµικά όργανα ή τους
κατόχους της.
 Η θέσπιση και έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας περί πυροπροστασίας.
 Η παροχή συνδροµής προς άλλες χώρες στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών
συµφωνιών καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και το
∆ιεθνές ∆ίκαιο.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε αρθρο17 του Ν.3613/2007 που αφορά την
οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών και σε συνδυασµό µε τον Ν.3511/2006,

η

Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν έχει την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων όπως
π.χ. στις δασικές πυρκαγιές είναι η µόνη αρµόδια να εισηγηθεί στους υπεύθυνους για
την λήψη απόφασης φορείς την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών. Για την
εισήγηση, µόνος υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε επικεφαλής αξιωµατικός του
πυροσβεστικού σώµατος, που ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι µε Π.∆., το 1987 ιδρύεται η πρώτη Ειδική Μονάδα
Αντιµετώπισης Καταστροφών, η οποία εντάσσεται στο Πυροσβεστικό Σώµα. Σήµερα
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το Πυροσβεστικό Σώµα διαθέτει οκτώ τέτοιες µονάδες, οι οποίες αποτελούνται από
οµάδες ειδικευµένες να αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις, όπως
πυρκαγιές σε σωρούς αποθήκευσης υγρών καυσίµων ή η αντιµετώπιση καταστροφών
από σεισµούς και αναζήτηση των εξαφανισθέντων ατόµων αλλά και εντοπισµό και
την διάσωση παγιδευµένων µε ειδικά εκπαιδευµένους σκύλους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο θεσµός του εθελοντή πυροσβέστη µε σκοπό την
ενίσχυση της πυροπροστασίας µε την συµµέτοχή εθελοντών πολιτών όπως αυτός
προβλέπεται από τον Ν. 1951/1991. Ο Ν. 1951/1991 ορίζει την διαδικασία σύστασης
οργάνωσης λειτουργίας και κατάργησης εθελοντικών πυροσβεστικών σταθµών ή
κλιµακίων που µπορούν να συστηθούν σε ∆ήµους Κοινότητες και Συνδέσµους
∆ήµων και Κοινοτήτων.


Ελληνική Αστυνοµία

Ο Ν. 2800/2000

που αφορά την αναδιάρθρωση υπηρεσιών του Υπουργείου

∆ηµοσίας Τάξης στο τµήµα Β άρθρο 8 παράγραφος 2 ορίζει ότι µεταξύ άλλων η
Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχει στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από
θεοµηνίες και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
αρχές και υπηρεσίες. ∆ιαθέτει Κεντρικές και Περιφερειακές και Τοπικές υπηρεσίες.
Η Ελληνική Αστυνοµία, στα πλαίσια της εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου
4 της Κ.Υ.Α. 12030/10-5-1999 και του άρθρου 8 του Ν.2800/2000, έχει σηµαντικό
ρόλο κατά την φάση της αντιµετώπισης των καταστροφών αλλά και στην εκτέλεση
απόφασης οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών. Θέµατα που συνδέονται µε την
τήρηση της τάξης, µε την ρύθµιση της κυκλοφορίας, µε τον εντοπισµό και την
ειδοποίηση πολιτών για την αποµάκρυνση τους, όταν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση,
καθώς και µε πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκληµάτων κατά της περιουσίας των
πολιτών που αποµακρύνθηκαν, που είτε αυτή καταστράφηκε είτε απειλήθηκε µε
καταστροφή, αποτελούν αρµοδιότητα των κατά τόπους αστυνοµικών αρχών µε
βαρύνουσα σηµασία.
Επίσης συµµετέχει µε αξιωµατικούς της Υπηρεσίας της στις οµάδες αναγνώρισης
θυµάτων καταστροφών σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν.3448/2006 και µε
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αντιπροσώπους στα νοµαρχιακά και τα τοπικά συντονιστικά όργανα όπως προβλέπει
ο Ν.3013/2002.


Λιµενικό Σώµα

Το Λιµενικό Σώµα ιδρύθηκε το 1919. Η δοµή η οργάνωση και οι αρµοδιότητες του
Λιµενικού Σώµατος σε Κεντρικό Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο ορίζονται από το
Π.∆. 242/1999 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆.320/2001 το Π.∆. 27/2006 το
Π.∆.6/2007και το Π.∆. 48/2007.
Στην αποστολή του Λιµενικού Σώµατος περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η:
• Προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα
• Έρευνα και διάσωση
• Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
• Προστασία των πλοίων και των λιµένων από έκνοµες ενέργειες
• Αστυνόµευση των πλοίων λιµένων θαλασσίου χώρου καθώς και θαλασσίων
συνόρων σύµφωνα µε την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία αλλά και τις διεθνείς
συµβάσεις.
Για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών ως δράσης πολιτικής προστασίας
µπορεί να κριθεί αναγκαία η χρήση πλωτών θαλάσσιων µέσων γεγονός που σηµαίνει
ότι η παρουσία και η συµβολή των κατά τόπους Λιµενικών Αρχών αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση.
Συµµετέχει µε αντιπροσώπους στα τοπικά συντονιστικά όργανα όπως προβλέπει ο
Ν.3013/2002.

Φορείς ασφάλειας και «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
Κατά την σύνταξη του «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ», η Ελληνική Αστυνοµία και η
Πυροσβεστική Υπηρεσία υπάγονταν στο Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης ενώ το
Λιµενικό Σώµα στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
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Ελληνική Αστυνοµία & Πυροσβεστική Υπηρεσία
Οι φορείς µέσω των αρχηγείων τους συντάσσουν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους
σχέδια

πρόληψης

και

αντιµετώπισης

φυσικών

τεχνολογικών

και

λοιπών

καταστροφών και παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες. Τα σχέδια
υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
Κινητοποιούν όλες τις υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών προκειµένου να ληφθούν µέτρα προστασίας της ζωής της υγείας και της
περιουσίας των πολιτών, καθώς και µέτρα διάσωσης περίθαλψης και παροχής
βοήθειας προς τους πληγέντες. Παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στο έργο των
εµπλεκόµενων για τον ίδιο λόγο.
Προβλέπουν και σχεδιάζουν µέτρα για τον έγκαιρο εντοπισµό και καταστολή των
πυρκαγιών ενώ σχεδιάζουν και υλοποιούν αντιπυρικά µέτρα όπως ορίζεται από τη
σχετική νοµοθεσία
Συνεργάζονται µε όλες τις υπηρεσίες για την εκκένωση περιοχών όταν αποφασιστεί
το µέτρο αυτό και λαµβάνουν µέτρα αρµοδιότητας τους για την προστασία της ζωής
και περιουσίας των πληγέντων τόσο στους χώρους καταστροφής όσο και στους
χώρους εγκατάστασης αυτών
Συγκροτούν ειδικές οµάδες αντιµετώπισης χηµικών βιολογικών ραδιολογικών και
πυρηνικών απειλών και συνεργάζονται µε συναρµόδια Υπουργεία
Φροντίζουν για την πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας σε συνεργασία µε τον
ασκούντα την εκµετάλλευση εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες
ουσίες όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία
Συντονίζουν και αναλαµβάνουν θέµατα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του
προσωπικού βιοµηχανιών κ.λ.π.
∆ιαθέτουν το απαιτούµενο και προβλεπόµενο από τη σχετική νοµοθεσία προσωπικό
του για την συγκρότηση και λειτουργία των συντονιστικών οργάνων πολιτικής
προστασίας όπου αυτό απαιτηθεί
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Λιµενικό Σώµα
Σχεδιάζει

στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του

σχέδια

αντιµετώπισης φυσικών

τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. Τα σχέδια υποβάλλονται προς έγκριση στην
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
Κινητοποιεί τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και διαθέτει τα αναγκαία
µέσα για την καταπολέµηση της θαλάσσιας ρύπανσης και λοιπών καταστροφών
καθώς και την διενέργεια επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ευθύνης
του
Συνεργάζεται για την αντιµετώπιση χηµικών βιολογικών ραδιολογικών και
πυρηνικών απειλών στην περιοχή αρµοδιότητας του
Εξασφαλίζει τα απαιτούµενα πλωτά µέσα όταν αυτό απαιτηθεί λόγω εκτάκτων
αναγκών για την µεταφορά προσωπικού µέσων και εφοδίων και ενεργεί ό,τι άλλο από
τις περιστάσεις την αποστολή του και την ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται.
Ένοπλες ∆υνάµεις
Σύµφωνα µε τον Ν.2292/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν.2984/2002 και
αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας προβλέπεται η
συµµετοχή των Ενόπλων ∆υνάµεων για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
λόγω συµφορών, φυσικών καταστροφών ή µειζόνων ατυχηµάτων µετά από απόφαση
του Σ.Α.Γ.Ε.
Η συµµετοχή των Ενόπλων ∆υνάµεων στην Πολιτική Προστασία της Χώρας
προβλέπεται επίσης τόσο στον Ν.3013/2002 όσο και από την Υ.Α.1299/7-04-2003.
Πιο συγκεκριµένα ο Ν.3013/2002 προβλέπει την συµµετοχή του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας στην ∆ιυπουργική Επιτροπή αλλά και την συµµετοχή του αρµόδιου
Υπαρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο. Επίσης σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Α Προσθήκη 2 της Υ.Α.1299/10-04-2003 ορίζεται ως εµπλεκόµενος
φορέας υπόχρεος σύνταξης για φυσικές τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.
Το αίτηµα προς το Γ.Ε.ΕΘ.Α υποβάλλεται αποκλειστικά από την Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε τον Ν.3536/2007.
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V. Ο Θεσµός της Πολιτικής προστασίας

European Union

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ευρωπαϊκή Ένωσης αλλά και οι συνδεδεµένες, µ’ αυτήν χώρες,
χώρες
συχνά πλήττονται από µείζονες καταστροφές, όπως πληµµύρες, δασικές πυρκαγιές,
καθώς και από ατυχήµατα τεχνολογικού χαρακτήρα,
χα
όπως εκρήξεις σε εργοστάσια
και διαρροές χηµικών ουσιών.
ουσιών Την τελευταία δεκαετία Π.χ.
− Έκρηξη στο χηµικό εργοστάσιο της AZF στην Τουλούζη της Γαλλίας,
Γαλλίας τον
Σεπτέµβρη του 2002, που είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο 29 ατόµων
α
και την
πρόκληση εκτεταµένων ζηµιών.
ζηµιών ∆ιαρροή κυανούχων αλάτων,, που σηµειώθηκε
στο ορυχείο της Baia Mare της Ρουµανίας, το 2000 και δηλητηρίασε µεγάλο µέρος
του ∆ούναβη.
υρκαγιές στην Ελλάδα το 2007 που προκάλεσαν το θάνατο 63ανθρώπων και
− Πυρκαγιές
τεράστιες ζηµιές στην οικονοµία και το περιβάλλον
− Σεισµός
εισµός στην Ιταλία το 2008 που κόστισε τη ζωή σε 308άτοµα.
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι χώρες δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τέτοιες
καταστροφές µόνες τους και προκύπτει η ανάγκη ταχύτατης έκτακτης αρωγής από το
εξωτερικό.
i.

