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EΤΥΑΡΗΣΗΔ  

 Ζ  παξνχζα  κειέηε  εθπνλήζεθε  ζηα  πιαίζηα  ησλ  δηδαθηνξηθψλ  κνπ  

ζπνπδψλ  ζην  ηκήκα  Ννζειεπηηθήο  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  Πεινπνλλήζνπ  .  Έλα  

ζχγρξνλν  Παλεπηζηεκηαθφ  Σκήκα   ην  νπνίν  έρεη  ζηειερσζεί  απφ  κέιε  ΓΔΠ     

κε  κεγάιε  επηζηεκνληθφηεηα  θαη  πξνζήισζε  ζην  δηδαθηηθφ  θαη  εξεπλεηηθφ  

ηνπο   έξγν .   Ζ  εξγαζία  απηή  απνηειεί  γηα  κέλα  βαζηθφ  θνκκάηη  κηαο  

ζεκαληηθήο  πξνζπάζεηαο  λα  πξνζεγγίζσ   ην  ζέκα  ηεο  δηεξεχλεζεο  ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  εθπαίδεπζεο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  

εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο  θαηαζηξνθέο ,  κέζα  απφ  ηνλ  πνιππξηζκαηηθφ  ξφιν  ηνπ  

Ννζειεπηή,  κε  ηνλ  νπνίν  ππάξρεη  άκεζε  επαγγεικαηηθή  ζρέζε.  Δηδηθφηεξα  ζε  

πεξηπηψζεηο  έθηαθηεο  αλάγθεο ,  εθδήισζεο  ηεο  θξίζεο ,  ηεο  δηαρείξηζεο  ηεο  

θξίζεο  ηεο  εθπαίδεπζεο  θαη  κεηάδνζεο  ηεο  γλψζεο .  

Γεδνκέλνπ  φηη  ήηαλ  ε  πξψηε  θνξά  πνπ  αζρνιήζεθα  ηφζν  κε  ηελ  

δηελέξγεηα  ηεο  έξεπλαο  ησλ  ζηνηρείσλ  ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  ζέκαηνο  φζν  θαη  κε  

ηελ  δηακφξθσζε  κηαο  νινθιεξσκέλεο  εηθφλαο  ζε  φηη  αθνξά  ηε  δηεξεχλεζεο  

ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  εθπαίδεπζεο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  

εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  απφ  ηα  Ννζνθνκεία  ηεο  6
εο

 ΤΠΔ  ,  γηα  

ηελ  ζπγγξαθή  ηεο  εξγαζίαο  απηήο,  είκαη  ζε  ζέζε  λα  εθθξάζσ  ηνλ  

ελζνπζηαζκφ  θαη  ηελ  ραξά  πνπ  κνπ  πξφζθεξε  ε  δηαδηθαζία.  

ε  απηφ  ην  ζεκείν  ζα  ήζεια  λα  εθθξάζσ  ηηο  επραξηζηίεο  κνπ  ζηνλ   θ.  

Παλνπηζφπνπιν  Γεψξγην  Δπίθνπξν  Καζεγεηή  ηνπ   Σκήκαηνο  Ννζειεπηηθήο  

ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  Πεινπνλλήζνπ  θαη  επηβιέπσλ  θαζεγεηή  κνπ ,  γηα  ηελ  

εμαηξεηηθά  ζεκαληηθή  βνήζεηα  θαη  θαζνδήγεζε  πνπ  κνπ  έδσζε  φια  απηά  ηα  

ρξφληα.  Ζ  ζπκβνιή  ηνπ   ζηελ  εμέιημε  ηεο  πνξείαο  ηεο   δηαηξηβήο  ππήξμε  

θαζνξηζηηθή.  Σν  πςειφ  αθαδεκατθφ  θαη  επηζηεκνληθφ  ηνπ  ππφβαζξν,  νη  
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ζπγγξαθηθέο  ηνπ  ηθαλφηεηεο,  ε  εμέρνπζα  πξνζσπηθφηεηά  ηνπ  θαη  ε  

πξνζήισζή  ηνπ  ζηελ  αξηζηεία  ζπλέβαιιαλ  ψζηε  λα  νινθιεξσζεί  ε  

εξεπλεηηθή  κνπ  πξνζπάζεηα  κε  ηνλ  θαιχηεξν  δπλαηφ  ηξφπν.  

ηελ  θαζεγήηξηα  κνπ  θ.  Καινθαηξηλνχ  Αζελά  Καζεγήηξηα  ηνπ  Σκήκαηνο  

Ννζειεπηηθήο  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  Αζελψλ,  ηεο  νπνίαο  νη  ζπκβνπιέο,  ε   

επηζηεκνληθή  θαζνδήγεζε,  ε  ελζάξξπλζε   θαη  ε  ππνζηήξημή  ηεο  ήηαλ  

θαζνξηζηηθή  ζηελ  πνξεία  ηεο  έξεπλαο.   

Δπίζεο  ζηελ  θ.  Επγά  νθία  Αλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα  ηνπ  Σκήκαηνο  

Ννζειεπηηθήο  θαη  Αλαπιεξψηξηα  Πξχηαλε  Έξεπλαο  θαη  Αλάπηπμεο  ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ  Πεινπνλλήζνπ  γηα  ηελ  θαζνξηζηηθή  θαη  παξαγσγηθή   βνήζεηά  

ηεο,  ηεο  νπνίαο  νη  ζπκβνπιέο,  ην  ελδηαθέξνλ,  ε  ελζάξξπλζε  θαη  ε  

επηζηεκνληθή  ηεο  θαζνδήγεζε  ήηαλ  θαζνξηζηηθνί  παξάγνληεο  ζηελ  

νινθιήξσζε  ηεο  κειέηεο .   

Θα  ήζεια  επίζεο  λα  επραξηζηήζσ  ηα  επηηειηθά  ζηειέρε  ηεο  Διιεληθήο   

Δηαηξείαο  Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ  ζηνλ  Σνκέα  Τγείαο  ηελ  θα  Καξαγηψξγνπ  

Αηθαηεξίλε,  ηνλ  θν  Καξαγηψξγν  Γεψξγην,   ηελ   Μαλσιίδνπ   Εαραξνχια   θαη  

ηνλ  θν  Δπζηαζίνπ  Παλαγηψηε  γηα  ηελ  ζηήξημε  ηεο  εξεπλεηηθήο  κνπ  

πξνζπάζεηαο .  Ζ  ζπκβνιή  ηνπο  ππήξμε  ζεκαληηθή  ζε  φια  ηα  επίπεδα  ηεο  

εξεπλεηηθήο  δηαδηθαζίαο.  Ζ  εμεηδίθεπζή  ηνπο  ζην  αληηθείκελν  ηεο  δηαρείξηζεο  

ησλ  θξίζεσλ  ηφζν  ζε  ηερλνγλσζία  φζν  θαη  ζε  επηζηεκνληθή  πξνζέγγηζε  

απνηέιεζαλ  ηελ  πξφθιεζε,  ηελ  αξρή,  ηελ  ζπλέρεηα  θαη  ηελ  νινθιήξσζε  ηεο  

έξεπλαο.  
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Ηδηαίηεξεο  επραξηζηίεο  ζα  ήζεια  λα  απεπζχλσ  ζε  φινπο  ηνπο  Ννζειεπηέο  

γηα  ηελ  εκπηζηνζχλε  θαη  ηελ  νπζηαζηηθή  ηνπο  ζηήξημε  πξνθεηκέλνπ  λα  γίλεη  

απηή  ε  κειέηε  πξαγκαηηθφηεηα.  

Σέινο  ζα  ήζεια  λα  επραξηζηήζσ  ηελ  ζχδπγν  κνπ  Γεσξγία  θαη  ηα  παηδηά  

κνπ  Φψηε  θαη  Κσλζηαληίλν   γηα  ηελ  ακέξηζηε  ζηήξημε,  ζπκπαξάζηαζε  θαη  

θαηαλφεζε  ηνπο  ζε  φιν  απηφ  ην  δηάζηεκα.  
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ  

Α/Α  ΤΝΣ/ΦΗΑ  DESCRIPTION-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

1.  ΓΓΠΠ  ΓΔΝΗΚΖ   ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

ΠΡΟΣΑΗΑ  

2.  199ΔΚΤΠ  ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟ  ΔΝΗΑΗΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ  ΩΜΑΣΟ  

3.  CPC CIVIL PROTECTION COMMITTEE-ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ  

4.  CFMU CENTRAL FLOW MAN UNIT-ΚΔΝΣΡΗΚΖ  

ΜΟΝΑΓΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ  ΡΟΖ  

5.  CRM CREW RECOURCE MANAGEMENT-ΓΗΑΥΔΗΜΑΖ  

ΔΝΖΜΔΡΩΖ  ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  

6.  FEMA FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT 

AGENCY 

7.  SAR SEARCH AND RESCUE-ΔΡΔΤΝΑ  ΚΑΗ ΓΗΑΩΖ  

8.  ΑΛ  ΑΡΥΖΓΔΗΟ  ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ  ΩΜΑΣΟ  

9.  ΑΝ  ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟ  ΝΟΜΟ  

10.  ΑΠ  ΑΡΗΘΜΟ  ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ  

11.  ΒΑΜΔ  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ  ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ  ΜΔΓΑΛΖ  

ΔΚΣΑΖ  

12.  ΓΑΓΑ  ΓΔΝΗΚΖ  ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ  ΓΗΔΤΘΤΝΖ   ΑΘΖΝΩΝ  

13.  ΓΔΑ  ΓΔΝΗΚΟ  ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ  ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ  

14.  ΓΔΔΘΑ  ΓΔΝΗΚΟ  ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ  ΔΘΝΗΚΖ  ΑΜΤΝΑ  

15.  ΓΔΝ  ΓΔΝΗΚΟ  ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ  ΝΑΤΣΗΚΟΤ  

16.  ΓΠΠ  ΓΔΝΗΚΟ  ΥΔΓΗΟ  ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ  
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17.  ΓΔΖ  ΓΖΜΟΗΑ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ  

18.  ΓΔΠΑ  ΓΖΜΟΗΑ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  ΠΑΡΟΥΖ  ΑΔΡΗΟΤ  

19.  ΔΑΒ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  

20.  ΔΔ  ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ  ΔΝΩΖ  

21.  ΔΔΑΔ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΑΣΟΜΗΚΖ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

22.  ΔΔΥ  ΔΘΝΗΚΟ  ΔΝΑΔΡΗΟ  ΥΩΡΟ  

23.  ΔΘΚΔΠΗΥ  ΔΘΝΗΚΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΔΠΗΥΔΗΡΗΔΩΝ  

24.  ΔΚ  ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ  ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  

25.  ΔΚΑΒ  ΔΘΝΗΚΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΑΜΔΖ  ΒΟΖΘΔΗΑ  

26.  ΔΚΑΚΒ  ΔΘΝΗΚΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΑΜΔΖ  ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ  

ΒΟΖΘΔΗΑ  

27.  ΔΚΔΠΤ  ΔΘΝΗΚΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΔΠΗΥΔΗΡΗΔΩΝ  ΤΓΔΗΑ  

28.  ΔΚΔΦΔ  ΔΘΝΗΚΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΔΡΔΤΝΑ  ΦΤΗΚΩΝ  

ΔΠΗΣΖΜΩΝ  (ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ)  

29.  ΔΚΚΑ  ΔΘΝΗΚΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  

30.  ΔΚΔΓ  ΔΝΗΑΗΟ  ΚΔΝΣΡΟ  ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ  ΔΡΔΤΝΑ  

ΓΗΑΩΖ  

31.  ΔΛ.Α  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΑΣΤΝΟΜΗΑ  

32.  ΔΜΑΚ  ΔΗΓΗΚΖ  ΜΟΝΑΓΑ  ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  

ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ  

33.  ΔΜΤ  ΔΘΝΗΚΖ  ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ  

34.  ΔΟΓ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΟΜΑΓΑ  ΓΗΑΩΖ  

35.  ΔΓΓΑ  ΔΩΣΔΡΗΚΖ  ΓΗΟΗΚΖΖ  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ  

36.  ΔΣΗΚ  ΔΗΓΗΚΟ  ΣΜΖΜΑ  ΗΑΣΡΗΚΖ  ΣΩΝ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ  
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37.  ΔΤΓΑΠ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ  ΤΓΑΣΩΝ  ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  

ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ  

38.  ΔΥΤ  ΔΛΛΖΝΗΚΑ  ΥΩΡΗΚΑ  ΤΓΑΣΑ  

39.  ΖΔ  ΖΝΩΜΔΝΑ  ΔΘΝΖ  

40.  Κ1  ΚΤΒΔΡΝΖΣΖ  ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ  

41.  Κ2  ΤΓΚΤΒΔΡΝΖΣΖ  ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ  

42.  ΚΔΠΗΥ  ΚΔΝΣΡΟ  ΔΠΗΥΔΗΡΗΔΩΝ  

43.  ΚΔΠΠ  ΚΔΝΣΡΟ  ΔΠΗΥΔΗΡΗΔΩΝ  ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

ΠΡΟΣΑΗΑ  

44.  ΚΟΠΠ  ΚΔΝΣΡΗΚΟ  ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ  

ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ  

45.  ΜΒΟ  ΜΑΝAGEMENT BY OBJECTIVES-ΓΗΟΗΚΖΖ  ΜΔ  

ΣΟΥΟΤ  

46.  ΜΔΓ  ΜΟΗΡΑ  ΔΡΔΤΝΑ  ΚΑΗ ΓΗΑΩΖ  

 