Ιστορική εξέλιξη του θεσµού

Το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 1985 κατέληξε σε επίσηµη συµφωνία σχετικά µε τον
συντονισµό των στρατηγικών στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας. Ακολούθησαν
τα επόµενα χρόνια ψηφίσµατα του Συµβουλίου που αφορούσαν την καθιέρωση την
εξέλιξη και την βελτίωση της
της κοινοτικής συνεργασίας στα θέµατα Πολιτικής
Προστασίας µεταξύ των κρατών – µελών αλλά και δράσεις που αφορούσαν τις
φάσεις ετοιµότητας και αντιµετώπισης µειζόνων καταστροφών στην βάση της αρχής
της επικουρικότητας.. Εξ αυτών το σηµαντικότερο ήταν εκείνο του Ιουλίου 1991
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σχετικά µε την βελτίωση της συνδροµής των κρατών –µελών σε περιπτώσεις
τεχνολογικών καταστροφών.
Το ίδιο έτος, µε την 91/398/ΕΟΚ απόφαση του Συµβουλίου, αποφασίστηκε η ίδρυση
ενός ενιαίου τηλεφωνικού αριθµού για τις χώρες της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Οι σχετικές νοµικές διατάξεις που αφορούν τον ενιαίο τηλεφωνικό αριθµό 112, έχουν
ενσωµατωθεί στο άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ που είναι γνωστή ως οδηγία
καθολικής υπηρεσίας.
Με την 98/22/ΕΚ απόφαση του Συµβουλίου, αποφασίστηκε η ίδρυση Κοινοτικού
προγράµµατος δράσης στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας, που προοριζόταν για
την στήριξη και την συµπλήρωση των προσπαθειών των κρατών µελών σε εθνικό
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το διετές πρόγραµµα περιελάµβανε δράσεις για την
προστασία των προσώπων των περιουσιών και του περιβάλλοντος, σε περίπτωση
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και δράσεις που διευκόλυναν την
συνεργασία, την ανταλλαγή εµπειριών και την αµοιβαία συνδροµή των κρατών
µελών.
Το 1999 µε την 99/847/ΕΚ απόφαση του Συµβουλίου, αποφασίστηκε νέο Πρόγραµµα
πενταετές, το οποίο κάλυπτε

πρωτοβουλίες που αφορούσαν στην πρόληψη την

ετοιµότητα και την αντιµετώπιση των καταστροφών, καθώς και πληροφορίες σχετικά
µε την αναζήτηση και µελέτη των αιτίων των καταστροφών αλλά και δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Κάθε χρόνο καθοριζόταν το γενικό πλαίσιο, µε
συγκεκριµένες θεµατικές προτεραιότητες και αντίστοιχες δράσεις και µε βάση αυτό,
καθορίζονταν και το πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Το πρόγραµµα
παρείχε οικονοµική στήριξη στις προτάσεις που θα εγκρίνονταν. Παρατάθηκε για
άλλα δύο χρόνια ως το τέλος του 2006.
Ακολούθησε στις 23/10/2001 η 2001/792/ΕΚ απόφαση του Συµβουλίου , που
αφορούσε την ίδρυση µηχανισµού που θα συµπλήρωνε το Πρόγραµµα δράσης της
Πολιτικής Προστασίας, θα ενίσχυε και θα διευκόλυνε περεταίρω την συνεργασία
των κρατών-µελών, έχοντας την δυνατότητα να παρέχει βοήθεια σε περιπτώσεις
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα απαιτούσαν άµεση αντίδραση. Θα
διευκόλυνε την κινητοποίηση οµάδων επέµβασης εµπειρογνωµόνων και άλλων
πόρων, µέσα από ένα ενισχυµένο κοινοτικό σύστηµα πολιτικής προστασίας , που θα
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αποτελούνταν από ένα κέντρο παρακολούθησης και πληροφόρησης και ένα κοινό
σύστηµα επικοινωνίας και πληροφόρησης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο
µηχανισµός θα έδινε την ευκαιρία συλλογής έγκυρων πληροφοριών, σε ό,τι αφορά
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις οποίες θα µπορούσε να τις διαχύσει στα κράτηµέλη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή διδαγµάτων από τις επεµβάσεις.
Με απόφαση της Επιτροπής τον ∆εκέµβριο του 2003 ορίστηκαν οι κανόνες
εφαρµογής του Μηχανισµού ενώ

αναδιατύπωση της παρούσας απόφασης του

Συµβουλίου εγκρίθηκε στις 8 Νοεµβρίου 2007 µε την

2007/77/ΕΚ απόφαση

Συµβουλίου
Η απόφαση στο Συµβουλίου µε αριθµό 2007/162/ΕΚ,Ευρατόµ. που εγκρίθηκε στις 5
Μαρτίου 2007,θεσπίζει ένα Χρηµατοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας. Σκοπός
του είναι η χρηµατοδοτική στήριξη σε δράσεις βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας
της αντιµετώπισης µειζόνων καταστροφών έκτακτης ανάγκης αλλά και η ενίσχυση
των µέτρων πρόληψης και ετοιµότητας για κάθε είδους καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, όπως φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και τροµοκρατικές ενέργειες,
συµπεριλαµβανοµένης

της

τροµοκρατίας

µε

χρήση

χηµικών

βιολογικών

ραδιολογικών ή πυρηνικών µέσων και τα τεχνολογικά ραδιολογικά ή περιβαλλοντικά
ατυχήµατα.
Το Μέσο αποτέλεσε συνέχεια των προγραµµάτων δράσης της απόφασης 1999/847ΕΚ
για αυτό και τέθηκε σε από 1η Ιανουαρίου 2007 και ως καταληκτική ηµεροµηνία έχει
την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Στις 13 ∆εκεµβρίου

2007, υπεγράφη στην Λισσαβώνα η νέα Συνθήκη για την

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Η ιδιαίτερη
σηµασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική Προστασία προκύπτει από
το γεγονός ότι πλέον περιλαµβάνεται σε άρθρο της νέας συνθήκης.
Στην εν λόγω συνθήκη το άρθρο 176 Γ του Τίτλου XXII

αφορά την Πολιτική

Προστασία Συγκεκριµένα αναφέρεται:
«1.Η Ένωση ενθαρρύνει την συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών προκειµένου να
ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων πρόληψης των φυσικών ή
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ανθρωπογενών καταστροφών και προστασίας από αυτές. Η δράση της Ένωσης έχει
στόχο:
α) να υποστηρίξει και να συµπληρώσει τη δράση των κρατών µελών σε εθνικό
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την πρόληψη των κινδύνων,

την

προετοιµασία των φορέων πολιτικής προστασίας στα κράτη µέλη και την επέµβαση
σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών εντός Ένωσης
β)να προωθεί την ταχεία και αποτελεσµατική επιχειρησιακή συνεργασία στο
εσωτερικό της Ένωσης µεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.
γ) να ευνοεί τη συνοχή των δράσεων που αναλαµβάνονται σε διεθνές επίπεδο στον
τοµέα της πολιτικής προστασίας.
2.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη
συνήθη νοµοθετική διαδικασία θεσπίζουν τα µέτρα που είναι αναγκαία για να
επιτευχθέν οι στόχοι της παραγράφου 1αποκλειουµένης οποιασδήποτε εναρµόνισης
των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών»
ii. Η λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
σήµερα
Η Πολιτική Προστασία σήµερα ανήκει στον τοµέα της ∆ιεθνούς Συνεργασίας
Ανθρωπιστικής Βοήθειας & Πολιτικής Προστασίας . Αρµόδια Eπίτροπος έως το
2014 Kristina Georgieva από την Βουλγαρία (ec.europa.eu/commission_20102014/georgieva Τελευταία επίσκεψη 29-5-2010)
Ο Μηχανισµός της πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει µε
βάση την απόφαση συµβουλίου 2007/779/ΕΚευτατόµ, δηµιουργήθηκε στην βάση της
φιλοσοφίας one-stop shop υπηρεσίας. Οι δράσεις του χρηµατοδοτούνται από το
χρηµατοδοτικό µέσο. Έχει ως σκοπό την καλύτερη συνεργασία µεταξύ των µελών
του για την προστασία των ανθρώπων της περιουσίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς
και του περιβάλλοντος. Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει τις επεµβάσεις βοήθειας
της Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Στον µηχανισµό εκτός από τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµµετέχουν
η Ισλανδία το Λιχτενστάιν η Νορβηγία και η Κροατία.
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Μπορεί να ενεργοποιηθεί για την αντιµετώπιση κάθε είδους φυσικών ή
ανθρωπογενών καταστροφών, όπως σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές, θαλάσσια
ρύπανση αλλά και τροµοκρατικές επιθέσεις.Πρόσφατο παράδειγµα η συνδροµή που
παρείχε στον σεισµό της Αιτής.
Εικόνα 6. Φωτογραφικό υλικό από την αποστολή

Ο ευρωπαϊκός Μηχανισµός ενεργοποιήθηκε την ηµέρα του σεισµού και συντόνισε
την βοήθεια από 25 ευρωπαϊκές χώρες(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, ∆ανία,
Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία,,
Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο).


Εργαλεία του Μηχανισµού

Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα (ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil
Τελευταία επίσκεψη 29-5-2010)

της Ε.Ε. εργαλεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού

Πολιτικής Προστασίας είναι:
Το Κέντρο Παρακολού θησης και Πληροφόρ ησης (Monitoring and
Information Centre - M.I.C.)

Είναι επιχειρησιακό κέντρο που εδρεύει στις Βρυξέλες, λειτουργεί σε 24ωρη βάση
και διευκολύνει την παροχή βοήθειας, µέσω του µηχανισµού µετά από αίτηµα της
ενδιαφερόµενης χώρας. Στελεχώνεται από υπαλλήλους της µονάδας πολιτικής
προστασίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Μπορεί να δεχτεί αίτηµα από
κάθε χώρα, ανεξάρτητα αν είναι µέλος ή όχι της Ε.Ε., οποιαδήποτε µέρα και ώρα.
Έχει στη διάθεσή του ένα δίκτυο εµπειρογνωµόνων και µπορεί να διαµορφώσει µια
κατάλληλα οργανωµένη µονάδα για κάθε είδους καταστροφή. Λειτουργεί ως µέσο
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επικοινωνίας της πληγείσας χώρας και των χωρών που συµµετέχουν στον µηχανισµό
για τη ζητούµενη βοήθεια σε σχέση µε τα υπάρχοντα και διαθέσιµα µέσα παροχής
βοήθειας.
Κοινό σύστηµα Επείγουσας επικοινωνίας και πληροφόρησης (Common
Emergency

αnd Information System - CESIS)

Είναι µια βάση δεδοµένων, µε τους δυνητικά διαθέσιµους πόρους των χωρών που
συµµετέχουν στον µηχανισµό. Το σύστηµα παρέχει µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα
για να στέλνονται και να λαµβάνονται προειδοποιήσεις, λεπτοµέρειες της βοήθειας
που απαιτείται, ώστε το MIC να κάνει προσφορές για βοήθεια και να δει την εξέλιξη
τη τρέχουσας ανάγκης. Επιπρόσθετα διευκολύνει την επικοινωνία σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης µεταξύ των συµµετεχόντων χωρών. Χρήστες του Συστήµατος
είναι το MIC
Πρόγραµµα κατάρτισης
Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συµβατότητα και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των
οµάδων επέµβασης από τα συµµετέχοντα κράτη. Περιλαµβάνει µαθήµατα κατάρτισης
και ένα σύστηµα ανταλλαγής εµπειρογνωµόνων από τα συµµετέχοντα κράτη
ασκήσεις προσοµοίωσης και ανταλλαγή
Μονάδες πολιτικής προστασίας
Έχουν συσταθεί από εθνικούς πόρους, από ένα ή περισσότερα κράτη, σε εθελοντική
βάση. Κάθε µονάδα έχει προκαθορισµένες ελάχιστες προδιαγραφές σε προσωπικό
και µέσα. Το 2008 η Ελλάδα δήλωσε µέσω του CESIS τις µονάδες που διαθέτει ως
συνεισφορά στα µέσα του µηχανισµού
Tο χρηµατοδοτικό µέσο
Το χρηµατοδοτικό µέσο πολιτικής προστασίας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση
Συµβουλίου µε αριθµό 2007/162/ΕΚ Ευρατόµ,

στοχεύει στην υποστήριξη και

συµπλήρωση των προσπαθειών των κρατών- µελών, για την προστασία των
ανθρώπων , του περιβάλλοντος των περιουσιών αλλά και της πολιτιστικής
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κληρονοµιάς. Καλύπτει τρεις βασικές πτυχές των δραστηριοτήτων πολιτικής
προστασίας: η πρόληψη, ετοιµότητα και αντιµετώπιση.
Το νέο χρηµατοδοτικό µέσο θα καλύπτει:
• ∆ράσεις ετοιµότητας και επέµβασης, που καλύπτονται από τον Μηχανισµό
Πολιτικής προστασίας της Ε.Ε. Θα καλύψει τις απαιτήσεις του MIC να
εκπληρώσει τις επιχειρησιακές λειτουργίες του και τις προπαρασκευαστικές
δράσεις όπως εκπαίδευση ασκήσεις και ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων
• ∆ράσεις που καλύπτονταν από το προηγούµενο Πρόγραµµα δράσης της περιόδου
2000-2006 και συνεχίζονται για την προγραµµατική περίοδο του Χρηµατοδοτικού
Μέσου ∆ηλαδή 2007-2013. Οι δράσεις µπορούν να αφορούν:
− την πρόληψη όπως µελέτη αιτίων καταστροφών πρόβλεψη και δηµόσια
ενηµέρωση
− την

ετοιµότητα

(ανίχνευση

κινδύνων

εκπαίδευση

δικτύωση

ασκήσεις

κινητοποίηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας
− νέους τοµείς όπως οι µεταφορές µονάδων επέµβασης για την αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο του µηχανισµού πολιτικής προστασίας (µπορεί να
καλύπτει µέχρι το 50% του κόστους µεταφοράς των µονάδων επέµβασης)
Το χρηµατοδοτικό κονδύλι του οργάνου για την επταετία ανέρχεται στα189.800.000
€ και θα χρηµατοδοτούνται δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια, στον
τοµέα ανάπτυξης των τεχνολογιών, που συνδέονται µε την πρόληψη των
καταστροφών και τον µετριασµό των επιπτώσεων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µέσω των Γενικών ∆ιευθύνσεων Έρευνας, Κοινωνίας της Πληροφορίας και του
Κοινού Κέντρου Ερευνών, διευκολύνει την ανάπτυξη συστηµάτων πρόβλεψης και
διαχείρισης των καταστροφών. Μπορούν να χρηµατοδοτηθούν προγράµµατα και
δράσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των συστηµάτων ανίχνευσης και έγκαιρης
προειδοποίησης, αλλά και στην ίδρυση

ολοκληρωµένων πληροφοριακών

συστηµάτων

από

διαχείρισης

καταστροφών

Χρηµατοδοτικού Μέσου.
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και

άλλα

ταµεία

εκτός

του

Στην

Ελλάδα

το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

µέσω του

επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης χρηµατοδότησε τόσο το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας όσο και τα Ολοκληρωµένα
Συστήµατα Έγκαιρης Προειδοποίησης και ∆ιαχείρισης Πυροπροστασίας των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Ο Ενιαίος ευρωπαϊκος αριθµός 112
Το 1991 µε την 91/398/ΕΟΚ απόφαση του Συµβουλίου, αποφασίστηκε η ίδρυση
ενός ενιαίου τηλεφωνικού αριθµού κλήσεων έκτακτης ανάγκης, για τις χώρες της
τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι σχετικές νοµικές διατάξεις σε επίπεδο Ε.Ε. έχουν
ενσωµατωθεί στο άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, οδηγία που είναι γνωστή ως
καθολική υπηρεσία και η οποία προβλέπει την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα
των χρηστών όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.
Στον παραπάνω χάρτη βλέπουµε τις χώρες στις οποίες λειτουργεί ο ενιαίος
ευρωπαϊκός αριθµός

Εικόνα 7. ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ 112
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Στην ελληνική έννοµη τάξη το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ ενσωµατώθηκε µε
την υπ αριθµ.2240/6-12-2006
2006 Απόφασης της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας λειτουργεί τµήµα διαχείρισης
δ
του ευρωπαϊκού αριθµού κλήσεων
έκτακτης ανάγκης «112»
Τα αποτελέσµατα του Ευρωβαροµέτρου το 2009 έδειξε ότι οι ευρωπαίοι δεν είναι
αρκετά ευαισθητοποιηµένοι σχετικά µε το «112». Μάλιστα στην χώρα µας το
ποσοστό φτάνει µόλις το 7%.
Η Επιτροπή εξέδωσε
δωσε σχετικό δελτίο τύπου όπου καθιστούσε απαραίτητη την
ανάληψη δράσης από τα κράτη µέλη προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες
για το «112» και έκανε λόγο για την ανάγκη δηµιουργίας µιας πολυγλωσσικής
υπηρεσία για τις κλήσεις που γίνονται προς τον ενιαίο
ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης
ανάγκης.
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VI. Η Πολιτική Προστασία στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού

Συµφώνου

To N.A.T.O. (North Atlantic Treaty Organization) είναι οργανισµός αποτελούµενος
από δυο πυλώνες τον πολιτικό και τον στρατιωτικό και περιλαµβάνει 26 χώρες της
Βόρειας Αµερικής και της Ευρώπης . Ιδρύθηκε το 1949, υπό την πιθανή απειλή ενός
πολέµου, που θα µπορούσε να περιλαµβάνει και πυρηνικά όπλα . Η Συµµαχία άρχισε
να αναπτύσσει διάφορα µέτρα στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας. Το 1951 ίδρυσε
την Επιτροπή Πολιτικής Άµυνας (Civil Defense Committee), για να επιβλέπει τις
ενέργειες

για την προστασία του πληθυσµού. Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι οι

δυνατότητες προστασίας του πληθυσµού από τις συνέπειες ενός πολέµου µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν και για τις επιδράσεις από φυσικές καταστροφές. Το 1958, το
συµβούλιο του ΝΑΤΟ, όρισε διαδικασίες για τον συντονισµό µεταξύ των χωρών µελών σε περίπτωση καταστροφών. Η Ελλάδα προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 1952.
Στην µεγάλη πληµµύρα του ποταµού Άρνου στην Φλωρεντία και την Πίζα το 1966
ζητήθηκε εξωτερική βοήθεια από την Ιταλία µέσω του ΝΑΤΟ.

Αν και η

ανταπόκριση των χωρών ήταν µεγάλη, η βοήθεια δεν ήταν αποτελεσµατική, αφού
υπήρχε ανάγκη για τεχνικής και καλλιτεχνικής φύσης βοήθεια και όχι ανθρωπιστική.
Πάλι η Ιταλία στους σεισµούς που αντιµετώπισε το 1976 ζήτησε εξωτερική βοήθεια
µέσω του ΝΑΤΟ και αυτή τη φορά παρασχέθηκε ουσιαστική βοήθεια από τον
Καναδά τη Γαλλία την Ολλανδία και τις ΗΠΑ µέσω του συντονισµού του ΝΑΤΟ.
Για πολλά χρόνια δεν έγινε χρήση της συντονιστικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ καθώς
υπήρξε µια σηµαντική βελτίωση των χωρών σε εθνικό επίπεδο στον τοµέα
αντιµετώπισης των καταστροφών.
Το 1995 η Επιτροπή Πολιτικής Άµυνας µετονοµάστηκε σε Επιτροπή Πολιτικής
Προστασίας (Civil Protection Committee), µε κύριο στόχο τον συντονισµό των
ενεργειών των κρατών µελών στον τοµέα Πολιτικής προστασίας. Είναι µια από τις 8
επιτροπές, που καθοδηγούνται από την Ανώτατη Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασµού
Έκτακτων Αναγκών, που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του πολιτικού πυλώνα του
ΝΑΤΟ και έχει αναλάβει τον πολιτικό σχεδιασµό εκτάκτων αναγκών του ΝΑΤΟ.
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Για την Ελλάδα το .ΓΕ.ΕΘ.Α. είναι ο εξουσιοδοτηµένος φορέας για τον συντονισµό
των διαδικασιών και ενεργειών όλων των εµπλεκόµενων που παρακολουθούν την
παραπάνω Επιτροπή. Στις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικής Άµυνας συµµετέχει από
το 2006 ενεργά και η Γενική Γραµµατεία Πολικής Προστασίας.


Η λειτουργία µηχανισµού

Ευρω-Ατλαντικό Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση καταστροφών
(Euro-Atlandic Disaster Response Coordination Centre - EADRCC)
Το 1997 στα πλαίσια του ΝΑΤΟ συστήθηκε το Ευρω-Ατλαντικό Συµβούλιο
Συνεργασίας (Euro-Atlantic Partnership Concil -ΕAPC) στο οποίο εκτός από τις
χώρες µέλη του ΝΑΤΟ µετέχουν άλλες 20 χώρες. Το Ευρω-Ατλαντικό Συµβούλιο
Συνεργασίας το 1998 αποφάσισε την ίδρυση ενός µηχανισµού αντιµετώπισης
καταστροφών, στα πλαίσια της αυξηµένης πρακτικής συνεργασίας, για την
αντιµετώπιση

διεθνών

καταστροφών.

Ιδρύθηκε

τότε

το

Ευρω-Ατλαντικό

Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση καταστροφών (Euro-Atlandic Disaster
Response Coordination Centre - EADRCC).Το κέντρο λειτουργεί υπό την Επιτροπή
Πολιτικής Προστασίας (Civil Protection Committee). (www.nato.int/eadrcc Τελευταία
ενηµέρωση29-5-2010)
Το κέντρο είναι τµήµα του Τοµέα Επιχειρήσεων ∆ιεθνούς Προσωπικού, που εδρεύει
στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ , στις Βρυξέλες, και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Κατά τη
διάρκεια πραγµατικής καταστροφής το προσωπικό µπορεί να ενισχυθεί µε
στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ.
Κύρια λειτουργία του µηχανισµού αυτού είναι να συντονίζει την αντίδραση του
ΝΑΤΟ και των χωρών εταίρων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών εντός Ευρω-ατλαντικού χώρου. Όταν µια χώρα ζητήσει βοήθεια από το
ΝΑΤΟ, το

Συντονιστικό Κέντρο θα ενηµερώσει τις χώρες µέλη του Ευρω-

Ατλαντικού Συµβουλίου Συνεργασίας (EAPC) και

εναπόκειται σε αυτές να

αποφασίσουν αν και τι είδους βοήθεια µπορούν να παρέχουν ανακοινώνοντας τις
προσφορές τους στο Συντονιστικό Κέντρο. Το Συντονιστικό Κέντρο λειτουργεί
επίσης και ως ένα σύστηµα αµοιβαίας ενηµέρωσης µεταξύ της πληττόµενης χώρας
και των χωρών που επιθυµούν να βοηθήσουν ως προς το είδος της βοήθειας που
απαιτείται.
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Το EADRCC υποστηρίζει συµπληρώνει και βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε το
Γραφείο για τον Συντονισµό Ανθρωπίνων Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών (Office
for the Coordination of Human Affairs - OCHA) το οποίο διατηρεί τον πρωταρχικό
ρόλο στον συντονισµό των διεθνών επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις
καταστροφών. Το EADRCCέχει σχεδιαστεί ως ένας περιφερειακός µηχανισµός
συντονισµού υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τα Ηνωµένα Έθνη στις
προσπάθειες του. Κύρια λειτουργία του είναι ο συντονισµός και όχι η κατεύθυνση.
Το EADRCC σε συνεργασία µε τις χώρες µέλη του Ευρω-Ατλαντικού Συµβουλίου
Συνεργασίας (EAPC) ανέπτυξε µια Ευρω-Ατλαντική Μονάδα Αντιµετώπισης
Καταστροφών (Euro-Atlandic Disaster Response Unit EARDU) που αποτελείται από
προσωπικό και µέσα που οι χώρες έχουν ορίσει ότι µπορούν να διαθέσουν ως
απόκριση σε παροχή βοήθειας σε χώρα που έχει πληγεί από µεγάλη καταστροφή.
Πρόκειται για µη µόνιµη πολυεθνική δύναµη που µπορεί να αποτελείται από
ειδικευµένο πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό

χωρίς σταθερή σύνθεση που

διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν από το είδος της
καταστροφής(π.χ. ιατρικές µονάδες ή µονάδες διάσωσης)
Το EADRCC πραγµατοποιεί κάθε χρόνο µεγάλης κλίµακας ασκήσεις µε ρεαλιστικά
σενάρια που έχουν οργανωθεί σε διάφορες χώρες και που αποσκοπούν στην βελτίωση
της πρακτικής και των διαδικασιών ενώ παρέχουν εκπαίδευση στους συµµετέχοντες
τόσο της χώρας που φιλοξενεί την άσκηση όσο και στις διεθνείς οµάδες που
συµµετέχουν σε αυτήν ή την παρακολουθούν. Επίσης στοχεύει στην βελτίωση της
διαλειτουργικότητας των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων της Ευρω-Ατλαντικής
Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών.
Για το 2010 έχει προγραµµατιστεί άσκηση στην Αρµενία µε πάνω από 1000
συµµετοχές. Το σενάριο της άσκησης περιλαµβάνει σεισµό της τάξης των 7.2
βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ µε χιλιάδες νεκρούς και τραυµατίες ενώ όλες οι
υποδοµές της χώρας έχουν υποστεί σηµαντικές καταστροφές.
Το Συντονιστικό Κέντρο (EADRCC) διοργανώνει και σεµινάρια όπου συζητούνται
τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την διεξαγωγή των
ασκήσεων.
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Το EADRCC συνεργάζεται στενά µε τις στρατιωτικές Αρχές του ΝΑΤΟ και µε
άλλους διεθνείς οργανισµούς ενώ έχει πρόσβαση σε εθνικές υπηρεσίες πολιτικής
προστασίας και µπορεί να ενισχυθεί µε εθνικούς εµπειρογνώµονες των υπηρεσιών
αυτών τους οποίους µπορεί και να καλέσει σε διάφορες περιοχές µείζονος
καταστροφής προκειµένου να τους συµβουλευτεί.
Το Συντονιστικό Κέντρο (EADRCC) χρησιµοποιεί το πρόγραµµα AIDMATRIX µε
το οποίο τηρεί αρχείο της παρεχοµένης βοήθειας, της βοήθειας που έγινε δεκτή από
την πληγείσα περιοχή µε ηµεροµηνίες παράδοσης, βοήθεια που εξακολουθεί να
απαιτείται αλλά και βοήθεια που παρασχέθηκε µέσω άλλων οργανισµών και φορέων.
Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ το EADRCC συµπεριέλαβε
στις καταστροφές που αντιµετωπίζει και συντονίζει τη διεθνή βοήθεια από και προς
τις χώρες της EAPC

την αντιµετώπιση των συνεπειών από Χηµικά Βιολογικά

Ραδιολογικά και Πυρηνικά συµβάντα καθώς και από τροµοκρατικές επιθέσεις.
Το Σουηδικό Γραφείο ∆ιαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Swedish
Emergency Management Agency) εξέδωσε το έκτο ∆ιεθνές Εγχειρίδιο της Πολιτικής
Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών για το 2006 που παρουσιάζει την δοµή και τους
φορείς σχεδίασης εκτάκτων αναγκών για τις χώρες

του ΝΑΤΟ και του Ευρω-

Ατλαντικού Συµβουλίου Συνεργασίας (EAPC). Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας ως κύριος
φορέας πολιτικής προστασίας αναφέρεται η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας.(www.straz.gov.pl/data/other/cep_handbook_2006. Τελευταία ενηµέρωση
29-5-2010)
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας πέρα από την συµµετοχή της στην
Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας (CPC) έχει ανταποκριθεί σε αιτήµατα χωρών για
συνδροµή µέσω του Συντονιστικού Κέντρου (EADRCC) όπως τον Ιούλιο του 2007
στην Αλβανία αλλά και συµµετέχει στις ετήσιες ασκήσεις που προγραµµατίζει το
Συντονιστικό Κέντρο.
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VII .∆ιεθνής Πρακτική – Το παράδειγµα της Ιταλίας
Το ιταλικό µοντέλο διοικητικής οργάνωσης,

έχει ένα

έντονα αποκεντρωτικό

χαρακτήρα, µε ενισχυµένο τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον ίδιο χαρακτήρα
εµφανίζει και η Πολιτική Προστασία.