 

Ν  ΝΟΜΟ  

47.  ΝΓ  ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ  

48.  ΝΠΓΓ  ΝΟΜΗΚΟ  ΠΡΟΩΠΟ  ΓΖΜΟΗΟΤ  ΓΗΚΑΗΟΤ  

49.  ΟΓΗΚ  ΟΜΑΓΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΚΡΗΖ  

50.  ΟΣΑ  ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΣΟΠΗΚΖ  ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

51.  ΟΣΔ  ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ  ΔΛΛΑΓΟ  

52.  ΠΓ  ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ  ΓΗΑΣΑΓΜΑ  

53.  ΠΠ  ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ  

54.  ΠΔΑ  ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΥΔΓΗΑΖ  ΔΚΣΑΚΣΖ  ΑΝΑΓΚΖ  

55.  ΓΜΑ  ΤΣΖΜΑ  ΓΗΟΗΚΖΖ  ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ  ΣΖ  

ΑΠΟΓΟΖ  
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56.  ΓΟ  ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟ  ΓΗΤΠΟΤΡΓΗΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ  

57.  ΔΑ  ΥΔΓΗΟ  ΔΚΣΑΚΣΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  

58.  ΝΟ  ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟ  ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ  

59.  ΣΟ  ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟ  ΣΟΠΗΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ  

60.  ΤΑ  ΥΔΓΗΟ  ΤΓΗΔΗΝΖ  ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ  

61.  ΣΟ  ΣΔΥΝΗΚΖ  ΟΓΖΓΗΑ  

62.  ΤΑ  ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ  ΑΠΟΦΑΖ  

63.  ΤΠΑ  ΤΠΖΡΔΗΑ  ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ  

64.  ΤΤΚΑ  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΤΓΔΗΑ  ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ  

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  

65.  ΦΔΚ  ΦΤΛΛΟ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΚΤΒΔΡΝΖΖ  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Σίηινο:  ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ  ΣΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  ΣΖ  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΣΩΝ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ  ΤΓΔΗΑ  ΣΖΝ  ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ  

ΓΗΑ   ΜΑΕΗΚΔ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ  

Δηζαγσγή:  Σα  ηειεπηαία  ρξφληα,  ζπκβαίλνπλ  φιν  θαη  πην  ζπρλά  

ζπκβάληα  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ,  φπσο   νη  κεηαλάζηεο  απφ  ηελ  πξία  (2015),  

ηα  ηξνκνθξαηηθά  ρηππήκαηα  ηνπ  ISIS ζηηο  Βξπμέιιεο  (2016), ε  αηκαηεξή  

πξσηνρξνληά  ηνπ  (2017) ηεο  Κσλ/πνιεο,  ηα  νπνία  καο  δίλνπλ  ηελ  πξαγκαηηθή  

δηάζηαζε  ηνπ  κεγέζνπο  ηνπ  πξνβιήκαηνο  ηεο  θαηαζηξνθήο,  ησλ  απσιεηψλ   

ηεο  αλάγθεο  δηαρείξηζεο  ησλ  θξίζεσλ  θαη  ηελ  θαιιηέξγεηα  ηεο  γλψζεο  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  ησλ  θξίζεσλ.  

θνπόο:  Ζ  δηεξεχλεζε  ηνπ  ηξφπνπ,  ησλ  κεζφδσλ  θαη  ηνπ  επηπέδνπ,  κε  ηα  

νπνία  νη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  εθπαηδεχνληαη  ζηελ  εθαξκνγή  βαζηθψλ  ζρεδίσλ  

αληηκεηψπηζεο  θαη  δηαρείξηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  αληηκεηψπηζεο  ησλ  

θξίζεσλ.  Δπηπιένλ,  δηεξεπλψληαη  ν   πνηνηηθφο  θαη  πνζνηηθφο   πξνζδηνξηζκφο  ηεο  

δήηεζεο  ππεξεζηψλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  θαη  ν  ξφινο  ησλ  δηαρεηξηζηψλ,  

πξνθεηκέλνπ  λα  δηαηππσζνχλ  πξνηάζεηο  γηα  ηελ  εθπαίδεπζή  ηνπο.  

Μεζνδνινγία:  Σν  δείγκα   ηεο   κειέηεο   απνηέιεζαλ   1000 επαγγεικαηίεο   

πγείαο  εθ   ησλ   νπνίσλ   281  δελ   έδσζαλ   ζπγθαηάζεζε   ζπκπιήξσζεο   θαη   

θαηά   ζπλέπεηα   ην   ηειηθφ   δείγκα   ηεο   κειέηεο   απνηέιεζαλ   719  

επαγγεικαηίεο   πγείαο   Γεπηεξνβάζκησλ   θαη   Σξηηνβάζκησλ   Ννζειεπηηθψλ   

Ηδξπκάησλ   ηεο  6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ 

θαη Γπηηθήο Διιάδαο.  ηελ  πξψηε  θάζε  ηεο  κειέηεο  πξαγκαηνπνηήζεθε   

θαηαζθεπή   λένπ   εξσηεκαηνινγίνπ  ην  νπνίν  ζηεξίρζεθε  ζηελ  βνήζεηα  ηεο  

Διιεληθήο  Δηαηξείαο  Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ  ζηνλ  Σνκέα  Τγείαο.  ηε  δεχηεξε  
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θάζε  ηεο  κειέηεο,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  δπν  εθπαηδεπηηθέο  παξεκβάζεηο:  Μία  

εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  ζην  Γεληθφ  Ννζνθνκείν  Σξίπνιεο  θαη  κία  ζην  

Γεληθφ  Ννζνθνκείν  Κνξίλζνπ  ηνλ  Μάην  ηνπ  2017 ζε  ζχλνιν  55 

επαγγεικαηηψλ  πγείαο  νη  νπνίεο  πεξηειάκβαλαλ  ηελ  δηαλνκή  εηδηθά  

δηακνξθσκέλνπ  εξσηεκαηνινγίνπ  αμηνιφγεζεο  γλψζεσλ  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  

εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε.  Οη  κέζεο  ηηκέο  (mean),  νη  ηππηθέο  απνθιίζεηο  

(Standard Deviation=SD) θαη  νη  δηάκεζνη  (median) θαη  ηα  

ελδνηεηαξηεκνξηαθά  εχξε  (interquarti le  range) ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα  ηελ  

πεξηγξαθή  ησλ  πνζνηηθψλ  κεηαβιεηψλ.  Οη  απφιπηεο  (Ν)  θαη  νη  ζρεηηθέο  (%) 

ζπρλφηεηεο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα  ηελ  πεξηγξαθή  ησλ  πνηνηηθψλ  κεηαβιεηψλ.  

Γηα  ηε  ζχγθξηζε  ησλ  πνζνζηψλ  ησλ  ζπκκεηερφλησλ  πνπ  απάληεζαλ  ζσζηά  

ζηηο  εξσηήζεηο  γλψζεσλ  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  ρξεζηκνπνηήζεθε  ην  

McNemar test.  Γηα  ηε  ζχγθξηζε  πνζνηηθψλ  κεηαβιεηψλ  κεηαμχ  δπν  νκάδσλ  

ρξεζηκνπνηήζεθε  ην  κε  παξακεηξηθφ  θξηηήξην  Mann-Whitney.  Γηα  ηνλ  έιεγρν  

ηεο  ζρέζεο  δπν  πνζνηηθψλ  κεηαβιεηψλ  ρξεζηκνπνηήζεθε  ν  ζπληειεζηήο  

ζπζρέηηζεο  ηνπ  Spearman (r).  Ζ  ζπζρέηηζε  ζεσξείηαη  ρακειή  φηαλ  ν  

ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  (r) θπκαίλεηαη  απφ  0,1 έσο  0,3,  κέηξηα  φηαλ  ν  

ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  θπκαίλεηαη  απφ  0,31 έσο  0,5 θαη  πςειή  φηαλ  ν  

ζπληειεζηήο  είλαη  κεγαιχηεξνο  απφ  0,5.  Γηα  ηελ  δηεξεχλεζε  ηεο  δνκήο  ηνπ  

εξσηεκαηνινγίνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε  ―factor analysis”  (Rotation Method: 

Varimax). Ζ  αλάιπζε  γξακκηθήο  παιηλδξφκεζεο  (linear regression analysis)  

κε  ηε  δηαδηθαζία  δηαδνρηθήο  έληαμεο/αθαίξεζεο  (stepwise) ρξεζηκνπνηήζεθε  

γηα  ηελ  εχξεζε  αλεμάξηεησλ  παξαγφλησλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηηο  βαζκνινγίεο  

γλψζεσλ  απφ  ηελ  νπνία  πξνέθπςαλ  ζπληειεζηέο  εμάξηεζεο  (β)  θαη  ηα  ηππηθά  

ζθάικαηά  ηνπο  (standard errors=SE).  Ζ  αλάιπζε  γξακκηθήο  παιηλδξφκεζεο  

έγηλε  κε  ηε  ρξήζε  ινγαξηζκηθψλ  κεηαζρεκαηηζκψλ.  Σα  επίπεδα  
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ζεκαληηθφηεηαο  είλαη  ακθίπιεπξα  θαη  ε  ζηαηηζηηθή  ζεκαληηθφηεηα  ηέζεθε  

ζην  0,05.  Γηα  ηελ  αλάιπζε  ρξεζηκνπνηήζεθε  ην  ζηαηηζηηθφ  πξφγξακκα  SPSS 

19.0.  

Απνηειέζκαηα:  Σν  76,3% ησλ  αηφκσλ  ηνπ  ζπλνιηθνχ  δείγκαηνο  θαη  ην  

70,9% ηνπ  δείγκαηνο  παξέκβαζεο  ήηαλ  γπλαίθεο.  Ζ  πιεηνςεθία  θαη  ησλ  δχν  

δεηγκάησλ  πεξηείρε  άηνκα  κε  20-30 έηε  πξνυπεξεζίαο,  κε  ηα  πνζνζηά  λα  είλαη  

36,7% θαη  40,5% γηα  ην  ζπλνιηθφ  δείγκα  θαη  ην  δείγκα  παξέκβαζεο  

αληίζηνηρα.  Σν  ίδην  πνζνζηφ  ζπκκεηερφλησλ  (18,5%) θαη  ζηα  δχν  δείγκαηα  

είραλ  ζέζε  επζχλεο.  Αθφκα,  νη  πεξηζζφηεξνη  απφ  ηα  δχν  δείγκαηα  ήηαλ  

λνζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ,  κε  ηα  πνζνζηά  λα  είλαη  65,2% θαη  87,0% γηα  ην  

ζπλνιηθφ  δείγκα  θαη  ην  δείγκα  παξέκβαζεο  αληίζηνηρα.  Μφλν  ην  7,4% ησλ  

ζπκκεηερφλησλ  ζπκκεηείρε  ζηελ  νκάδα  ηνπ  ΠΔΡΔΑ.  Δπίζεο,  ην  35,1% ησλ  

ζπκκεηερφλησλ  γλψξηδε  ηηο  δηαδηθαζίεο  δηαρείξηζεο  αζζελψλ  ζε  εμαηξεηηθά  

κνιπζκαηηθά  λνζήκαηα.  Σν  9,0% γλψξηδε  ην  ρξφλν  θαη  ηνλ  ηξφπν  

ελεξγνπνίεζεο  ελφο  ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  αλάγθεο  θαη  ην  10,0% γλψξηδε  πνχ  έρεη  

νξηζηεί  ην  θέληξν  επηρεηξήζεσλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  ζε  πεξίπησζε  καδηθήο  

θαηαζηξνθήο.  

Ζ  γλψζε  θαη  ελεκέξσζε  ζρεηηθά  κε  ηελ  εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο  

 

 θαηαζηξνθέο  δηέθεξε  ζε  πνιιέο  πεξηπηψζεηο  αλάινγα  κε  ην  θχιν  ησλ  

 

 ζπκκεηερφλησλ.  Δπίζεο  ζε  πνιιέο  πεξηπηψζεηο  βξέζεθε  νη  λνζειεπηέο   

 

λα  είλαη  πην  ελεκεξσκέλνη  απφ  ηνπο  γηαηξνχο,  ελψ  πην  ελεκεξσκέλνη   

 

θάλεθαλ  απηνί  κε  ηα  πςειφηεξα  ρξφληα  πξνυπεξεζίαο  (p<0.05) θαη   

 

απηνί  νη  νπνίνη  ζπκκεηείραλ  ζηελ  νκάδα  ηνπ  ΠΔΡΔΑ  (p<0.05).  

 

πκπεξάζκαηα:  Οη   επαγγεικαηίεο   πγείαο  αληηκεησπίδνπλ   έλαλ  

ζεκαληηθφ  αξηζκφ  αηπρεκάησλ  θαη  θαηαζηξνθψλ.  Δπίζεο   ηα  επηρεηξεζηαθά  
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ζρέδηα  δηαρείξηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ,  πνπ  δηαρεηξίδνληαη  νη  

επαγγεικαηίεο  πγείαο  ρξεζηκνπνηνχληαη  πνιχ  πνην  ζπρλά  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  

ζε  ζρέζε  κε  παιηφηεξα.  Ζ  άγλνηα  αιιά  θαη  ε  αλεπαξθήο  γλψζε  ησλ  ζρεδίσλ  

θαζηζηά  δχζθνιε  ηελ  δηαρείξηζε  κηαο  ελδερφκελεο   καδηθήο  θαηαζηξνθήο.  Οη  

νκάδεο  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  απαηηείηαη  λα  δηαζέηνπλ  ηδηαίηεξεο  γλψζεηο  θαη  

δεμηφηεηεο.  Ζ  γλψζε  ηεο  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  δελ  είλαη  επαξθήο  ζε  φια  ηα  

επίπεδα  εθπαίδεπζεο  πνπ   απαηηείηαη  απφ  ηηο  αλάγθεο  θαη   πξέπεη   λα  

δηδάζθεηαη  ζε  φια  ηα  επίπεδα  εθπαίδεπζεο.  Ζ  εθπαίδεπζε  βειηηψλεη  ην  

επίπεδν  ησλ  γλψζεσλ  θαη  ησλ  πξαθηηθψλ  ησλ  δηαρεηξηζηψλ  θξίζεσλ.  