Η κατανοµή της χώρας σε

περιφέρειες,

(regione) επαρχίες (provicia), και δήµους (commune), είναι θεµελιώδους σηµασίας
για τον συντονισµό των επιχειρήσεων.
Η χώρα διαιρείται σε 20 περιφέρειες 106 επαρχίες και 8.000 δήµους. Κάθε επίπεδο
διοίκησης έχει δικό του αιρετό συµβούλιο µε δικό του πρόεδρο και αρµοδιότητες που
έχουν δοθεί από την κεντρική κυβέρνηση.

Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας
Ο σκοπός της Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, όπως αυτός καθορίστηκε µε την
πράξη της 24ης Φεβρουαρίου 1992, είναι η προστασία της ακεραιότητας της ζωής της
περιουσίας του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ζηµιά ή κίνδυνο ζηµιάς
που µπορεί να προκληθεί από θεοµηνίες και άλλες καταστροφές. Προκειµένου για
την υλοποίηση αυτού του σκοπού συστήθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας. (http://www.protezionecivile.it/index.php Τελευταία επίσκεψη 29-52010)
Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι ένα σύστηµα που αποτελείται από
πολλούς εµπλεκόµενους φορείς και συντονίζεται από τον Πρωθυπουργό. Ο
πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη ανάληψης δράσεων για
την πρόβλεψη πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Σε κεντρικό επίπεδο
Προκείµενου για την υλοποίηση των δράσεων αυτών συστήθηκε

το Τµήµα

Πολιτικής Προστασίας το Εθνικό Συµβούλιο Πολιτικής Προστασίας και η Εθνική
Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας.
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Το Εθνικό Συµβούλιο Πολιτικής Προστασίας
Καθορίζει τα κριτήρια των γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής, που χαράσσει το
Υπουργικό Συµβούλιο, σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας. Τα κριτήρια αυτά αφορούν
στην πρόβλεψη και πρόληψη καταστροφών, στα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων
αναγκών και στην επεξεργασία κανόνων.
Αποτελείται από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συµβουλίου,
τους

αρµόδιους

υπουργούς τους

προέδρους των περιφερειακών διοικήσεων

εκπρόσωπους δήµων και επαρχιών εκπρόσωπους του ιταλικού ερυθρού σταυρού και
εθελοντικών οργανώσεων
Εθνική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας
Είναι συµβουλευτικό όργανο της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για
θέµατα πρόβλεψης και πρόληψης κινδύνων.
Αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών πανεπιστηµιακούς καθηγητές και
εµπειρογνώµονες σε διάφορους τοµείς κινδύνου για τον διορισµό των οποίων έχουν
συναινέσει και οι εκπρόσωποι των περιφερειών.
Το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας
Το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας έχει την ευθύνη για τον συντονισµό των δράσεων
όλου του συστήµατος της Πολιτικής Προστασίας και αποτελείται από εκπροσώπους
όλων των κρατικών υπηρεσιών και επιπέδων διοικήσεων.
Με βάση τις κατευθυντήριες γραµµές που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο και τα κριτήρια που διαµορφώνονται από το Εθνικό Συµβούλιο, µετά από
προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής. καταρτίζει εθνικά προγράµµατα για την πρόβλεψη
και πρόληψη κινδύνων, καθώς και σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. Αυτά
είναι προσανατολισµένα, κυρίως στην νοµοθεσία, σχετικά µε την πρόληψη κινδύνων
και προετοιµασία ρυθµιστικών µέτρων αναγκαίων για την αντιµετώπιση έκτακτων
καταστάσεων και τον µετριασµό των ζηµιών σε πρόσωπα και αγαθά. Τα σχέδια αυτά
και τα προγράµµατα, τίθενται σε διαβούλευση,

στην Μόνιµη ∆ιάσκεψη για τις

σχέσεις κράτους περιφερειών και αυτόνοµων επαρχιών και εγκρίνονται από το
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Υπουργικό Συµβούλιο και κατόπιν µπαίνουν σε εφαρµογή. Επίσης προγραµµατίζει
διεξαγωγή

ασκήσεων οι οποίες είναι απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο

λειτουργίας του συστήµατος.
Το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας διαχειρίζεται δίκτυα παρακολούθησης πρόβλεψης
και πρόληψης κινδύνων καθώς και εκτίµησης και µετριασµού των επιπτώσεων. Και
καθορίζει δράσεις στο σύνολο του συστήµατος. Φροντίζει για την εξάπλωση της
κουλτούρας και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
Τα µέσα πολιτικής προστασίας της Ιταλίας σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο της
χώρας είναι:
− Το Πυροσβεστικό Σώµα
− Οι Ένοπλες ∆υνάµεις
− Κρατική Αστυνοµία
− Καραµπινιέροι
− Υπηρεσίες Υγείας
− Οικονοµική αστυνοµία
− Κρατική Υπηρεσία ∆ασών
− Εθνικό ινστιτούτο περιβαλλοντικών ερευνών και Προστασίας
− Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας
− Εθνικό ινστιτούτο γεωφυσικής και ηφαιστειολογίας
− Εθνική Υπηρεσία για τις νέες τεχνολογίες την ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη
− Ιταλικός ερυθρός σταυρός
− Ορεινό σώµα διάσωσης αλπινιστών
Σε περιφερειακό επίπεδο
Οι περιφέρειες συνάπτουν µνηµόνιο συνεργασίας µε το Τµήµα Πολιτικής
Προστασίας και διαθέτουν αντίστοιχη διεύθυνση. Σχεδιάζουν προγράµµατα και
δράσεις σε συνεργασία και σύµφωνα µε τα εθνικά σχέδια και προγράµµατα και έχουν
την ευθύνη επίβλεψης της εφαρµογής τους.
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Σε επίπεδο επαρχίας
Οι επαρχίες είναι αρµόδιες για την πρόβλεψη πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
σύµφωνα µε τα περιφερειακά και τα εθνικά σχέδια. Σε κάθε επαρχία υπάρχει ένας
Νοµάρχης ο οποίος είναι αξιωµατικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Είναι
διορισµένος από την κεντρική κυβέρνηση, επιβλέπει την υλοποίηση των δράσεων σε
επαρχιακό επίπεδο και εξασφαλίζει την συµµετοχή των κεντρικών και περιφερειακών
δοµών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχει την
αρµοδιότητα να κατευθύνει τα µέσα πολιτικής προστασίας (π.χ. πυροσβεστική
υπηρεσία)

Σε επίπεδο δήµου
Ο ∆ήµαρχος θα πρέπει να οργανώσει τους πόρους πολιτικής προστασίας που διαθέτει
και να προχωρήσει στον σχεδιασµό δράσεων σύµφωνα µε τα επαρχιακά και
περιφερειακά σχέδια.

Η Ιεραρχία δράσεων της Πολιτικής Προστασίας
Το σύστηµα της πολιτικής προστασίας, έχει δοµηθεί στην βάση της

αρχής της

επικουρικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι τα καθήκοντα πολιτικής προστασίας θα πρέπει
να διεξάγονται από την διοίκηση που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη ενώ τα
ανώτερα διοικητικά επίπεδα συµµετέχουν ως βοηθοί, στην περίπτωση που ο φορέας
δεν µπορεί ν ανταποκριθεί.
Ωστόσο δύο άλλες αρχές η αρχή της διάκρισης και η αρχή της επάρκειας είναι εξίσου
σηµαντικές. Σύµφωνα µε την αρχή της διάκρισης η κατανοµή των καθηκόντων δεν
πρέπει οπωσδήποτε να είναι ισόµερης µεταξύ τοπικών αρχών ίδιου επιπέδου. Στην
κατανοµή αρµοδιοτήτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά
όπως δηµογραφικά χωρικά κλπ
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Τέλος η αρχή της επάρκειας προβλέπει ότι η κατανοµή των καθηκόντων πρέπει να
προϋποθέτει ότι το όργανο µόνο του ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς είναι σε θέση
να εγγυηθεί την πραγµατική εκτέλεση των καθηκόντων του.
Όταν εκδηλωθεί κάποιο καταστροφικό φαινόµενο το σύστηµα θα λειτουργήσει ως
εξής:
Ο ∆ήµαρχος που βρίσκεται πλησιέστερα στο συµβάν είναι εκείνος που θα πρέπει να
αντιδράσει άµεσα και να ενεργήσει σύµφωνα µε τον σχεδιασµό που έχει κάνει
συντονίζοντας τις δυνάµεις σε τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα ενηµερώνει τον Νοµάρχη
που εδρεύει στην επαρχία για το συµβάν. Εάν δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκύψει αναλαµβάνει επιχειρησιακά ο
νοµάρχης.
Ο Νοµάρχης ενηµερώνει

το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας τον

Πρόεδρο του περιφερειακού Συµβουλίου και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ίδιος
κατευθύνει και συντονίζει τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης σε επίπεδο επαρχίας.
Όταν δεν µπορεί ν αντιµετωπιστεί το συµβάν µε µέσα που διαθέτει η επαρχία ή η
καταστροφή έχει ξεφύγει από τα όρια της επαρχίας αναλαµβάνει τον συντονισµό η
Πολιτική Προστασία της περιφέρειας.
Όταν πρόκειται για µείζονα καταστροφή εθνικού επιπέδου ο συντονισµός γίνεται σε
κεντρικό επίπεδο.
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VIII. Το σύστηµα Πολιτικής Προστασίας
στην Ελλάδα σήµερα

Στο άρθρο 1 της Υ.Α.1299/10-4-2003 αναφέρεται ότι µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας µε την συνθηµατική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», επιδιώκεται η διαµόρφωση
ενός συστήµατος αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών. Για
την πολιτική προστασία της χώρας εποµένως, δεν επιλέγεται µια υπηρεσία ή ένας
οργανισµός αλλά ένα σύστηµα, στο οποίο για την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας επιφυλάσσεται ο κεντρικός συντονιστικός ρόλος, όπως άλλωστε
προβλέπεται και από τον Ν.3013/2002.
Πριν την ανάλυση του συστήµατος πολιτικής προστασίας της χώρας θα επιχειρηθεί
µια πολύ σύντοµη αναφορά στην έννοια του συστήµατος µε βάση την συστηµική
θεωρία που είναι αναγκαία για την κατανόηση του.
Η έννοια του συστήµατος
Σύµφωνα µε την συστηµική θεωρία (∆εκλερής, 1986):
Σύστηµα είναι ένα