Απαηηείηαη  ζπλερηδφκελε  εθπαίδεπζε  θαη  επηθαηξνπνίεζε  ησλ  γλψζεσλ.   

ΛΔΞΔΗ  ΚΛΔΗΓΗΑ:  θαηαζηξνθέο,  ζρέδηα  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ,  αληηκεηψπηζε  

καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ,   επαγγεικαηίεο   πγείαο.  
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ABSTRACΣ.  

TITLE: THE EFFECTIVENESS’  OF THE HEALTH PROFESSIONALS TRAINING 

IN RELATION TO THE PREPAREDNESS FOR MASS DISASTERS 

Introduction:  In recent years,  mass disaster events occur more and more 

often,  like the immigrants from Syria (2015),  the ISIS terrorist  attacks in 

Brussels (2016),  the bloody New Year’s  Eve of 2017 in Constantinople, which 

give  the true dimension of the magnitude of the problem about a  disaster,  

the losses, the need for crises management and the improvement of the 

knowledge for the crises management.  

 Aim:  The aim of this study is to investigate the way, the methods and 

the level,  by which the health professionals  are trained and  to  examihe the  

implementation of basic plans for  addressing  mass disasters. Moreover,  this 

study investigates the qualitative and quantitative methods  used by the crises  

management services,  as  wellas the specific roles of  managers,  in order to 

provide recommendations  about  their training.  

Methods: The sample of the study consisted  of 1000 health 

professionals.  However,  281 gave no written consent and as a result ,  the final 

study sample constituted of 719 health care professionals , working in 

Secondary and Tertiary Hospitals of the 6
t h

 Health District  of Peloponnese,  

Ionian Islands, Epirus and Western Greece. In the first  phase of the study,  a 

new questionnaire was constructed,  with theaid of the Hellenic Association on 

Crises Management in the Health Sector.  In the second phase of the study,  

two educational  interventions were carried out, one at the General Hospital  of 

Tripoli  and the other at the General Hospital  of Corinth in May 2017, with 

total  participation of 55 health professionals.  A specifically formulated 
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questionnaire was completed both before and after the educational 

intervention by the parficipants. The mean values, the standard deviations 

(SD), the medians and the interquartile ranges were used to describe the 

quantitative variables.  The absolute (N) and the relative (%) frequencies were 

used to describe the qualitative variables.  The McNemar test was used to 

compare the percentages of the participants who responded correctly to the 

pre- and post-intervention questions.  For the comparison of the quantitative 

variables between the two groups,  the non-parametric Mann-Whitney criterion 

was used. The correlation coefficient  of Spearman (r) was used to test the 

relationship of the two quantitative variables.  The correlation is considered 

low when the correlation coefficient  (r) ranges from 0.1 to 0.3, moderate 

when the correlation coefficient  ranges from 0.31 to 0.5 and high when the 

coefficient  is greater than 0.5. In order to investigate the structure of the 

questionnaire,  a ―factor  analysis‖  (Rotation Method:  Varimax) was 

performed. The linear regression analysis using the stepwise procedure was 

also used to identify the independent factors  related to the knowledge scores 

from which the dependency coefficients  (β) and their standard errors (SE) 

were derived. The linear regression analysis was performed using logarithmic 

transformations.  The significance levels are bilaterally and the statistical  

significance was set  to 0.05.  The statist ical  program SPSS 19.0 was used to 

perform the analysis.  

Results:  76.3% of the individuals in the total sample and 70.9% of the 

intervention sample were women. The majority of both samples were 

individuals  with 20-30 years of service,  36.7% of the total sample and 40.5% 

of the intervention sample. The same percentage of participants (18.5%) in 
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both samples had a position of responsibili ty.  In addition, most individuals  

from both samples were nursing staff,  65.2% of the total sample and 87.0% of 

the intervention sample. Only 7.4% of the sample participated in the 

PERSEUS team. Also, 35.1% of the participants were aware of patient  

management procedures for highly contagious diseases.  9.0% knew the time 

and the procedure in activating an emergency plan and 10.0% knew where the 

hospital’s  operations  center was set in the event of a mass disaster.  

Knowledge and information on the preparedness for mass disasters  

differed in many cases depending on the gender of the participants.  Also, in 

many cases it  was found that  nurses were more informed than the physicians, 

while most knowledgeable individuals seemed those who had many years of 

experience (p <0.05) and those who participated in the PERSEUS group (p 

<0.05).  

Conclusions :  Health professionals  deal  with a significant  number of 

accidents and disasters. In  recent years, the plans for the management of 

mass disasters  are used much more often by the health care professionals  in 

relation to the past.  Both ignorance and inadequate knowledge of the plans 

make i t  difficult  to manage an oncoming mass disaster.  Crises management 

teams need to have specific knowledge and skills .  However,  knowledge about  

crises management  is inadecuate and this it  must to be taught at  al l  levels of 

education. Actually,  education improves the level of knowledge and practices   

the crises managers.  Therefore,  health professionals  must  have constant  

education to regulurly update their knowledge about  managing mass disasters.   

 

 Keywords :  disasters,  crisis management  plans, addressing mass disasters.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Ζ  εμέιημε  ηεο  ζχγρξνλεο   δσήο  ζε  φινπο  ηνπο  ηνκείο  ηεο,  έρεη  

κεηαβάιιεη  ηελ  θαζεκεξηλφηεηα  ηνπ  αλζξψπνπ.  Οη  αλάγθεο  θαη  ε  πνηφηεηα  

ηεο  δσήο  ηνπ  αλζξψπνπ  είλαη  πνιχ  δηαθνξεηηθέο  ζην  παξειζφλ,  ην  παξφλ  θαη  

ην  κέιινλ,  ζηελ  δηάζηαζε  ηνπ  ρξφλνπ.  

Δίλαη  πξφδειν  φηη  νηαδήπνηε  εθδήισζε  ζθάικαηνο,  αηπρήκαηνο  ή  

ζπκβάληνο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ ,  είλαη  πηζαλφλ  λα  επηθέξεη  θαηαζηξνθή  

πινχηνπ,  πεξηνπζηαθψλ   ζηνηρείσλ,  ηξαπκαηηζκνχο,  θνηλσληθφ,  πνιηηηθφ  θαη  

νηθνλνκηθφ  θφζηνο  θαη  ηέινο  απψιεηεο  αλζξψπηλεο  δσήο.   Μηα  ζεηξά  απφ  

ζνβαξά  αηπρήκαηα  πνπ  ζπλέβεζαλ  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  ζε  εζληθφ  θαη  ζε  

δηεζλέο  επίπεδν  έδεημαλ  κε  ηνλ  πην  δξακαηηθφ  ηξφπν  ηελ  επηηαθηηθή  αλάγθε  

γηα  ζπζηεκαηηθή  γλψζε,  αλάιπζε  θαη  εθπφλεζε  κεζφδσλ,  ζπζηεκάησλ  θαη  

δηαδηθαζηψλ  ψζηε  λα  αληηκεησπηζηνχλ  επαξθψο  νη  ζπλέπεηεο.  

Έρνληαο  ζαλ  ζηφρν  ηελ  ειαρηζηνπνίεζε  ηνπ  θηλδχλνπ  ππάξρεη  θαη  

εμειίζζεηαη  κηα  ζεηξά  δηαδηθαζηψλ,  κεζφδσλ  θαη  ηερληθψλ  πνπ  απνζθνπνχλ  

αθ  ελφο  κελ  ζηελ  πξφιεςε  ηέηνησλ  θαηαζηξνθηθψλ  ζπκβάλησλ  αθ’  εηέξνπ  δε   

ζηελ  έγθαηξε  θαη  απνηειεζκαηηθή  αληηκεηψπηζε  ησλ  επηπηψζεσλ  ζε  φιεο  ηηο  

θάζεηο  εθδήισζεο  ελφο  αηπρήκαηνο.  Ζ  έγθαηξε  θαη  νξγαλσκέλε  αληίδξαζε  

ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  πξνο  απηή  ηελ  θαηεχζπλζε  απνηειεί  ηελ  ιχζε  ηνπ  

πξνβιήκαηνο.  Όκσο  απνηειεί  ηελ  αηρκή  ηνπ  δφξαηνο  λέσλ  πξνβιεκάησλ,  

θάπνηεο  θνξέο,  ζηελ  ζπλεξγαζία  θαη  ηηο  ελέξγεηεο  ησλ  ππεξεζηψλ,  θνξέσλ,  

νξγαληζκψλ  θαη  νξγαλψζεσλ.  

Λακβάλνληαο  ππ  φςηλ,  ζπκβάληα  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  πνπ  έρνπλ  

πξνθχςεη  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα,  είηε  κηθξνχ  είηε  κεγάινπ  κεγέζνπο,  φπσο  νη  
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ηειεπηαίεο  ππξθαγηέο  ηεο  Πεινπνλλήζνπ,  ε  πεξίπησζε  ηνπ  Κππξηαθνχ  

αεξνζθάθνπο  ηεο  εηαηξείαο  Helios, ε  αζχκκεηξε  απεηιή  ζηνπο  δίδπκνπο  

πχξγνπο  ζηελ  Νέα  Τφξθε,  καο  δίλνπλ  ηελ  πξαγκαηηθή  δηάζηαζε  ηνπ  κεγέζνπο  

ηνπ  πξνβιήκαηνο  ηεο  θαηαζηξνθήο  θαη  ησλ  απσιεηψλ.  

Ζ  παξνχζα  κειέηε  πξνζπαζεί  λα  δηεξεπλήζεη  ηελ  εθπαίδεπζε,  ην  επίπεδν  

γλψζεσλ,  ηελ  εηνηκφηεηα  θαη  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα  πνπ  έρνπλ  νη  

επαγγεικαηίεο  πγείαο  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο.  

ην  γεληθφ  κέξνο  ηεο  εξγαζίαο  εμεηάδνληαη  ελλνηνινγηθά  δεηήκαηα  θαη  

νξηζκνί  ησλ  θαηαζηξνθψλ,  ησλ  θξίζεσλ,  ηεο  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ,  κνληέια  

δηαρείξηζεο  θξίζεσλ,   αζθήζεηο  γηα  ηελ  εηνηκφηεηα  θαη  ζρέδηα  γηα  ηελ  

αληηκεηψπηζε  ησλ  θξίζεσλ.  

ην  εηδηθφ  κέξνο   ηεο  εξγαζίαο  παξνπζηάδνληαη  αλαιπηηθά  ηα  

απνηειέζκαηα  ηεο  εξεπλεηηθήο  κειέηεο  γηα  ηηο  γλψζεηο,  ηελ  εηνηκφηεηα,  ηελ  

δηαρείξηζε,  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ,  ηηο  εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο,  ην  επίπεδν  

ησλ  γλψζεσλ  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  ησλ  επαγγεικαηηψλ  

πγείαο.  ην  ηέινο  δηαηππψλνληαη  ηα  βαζηθφηεξα  ζπκπεξάζκαηα  πνπ  

πξνθχπηνπλ  απφ  ηελ  εθπφλεζε  ηεο  ελ  ιφγσ  εξγαζίαο  θαζψο  θαη  

ζπγθεθξηκέλεο  πξνηάζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1
Ο

  EΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΑ  ΕΖΣΖΜΑΣΑ   

1.1 ΟΡΗΜΟΗ  

Ζ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  είλαη  νη  δξάζεηο  πνπ  εθηεινχληαη  γηα  ηελ  

αλαγλψξηζε  ηεο  θξίζεο,  ηνλ  έγθαηξν  πξνγξακκαηηζκφ  γηα  ηνλ  ρεηξηζκφ  ηεο,  

ηελ  πξνεηνηκαζία,  ηελ  αληηκεηψπηζή  ηεο  θαη  ηελ  επίιπζή  ηεο.  Έηζη  επηηξέπεη  

ηνλ  θαιχηεξν  έιεγρν  ηνπ  νξγαληζκνχ  θαη  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε  άζθεζε  

ηεο  δηνίθεζεο  (Heath, 2005). ε  κηα  θπζηνινγηθή   ξνή  πξαγκάησλ  ππάξρεη  θαη   

θαζηεξσκέλε  δηαρείξηζε  ησλ  πξαγκάησλ  απηψλ.  Όκσο  ζε  θαηάζηαζε   

έθηαθηεο   αλάγθεο  ή  αληηκεηψπηζεο   κηαο  θξίζεο  εμ  αηηίαο  ελφο  έθηαθηνπ  

ζπκβάληνο ,  φια  φζα  ζεσξνχληαη  σο  δεδνκέλα  δελ  ηζρχνπλ  θαη  πξέπεη  ζπρλά  

λα  αλαζεσξεζνχλ .  πκπεξαζκαηηθά ,  ε  δηαρείξηζε  ηέηνησλ  πεξηζηαηηθψλ  δελ  

κπνξεί  λα  βαζίδεηαη  ζηα  θαζηεξσκέλα  κνληέια  δηνίθεζεο  (Κπδσληάηεο ,  2007).  