σύνολο που αποτελείται από αλληλένδετα µέρη

που έχουν

στοιχεία διασύνδεσης (βρόγχοι) αλληλεπίδρασης και συµπληρωµατικότητας. Το
σύστηµα είναι σύνολο και ως τέτοιο αντιµετωπίζεται.
∆οµή του συστήµατος είναι η σταθερή οργάνωση η διάταξη των µερών και των
λειτουργιών του (∆εκλερής,1986)
Τα όρια του συστήµατος είναι τα όρια των ελέγχων που το διατηρούν ξεχωριστό. Το
περιβάλλον είναι οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν το σύστηµα ή επηρεάζονται
από αυτό χωρίς όµως να είναι υπό τον έλεγχό του.
Έλεγχος είναι ο µηχανισµός που διατηρεί τη δοµή και τη λειτουργία του συστήµατος
και διασφαλίζει τις εκροές του. Στο µηχανισµό αυτό βασική είναι η λειτουργία της
ανατροφοδότησης του συστήµατος µέσω της οποίας το σύστηµα πληροφορείται τις
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ανεπιθύµητες αποκλίσεις της συµπεριφοράς του τις οποίες και διορθώνει. Οργάνωση
και έλεγχος του συστήµατος είναι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος
Η εισροή είναι η ενεργοποιός δύναµη που παρέχει στο σύστηµα τα αναγκαία στοιχεία
για τη λειτουργία του Ένα σύστηµα µπορεί να έχει όλων ειδών εισροές
Οι διασυνδέσεις είναι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης του συστήµατος µεταξύ των µερών
του. Αν το σύστηµα επεξεργάζεται την πληροφορία οι διασυνδέσεις λειτουργούν ως
δίαυλοι επικοινωνίας δηλαδή δίαυλοι της ροής της πληροφορίας στις διάφορες φάσεις
της επεξεργασίας της από τα µέρη του συστήµατος.
Τα σήµα είναι η µεταβολή µιας ποσότητας που εµφανίζεται σε οποιοδήποτε σηµείο
του συστήµατος. Τα σήµατα είναι οι φορείς των πληροφοριών και έχουν διάφορες
µορφές.
ς. Μπορεί να είναι περιοδικά διακριτά αιτιοκρατικά κ.λ.π. Για τα συστήµατα οι
πληροφορίες και η ροή τους είναι ζωτικής σηµασίας. Ουσιαστικά ζουν από
πληροφορίες.
Η εκροή είναι ο σκοπός του συστήµατος
Εικόνα 8. Λειτουργία Συστήµατος

Η επεξεργασία αναφέρεται στον τρόπο συνδυασµού των εισροών έτσι ώστε το
σύστηµα να πετυχαίνει ένα ορισµένο αποτέλεσµα. Ο συνδυασµός εισροών δεν είναι
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σίγουρο ότι θα οδηγήσει στη δηµιουργία συγκεκριµένων εκροών είναι πιθανολογικό
φαινόµενο µεγάλης αβεβαιότητας. Ένα τµήµα της εκροής επανεισάγεται ως εισροή
στο σύστηµα επανατροφοδότώντας το δηµιουργώντας ένα κλειστό κύκλωµα. Κύριο
σκοπός είναι η πληροφόρηση του συστήµατος γύρω από το βαθµό επίτευξης του
στόχου. Η σηµασία της ύπαρξης του κλειστού κυκλώµατος είναι θεµελιώδης για την
αξιολόγηση και διόρθωση του συστήµατος.
Η ανάπτυξη του συστήµατος αφορά το µέγεθος δηλαδή τον αριθµό των µερών που
το απαρτίζουν και την περεταίρω διαφοροποίηση τους που οδηγεί στον
πολλαπλασιασµό των επιπέδων και διασυνδέσεων του συστήµατος. Η ανάπτυξη του
συστήµατος µπορεί να είναι συνεχής και να προκαλεί διαδοχικές µεταµορφώσεις
οδηγώντας προς την οργανωµένη πολυπλοκότητα.
Η δυσλειτουργία του συστήµατος είναι η φτωχή προσαρµοστική του ικανότητα σε
απότοµες και πολύ µεγάλες αλλαγές του περιβάλλοντος που µπορεί να προκαλέσει
ένταση που µπορεί να εξελιχθεί σε κρίση και να επιφέρει ακόµη και την καταστροφή
του συστήµατος.

i

Ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ως σύστηµα

Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας είναι το κύριο εργαλείο οργάνωσης του
κρατικού

µηχανισµού

προκειµένου

να

ανταποκριθεί

αποτελεσµατικά

στην

αντιµετώπιση καταστροφικών φαινοµένων και η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας ο συντονιστής του. Το πλαίσιο του συστήµατος του «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ»
είναι πολύπλοκο γιατί:
•

Περιέχει µεγάλο αριθµό εµπλεκόµενων φορέων

•

Απαιτούνται πολλές διασυνδέσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων

•

Υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων

•

Η διάδραση των εµπλεκόµενων φορέων είναι χαλαρά οργανωµένη

•

Το σύστηµα εξελίσσεται µε το χρόνο

•

Περιλαµβάνει υποσυστήµατα
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Ο «ΞΕΝΟΞΡΑΤΗΣ» ως οργανωτικό εργαλείο, αφορά στις δράσεις που πρέπει να
αναληφθούν προκειµένου να πραγµατωθεί ο σκοπός της Πολιτικής προστασίας. Οι
δράσεις του αφορούν το τρίπτυχο Πρόληψη Αντιµετώπιση Αποκατάσταση
καταστροφικών φαινοµένων. Κάθε πλευρά του τριγώνου στο σήµα της Πολιτικής
Προστασίας, συµβολίζει κάθε µια από τις τρεις δράσεις όπως περιγράφεται και στο
παράρτηµα Ζ΄ της Υ.Α.1299/7-4-2003. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
έχει την ευθύνη του σχεδιασµού της οργάνωσης και του συντονισµού αυτών των
δράσεων σε όλο το σύστηµα.
∆ράσεις του συστήµατος πολιτικής προστασίας και φορείς
Πρόληψη
Έχει σκοπό να µετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις ενός καταστροφικού φαινοµένου
τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Ο µετριασµός των
επιπτώσεων ενός καταστροφικού φαινοµένου σχετίζεται µε την

τρωτότητα του

περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς φυσικού) . Η τρωτότητα, δείχνει πόσο ευπαθές είναι
ένα περιβάλλον, όταν εκδηλωθεί ένα καταστροφικό φαινόµενο. Η πρόληψη έχει
στόχο να εξαλείψει ή να µειώσει την τρωτότητα του περιβάλλοντος και έτσι να
µετριάσει τις επιπτώσεις από την εκδήλωση του. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τον
έλεγχο και τη λήψη µέτρων αλλά και µε την παρέµβαση στα προβλήµατα που
εντοπίζονται, καθώς και µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων αντιµετώπισης και
διαχείρισης κινδύνων. (π.χ. ο αντισεισµικός κανονισµός κτιρίων).
Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο της χώρας φορείς που εµπλέκονται είναι:
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων
Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας
Το υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής
Ειδική Γραµµατεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
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Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κέντρο Ελέγχου Λοιµώξεων ΠΝΟ
Υπουργείο Παιδείας
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄& β΄ βαθµού
Εθελοντικές οργανώσεις
Επέµβαση
Αφορά την αντιµετώπιση των συνεπειών ενός καταστροφικού φαινοµένου από τις
αρµόδιες Αρχές ώστε προστατευτούν οι άνθρωποι οι περιουσίες τους αλλά και το
περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό).
Στους φορείς για την αντιµετώπιση εµπλέκονται:
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Πυροσβεστικό Σώµα
Ελληνική Αστυνοµία
Λιµενικό Σώµα
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
Το υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής
∆ιευθύνσεις ∆ασών
Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄& β΄ βαθµού
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Εθελοντικές οργανώσεις
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Αποκατάσταση
Αφορά την άµεση ανακούφιση των πληγέντων από τις συνέπειες του καταστροφικού
φαινοµένου την επαναφορά της κοινωνικής ζωής στην πρότερη κατάσταση. Στην
αποκατάσταση εµπλέκονται:
Υπουργείο Οικονοµικών
Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων
Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΛΓΑ
ΕΟΜΜΕΧ
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄& β΄ βαθµού
ii

Χαρακτηριστικά της δοµής του συστήµατος πολιτικής προστασίας

Οι παραπάνω φορείς είναι ξεχωριστοί οργανισµοί του κρατικού µηχανισµού αλλά
και της κοινωνίας πολιτών, που όµως θα πρέπει να συνεργαστούν και να
συντονιστούν και µάλιστα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Οι λέξεις «σύστηµα» και
«συντονισµός» είναι οι λέξεις – κλειδιά στον «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ». Είναι τα δύο
χαρακτηριστικά στοιχεία που επιδιώκουν να δώσουν µια σταθερή οργάνωση, δηλαδή
µια σταθερή δοµή, σε ό,τι αφορά τους εµπλεκόµενους φορείς στο σύστηµα πολιτικής
προστασίας.
Γίνεται επανειληµµένα αναφορά στους δύο όρους, αφού µέσω αυτών επιδιώκεται η
επίτευξη της αποτελεσµατικότητας στην υλοποίηση του

σκοπού, που είναι η

προστασία της ζωής, της υγείας, και της περιουσίας των πολιτών και η προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στον
συντονισµό των επιχειρήσεων στο άρθρο 6 παράγραφος β . Αναφέρεται
χαρακτηριστικά: «Ο συντονισµός των εµπλεκόµενων επιχειρησιακών δυνάµεων για
την αντιµετώπιση των καταστροφικών φαινοµένων γίνεται αναλόγως του είδους ή
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της έντασης της καταστροφής (Γενική, Περιφερειακή, Τοπική), από τον Γενικό
Γραµµατέα της Πολιτικής Προστασίας τους οικείους Γενικούς Γραµµατείς των
Περιφερειών και τους Νοµάρχες αντίστοιχα. Το ανωτέρω έργο συνεπικουρείται από
τους επικεφαλής των δυνάµεων που ενεργούν στον τοµέα ευθύνης των. Το Εθνικό
Κέντρο Χειρισµού Κρίσεων (Εθνικό Κέντρο επιχειρήσεων ΓΓΠΠ) πρέπει να έχει
σαφή εικόνα της κατάστασης και συνεχή ενηµέρωση µε πληροφορίες εκτιµήσεις και
προβλέψεις προκειµένου να συνδράµει κατά τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο
τις επιχειρησιακές και λοιπές δυνάµεις».
Το σύστηµα της πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε την Υ.Α.1299/7-4-2003,
προβλέπει

τη

λειτουργία

υποσυστηµάτων,

που

αφορούν

τον

συντονισµό

εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα. Τα
επιτελικά όργανα και επιτροπές που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο για κάθε
επίπεδο διοίκησης σύµφωνα µε την διοικητική διαίρεση της χώρας είναι υπεύθυνα
για την άσκηση της πολιτικής προστασίας έχοντας συντονιστικό ρόλο αλλά και ρόλο
διασύνδεσης µε τα ανώτερα κλιµάκια αλλά και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και
φορείς ίδιου επιπέδου.
Εικόνα 9.Σχηµατική απόδοση επιτελικών οργάνων και επιτροπών της χώρας
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Ροή πληροφοριών
Η ροή πληροφοριών είναι ζωτικής σηµασίας για κάθε σύστηµα. Αφορά το σύστηµα
επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων.
Το παράρτηµα Γ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ» αποτυπώνει το προβλεπόµενο διάγραµµα ροής
των πληροφοριών:
Εικόνα 10

Από το διάγραµµα φαίνεται ότι στο κέντρο της ροής της πληροφορίας, βρίσκεται η
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Αν παρατηρήσουµε το διάγραµµα ροής
των πληροφοριών, θα δούµε και τα σηµεία διασύνδεσης των εµπλεκόµενων φορέων.
Ενώ φαίνεται να υπάρχει ροή πληροφοριών από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα,
παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει και οριζόντια διασύνδεση. Ανεξάρτητα από το µέγεθος
της καταστροφής, που καθορίζει την Αρχή του συντονισµού της αντιµετώπισης της, η
πληροφόρηση θα πρέπει να περνάει από τον κεντρικό βρόγχο της Γενικής
γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Αυτό συνεπάγεται δυσλειτουργία στην ροή της
πληροφορίας στα υποσυστήµατα
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Είναι γεγονός ότι ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», σε ό,τι αφορά τη δοµή του, επιφύλαξε πολύ
σηµαντικό και ιδιαίτερα νευραλγικό ρόλο σε µια νέα υπηρεσιακή µονάδα την Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι αφενός το σηµείο διασύνδεσης της ροής
των πληροφοριών όλων των φορέων του συστήµατος πολιτικής προστασίας και
αφετέρου η αρµόδια για να συντονίσει όλους τους φορείς σε ό,τι αφορά τους τρεις
τοµείς της Πολιτικής Προστασίας (πρόληψη, αντιµετώπιση , αποκατάσταση) και στα
τρία επίπεδα διοίκησης της χώρας (εθνικό περιφερειακό και τοπικό).
Είναι επίσης γεγονός, ότι υπάρχει ένα οριακό σηµείο πέρα από το οποίο, η
δηµιουργία

νέων υπηρεσιακών µονάδων,

εντείνει τα προβλήµατα κατανοµής

εξουσίας και εργασίας και αποδυναµώνει τον συντονισµό, διαµορφώνοντας ένα
κρατικό µηχανισµό αναποτελεσµατικό. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε
φαινόµενα επικαλύψεων εξάπλωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών

και σε

δυσλειτουργικά φαινόµενα. Μπορεί να υπάρξει σύγχυση και κατ’ επέκταση
σύγκρουση αρµοδιοτήτων.

Η

λειτουργία

του

συστήµατος-

το

παράδειγµα

των

δασικών

πυρκαγιών
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές,
που ορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική προστασία, κάθε
χρόνο συντάσσει το γενικό σχέδιο για την αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών,
ενσωµατώνοντας εµπειρίες από την εφαρµογή αντίστοιχων σχεδίων προηγούµενων
ετών. Το σχέδιο

αφορά τον σχεδιασµό και τις δράσεις των φορέων πολιτικής

προστασίας, για την πρόληψη και

αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών και

αποστέλλεται µε µορφή εγκυκλίου στους εµπλεκόµενους φορείς.
Η τελευταία σχετική εγκύκλιος µε αριθµ.1902/16-03-2010 είναι πληρέστερη

σε

σχέση µε εγκυκλίους προηγούµενων ετών και ορίζει θεµατικές ενότητες στις οποίες
πρέπει να ληφθούν µέτρα από τους καθ’ ύλιν αρµόδιους φορείς. Οι θεµατικές
ενότητες είναι:
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•

Προγράµµατα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε

δάση και δασικές εκτάσεις προς διευκόλυνση του έργου καταστολής
•

Προγράµµατα µείωσης κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασία από

εισερχόµενη πυρκαγιά γύρω από υποδοµές και χώρους ιδιαίτερης αξίας
•

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από την εκτέλεση

γεωργικών εργασιών
•

Ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων πρόληψης κα προστασίας από

κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
•

Εκδοση ηµερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

•

Συµµετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις

επιτήρησης δασών
•

Σύγκλιση συντονιστικών νοµαρχιακών και τοπικών οργάνων µε θέµα την

λήψη µέτρων πρόληψης και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση πυρκαγιών.
Με την εγκύκλιο:
−

ορίζονται για κάθε ενότητα οι εµπλεκόµενοι φορείς οι αρµοδιότητες τους και

η µεταξύ τους διασύνδεση.
−

καθορίζεται η εµπλοκή των φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών

λόγω δασικών πυρκαγιών αλλά και ο συντονισµός τους στη διάθεση µέσων καθώς
και η διαδικασία διεθνούς συνδροµής
−

καθορίζεται και η διαδικασία οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών

Οι εµπλεκόµενοι φορείς σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς πρέπει να
ενεργήσουν σύµφωνα µε τον παραπάνω σχεδιασµό

Η απόκριση του συστήµατος –το παράδειγµα των δασικών πυρκαγιών
Στο οµολογουµένως µικρό χρονικό διάστηµα που λειτουργεί µέσα στο συγκεκριµένο
νοµικό πλαίσιο, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ως ο εθνικός
συντονιστικός φορέας της πολιτικής προστασίας, κλήθηκε να αντιµετωπίσει τρεις
δραµατικές φυσικές καταστροφές µέσα σε δυο χρόνια το 2007 και το 2009. Τρεις
δασικές πυρκαγιές, που µπορούν να χαρακτηριστούν ορόσηµα σε θέµατα πολιτικής
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προστασίας για την χώρα,, καθώς είχαν ως αποτέλεσµα τον άδικο χαµό 63 ανθρώπων
και τεράστιες συνέπειες στην οικονοµία και το φυσικό περιβάλλον. Η κριτική που
δέχτηκε τόσο το σύστηµα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας όσο και ο
συντονιστικός του φορέας ήταν ιδιαίτερα σκληρή.
Η έκταση
κταση και η ένταση των δασικών
δασ
πυρκαγιών ήταν τέτοια, που προκάλεσε κρίση,
κρίση
καθώς ο κρατικός µηχανισµός εµφανιζόταν ανίκανος να διαχειριστεί
εί τέτοιας έντασης
φυσικά φαινόµενα. Για µέρες,
µέρες τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τόσο τα εθνικά όσο και
τα ξένα, ασχολήθηκαν µε αυτά τα καταστροφικά φαινόµενα. ∆ηλώσεις
∆ηλώσει κατοίκων της
Ηλείας όπως: «φυλάνε
φυλάνε τις πέτρες κι αφήνουν τους ανθρώπους να καούν»,
καούν δείχνει το
µέγεθος της απόγνωσης και της σύγχυσης που

επεκράτησε. Εµπλεκόµενοι φορείς

προσπαθούσαν να µετακυλήσουν τις ευθύνες είτε σε άλλους φορείς είτε σε ανώτερα
ή κατώτερα επίπεδα της ίδιας τους της οργανικής µονάδας. Είναι χαρακτηριστική η
ανακοίνωση της Γενικής
νικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας στην οποία διευκρίνιζε
ότι την ευθύνη για την καταστολή φέρει αποκλειστικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ελέχθησαν και γράφηκαν πολλά το 2007 τα οποία επαναλήφθηκαν το 2009. Π.χ. ότι
χρειάζεται
ρειάζεται αναβάθµιση των σχεδίων πυροπροστασίας
πυροπροστασίας περισσότερα µέσα πυρόσβεσης
καλύτερος συντονισµόςκ.λ.π.
κ.λ.π. Χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΤΑ
ΝΕΑ» εκείνες τις µέρες:
Εικόνα 11.
11 Πρωτοσέλιδο εποχής
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Με αφορµή αυτά τα συµβάντα,

θα αναζητηθεί ο βαθµός ανταπόκρισης του

συστήµατος σύµφωνα µε τα όσα το ίδιο προβλέπει στην στρατηγική του οργάνωση.
Στην πολιτική προστασία σηµαντικό ζήτηµα είναι ο χρόνος απόκρισης στο έκτακτο
συµβάν. Κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας, καθώς µπορεί να περιορίσει σηµαντικά
τις επιπτώσεις του. Αυτονόητο είναι ότι ο πλησιέστερος στο συµβάν φορέας είναι
εκείνος που θα πρέπει να ανταποκριθεί άµεσα. Σε διοικητικό επίπεδο, αυτό
αντιστοιχεί στον α΄ βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης που πρέπει να κινητοποιηθεί
αµέσως ενεργοποιώντας το τοπικό συντονιστικό κέντρο και το µνηµόνιο ενεργειών.
Αυτό δεν συνέβη καθώς οι περισσότεροι ∆ήµοι είτε δεν έχουν µνηµόνια είτε αυτά
που υπάρχουν είναι ελλιπή είτε δεν δοκιµάστηκαν ποτέ µε κάποια άσκηση για να
εντοπιστούν τα προβληµατικά σηµεία. Επιπροσθέτως

κανένας δεν έχει την

αρµοδιότητα έλεγχου αυτών των σχεδίων και η µη σύνταξή τους δεν επιφέρει
κανενός είδους κύρωση.

Έτσι

ο καθένας λειτούργησε κατά το δοκούν

προσπαθώντας να κάνει ό,τι µπορούσε εκείνη την στιγµή.
Το ίδιο συµβαίνει και σε επίπεδο Νοµού όπου σύµφωνα µε το Νόµο πέρα από την
σύγκλιση του Συντονιστικού Νοµαρχιακού Οργάνου θα πρέπει να λειτουργεί και
Κέντρο Επιχειρήσεων.

Η κατάσταση δεν βελτιώνεται ούτε στο αµέσως παραπάνω

διοικητικό επίπεδο δηλαδή την Περιφέρεια .
Αντίστοιχα οι µονάδες καταστολής, κύριος επιχειρησιακός φορέας των οποίων είναι
η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε ήταν ανεπαρκείς για να ανταποκριθούν σε τέτοιας
έντασης φαινόµενα είτε ήταν ανέτοιµες είτε δεν είχαν την συνδροµή των λοιπών
δυνάµεων πολιτικής προστασίας.
Συντονισµός των δυνάµεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο όπως προβλέπεται από τον «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ» δεν υφίστατο κατά συνέπεια. Η
πάροδος του χρόνου όµως λειτουργεί σε βάρος της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης.
Το φαινόµενο επιδεινώθηκε και η λύση

αναζητήθηκε πια στο κεντρικό επίπεδο

διοίκησης.
Ο συντονισµός έφτασε σε επίπεδο Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου και η Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Και τα δύο όργανα, είναι µακριά από τον
τόπο εκδήλωσης του φαινοµένου, δεν γνωρίζουν τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες
71

περιβάλλοντος και τις ανάγκες που έχουν προκύψει, και δεν µπορούν να έχει σαφή
εικόνα της κατάστασης, λόγω έλλειψης επικοινωνίας µε τους εµπλεκόµενους φορείς
του συστήµατος. Η προβλεπόµενη, από τον «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ», ροή των πληροφοριών
κατ’ ουσία δεν υφίστατο, αφού δεν λειτούργησαν οι δοµές πολιτικής προστασίας στα
χαµηλότερα επίπεδα διοίκησης. Η πληροφόρηση ήταν ελλιπής και αποσπασµατική,
καθώς προερχόταν από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας το οποίο δεν είναι διασυνδεµένο µε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που
έσπευσαν στο σηµείο και βέβαια διαµόρφωσαν για χάρη της τηλεθέασης ένα κλίµα
που επέτεινε την σύγχυση και τον πανικό.
Αφού τα τοπικά µέσα πολιτικής προστασίας
κινητοποιήθηκαν ως έσχατη λύση οι

είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα

Ένοπλες ∆υνάµεις και εθελοντές από

οργανώσεις του κέντρου όπως ο Ερυθρός Σταυρός και εθελοντές δασοπυροσβέστες.
Σε επίπεδο δυνάµεων δασοπυρόσβεσης κινητοποιήθηκαν µονάδες της πυροσβεστικής
υπηρεσίας από άλλες περιφέρειες της χώρας και από το εξωτερικό.
Το 2007 δεν υπήρχε θεσµική πρόβλεψη για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών.
Όµως κι αν υπήρχε είχε ελάχιστες πιθανότητες να εφαρµοστεί καθώς θα
ακολουθούσε κατά πάσα πιθανότητα την µοίρα των σχεδίων δράσης.
Η µάχη µε τον χρόνο είχε χαθεί. Συνέπεια όλων αυτών 63 άνθρωποι στην περίπτωση
των πυρκαγιών του 2007 έχασαν τη ζωή τους. Ανάµεσα σ’ αυτούς και τρεις
πυροσβέστες .Τεράστια οικολογική και οικονοµική καταστροφή.
Συµπέρασµα το σύστηµα αποδείχτηκε αναποτελεσµατικό και παρουσίασε τεράστιες
δυσλειτουργίες. Και αυτό συνέβη γιατί το σύστηµα παρουσιάζει ελλείψεις τόσο στην
στρατηγική του οργάνωση αλλά και ελλείψεις στη λειτουργία του.
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XI

Ορθολογικός

Σχεδιασµός

έλεγχος

και λειτουργία του

συστήµατος
Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης προϋποθέτει την οργάνωση του συστήµατος της
πολιτικής προστασίας µε τέτοιο τρόπο

ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο

αποτέλεσµα.
Ένα σύστηµα χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα της δόµησης του, δηλαδή από
τον τρόπο που συνδέονται τα επιµέρους στοιχεία που το συνθέτουν. Στο δε σύστηµα
πολιτικής προστασίας

από τον τρόπο που διασυνδέονται µεταξύ τους οι

εµπλεκόµενοι φορείς. Οι διασυνδέσεις (βρόγχοι) µεταξύ των επιµέρους στοιχείων,
καθορίζουν τον βαθµό της συντονισµένης δράσης που θα αναπτύξουν τα επιµέρους
στοιχεία του συστήµατος, δηλαδή τον βαθµό της µεταξύ τους διάδρασης. Η σωστή
λειτουργία ενός συστήµατος προϋποθέτει έναν

τέτοιο σχεδιασµό, στο τρόπο

οργάνωσής του που θα δίνει έµφαση στην δοµή και τις διαδικασίες οι οποίες τονίζουν
το ενδιαφέρον για την πρόληψη και τον έλεγχο .π.χ. η εγκύκλιος για τις δασικές
πυρκαγιές υποδεικνύει ποιες διασυνδέσεις πρέπει να υπάρχουν µεταξύ των
εµπλεκοµένων φορέων αλλά δεν υποδεικνύει πώς πρέπει αυτές να λειτουργήσουν
Αυτό δεν είναι θέµα σχεδιασµού δράσης αλλά σχεδιασµού συστήµατος.
Σχεδιασµός συστήµατος
Η σχεδίαση του συστήµατος της πολιτικής προστασίας πρέπει να προβλέπει τον
αριθµό και τον βαθµό των διαδράσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και µε
αυτόν τον τρόπο να υλοποιείται.