Μηα  θαηάζηαζε   ραξαθηεξίδεηαη  σο  θξίζηκε  φηαλ  ζπδεπθηηθά  επεξεάδεηαη  απφ  

ηελ  πςειή  ηξσηφηεηα  [Vulnerability] , ηελ  πςειή  επηθηλδπλφηεηα  [Hazards]  

ηνπ  θαηλνκέλνπ  [ Incident]  πνπ  πξνθαιεί  ηελ  θαηαζηξνθή  θαη  ηηο   δπζκελείο  

επηπηψζεηο  [ Impacts]  ζηελ  θνηλσληθννηθνλνκηθή   ζπλνρή  ηνπ  ζπζηήκαηνο.  

1.2 Tν  ζύζηεκα  δηαρείξηζεο  θξίζεο  θαη  αληηκεηώπηζεο  καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ  ζε  ζηξαηεγηθό,  ηαθηηθό  θαη  επηρεηξεζηαθό  επίπεδν.  

 πλνςίδνληαο ,  ηηο  απφςεηο  ζπγγξαθέσλ  (Write,  Martyn  Cambridge 

University Press UK 2000) πνπ  πξνζεγγίδνπλ  ην  ζέκα ,  πξνθχπηεη  φηη  ην  

ζχζηεκα  δηαρείξηζεο  θξίζεο  θαη  αληηκεηψπηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  ζε  

ζηξαηεγηθφ ,  ηαθηηθφ  θαη  επηρεηξεζηαθφ  επίπεδν  ζα  πξέπεη  λα  αξζξψλεηαη  

ζηνπο  εμήο  πέληε  άμνλεο:  πξνιεπηηθά  κέηξα  θαη  πξνγξάκκαηα,  πξηλ  ηελ  

δεκηνπξγία  ηεο  κε  πξνγξάκκαηα  απνθαηάζηαζεο  ex-ante θαη  εθπαίδεπζεο,  
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θαηά  ηελ  δηάξθεηα  ηεο  θξίζεο  κε  πξνγξάκκαηα  δξάζεο  θαη  θηλεηνπνίεζεο,  

κεηά  ηελ  εμέιημε  ηεο  θξίζεο   κε  κέηξα  δηαρείξηζεο  ησλ  ζπλεπεηψλ  θαη  κέηξα  

απνθαηάζηαζεο  θαη  αλακφξθσζεο.  

Ο  ρεηξηζκφο  θξίζηκσλ  θαηαζηάζεσλ  δηα  κέζνπ  ηνπ  πξνηχπνπ  5-Α  [5-

Άμνλεο]  πνπ  εθαξκφδεηαη  ζε  αλάινγεο  πεξηπηψζεηο,  έρεη  σο  αληηθεηκεληθή  

ζπλάξηεζε  ηελ  ειαρηζηνπνίεζε  ησλ  επηπηψζεσλ  απφ  θξίζε  κηθξήο  ή  κεγάιεο  

έθηαζεο  θαη  δηαξζξψλεηαη  ζηα  εμήο  ζηάδηα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεκαηηθή  απεηθόληζε  πξνηύπνπ  5-Α  

ΣΑΓΗΟ  1     ΠΡΟ  ΓΡΑΖ- ΠΡΗΝ  ΣΖΝ  ΔΝΑΡΞΖ  ΣΖ  ΚΡΗΖ  

1. Αλαγλώξηζε  θηλδύλνπ  (ΑΝΓ)    [α1]=ΑΝΓ  

Ση  κπνξεί  λα  ζπκβεί  θαη  πσο  κπνξεί  λα  ζπκβεί  

1.1  Αλάιπζε  θηλδχλνπ.  

ΦΟΡΕΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΜΜΕ 

ΑΕΙ/ΣΕΙ 

 

ΠΕΔΙΟ 

κηνή 

Γεγονότα 

υμβάντα 

Προ Δράση 

Αντί Δράση 

Ανάκαμψη

  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΚΤΚΛΟ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ 
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1.2  Καηάηαμε  θηλδχλσλ  κε  βάζε  ηελ  ζνβαξφηεηα  θαη  πηζαλφηεηα  πξφθιεζή  

ηνπο.  

 

2. Απνηξνπή   (ΑΠΣ)     [α2]=ΑΠΣ  

Διαρηζηνπνίεζε  ησλ  αηηηψλ/αθνξκψλ  πνπ  πιήηηνπλ   ηελ  θαλνληθή  ιεηηνπξγία  

ηνπ  ζπζηήκαηνο  

2.1  Λήςε   πξνιεπηηθψλ  κέηξσλ.  

2.2  Οξγάλσζε  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο.  

2.3  Μέηξεζε  ηεο  εηνηκφηεηαο  πξφιεςεο  (επηζεσξήζεηο,  αζθήζεηο  

εηνηκφηεηαο,  πξνεηδνπνηεηηθέο  ζεκάλζεηο).  

 

ΣΑΓΗΟ  2   ΑΝΣΗΓΡΑΖ  –  ΚΑΣΑ  ΣΖΝ  ΔΚΓΖΛΧΖ  ΣΖ  ΚΡΗΖ  

3. Αληηκεηώπηζε  (ΑΝΜ)    [α3]=ΑΝΜ  

Αληηκεηψπηζε  ησλ  ζπκβάλησλ  ηεο  θξίζεο  

3.1 ρεδηαζκφο  ελεξγεηηθήο  ζηξαηεγηθήο   αληηκεηψπηζεο  εθηάθησλ  

πεξηζηαηηθψλ.  

3.2 Άκεζε  εηνηκφηεηα  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  ζρεδίνπ  έθηαθηεο  αλάγθεο  κέζσ  

επηρεηξήζεσλ  θαη  ειηγκψλ  αληίδξαζεο.  

ΣΑΓΗΟ  3 ΜΔΣΑ  ΣΖΝ  ΠΑΡΔΛΔΤΖ  ΣΖ  ΚΡΗΖ-ΚΑΣΑ  ΣΖΝ  

ΔΚΓΖΛΧΖ  ΣΖ  ΚΡΗΖ  

4. Απνθαηάζηαζε(ΑΠΚ)     [α4]=ΑΠΚ  

Αλάλεςε  επηπηψζεσλ  
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4.1 Αλαζεσξήζεηο.  

4.2 Δπαλεμέηαζε  θαη  ηεθκεξίσζε.  

4.3 πλερήο  παξαθνινχζεζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ησλ  κέηξσλ  

θαλνληζκψλ.  

5. Αλζεθηηθόηεηα   (καθξνρξόληα) (ΑΝΘ)     [α5]=ΑΝΘ  

Ζ  καθξνρξφληα  αλζεθηηθφηεηα  απέλαληη  ζε  νπνηαδήπνηε  θπζηθή  ή  

ηερλνινγηθή  θαηαζηξνθή  απνηειεί  ηελ  βαζηθή  επηδίσμε  ηνπ  πξνηχπνπ.  Ηζρχεη  

δειαδή  ην  αμίσκα:  

[α1]ΑΝΓ  + [α2]ΑΠΣ  + [α3]ΑΝΜ  + [α4]ΑΠΚ  > [α5]ΑΝΘ  

Όπνπ:  - Αλαγλψξηζε  θηλδχλνπ,   [α1]=ΑΝΓ.  

      -  Απνηξνπή,   [α2]=ΑΠΣ.  

      -  Αληηκεηψπηζε,   [α3]=ΑΝΜ.  

      -  Απνθαηάζηαζε,  [α4]=ΑΠΚ.  

      - Αλζεθηηθφηεηα   (καθξνρξφληα),  [α5]=ΑΝΘ.  

 

Σν  άζξνηζκα  φισλ  ησλ  παξακέηξσλ  αλαγλψξηζεο  θηλδχλνπ,  απνηξνπήο,  

αληηκεηψπηζεο  θαη  απνθαηάζηαζεο,  ζα  πξέπεη  λα  είλαη  κεγαιχηεξν  απφ  ηελ  

καθξνρξφληα  αλζεθηηθφηεηα.  Άξα  θαη  ε  απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ  κέηξσλ  

εγλσζκέλα  επηηπρήο.  

ηελ  ζεσξεηηθή  απηή  πξνζέγγηζε  θαη  ζηελ  πξψηε  θάζε  ηνπ  πξνηχπνπ,  

πνπ  αλαθέξεηαη  ζηηο  ελέξγεηεο  πξηλ  ηελ   έλαξμε  ηεο  θξίζεο  εθαξκφδεηαη  ε  
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κεζνδνινγία  <<πνζνηηθήο  εθηίκεζεο  επηθηλδπλφηεηαο>> (Μπνπξήο  Ησάλλεο,  

2002) φπνπ  αλαθχνληαη  εξσηήκαηα  πνπ  πξνζπαζνχλ  λα  ζθηαγξαθήζνπλ  εθ  

ησλ  πξνηέξσλ  ην  ελδερφκελν  λα  ζπκβεί  έλα  θαηαζηξνθηθφ  γεγνλφο  θαη  λα  

πξνζδηνξίζνπλ  ή  πνιηηηθνπνηήζνπλ  ηνπο  ζρεηηθνχο  παξάγνληεο.  Απηά  είλαη:  

 Ση  απνζηαζεξνπνηεηηθφ  κπνξεί  λα  ζπκβεί  (γεγνλφο,  ζπκβάλ,  αηχρεκα  

θηι).  

 Πφζν  ζπρλά  κπνξεί  λα  ζπκβεί  (ρξνληθά).  

 Πνηεο  είλαη  νη  ζπλέπεηεο  (ηξαπκαηηζκνί,  ζάλαηνη,  θαηαζηξνθή  

ππνδνκψλ,  θηι).  

 Πφζν  πηζαλφ  είλαη  λα  εκθαληζηνχλ  νη  ζπγθεθξηκέλεο  ζπλέπεηεο  

(πηζαλφηεηα).  

 Πφζν   ειέγμηκε   είλαη   ε  απνηξνπή  ηνπο  (ζεηηθά  ή  αξλεηηθά).  

 

Ωο  εθ  ηνχηνπ  ε  δηαδηθαζία  αληηκεηψπηζεο  ελφο  ζπκβάληνο  - κηαο  θξίζεο  

πνπ  εμειίζζεηαη  ζηαδηαθά  κπνξεί  λα  αλαιπζεί  ζηηο  εμήο  θάζεηο:  

 Γξνκνιφγεζε  άκεζσλ  ελεξγεηψλ  θαη  έγθαηξε  αληηκεηψπηζε  ησλ  

πξνβιεκάησλ  γηα  απνθπγή  επηδείλσζεο  ηεο  πθηζηάκελεο  θαηάζηαζεο.  

 πιινγή  δεδνκέλσλ  απφ  ην  δίθηπν  ησλ  ζπλδέζκσλ  θαη  ηνπο  

εκπιεθφκελνπο  θνξείο.  

 Δπεμεξγαζία  ζρεδίσλ  δξάζεο  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηα  ππάξρνληα  δεδνκέλα.  

 Γηάρπζε  πιεξνθνξηψλ,  ελεξγεηψλ,  εληνιψλ,  θαλνληζκψλ  θαη  κέηξσλ  

ζήκαλζεο  πξνο  ην  δίθηπν  ζπλδέζκσλ  θαη  θνξέσλ.  

 πιινγή  απνηειεζκάησλ,  ζπκπεξαζκάησλ  θαη  αλαζεψξεζε  ζρεδίσλ  

δξάζεο.  
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Δπνκέλσο ,   ην  δηνηθεηηθφ  νξγαλσηηθφ  ζρήκα  ελφο  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  

κε  ηα  ππνζπζηήκαηά  ηνπ   γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηέηνησλ  ζπκβάλησλ  είλαη  

επηβεβιεκέλν  θαη   πξέπεη   λα  ζηεξίδεηαη  ζηηο  εμήο  αξρέο:  

 Απιφηεηα  σο  πξνο  ηελ  δνκή  ηνπ  θαη  ελφηεηα  εληνιψλ  δηνίθεζεο.  

 Δπεθηαζηκφηεηα  κε  βάζε  ηα  αίηηα  θαη  ηηο  αθνξκέο  πνπ  πξνθαιεί  ην  

ζπκβάλ  θαη  ε  ελδερφκελε  θξίζε.  

 Δπειημία  φπνπ  αλάινγα  κε  ηελ  δηαρείξηζε ,  ε  θεληξηθή  κνλάδα  δηνίθεζεο  

επεθηείλεηαη  νξηδφληηα  ή  θάζεηα  κε  επίθεληξν  ηελ  δηαρείξηζε  ηνπ  ζπκβάληνο  

αθνχ  έρεη  ηνλ  θεληξηθφ  έιεγρν  θαη  ζπληνληζκφ  αιιά  θαη  ηελ   επζχλε  ησλ  

ελεξγεηψλ,  επηρεηξήζεσλ  θαη  ειηγκψλ  (γξακκηθφ  ζχζηεκα  δηνίθεζεο).  

 Οινθιεξσκέλν  επηθνηλσληαθφ  δίθηπν  ζπλδέζκσλ.  