Ο διαδραστικός

σχεδιασµός της οργάνωσης του συστήµατος

είναι

συµµετοχικός. Αυτό επιτρέπει στα µέλη του συστήµατος, να φτάνουν στην
κατανόηση του συστήµατος και του ρόλου που µπορούν να παίξουν µέσα σ’ αυτό.
Εάν π.χ. οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης καταλάβουν την µείζονα σηµασία του
ρόλου τους στο σύστηµα, θα ασχοληθούν ουσιαστικά µε τα θέµατα πολιτικής
προστασίας του τόπου τους.
Είναι φυσικό ότι κανείς δεν µπορεί να σχεδιάσει για κάποιον άλλο. Αφού όµως όλοι
επηρεάζονται από τον σχεδιασµό όλοι πρέπει να συµµετέχουν σ’ αυτόν. Ο
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συµµετοχικός σχεδιασµός

στοχεύει στο να καθιστά τους άλλους να σχεδιάζουν

αποτελεσµατικά για τους εαυτούς τους.


Ο διαδραστικός σχεδιασµός του συστήµατος µπορεί να προσαρµόζεται στις

αξίες στην επάρκεια και στα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων φορέων. Θα
υπάρξουν

απροσδόκητα

συµβάντα

που

δεν

µπορούν

να

προβλεφθούν

προκαταβολικά. Όµως µε την συνεχή αναπροσαρµογή του σχεδιασµού του
συστήµατος µπορεί να επιτευχθεί η συνέχεια του. Π.χ. αν κάποιος φορέας, στην
λειτουργία του συστήµατος, αποδειχτεί

ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα

καθήκοντά του, τότε το σύστηµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρµοστεί
και να καλύψει µε άλλον φορέα το κενό που θα δηµιουργηθεί στην λειτουργία του.


Ο διαδραστικός σχεδιασµός του συστήµατος, θα πρέπει να ακολουθεί την

ολιστική αρχή της συστηµικής θεωρίας. Πρέπει δηλαδή να σχεδιάζονται ταυτόχρονα
και αλληλεξαρτηµένα όσα περισσότερα µέρη και επίπεδα του συστήµατος είναι
δυνατόν. Αυτή η αρχή µπορεί να χωριστεί στην:
−

αρχή συντονισµού που σηµαίνει ότι, οι µονάδες που βρίσκονται στο ίδιο

επίπεδο διοίκησης και σχεδιάζουν για κοινά θέµατα,

θα πρέπει να είναι

συντονισµένες. Θα πρέπει να σχεδιάζουν µαζί και ταυτόχρονα γιατί οι µεταξύ τους
διαδράσεις θα αποκαλύψουν τις περισσότερες δυσκολίες. Π.χ. ο κάθε δήµος δεν
µπορεί να συντάσσει µνηµόνιο ενεργειών χωρίς την συνεργασία της τοπικής
πυροσβεστικής υπηρεσίας της αρµόδιας υπηρεσίας δασών και των εθελοντικών
οργανώσεων πολιτικής προστασίας που λειτουργούν στην περιοχή του
−

αρχή της ολοκλήρωσης σύµφωνα µε την οποία,

οι µονάδες σε

διαφορετικά επίπεδα θα πρέπει να σχεδιάζουν ταυτόχρονα και µαζί ,επειδή οι
αποφάσεις που λαµβάνονται σε ένα επίπεδο έχουν επίδραση και στα άλλα. Π.χ. η
τοπική υπηρεσία δασών δεν µπορεί να σχεδιάζει ανεξάρτητα από την Γενική
∆ιεύθυνση ∆ασών του ΥΠΕΚΑ


Ο σχεδιασµός του συστήµατος

θα πρέπει να δοκιµάζεται

µέσα από

προσοµοιώσεις, για να αξιολογείται αν έχει γίνει ο σωστός συνδυασµός
εµπλεκόµενων φορέων και εάν λειτουργούν οι µεταξύ τους διασυνδέσεις. Εάν
δηλαδή το σύστηµα είναι έτσι οργανωµένο ώστε

να εξασφαλίσει επιτυχές

αποτέλεσµα και αν το επιτυγχάνει σε τι έκταση. Αυτή η πληροφορία είναι πολύ
σηµαντικό στοιχείο γιατί µπορεί να επαναπληροφορήσει το σύστηµα σχετικά µε τις
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αδυναµίες και τις δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν και µε αυτόν τον τρόπο να
του επιτρέψει διορθωτικές ρυθµίσεις.
Ελεγχος συστήµατος
Ο σχεδιασµός του συστήµατος όταν αυτό τεθεί σε εφαρµογή θα πρέπει να ελέγχεται
ως προς την λειτουργία του. Θα πρέπει να υπάρχει ο µηχανισµός που θα ελέγχει αν οι
διασυνδέσεις των φορέων λειτουργούν και αν οι φορείς αυτοί συνεργαζόµενοι
µπορούν και σε τι βαθµό να υπηρετήσουν την επίτευξη του σκοπού αν οι φορείς
εκτελούν ή αν είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί
κ.λ.π.. Ο έλεγχος είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση του συστήµατος γιατί
παρέχει πληροφορίες οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά στην
σχεδίασή του.
Λειτουργία συστήµατος
Ο άριστος ο

σχεδιασµός ενός συστήµατος ώστε να παρέχει αποτελεσµατικές

υπηρεσίες πρέπει να συνοδεύεται από την σωστή εφαρµογή των επιµέρους σχεδίων
δράσης. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων δράσης, απαιτεί κάποιες
θεµελιώδεις προϋποθέσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να προβλέπονται µε σαφήνεια στο
σύστηµα πολιτικής προστασίας της χώρας. Πιο συγκεκριµένα:
Βασική προϋπόθεση για να εφαρµοστεί ένα σχέδιο είναι να διατίθενται τα µέσα κι οι
πόροι οικονοµικοί και ανθρώπινοι που θα το υποστηρίξουν. Και τα δύο δεν είναι
απεριόριστα. Π.χ. εάν το ποσό που διατίθεται για την αντιπυρική προστασία είναι
πολύ κατώτερο από αυτό που απαιτείται για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης είναι
σίγουρο ότι το αντίστοιχο µέτρο δεν θα έχει την ανάλογη αποτελεσµατικότητα. Γι’
αυτό το λόγο τα σχέδια θα πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους διαθέσιµους πόρους.
Όταν ανατίθεται η εφαρµογή ενός σχεδίου σε φορέα θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι
υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και ο συντονισµός των επιµέρους υπηρεσιών του
ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Αυτό
πρέπει µε έναν µηχανισµό να ελέγχεται. Π.χ. αν προβλέπεται από το θεσµικό πλαίσιο
του σχεδιασµού αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών

η λειτουργία κέντρου

επιχειρήσεων σε επίπεδο Νοµού θα πρέπει να ελέγχεται αν αυτό υφίσταται και σε τι
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βαθµό µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που του ανατίθενται. Σε αντίθετη
περίπτωση θα προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστηµα.
Η εφαρµογή του σχεδίου πρέπει να σχεδιάζεται µε την πρόβλεψη του ελάχιστου
αριθµού κόµβων αποφάσεων έτσι ώστε να µειωθεί η πιθανότητα δυσλειτουργίας. Π.χ.
αν ο επικεφαλής διαχείρισης συµβάντος αποφασίσει ότι χρειάζεται να ανοιχτεί
αντιπυρική ζώνη και απαιτούνται γι’ αυτό µηχανήµατα που δεν έχει στην διάθεσή του
θα πρέπει να ενηµερώσει το Κέντρο Επιχειρήσεών της υπηρεσίας του. Εκείνο µε τη
σειρά του το κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
που µετά αυτό θα κάνει το αίτηµα προς το Κέντρο Επιχειρήσεων της Νοµαρχίας ή
προς την Περιφέρεια για να ακολουθήσει η αντίστροφη ροή της πληροφορίας για το
αν διατίθενται τα απαιτούµενα µέσα.
Όταν ενδείκνυται σύµπραξη µε τους ιδιώτες πρέπει να προβλέπεται η σωστή
αναλογία. Π.χ η ενεργοποίηση εθελοντών που δεν µπορούν να ενταχθούν στην
υλοποίηση του σχεδίου µπορεί να εµποδίζουν το έργο και να δηµιουργούν πρόσθετα
προβλήµατα.
Θα πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί

δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των

εµπλεκοµένων φορέων, το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του σχεδίου, αλλά
και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της εφαρµογής του, ώστε να πληροφορείται
ο συντονιστικός φορέας την πορεία της εκτέλεσης και την πληροφορία να την
διοχετεύει στους κατάλληλους βρόγχους αλλά να είναι και σε θέση να παρέµβει
άµεσα και διορθωτικά. Αυτό απαιτεί την διασύνδεση των επιχειρησιακών κέντρων
όλων των εµπλεκόµενων φορέων . Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα µε τις
πρόσφατες πληµµύρες στην Μαγνησία όπου υπήρχε ένας νεκρός και το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας πληροφορήθηκε το γεγονός από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.
Η λήψη αποφάσεων µέσα στο σύστηµα
Αποφάσεις λαµβάνονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αφορούν θέµατα από την
χάραξη στρατηγικών και κατευθύνσεων µέχρι την επιχειρησιακή αντιµετώπιση
συµβάντων.
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Η διοίκηση

ενός συστήµατος ξεκινά µε την λήψη της απόφασης που αφορά την

επιλογή του σκοπού που θα υπηρετήσει αυτό το σύστηµα. Ο σκοπός θα οδηγήσει
στην λήψη των αποφάσεων χάραξης στρατηγικής και κατευθύνσεων, σύµφωνα µε τις
οποίες θα λειτουργήσει το σύστηµα στο σύνολό του και θα τεθούν οι επιµέρους
στόχοι για την επίτευξή του.
του Είναι πολύ σηµαντικό

να οριστεί,, ποιος βαθµός

επίτευξης του σκοπού ταυτίζεται µε την αποτελεσµατική

λειτουργία του

συστήµατος, µε δεδοµένο
εδοµένο τον περιοριστικό παράγοντα της διάθεσης πόρων. Το είδος
των αποφάσεων διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο λαµβάνεται.
Η λήψη απόφασης που συνιστά χάραξη πολιτικής λαµβάνεται από το υψηλότερο
επίπεδο διοίκησης ενός συστήµατος το στρατηγικό πουυ αντιστοιχεί στην Βουλή και
την Κυβέρνηση για το ελληνικό διοικητικό σύστηµα.
σύστηµα. Π.χ. πρέπει και σε τι βαθµό να
ασκούνται καθήκοντα πολιτικής προστασίας από ποιους φορείς και µε ποιες
αρµοδιότητες. Εδώ µπορεί να υπάρχει διαβούλευση µε φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης
διοίκησης όπως η ΚΕ∆ΚΕ και η ΕΝΑΕ.
Το σχήµα δείχνει τα επίπεδα διοίκησης µε τα αντίστοιχα όργανα

Η λήψη απόφασης είναι µια σύνθετη διαδικασία καθώς πολλοί παράγοντες µπορούν
να την καθορίσουν.
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Στο
το ελληνικό σύστηµα πολιτικής προστασίας,
προστασίας ο σκοπός όπως αυτός καθορίζεται στο
άρθρο 1 της Υ.Α.1299/2003 είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών και του περιβάλλοντος. Σε τι βαθµό όµως µπορεί να επιτευχθεί αυτός ο
σκοπός ώστε να θεωρείται επιτυχής η λειτουργία του συστήµατος µε δεδοµένους τους
περιορισµούς σε οικονοµικούς πόρους και ανθρώπινο δυναµικό αλλά και την
εµφάνιση

διαφορετικής έντασης συµβάντων;
συµβάντων Θα πρέπει να γίνει µια τέτοια
τέ

αξιολόγηση που µπορεί ακόµη και θα επανακαθορίσει τον σκοπό.
Η αξιολόγηση τέτοιων δεδοµένων αλλά και η συνολική εκτίµηση λειτουργίας του
συστήµατος µπορεί να
α αναδείξει τους παράγοντες του προβλήµατος και να
ν οδηγήσει
στην δόµηση του. Ένα πρόβληµα π.χ. στο ελληνικό σύστηµα πολιτικής προστασίας
είναι η ανυπαρξία δοµών επαρκών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης Στην
περίπτωση των πυρκαγιών στην Ηλεία το 2007