 Καηάιιεινπο  πφξνπο ,  νη  νπνίνη  λα  είλαη  πνηνηηθνί  θαη  πνζνηηθνί  γηα  

ηελ  αληηκεηψπηζε  ζπγθεθξηκέλσλ  ηχπσλ  θξίζεσλ.  

 Οξηδφληην  εχξνο  ειέγρνπ  ψζηε  λα  ειαρηζηνπνηεζεί  ε  απψιεηα  ρξφλνπ  

ιήςεο  θαη  δηαλνκήο  ησλ  απνθάζεσλ.  

 Γπλαηφηεηα  θαηαλνκήο  ξφισλ  θαη  αξκνδηνηήησλ  θαη  εζηίαζε  ζηνλ  

ζπληνληζκφ  ηεο  δξάζεο  θαη  φρη  ζε  θαηαζηαιηηθνχο  ειέγρνπο .  

 Γηαξθήο  ππνζηήξημε  κνλάδσλ  αληηκεηψπηζεο  θαη  αξσγήο  θαηαζηάζεσλ  

θξίζεο  απφ  ππεξεζίεο  δηνηθεηηθήο  κέξηκλαο  (logistics).  

 

Καηά  ηελ  άπνςε  ησλ  Meyers and Holusha (1986) έλα  πξφζσπν  θαη  έλαο  

θνξέαο  πξέπεη  λα  εγείηαη  κηαο  πξνθαζνξηζκέλεο  νκάδαο  ζηειερψλ  απφ  

ηνπηθνχο  θνξείο  θαη  ππεξεζίεο  πνπ  είλαη  επηθνξηηζκέλνη  γηα  ηνλ  ζρεδηαζκφ  

ησλ  επηρεηξήζεσλ  θαη  ηηο  επηθνηλσληαθέο  ηαθηηθέο  αληηκεηψπηζεο  απηψλ  ησλ  
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θαηαζηάζεσλ.  πλεπψο  πξνηείλεηαη  ε  θηινζνθία  ηεο  δνκηθήο  ζηξαηεγηθήο  κε  

ηελ  αλάπηπμε  κνλίκνπ  ππξήλα  θαη  ππνδνκήο  αληηκεηψπηζεο  ηέηνησλ  

θαηαζηάζεσλ .  

1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ  ΣΟΤ  ΠΔΓΗΟΤ  
 

Σα  αλακελφκελα  αξλεηηθά  απνηειέζκαηα  πνπ  δεκηνπξγνχληαη  απφ  έλα  

ζπγθεθξηκέλν  γεγνλφο  απνηεινχλ  ηνλ  θίλδπλν  (risk). Ο  θπζηθφο  θίλδπλνο  

κπνξεί  λα  εθηηκεζεί  ιακβάλνληαο  ππφςε  ηνλ  ζπλδπαζκφ  ηεο  επηθηλδπλφηεηαο  

θαη  ηεο  ηξσηφηεηαο  ηεο  πεξηνρήο  θαη  ηε  ζπλνιηθή  νηθνλνκηθή  αμία  πνπ  είλαη  

εθηεζεηκέλε  ζηνλ  θίλδπλν .  

Δπηθηλδπλφηεηα  (hazard):  Ζ  έλλνηα  απηή  αλαθέξεηαη  ζηελ  πηζαλφηεηα  

εκθάληζεο  θάπνηνπ  κειινληηθνχ  θπζηθνχ  ε  ηερλνινγηθνχ  γεγνλφηνο,  κε 

δπλεηηθέο  βιαβεξέο  ζπλέπεηεο,  θαη  φρη  ζηα  απνηειέζκαηα  πνπ  απηφ  ζα  

κπνξνχζε  λα  πξνθαιέζεη.  

Σξσηφηεηα  (vulnerability): Ο  φξνο  ηξσηφηεηα  πεξηγξάθεη  ην  πφζν  

επάισην  είλαη  ην  αλζξσπνγελέο  πεξηβάιινλ  ζε  έλαλ  θίλδπλν.  Γηα  παξάδεηγκα,  

ε  ελδερφκελε  θαηαζηξνθή  πνπ  ζα  ππνζηεί  κία  πεξηνρή  ζηελ  νπνία  γίλεηαη  

ηζρπξφο  ζεηζκφο  εμαξηάηαη  ηφζν  απφ  ηνπο  θπζηθνχο  παξάγνληεο  πνπ  

θαζνξίδνπλ  ηα  ζπκβάληα,  π.ρ.  κέγεζνο,  επίθεληξν,  εζηηαθφ  βάζνο,  ηξφπνο  

αθηηλνβφιεζεο  ηεο  ζεηζκηθήο  ελέξγεηαο,  θιπ.,  φζν  θαη  απφ  παξάγνληεο  πνπ  

ραξαθηεξίδνπλ  ην  αλζξσπνγελέο  πεξηβάιινλ  ζηελ  απεηινχκελε  πεξηνρή,  π.ρ.  

ε  πνηφηεηα  ησλ  θαηαζθεπψλ,  ε  πιεζπζκηαθή  ππθλφηεηα,  ε  χπαξμε  κε  

πξνιεπηηθψλ  κέηξσλ,  θαη  ην  νηθνλνκηθφ  επίπεδν  ηεο  πεξηνρήο.  Σν  ζχλνιν  

απηψλ  ησλ  ηειεπηαίσλ  παξαγφλησλ  πεξηγξάθεηαη  κε  ηνλ  φξν  ηξσηφηεηα  

(Λάιαο,  Δπζηαζίνπ  θα,  2007).  
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    Ζ  Γεληθή  Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  [ΓΓΠΠ](Τ.Α.1299/2003.  

ΦΔΚ.423.Β/10-4-2003. κέξνο  5.  Παξάγξαθνο  2 5 8.) είλαη  επνπηεπφκελν  

φξγαλν  απφ  ην  "Τπνπξγείν  ΔΑΑΑ,  ην  νπνίν  ζεζκηθά  αιιά  θαη  νπζηαζηηθά  

απνηειεί  φρη  κφλν  ην  ζπληνληζηηθφ  φξγαλν  φισλ  ησλ  εκπιεθνκέλσλ  θνξέσλ  

αιιά  θαη  ην  εηζεγεηηθφ  φξγαλν  πξνο  ηα  αλψηεξα  θπβεξλεηηθά  θιηκάθηα  

απνθάζεσλ  ελεξγεηψλ  θαη  δηαδηθαζηψλ.  (Τ.Α.1299/2003.  ΦΔΚ.423.Β/10-4-

2003.κέξνο  5.  Παξάγξαθνο  14).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2
Ο

  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΣΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  ΣΟΤ  

ΤΣΖΜΑΣΟ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ   

 Ωο  αμηνιφγεζε  λνείηαη  ε  εθηίκεζε,  κε  ζπζηεκαηηθφ  ηξφπν,  ηνπ  βαζκνχ  

επίηεπμεο  πξνζρεδηαζκέλσλ  θαη  πξνθαζνξηζκέλσλ  ζθνπψλ  θαη  ζηφρσλ,  ζε  

ζπγθεθξηκέλν  ρξνληθφ  δηάζηεκα.  Δπηδηψθεηαη  ε  επηβεβαίσζε  ηεο  επίηεπμεο  

ησλ  ζηφρσλ,  ε  επάξθεηα  ησλ  κέζσλ  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  θαη  ησλ  

δηαδηθαζηψλ.  ηφρνο  ηεο  αμηνιφγεζεο  είλαη  ε  βειηίσζε  ησλ  δηαδηθαζηψλ  ζην  

βαζκφ  πνπ  έρεη  νξηζζεί.  Με  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ   άξζξνπ  1, παξ.  2 ηνπ  

Ν.3230/04  (ΦΔΚ  44/Α/11-2-2004),  θαζηεξψζεθε  ε  κέηξεζε  ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  δεκφζηαο  δηνίθεζεο.  θνπφο  ηεο  κέηξεζεο  είλαη  ε  

αμηνιφγεζε  ησλ  ππεξεζηψλ  ηεο  δεκφζηαο  δηνίθεζεο,  ε   ελίζρπζε  ηεο  

δηαθάλεηαο,  ε  πιεξέζηεξε  αμηνπνίεζε  ησλ  δηαζέζηκσλ  πφξσλ  θαη  ε  βειηίσζε  

ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ησλ  δεκνζίσλ  ππεξεζηψλ  πξνο  ηνπο  πνιίηεο.  

Γηα  ηελ  απνηίκεζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ρξεζηκνπνηνχληαη  δείθηεο  

κέηξεζεο.  Όπσο  αλαθέξεηαη  ζηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  5 παξ.  2 ηνπ  

λ.3230/2004,  νη  δείθηεο  κέηξεζεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη  απνδνηηθφηεηαο  

ρσξίδνληαη  ζε  δπν  θαηεγνξίεο,  γεληθνχο  θαη  εηδηθνχο.  Ωο  γεληθνί  δείθηεο  

νξίδνληαη ,  εθ  ηνπ  λνκνζέηε ,  ν  ρξφλνο  αληαπφθξηζεο  ζηα  αηηήκαηα  πνιηηψλ,  ην  

πνζνζηφ  ηθαλνπνίεζεο  ησλ  παξαπφλσλ  πνπ  ππνβάιινληαη,  ε  εθαξκνγή  λέσλ  

ηερλνινγηψλ,  ην  θφζηνο  δηαρείξηζεο  θαη  ε  πνηφηεηα  ησλ  παξερφκελσλ  

ππεξεζηψλ.  πκπιεξσκαηηθά  γηα  θάζε  ππεξεζηαθή  κνλάδα  κπνξεί  λα  

εθαξκφδνληαη   εηδηθνί  δείθηεο  πνπ  αληηζηνηρνχλ  ζην  είδνο  ησλ  παξερφκελσλ  

ππεξεζηψλ.  
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2.1 Μνληέιν  ΚΠΑ.  

Σν  θνηλφ  πιαίζην  αμηνιφγεζεο  (ΚΠΑ  (CAF common assessment  

framework) ,  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζην  δεκφζην  ηνκέα,  είλαη  κηα  κέζνδνο  

αμηνιφγεζεο  νξγαληζκψλ  δεκνζίνπ  ελδηαθέξνληνο  πνπ  αλαπηχρζεθε  απφ  ηηο  

ππεξεζίεο  ηεο  Δπξσπατθήο  Έλσζεο  ζηελ  πξνζπάζεηά  ηνπο  λα  βειηηψζνπλ  ηελ  

απνδνηηθφηεηα  ηνπ  δεκφζηνπ  ηνκέα  ζηελ  Δπξψπε.  Ωο  εθ  ηνχηνπ ,  είλαη  θαη  έλα  

εξγαιείν  δηνίθεζεο  νιηθήο  πνηφηεηαο  πνπ  έρεη  επεξεαζηεί  απφ  ην  πξφηππν  

αξηζηείαο  ηνπ  Δπξσπατθνχ  Ηδξχκαηνο  γηα  ηελ  δηνίθεζε  πνηφηεηαο  (European 

Foundation Quality Management-EFQM) θαη  ην  πξφηππν  ηνπ  Γεξκαληθνχ  

Παλεπηζηεκίνπ  Γηνηθεηηθψλ  Δπηζηεκψλ  Speyer.) (Μηραιφπνπινο  2007) 

ηελ  πξάμε,  ην  θνηλφ  πιαίζην  αμηνιφγεζεο  είλαη  κηα  ζρεηηθά  απιή  θαη  

αληηθεηκεληθή  κεζνδνινγία  κε  ηελ  νπνία  νη  δεκφζηνη  νξγαληζκνί  κπνξνχλ  λα  

εληνπίζνπλ  ηνπο  ηνκείο  ηεο  δηνηθεηηθήο  ιεηηνπξγίαο  ηνπο  πνπ  πζηεξνχλ  ζε  

απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη  απνδνηηθφηεηα,  έηζη  ψζηε  λα  πξνρσξήζνπλ  ζηηο  

απαξαίηεηεο  βειηηψζεηο.  

Πξνθεηκέλνπ  λα  απνθεπρζνχλ  νπνηεζδήπνηε  παξεξκελείεο,  ππνγξακκίδεηαη  

φηη:  

 Γελ  είλαη  κεζνδνινγία  αμηνιφγεζεο  ηνπ  πνιηηηθνχ  έξγνπ  ηνπ  

αμηνινγνχκελνπ  νξγαληζκνχ  αιιά  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη  

απνδνηηθφηεηαο  ηεο  ππεξεζηαθήο  δνκήο  θαη  νξγάλσζήο  ηνπ.  

 Γελ  είλαη  κεζνδνινγία  αμηνιφγεζεο  ησλ  ππαιιήισλ  ή  ησλ  ηκεκάησλ  

ηνπ  νξγαληζκνχ  αιιά  ησλ  δηαθφξσλ  ιεηηνπξγηψλ  ηνπ.  Σν  απνηέιεζκα  ηεο  

εθαξκνγήο  ηνπ  ΚΠΑ  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  επηβξάβεπζε  ή  επίπιεμε  αηφκσλ  ή  

δηνηθεηηθψλ  κνλάδσλ.  
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Σν  ΚΠΑ  απνηειεί  κηα  νιηζηηθή  αλάιπζε  ηεο  νξγαλσηηθήο  απφδνζεο  

πξνζεγγίδνληάο  ηελ  απφ  δηαθνξεηηθέο  νπηηθέο  γσλίεο  ηαπηφρξνλα.  Ζ  

παξαπάλσ  θηινζνθία  νδεγεί  ζηελ  δηακφξθσζε  ελφο  κνληέινπ  αμηνιφγεζεο  

πνπ  πεξηιακβάλεη  9 θξηηήξηα:  

1.  Ζγεζία.  

2.  ηξαηεγηθή  θαη  Πξνγξακκαηηζκφο.  

3.  Αλζξψπηλν  δπλακηθφ.  

4.  πλεξγαζίεο  θαη  πφξνη.  

5.  Γηαδηθαζίεο.  

6.  Απνηειέζκαηα  πξνζαλαηνιηζκέλα  ζηνλ  πνιίηε/πειάηε.  

7.  Απνηειέζκαηα  γηα  ην  αλζξψπηλν  δπλακηθφ.  

8.  Απνηειέζκαηα  ζρεηηθά  κε  ηελ  θνηλσλία.  

9.  Κχξηα  απνηειέζκαηα  επίδνζεο.  

Σα  παξαπάλσ  θξηηήξηα  βαζίδνληαη  ζηελ  ρξεζηκνπνίεζε  δεηθηψλ  κέηξεζεο  

απνηειεζκάησλ.  Κάζε  θξηηήξην  ρσξίδεηαη  ζε  28 ππνθξηηήξηα,  ηα  νπνία  

πξνζδηνξίδνπλ  ηα  θχξηα  δεηήκαηα  πνπ  πξέπεη  λα  ιεθζνχλ  ππφςε  φηαλ  

αμηνινγείηαη  κηα  νξγάλσζε.                                   ρήκα:  Σν  κνληέιν  ΚΠΑ  

 ΠΗΝΑΚΑ  4.  
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2.2 .Μονηέλο  ΜΒΟ  

Δπηπξφζζεηα  πξνβιέπεηαη  ε  αμηνιφγεζε  ησλ  ζπζηεκάησλ  εθαξκνγήο  ηνπ  

δεκνζίνπ  ηνκέα  βάζεη  ηνπ  MBO (Management By Objectives) (Humble 1970)  

πνπ  νπζηαζηηθά  απνηειεί  έλα  δπλακηθφ  ζχζηεκα  πνπ  απνζθνπεί  ζηνλ  

ζπλδπαζκφ  αθ’  ελφο  ν  νξγαληζκφο  λα  δηεπθξηλίζεη  θαη  λα  επηηχρεη  

πξνθαζνξηζκέλνπο,  κεηξήζηκνπο  ζηφρνπο  θαη  αθ’  εηέξνπ  λα  βειηησζνχλ  ηα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  νξγαληζκνχ  ζε  ζρέζε  κε  ην  παξαγφκελν  έξγν.  

Αλαιπηηθά  ηα  βαζηθά  ηνπ  ραξαθηεξηζηηθά  είλαη:  (Lee,  1981) 

1)  Γελ  είλαη  κηα  ηερληθή  αιιά  κηα  πξνζέγγηζε  πνπ  ελζηεξλίδεηαη  φιεο  ηηο  

ιεηηνπξγίεο  ηνπ  management. 2) Δπηθέξεη  απνηειεζκαηηθφηεξε  θαη  

απνδνηηθφηεξε  ιεηηνπξγία  ηνπ  νξγαληζκνχ  κε  βειηησκέλα  απνηειέζκαηα.  3) 

αθήο  θαζνξηζκφο  αληηθεηκεληθψλ  ζηφρσλ  θαη  πξνηχπσλ  απφδνζεο  

ππνινγηζκνχ  ηνπ  βαζκνχ  επίηεπμεο  ησλ  ζηφρσλ.   4) πλερήο  επίηεπμε  ζηφρσλ.  

Πξνυπνζέζεηο  νξζήο  ζηνρνζεζίαο.  Ζ  ζπγθεθξηκελνπνίεζε  ησλ  ζηφρσλ  

πξέπεη  λα  πεξηιακβάλεη:  

 Ηεξάξρεζε  ησλ  επηδηψμεσλ,  πξνζδηνξηζκφ  ησλ  θξίζηκσλ  θαη  θαίξησλ  

δξαζηεξηνηήησλ.  

 Γηαθνξνπνίεζε  ζε  επηκέξνπο  ζηφρνπο.  

 Πξνζδηνξηζκφ  ησλ  θχξησλ  θαη  ελαιιαθηηθψλ  ηξφπσλ  δξάζεο  θαζψο  θαη  

ηεο  θαηαλνκήο  ησλ  επζπλψλ  θαη  αξκνδηνηήησλ  αλά  νξγαληθή  κνλάδα  θαη  

ππάιιειν.  

 Πεξηγξαθή  ησλ  ζπλδέζεσλ  θαη  αιιειεμαξηήζεσλ  κεηαμχ  ησλ  

εμεηδηθεπκέλσλ  δξαζηεξηνηήησλ.  

 Τπνινγηζκφ  θαη  εμαζθάιηζε  ησλ  απαηηνχκελσλ  πφξσλ.  (αλζξψπηλν  

δπλακηθφ-νηθνλνκηθέο  δαπάλεο).  
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 Καζνξηζκφ  ζπγθεθξηκέλνπ  ρξνλνδηαγξάκκαηνο  επίηεπμεο  ησλ  ζηφρσλ.  

 

ΜΟΝΣΕΛΟ  ΜΒΟ(ΔΓΓΑ./ΓΗΠΑ./Φ.4/26397.ΠΗΝΑΚΑ  5.)  

 Ζ  δηαρείξηζε  βάζεη  ζηφρσλ  (MBO) ε ίλαη  έλα  κνληέιν  δηαρείξηζεο  πνπ  ζηνρεχεη  ζηε  

βειηίσζε  ησλ  επηδφζεσλ  ελφο  νξγαλ ηζκνχ,  θαζνξίδνληαο  κε  ζαθήλεηα  ηνπο  ζηφρνπο  πνπ  

έρνπλ  ζπκθσλεζεί  ηφζν  απφ  ηε  δην ίθεζε  φζν  θαη  απφ  ηνπο  εξγαδνκέλνπο.   χκθσλα  κε  ηε  

ζεσξία,  ν  ιφγνο  γ ηα  ηνλ  θαζνξηζκφ  ζηφρσλ  θαη  ηα  ζρέδηα  δξάζεο  πξέπεη  λα  εμαζθαιίδε η  

θαιχηεξε  ζπκκεηνρή  θαη  δέζκεπζε  ησλ  εξγαδνκέλσλ,  θαζψο  θαη  επζπγξάκκηζε  ησλ  

ζηφρσλ  ζε  νιφθιεξν  ηνλ  νξγαλ ηζκφ .   Ο  φξνο  πεξηγξάθεθε  γ ηα  πξψηε  θνξά  απφ  ην  

δην ηθεηηθφ  γθνπξνχ  Pe ter  Drucker  ην  1954 ζην  βηβιίν  ηνπ  "Ζ  πξαθηηθή  ηεο  δηαρε ίξηζεο .  
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ΡΙΝΑΚΑΣ 5. ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΘΓΕΣΙΑ – ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΩΝ ΣΚΟΡΩΝ - ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΡΟΙ: ΡΟΙΣΤ/ΝΟΥ-ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ/ΣΘΣ-Δ.ΤΜΘΜ/ΤΟΣ 

ΕΚΘΕΣΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΥΡΟΔΕΙΞΘ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΣ 

ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ 

(ΔΑΡΑΝΕΣ-ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ 

ΡΟΟΙ-ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ-

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ-

ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

                                               ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΔΑΣΘ-ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ 

                                                ΣΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

                                                                    ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟΝ  

                                                                        ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ. 

ΝΕΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΑΝΑΘΕΩΘΜΕ-

ΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΡΕΙΟΔΙΚΘ ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ 

ΡΟΟΔΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ-ΡΑΟΧΘ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 

ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕ 

ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ ΣΤΟΧΩΝ 
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2.3.ρεδηαζκόο  ησλ  δεηθηώλ  (ΔΓΓΑ./ΓΗΠΑ./Φ.4/7323)  

Δπηζεκαίλεηαη  φηη  γηα  ηελ  ρξήζε  ησλ  παξαπάλσ  κεζφδσλ  αμηνιφγεζεο  

απαηηείηαη  ν  θαζνξηζκφο  θαη  ε  εθπφλεζε  αληίζηνηρσλ  δεηθηψλ.  Οη  δείθηεο  

κέηξεζεο  ζα  πξέπεη  λα  πξνζδηνξίδνληαη  απφ  θάζε  Γεκφζηα  Οξγάλσζε.  Γηα  ηε  

δηεπθφιπλζε  ησλ  Τπεξεζηψλ,  παξαηίζεληαη,  ππφ  κνξθή  πίλαθα:  

 Καηάινγνο  θξηηεξίσλ  γηα  ηνλ  έιεγρν  θαη  ην  ζρεδηαζκφ  δεηθηψλ  

κέηξεζεο .  

 Καηάινγνο  ελδεηθηηθψλ  ζθαικάησλ  θαη  ηξφπνο  αληηκεηψπηζήο  ηνπο  

θαηά  ην  ζρεδηαζκφ  δεηθηψλ  κέηξεζεο.  

 

2.4.Καηάινγνο  θξηηεξίσλ  γηα  ηνλ  έιεγρν  θαη  ην  ζρεδηαζκό  δεηθηώλ  

κέηξεζεο  

 

 αθήο  θαη  αθξηβήο  θαζνξηζκφο  ησλ  δεηθηψλ  (ηη  αθξηβψο  κεηξάλε  νη  

δείθηεο).  

  αθήο  θαη  αθξηβήο  πεξηγξαθή  ηνπ  πεξηερνκέλνπ  ησλ  πξνο  ρξήζε  δεηθηψλ.  

  Άκεζε  θαη  νπζηαζηηθή  ζπζρέηηζε  κεηαμχ  ησλ  δεηθηψλ  κέηξεζεο  θαη  ηεο  

απνζηνιήο  ηεο  Γεκφζηαο  Οξγάλσζεο.  

 Μέηξεζε  απφ  ηνπο  ζπγθεθξηκέλνπο  δείθηεο  ησλ  ζεκαληηθψλ  παξακέηξσλ  

ηνπ  απνηειέζκαηνο.  

 Δχθνιε  θαη  άκεζε  θαηαλφεζε  ηνπ  πεξηερνκέλνπ  ησλ  δεηθηψλ  απφ  ηνπο  

κεηφρνπο  ηεο  Γηνηθεηηθήο  Γξάζεο.  

 Απνθπγή  ρξήζεο  δεηθηψλ  πνπ  κπνξεί  λα  δηαζηξεβισζνχλ/  παξεξκελεπζνχλ  

(π.ρ.  πξνο  φθεινο  ηνπ  πξνζσπηθνχ).  

 Καζνξηζκφο  θφζηνπο  ζπγθέληξσζεο  ησλ  ζηνηρείσλ.  
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 Ηζνξξνπία  κεηαμχ  ηνπ  αξηζκνχ  ησλ  δεηθηψλ  θαη  ηεο  ηθαλφηεηαο  ηεο  

Οξγάλσζεο  λα  πεξηγξάθεη  θαη  λα  παξαθνινπζεί  ηνπο  δείθηεο.  (Ζ  

πξνζπάζεηα  λα  ζπκπεξηιεθζνχλ  ζηε  κέηξεζε  εμαληιεηηθά  φιεο  νη  

δξαζηεξηφηεηεο  νδεγεί  ζε  κία  πνιχπινθε  θαη  άθακπηε  δηαδηθαζία  

κέηξεζεο).  

 Απνθπγή  ηπρφλ  επηθάιπςεο  θάπνηνπ  δείθηε  ή  ζηνηρείσλ  απηνχ  απφ  άιινπο  

δείθηεο.  

 Γπλαηφηεηα  ζπγθέληξσζεο  αμηφπηζησλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηνπο  ζπγθεθξηκέλνπο  

δείθηεο.  

 Παξνρή  ζπλνιηθήο  εηθφλαο  κέηξεζεο  απφ  ηνπο  δείθηεο.  (Μέζσ  ησλ  

ρξεζηκνπνηνχκελσλ  δεηθηψλ  πξέπεη  λα  πξνζεγγίδνληαη  θαη  απνηειέζκαηα  

πνπ  έρνπλ  ηπρφλ  αξλεηηθέο  δηαζηάζεηο.  Γηα  παξάδεηγκα,  έλαο  θνξέαο  ζηελ  

πξνζπάζεηά  ηνπ  λα  επηηχρεη  εηζπξάμεηο  θφξσλ,  ίζσο  πξνμελήζεη  δπζθνξία  

ζε  κεξίδα  πνιηηψλ .  Δθφζνλ  επηιεγεί  έλαο  ηέηνηνο  δείθηεο,  πξνθεηκέλνπ  λα  

πξνθχςεη  κηα  νινθιεξσκέλε  εηθφλα,  ζα  πξέπεη  λα  ζπλππνινγηζζνχλ  θαη  

δείθηεο  φπσο  ν  αξηζκφο  ησλ  παξαπφλσλ  ησλ  πνιηηψλ/  πειαηψλ).  
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2.5. Καηάινγνο  ελδεηθηηθώλ  ζθαικάησλ  θαη  ηξόπνο  αληηκεηώπηζήο  ηνπο  

θαηά  ην  ζρεδηαζκό  δεηθηώλ  κέηξεζεο  

 

Α

Α/Α  

ΦΑΛΜΑΣΑ  ΣΡΟΠΟ  ΑΠΟΦΤΓΖ  

ΦΑΛΜΑΣΧΝ  

1 

 

1 

ρεδηάδνληαη  δείθηεο  γηα  ηηο  

επθνιφηεξα  κεηξήζηκεο  δηαδηθαζίεο  θαη  

φρη  γηα  εθείλεο  πνπ  έρνπλ  ηελ  

κεγαιχηεξε  αμία.  Γηα  παξάδεηγκα,  

επηιέγνληαη  πξνο  κέηξεζε  

δξαζηεξηφηεηεο  ξνπηίλαο  θαη  φρη  

δξαζηεξηφηεηεο  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  

απφδνζε  ηεο  Γεκφζηαο  Οξγάλσζεο  ζε  

εξεπλεηηθά  ή  θαηλνηφκα  έξγα.  