ήταν προφανές ότι τόσο
τ
οι

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν µπόρεσαν
ρεσαν να ανταποκριθούν στο συµβάν
άµεσα και σύµφωνα µε όσα ορίζει ο νόµος γιατί δεν ήταν κατάλληλα
προετοιµασµένοι.
∆ιαδικασία λήψης απόφασης

Εάν εντοπιστούν

οι παράγοντες του προβλήµατος, µπορούν να εξεταστούν οι

εναλλακτικές λύσεις που µπορεί να υπάρχουν,
υπάρχουν σε ό,τι αφορά π.χ. στην
την κατανοµή των
οικονοµικών

πόρων, του ανθρώπινου δυναµικού και των αρµοδιοτήτων ή στις

ρυθµιστικές παρεµβάσεις
αρεµβάσεις που απαιτούνται κ.λ.π.. Στο παράδειγµα των πυρκαγιών οι
αυτοδιοικητικές δοµές έχουν την οργάνωση και τα µέσα να λειτουργήσουν ως φορείς
78

πολιτικής προστασίας ή θα πρέπει η δική τους δράση να περάσει σε άλλον φορέα;
Π.χ. ανάθεση περαιτέρω καθηκόντων στην Πυροσβεστική υπηρεσία, που όµως αυτό
θα σηµαίνει και αυτόµατη µεταφορά των οικονοµικών πόρων που του αναλογούν για
δράσεις πολιτικής προστασίας. Για να ασκήσουν τέτοιες αρµοδιότητες τι ρυθµιστικές
παρεµβάσεις πρέπει να γίνουν;

Οι εναλλακτικές λύσεις µπορούν να δείξουν σε τι

βαθµό µπορεί να επιτευχθεί ό σκοπός που έχει τεθεί και να υποδείξουν τρόπους
εφαρµογής που θα οδηγήσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Σπουδαίο ζήτηµα αποτελεί η µετατροπή της απόφασης σε πράξη και µολονότι η
εφαρµογή έπεται της απόφασης πρέπει να προεξετάζεται η λήψη της. Με λίγα λόγια,
όλα τα στοιχεία που συντελούν στην λήψη της απόφασης ,αλληλεπιδρούν

και

µπορούν να δώσουν µια εικόνα που θα ανατροφοδοτήσει εκ των προτέρων την λήψη
της απόφασης.
Αποφάσεις λαµβάνονται σε κάθε επίπεδο

διοίκησης και έχουν διαφορετική

σκοπιµότητα και στοχοθεσία. Έχουν όµως κοινή κατεύθυνση την πραγµάτωση του
σκοπού.
Τα επιτελικά όργανα και οι επιτροπές λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες
γραµµές θα εξειδικεύσουν την στοχοθεσία στο επίπεδο διοίκησης τους. Θέτοντας
τους επιµέρους στόχους, θα σχεδιάσουν τις δράσεις υλοποίησης τους, µε γνώµονα
την διαδραστικότητα και την συµπληρωµατικότητα. Η στοχοθεσία θα τους επιτρέψει
να γνωρίζουν, πόσο αποτελεσµατική ήταν η σχεδίαση και θα τους πληροφορήσει για
τις ρυθµιστικές ενέργειες που απαιτούνται, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι.
Αυτό οδηγεί σε ορθολογική λήψη αποφάσεων. Π.χ. οι δράσεις αντιπυρικής
προστασίας σε εθνικό επίπεδο δεν µπορούν να σχεδιάζονται ανεξάρτητα από την
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. χωρίς την συνεργασία µε το Επιστηµονικό
Ερευνητικό Κέντρο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας που
διατηρώντας µια βάση δεδοµένων µπορεί να δώσει πληροφορίες για των βαθµό
ανάγκης έργων αντιπυρικής προστασίας σε κάθε περιφέρεια.
Στο τακτικό επίπεδο, της διοίκησης οι επιχειρησιακοί φορείς θα εφαρµόσουν τα
σχέδια και τις δράσεις

που σχεδιάστηκαν προκειµένου να επιτευχθούν τα

αποτελέσµατα που είχαν προγραµµατιστεί. Και σ’ αυτό το επίπεδο τα σχέδια πρέπει
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να προβλέπουν διασύνδεση και συµπληρωµατικότητα ώστε να είναι αποτελεσµατικός
ο τρόπος δράσης.
Οι διασυνδέσεις των εµπλεκόµενων
εµπλεκόµεν
φορέων,

και στο τακτικό επίπεδο,
επίπεδο θα

δηµιουργήσουν το κατάλληλο δίκτυο επικοινωνίας και θα λειτουργήσουν ως δίαυλοι,
δίαυλοι
που θα διευκολύνουν τη ροή των πληροφοριών,
πληροφοριών οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας για
τη λειτουργία του συστήµατος και οδηγούν στην ορθολογική
ορθολογική λήψη αποφάσεων.
Εικόνα 12. Το σύστηµα διοίκησης

Έλεγχος σχεδίων δράσεων
Είναι µείζονος σηµασίας ζήτηµα,
ζήτηµα η ύπαρξη

µηχανισµού παρακολούθησης της

εφαρµογής της σχεδιαζόµενης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Αυτός που
σχεδιάζει µια δράση, θα πρέπει να πληροφορείται την πορεία της εκτέλεσης και
διοχετεύει την πληροφορία στους κατάλληλους βρόγχους. Η επαναπληροφόρηση,
επαναπληροφόρηση
είναι σηµαντικό σηµείο κάθε συστήµατος επικοινωνίας,
επικοινωνίας γιατί το σύστηµα
πληροφορείται το αποτέλεσµα των δράσεων του και είναι σε θέση να κρίνει και να
αξιολογήσει αν οι δράσεις εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων.
Ο έλεγχος της εφαρµογής των δράσεων,
δράσεων προϋποθέτει λειτουργία συστήµατος ροής
πληροφοριών, µέσα από την ιεραρχική λειτουργία συντονιστικών κέντρων,
κέντρων που µε
σαφήνεια θα ορίζονται στα
στ σχέδια, και θα είναι διασυνδεµένα, τόσο οριζόντια,
οριζόντια µε
τους εµπλεκόµενους φορείς κου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο διοίκησης,
διοίκησης όσο και
κάθετα µε ανώτερα ή κατώτερα συντονιστικά κέντρα. Αυτό θα εξασφαλίσει όχι µόνο
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την πληροφόρηση του συστήµατος ως προς την αποτελεσµατικότητά του, αλλά θα
δώσει την δυνατότητα άµεσων και έγκαιρων παρεµβάσεων.
Η διεξαγωγή ασκήσεων έχει πολύ µεγάλη σηµασία και πρέπει να θεωρείται
αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων πρόληψης καθώς επιτρέπει την διαπίστωση
κενών επικαλύψεων ή άλλων προβληµάτων και . ∆ίνεται έτσι η ευκαιρία να γίνουν
όλες οι απαραίτητες αλλαγές και ρυθµίσεις στα σχέδια διαχείρισης εκτάκτων
αναγκών.
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X

Συµπεράσµατα

Ο ορθολογικός σχεδιασµός ενός συστήµατος και των δράσεων που θα θέσει σε
λειτουργία συνοπτικά µπορεί να περιοριστεί στα εξής:
Θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο διαδραστικά σε όλα τα επίπεδα διοίκησης
Θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την ορθότητα της λειτουργίας του και να γίνονται οι
ανάλογες θεσµικές ρυθµίσεις.
Θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα επικοινωνίας που θα εξασφαλίζει την ροή
πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.
Η οργάνωση και λειτουργία του θα πρέπει να εξασφαλίζει ορθολογική κατανοµή
αρµοδιοτήτων
Στην σχεδίαση των δράσεων του συστήµατος θα πρέπει η στοχοθεσία να προσβλέπει
στην αποτελεσµατικότητα και να επιτρέπει την επαναπληροφόρηση ώστε να
αναπροσαρµόζονται τα σχέδια και να γίνονται πιο αποτελεσµατικά.
Η εφαρµογή των σχεδίων δράσεων θα πρέπει να ελέγχεται από µηχανισµό ώστε να
ενηµερώνεται ο σχεδιαστής ως προς την αποτελεσµατικότητα και να παρεµβαίνει
διορθωτικά.
Ελληνική πραγµατικότητα
Το σύστηµα πολιτικής προστασίας δεν είναι σχεδιασµένο διαδραστικά γεγονός που
δεν διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. Αντίθετα,
δυσκολεύει την µεταξύ τους επικοινωνία και δεν εξασφαλίζει

επαρκώς τη ροή

πληροφοριών. Οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν έχουν άποψη για το είδος και τον αριθµό
των καθηκόντων που προβλέπονται γι’ αυτούς.
∆εν προβλέπεται µηχανισµός ελέγχου λειτουργίας του συστήµατος. Θα µπορούσε
µια Επιτροπή αποτελούµενη από επιστηµονικούς φορείς και εκπροσώπους φορέων
πολιτικής προστασίας (π.χ. σώµατα ασφάλειας, Γ.Γ.Π.Π., Τοπική Αυτοδιοίκηση,
εθελοντικές οργανώσεις) να λειτουργήσει ως συµβουλευτικό όργανο, προτείνοντας
βελτιώσεις στο σύστηµα.
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Η σχεδίαση, σε επιτελικό επίπεδο, γίνεται κάθετα ανά οργανισµό, χωρίς να προβλέπει
οριζόντιες διασυνδέσεις που θα επέτρεπαν καλύτερο συντονισµό και θα εξασφάλιζαν
συµπληρωµατικότητα στις δράσεις. Π.χ. το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα
πυροπροστασίας που χρηµατοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στα
πλαίσια του προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» σχεδιάστηκε χωρίς την
συµµετοχή εµπλεκόµενων φορέων όπως η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών

ή την

Πυροσβεστική Υπηρεσία. Υλοποιήθηκε αποσπασµατικά από κάποιες νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις χωρίς κάποια ελάχιστα κριτήρια ως προς τις δυνατότητες στην χρήση
και στην λειτουργία του στο µέλλον, τις δυνατότητες επέκτασης κ.λ.π.
Η κάθετη λογική σχεδίασης δράσεων είναι κοινή σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Ο
κάθε φορέας συντάσσει το σχέδιο βάσει αρµοδιότητάς του και στην καλύτερη
περίπτωση ενηµερώνει εµπλεκόµενους φορείς στο αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο.
Τα σχέδια δράσης δεν ελέγχονται από κανέναν ούτε ως προς την διαδραστικότητά
τους ούτε ως προς την συµπληρωµατικότητά τους

αλλά ούτε ως προς την

αποτελεσµατικότητά τους.
Ο σχεδιασµός του συστήµατος πολιτικής προστασίας, προβλέπει δοµές, που είτε δεν
υφίστανται είτε είναι ακατάλληλες να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
Αυτό σηµαίνει ότι προβλέπει διασυνδέσεις, που δεν µπορούν να υπάρξουν, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στην ροή των πληροφοριών, γεγονός που
µειώνει την πιθανότητα

έγκαιρης διορθωτικής

επέµβασης. Π.χ. λειτουργία

συντονιστικών κέντρων.
Από την άλλη η µη ύπαρξη δοµών οδηγεί σε µη ορθολογική διάθεση πόρων. Π.χ. οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρηµατοδοτούνται για δράσεις πολιτικής
προστασίας χωρίς να εξασφαλίζεται ότι οι πόροι αυτοί θα διατεθούν για αυτόν το
σκοπό αποκλειστικά.
Όλες αυτές οι ελλείψεις του συστήµατος πολιτικής προστασίας, δείχνουν

µη

ορθολογική οργάνωση και το οδηγούν σε δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις για να το
καταστήσουν τελικά αναποτελεσµατικό .
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Αυτό όµως δεν συνεπάγεται µηδενιστική θέση απέναντι στο σύστηµα Πολιτικής
Προστασίας της Χώρας. Η πολιτική προστασία είναι µια υπηρεσία που υπηρετεί τον
πολίτη στην βάση ενός κοινωνικού κράτους δικαίου και η εύρυθµη λειτουργία της
συντελεί στην κοινωνική συνοχή της χώρας. Στόχος δεν είναι η κατάργηση του
συστήµατος εφόσον κρίνεται αναποτελεσµατικό, αλλά η ορθολογική προσαρµογή
του στις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών.
Η διοικητική µεταρρύθµιση που συντελείται σήµερα στην χώρα αποτελεί µια πολύ
καλή

ευκαιρία

να

επανεξεταστεί

το

σύστηµα

πολιτικής

προστασίας.

Προσαρµοζόµενο στις νέες διοικητικές δοµές και υιοθετώντας νέες µεθόδους
οργάνωσής το µπορεί να καταστεί αποτελεσµατικότερο ως προς την επίτευξη του
σκοπού του.
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