Ζ  Γεκφζηα  Οξγάλσζε  

πξέπεη  λα  επηθεληξψλεηαη  ζε  

θχξηνπο  ζηφρνπο  δειαδή  

ζηνπο  θνηλσληθά  αλαγθαίνπο  

θαη  ζεκαληηθνχο,  θαζψο  θαη  

ζηηο  δηαδηθαζίεο  πνπ  

ζπκβάιινπλ  ζηελ  επίηεπμε  

ησλ  ζηφρσλ  απηψλ.  

2 

2 

Λφγσ  ηεο  πίεζεο  γηα  άκεζε  πςειή  

απφδνζε  ζηα  ηξέρνληα  ζέκαηα,  ζπρλά  

ρξεζηκνπνηνχληαη  δείθηεο  πνπ  κεηξνχλ  

βξαρππξφζεζκνπο  ζηφρνπο.  

Καζνξίδνληαη  ηφζν  

βξαρππξφζεζκνη  φζν  θαη  

καθξνπξφζεζκνη  ζηφρνη  

 

 

3 

Δπηθέληξσζε  ζε  νηθνλνκηθέο  κεηξήζεηο  

ζε  βάξνο  ησλ  πνηνηηθψλ.  Απηφ  κπνξεί  

λα  νδεγήζεη  ζε  απνπξνζαλαηνιηζκφ  ηεο  

κεηξνχκελεο  απφδνζεο  θαη  λα  

παξακειεζνχλ  θχξηνη  ηνκείο  ηεο  

κέηξεζεο,  φπσο  είλαη  ε  ηθαλνπνίεζε  

ησλ  αλαγθψλ  ηνπ  πνιίηε.  

Απαξαίηεηε  εμηζνξξφπεζε  

θαη  εμεηδίθεπζε  ηφζν  ζε  

πνζνηηθνχο  φζν  θαη  ζε  

πνηνηηθνχο  ζηφρνπο.  
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4 

 

4 

Γηαζηξέβισζε  ησλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηε  

βειηίσζε  ηεο  κέηξεζεο,  κε  απνηέιεζκα  

ε  ππεξεζία  λα  θαίλεηαη  πεξηζζφηεξν  

απνδνηηθή  απφ  φηη  πξάγκαηη  είλαη.  

Σα  ζηξεβιά  ζπκπεξάζκαηα  

κπνξνχλ  λα  

ειαρηζηνπνηεζνχλ  κε  

επαιήζεπζε  ησλ  ζηνηρείσλ  

ησλ  κεηξήζεσλ  θαζψο  θαη  κε  

ηελ  εκπινθή,  θαηά  ην  

ζρεδηαζκφ  ησλ  δεηθηψλ,  

εθείλσλ  ησλ  ζηειερψλ  ηεο  

Γεκφζηαο  Οξγάλσζεο  ηα  

νπνία  έρνπλ  θαιή  γλψζε  ηνπ  

αληηθεηκέλνπ.  

5 

5 

Τπεξβνιηθή  εμεηδίθεπζε  ησλ  δεηθηψλ,  ε  

νπνία  νδεγεί  ζε  απνηειέζκαηα  

ελδηαθέξνληα  φρη  φκσο  πάληα  ρξήζηκα  

θαη  αλαγθαία.  

Ζ  επηθέληξσζε  ζηνπο  

θχξηνπο  ζηφρνπο  ηεο  

Γεκφζηαο  Οξγάλσζεο  κπνξεί  

λα  κεηψζεη  ηνλ  θίλδπλν  ηνπ  

λα  ζρεδηάδνληαη  απιψο  

«ειθπζηηθνί» θαη  φρη  

ρξήζηκνη  δείθηεο.  

6 

6 

Γελ  ιακβάλνληαη  ππφςε  νη  απαηηήζεηο  

θαη  ηα  ελδηαθέξνληα  φισλ  ησλ  

κεηφρσλ.  

Ο  πξνζδηνξηζκφο  ησλ  

κεηφρσλ,  ε  ζαθήο  

πιεξνθφξεζε  θαζψο  θαη  ε  

ρξήζε  ζηξαηεγηθψλ  

επηθνηλσλίαο  κπνξνχλ  λα  

ζπκβάιινπλ  ζηνλ  εχζηνρν  

ζρεδηαζκφ  ησλ  δεηθηψλ  ζε  



 

47 
 

ζρέζε  κε  ηελ  θαηαλφεζε  ησλ  

αλαγθψλ  ησλ  κεηφρσλ.  

7

7 

 

χγθξηζε  αλφκνησλ  ζηνηρείσλ  

κέηξεζεο,  ε  νπνία  κπνξεί  λα  νδεγήζεη  

ζε  αλαμηφπηζηα  απνηειέζκαηα.  

πγθξίλνληαη  φκνηα  ζηνηρεία  

αλά  έηνο.  

8

8 

Οη  δείθηεο  δελ  αλαζεσξνχληαη  ζε  ηαθηά  

ρξνληθά  δηαζηήκαηα,  ζπλεπψο  δελ  

αληαπνθξίλνληαη  ζηηο  εζσηεξηθέο  θαη   

εμσηεξηθέο   αιιαγέο.   Έηζη,  

θαζίζηαληαη  μεπεξαζκέλνη  θαη  ίζσο  

νδεγήζνπλ  ηελ  δεκφζηα  νξγάλσζε  ζε  

ιάζνο  θαηεχζπλζε.  

Ζ  Γεκφζηα  Οξγάλσζε  ζα  

πξέπεη  λα  ζπκπεξηιακβάλεη  

ζηνλ  αξρηθφ  ζρεδηαζκφ  ησλ  

δεηθηψλ  έλα  ζχζηεκα  

αμηνιφγεζεο  ηνπο.  Δπίζεο,  

ζα  πξέπεη  λα  πξνρσξά  ζε  

ηαθηή  αλαζεψξεζε  ησλ  

κεκνλσκέλσλ  δεηθηψλ  θαη  λα  

ηνπο  επηθαηξνπνηεί.  

 

Ζ  εηζαγσγή  δεηθηψλ  κέηξεζεο  ζπλδέεηαη  άκεζα  κε  ηε  Γηνίθεζε  κέζσ  

ηφρσλ,  θαζψο  ε  ρξήζε  ησλ  δεηθηψλ  ζπκβάιιεη  ζηελ  παξαθνινχζεζε  ηεο  

πξνφδνπ  εθαξκνγήο  ηνπ  ζηξαηεγηθνχ  πξνγξάκκαηνο.  Κάζε  ζχζηεκα  κέηξεζεο  

πξέπεη  λα  δίλεη  έκθαζε  ζηνπο  ζηφρνπο  πνπ  ηίζεληαη  θαζψο  θαη  ζηελ  

αμηνιφγεζε  ηεο  πξνφδνπ  πνπ  επηηπγράλεηαη  κέζα  απφ  ηε  κέηξεζε  ησλ  δεηθηψλ  

πνπ  αληηζηνηρνχλ  ζηνλ  θάζε  ζηφρν.  

Σέινο  ε  εηήζηα  Έθζεζε  Απνινγηζκνύ  (ΔΓΓΑ./ΓΗΠΑ./Φ.4/20260.)  ηεο  

δξάζεο  ησλ  θνξέσλ  απνηειείηαη  απφ  ηέζζεξεηο  αλαιπηηθέο  ελφηεηεο  πνπ  

πεξηιακβάλνπλ:   

Α.  Δηζαγσγή  
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Β.  Παξνπζίαζε  ηφρσλ  ηνπ  Φνξέα  

Γ.  Παξνπζίαζε  Μεηξήζεσλ  

Γ.  Αμηνιφγεζε  Απνηειεζκάησλ  - Πξνηάζεηο  Βειηίσζεο  -Αλαηξνθνδφηεζε  

 

χκθσλα  κε  ηελ  δηεζλή  βηβιηνγξαθία,  απηφ  πνπ  απαηηείηαη  είλαη  έλα  

χζηεκα  Γηνίθεζεο  θαη  Μέηξεζεο  ηεο  Απφδνζεο  (ΓΜΑ)  πνπ  λα  

ραξηνγξαθεί  νπζηαζηηθά  ηελ  απνζηνιή  θαη  ηνπο  ζηφρνπο  ελφο  νξγαληζκνχ  ελψ  

εθ  παξαιιήινπ  ζα  δηαηξέρεη  θαη  ζα  ειέγρεη  φιεο  ηηο  θάζεηο  ηνπ  δηνηθεηηθνχ  

γίγλεζζαη,  ήηνη  ηνλ  ζρεδηαζκφ,  ηελ  πινπνίεζε  θαη  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  

απνηειεζκάησλ  (Kaplan & Norton, 2000; Nichols , 1997; Zeppou & Sotirakou, 

2004). H  πηνζέηεζε  ζπκβαηηθψλ,  πνζνηηθψλ  (π.ρ.  νηθνλνκηθψλ)  δεηθηψλ  

κέηξεζεο  νδήγεζε  ζηελ  εκθάληζε  κηαο  θαη' επίθαζε  απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη  

έδσζε  ην  έλαπζκα  γηα  ηελ  εθπφλεζε  λέσλ  ζπζηεκάησλ  κέηξεζεο  ηεο  

απφδνζεο,  ζηα  νπνία  ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη  δείθηεο  πνηνηηθψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ,  π.ρ  ην  Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992), ην  

EFQM1 Excellence Model (1999),  ην  Performance Prism (Neely & Adams, 

2000).  

 

2 .6.Μνληέιν  STAIR 

 

        ε  επίπεδν  ζεσξεηηθήο  θαηαζθεπήο  ππάξρεη  έλα  ελδηαθέξνλ  κνληέιν  

δηαρείξηζεο ,  αμηνιφγεζεο  θαη  απφδνζεο  πνπ  πιεξνί  ηηο  πξνυπνζέζεηο  

ελζσκάησζεο  ζην  πνιχπινθν  πεξηβάιινλ  ηνπ  δεκφζηνπ  ηνκέα.  Σν  κνληέιν  

απηφ  θέξεη  ηα  αξρηθά  STAIR (Zeppou M. & Sotirakou, 2003) θαη  έρεη  

εθαξκνζζεί  πηινηηθά  ζε  ηκήκα  ηνπ  Γεκφζηνπ  ηνκέα .  Ζ  αλάγθε  ζχζηαζεο  ελφο  

αμηφπηζηνπ  κνληέινπ  κέηξεζεο  απφδνζεο  ζηνπο  δεκφζηνπο  θνξείο  νδήγεζε  
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ζηελ  θαηαζθεπή  ηνπ  κνληέινπ  απηνχ.  Σν  κνληέιν  STAIR κπνξεί  λα  

ζπκβάιιεη  απνθαζηζηηθά  ζηε  δηνηθεηηθή  αλαδηάξζξσζε  ηνπ  δεκφζηνπ  ηνκέα  

ζηε  ρψξα  καο,  εηζάγνληαο  γηα  πξψηε  θνξά  ηελ  έλλνηα  ηεο  ζπζηεκαηηθήο  θαη  

αμηφπηζηεο  κέηξεζεο  απνηειεζκάησλ  ζηηο  δεκφζηεο  ππεξεζίεο.  

χκθσλα  κε  ηε  ινγηθή  ηνπ  κνληέινπ  STAIR ηα  βαζηθά  βήκαηα  γηα  ηελ  

βειηίσζε  ηεο  απφδνζεο  ελφο  νξγαληζκνχ  είλαη :  

ΠΗΝΑΚΑ  7.  

(S) strategy ρεδηαζκφο  ζηξαηεγηθήο  /  ζηξαηεγηθνχ  ζρεδίνπ,  επξεία  

δηάδνζε  ηεο  ζηξαηεγηθήο,  εμαζθάιηζε  ζπλαίλεζεο  

(Σ)  targets  Αλάιπζε  ηεο  ζηξαηεγηθήο  ζε  ξεαιηζηηθνχο  θαη  ζαθείο  ζηφρνπο,  

κεηαηξνπή  ζηφρσλ  ζε  κεηξήζηκα  απνηειέζκαηα  - ζέζπηζε  

δεηθηψλ  κέηξεζεο  ηεο  απφδνζεο  

(A) 

assignment  

Αλάζεζε  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  έξγσλ  κέζσ  ακθίδξνκεο  

δηαδηθαζίαο  κεηαμχ  εγεζίαο  θαη  εξγαδνκέλσλ,  εθπφλεζε  

αλαιφγσλ  ζρεδίσλ  δξάζεο  

(I)  

implementati

on 

Δθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  δξάζεο  κέζσ  ζπληνληζκνχ  θαη  

επζπγξάκκηζεο  ησλ  ελδν- νξγαλσζηαθψλ  ιεηηνπξγηψλ,  

δηαδηθαζηψλ  θαη  λννηξνπηψλ  κε  ηελ  ζπκπεθσλεκέλε  

ζηξαηεγηθή  

(R) results  Αμηνιφγεζε  ησλ  απνηειεζκάησλ,  εθηίκεζε  απφθιηζεο  απφ  

ηεζέληεο  ζηξαηεγηθνχο  ζηφρνπο,  αλαζεψξεζε  ζηφρσλ,  αλάιεςε  

πξσηνβνπιηψλ  κε  γλψκνλα  ηα  απνηειέζκαηα  γηα  ζεξαπεία  

πξνβιεκάησλ  θαη  βειηίσζε  δξαζηεξηνηήησλ  
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Δπηζηεκνληθή  πξνζέγγηζε  γηα  ηελ  αμηνιφγεζε  απνηειεζκαηηθφηεηαο  

ησλ  ζπζηεκάησλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  εμ  αηηίαο  Μαδηθψλ  Καηαζηξνθψλ  είλαη  

ε  κειέηε  ηνπ  Hicks.  (http:/ /www.fema.gov). Ζ  κειέηε  απηή  είλαη  κηα  γεληθή  

επηζθφπεζε  ησλ  ιίγσλ  νξγαληζκψλ  πνπ  αλαιακβάλνπλ  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  

ζπζηεκάησλ  αληηκεηψπηζεο  θαηαζηξνθψλ  θαηαζηάζεσλ  έθηαθηεο  αλάγθεο  θαη  

ηνπ  ζρεδηαζκνχ  αληίδξαζεο  θαη  βαζίδεηαη  ζηελ  εξγαζία  ησλ  Ritchie, Scriven,  

θαη  Gill .(2007).  

ην  ζπγθεθξηκέλν  κνληέιν,  ε  αμηνιφγεζε  εθαξκφδεηαη  ζε  φιεο  ηηο  

θάζεηο  ησλ  θαηαζηξνθψλ :  πξνεηδνπνίεζε,  απεηιή,  επηπηψζεηο,  έξεπλα  θαη  

δηάζσζε,   απνγξαθή,  επαλφξζσζε,  αλάθηεζε,  απνθαηάζηαζε.  

Ζ  αμηνιφγεζε  εθαξκφδεηαη  ζηνλ  ζρεδηαζκφ,  ελψ  ζηελ  αληαπφθξηζε  θαη  

ζηελ  αλάθηεζε  εθαξκφδεηαη  κηα  ηνκεαθή  πξνζέγγηζε  ζηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  

ζπζηεκάησλ  πνπ  αθνξνχλ  ζεκαληηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο  Γεκφζηαο  Τγείαο ,  

φπσο  ε  ηαηξηθή  πεξίζαιςε ,  ε  χδξεπζε  θαη  ε  απνρέηεπζε ,  ην  θαηαθχγην  θαη  ηα  

είδε  έλδπζεο ,  ηξνθίκσλ  θαη  ελέξγεηαο ,  νη  πξνκήζεηεο ,  ε  έξεπλα  θαη  δηάζσζε ,  

δεκνζίσλ  έξγσλ  θαη  κεραληθψλ ,  ην  πεξηβάιινλ ,  logistics θαη  κεηαθνξψλ ,  

αζθάιεηαο ,  επηθνηλσληψλ ,  νηθνλνκία ,  εθπαίδεπζε ,  ζπληνληζκνχ  θαη  ειέγρνπ .  

Αμηνιφγεζε  ηνπ  ζρεδηαζκνχ :  θαηάξηηζεο  ζε  ζπζθεπέο ,  παξαηήξεζε ,  

θαηαγξαθή ,  δνθηκέο  ζπιινγήο  θαη  απνζήθεπζεο  δεδνκέλσλ ,  απνινγηζκνχ ,  

δηακφξθσζε  θξηηεξίσλ  αμηνιφγεζεο .   

Αμηνιφγεζε  αληαπφθξηζεο :  δείθηεο  παξαθνινχζεζεο  αλάιπζεο  

πνιπκεηαβιεηψλ ,  παξαηήξεζε  θαη  θαηαγξαθή ,  απαζρφιεζε  ησλ  ζπζθεπψλ ,  

ρξεζηκνπνηψληαο  ζπληαμηνχρνπο  επαγγεικαηίεο ,  media monitoring, 

απνινγηζκφο  κέζσ  ησλ  θξηηεξίσλ  αμηνιφγεζεο ,  ηεθκεξίσζε  απξφβιεπησλ  

γεγνλφησλ .  

http://www.fema.gov/


 

51 
 

Αμηνιφγεζε  Αλάθηεζεο  Δπαλάθακςεο :  standard πξφγξακκα  

αμηνιφγεζεο  πξσηφθνιια  φπνπ  ηα  πξνγξάκκαηα  έρνπλ  αλαπηπρζεί ,  ρξήζε  ηεο  

αμηνιφγεζεο  ησλ  αλαγθψλ ,  ρξήζε  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  ζρεδηαζκνχ ,  ζαθήο  

αμηνιφγεζε ,  αζζελείο  θαη  ηξαπκαηίεο   κε  ρξνληθφ  δηάζηεκα  κεηά  ην  ζπκβάλ  

γηα  λα  απνζεξαπεπζνχλ,  ελήκεξνη  γηα  ηηο  πξνζδνθίεο,  ηηο  αλάγθεο  ζε  ζρέζε  κε  

αηηήκαηα  ησλ  πιεγέλησλ,  εθαξκνγή  uber-αμηνιφγεζε  δηάγξακκα ,  απαηηείηαη  ε  

αμηνιφγεζε  ηνπ  αληίθηππνπ  ησλ  ππεξεζηψλ  ή  ε  αμηνιφγεζε  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  

επηπηψζεσλ  ηεο  θαηαζηξνθήο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3
Ο  
Αζθήζεηο  Αμηνιόγεζεο   

 

ε  επηρεηξεζηαθφ  επίπεδν,  ζηηο  Ζ.Π.Α.,  θαη  θαηά  ην  ζηάδην  ηεο  

εηνηκφηεηαο  (preparedness), νη  κεραληζκνί  (νξγαληζκνί  FEMΑ),  αμηνινγνχλ  

ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ  επεκβαηηθψλ  ζπζηεκάησλ  κε  Αζθήζεηο.  Με  ην  

κνληέιν  απηφ  πξαγκαηνπνηνχληαη  πέληε  (5) είδε  αζθήζεσλ.  Κάζε  άζθεζε,  

είλαη  πξννδεπηηθά  πην  πνιχπινθε,  πην  ξεαιηζηηθή,  κε  κεγαιχηεξα  πνζνζηά  

ζηξεο,  θαη  κε  κεγαιχηεξεο  δπζθνιίεο  ζην  λα  δηεμαρζεί  θαη  λα  νινθιεξσζεί.  

Οη  αξκφδηεο  ππεξεζίεο,  νινθιεξψλνπλ  κε  επηηπρία  θάζε  ζθέινο  ηεο  άζθεζεο  

πξηλ  πξνρσξήζνπλ  ζην  επφκελν,  θαη  αμηνπνηνχλ  ηελ  εκπεηξία  πνπ  απνθηήζεθε  

απφ  πξνεγνχκελεο  αζθήζεηο.  Οη  αζθήζεηο  ζα  πξέπεη  λα  απνηεινχλ  κηα  

νπζηψδε  θαη  ζπλερηδφκελε  δηαδηθαζία,  κέξνο  ελφο  απνηειεζκαηηθνχ  

Πξνγξάκκαηνο  Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ.  (ΓΓΠΠ  Κφθθνηαο,  2009). 

Α)  Αζθήζεηο  Καζνδήγεζεο- Πξνεηνηκαζίαο:  Οπζηαζηηθά,  πξφθεηηαη  γηα  

εθπαηδεπηηθέο  πξνπαξαζθεπαζηηθέο  αζθήζεηο,  πνπ  βνεζνχλ  ην  πξνζσπηθφ  λα  

εκβαζχλεη  ζε  Έλλνηεο,  ρέδηα,  θαη  Γηαδηθαζίεο.  πλήζσο,  είλαη  απιέο  ζηε  

δηεμαγσγή  ηνπο,  θαη  βνεζνχλ  ηνπο  εκπιεθφκελνπο  λα  πξνεηνηκαζηνχλ  θαη  λα  

πξαγκαηνπνηήζνπλ  πην  πνιχπινθεο  αζθήζεηο.  

Β)  Αζθήζεηο  Tabletop: θνπφο  απηνχ  ηνπ  είδνπο  ησλ  αζθήζεσλ,  είλαη  ε  

εμνηθείσζε  ησλ  ζπκκεηερφλησλ,  κε  ηνλ  ξφιν  ηνπο  ζε  κηα  έθηαθηε  αλάγθε,  θαη  

κε  ηηο  δηαδηθαζίεο  θαη  επζχλεο  ηνπο,  ζε  έλα  ζχζηεκα  δηαρείξηζεο.  Όπσο  

ππνδειψλεη  θαη  ην  φλνκα,  ζηηο  Αζθήζεηο  απηέο,  ην  πξνζσπηθφ  δηαβνπιεχεηαη  

θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  δηαδηθαζίαο.  πλήζσο  δελ  είλαη  κηα  ζηξεζνγφλνο  

δξαζηεξηφηεηα,  θαζψο  κπνξεί  λα  πξνγξακκαηηζηεί  εχθνια  θαη  δελ  απαηηεί  

κεγάιε  πξνεηνηκαζία.  Γίλεηαη  κηα  πξνζπάζεηα  εμνκνίσζεο,  ηνπ  ηη  ζπκβαίλεη  

θαηά  ηε  δηάξθεηα  κηαο  έθηαθηεο  αλάγθεο.  Πεξηιακβάλεη  ρεηξφγξαθα  
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πξσηφηππα  ζελάξηα,  ηθαλά  λα  πξνθαιέζνπλ  κηα  αληίδξαζε  απφ  ηε  κεξηά  ησλ  

ζπκκεηερφλησλ.  Γελ  ππάξρνπλ  ρξνληθά  φξηα  θαηά  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  ηεο  

άζθεζεο.  Απηή  ε  απφ  θνηλνχ  ζπδήηεζε,  είλαη  ζεκαληηθή,  θαη  δείρλεη  ηελ  

αλαγθαηφηεηα  γηα  ζπλεξγαζία,  θαη  θαλεξψλεη  ηα  δηάθνξα  πξνβιήκαηα  πνπ  

αληηκεησπίδνπλ  νη  αξκφδηεο  Τπεξεζίεο.  

 Γ)  Λειηοςπγικέρ  Αζκήζειρ:  Λακβάλνπλ  ρψξα,  είηε  ζε  έλα  Κέληξν  

Δπηρεηξήζεσλ,  είηε  ζε  κηα  αίζνπζα  πνπ  εμνκνηψλεη  έλα  θέληξν  επηρεηξήζεσλ.  

Πεξηιακβάλνπλ  πνιχπινθεο  εμνκνηψζεηο,  κε  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  γξαπηψλ  θαη  

ηειεθσληθψλ  κελπκάησλ,  θαζψο  θαη  κελπκάησλ  αζπξκάηνπ.  Σα  κελχκαηα  

απηά  πεξηγξάθνπλ  πξαγκαηηθά  πεξηζηαηηθά.  Οη  ζπκκεηέρνληεο  

αληαπνθξίλνληαη  ζε  απηά,  ζαλ  λα  πξφθεηηαη  γηα  κηα  πξαγκαηηθή  θξίζε.  

Μεγάιν  πιενλέθηεκα  απηνχ  ηνπ  είδνπο  ησλ  αζθήζεσλ,  είλαη  ε  εκπινθή  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  ζε  δηαδηθαζίεο,  θάησ  απφ  δχζθνιεο  θαη  ζηξεζνγφλεο  ζπλζήθεο.  

Οη  ιεηηνπξγηθέο  αζθήζεηο  πξέπεη  λα  εκπιέθνπλ  ηα  πξφζσπα  - θιεηδηά  ζηε  

δηαρείξηζε  κηαο  θξίζεο.  Έηζη  αμηνινγείηαη  ε  νξγάλσζε  ηνπ  ζρεδίνπ,  ηα  

επηκέξνπο  ηκήκαηα  ηνπ,  θαη  θαηαδεηθλχεηαη  ε  αλάγθε  γηα  ζπλεξγαζία  κεηαμχ  

ησλ  αξκφδησλ  Φνξέσλ.  Τπάξρεη  ε  πηζαλφηεηα,  λα  εθθξαζηνχλ  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  κηαο  άζθεζεο,  δηαθσλίεο  ζρεηηθά  κε  ηηο  αξκνδηφηεηεο  θαη  ηηο  

ππνρξεψζεηο  κηαο  ππεξεζίαο.  Απηφ  βνεζάεη  πνιχ  ζην  λα  αλαζεσξεζεί  ην  

ζρέδην,  ψζηε  λα  κελ  παξνπζηαζηνχλ  νη  δπζθνιίεο  απηέο,  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

κηαο  πξαγκαηηθήο  θξίζεο.  

Γ)  Αζθήζεηο  Field Drill:  Καηά  ηε  δηάξθεηα  απηψλ  ησλ  αζθήζεσλ,  φιν  ην  

πξνζσπηθφ  κηαο  ππεξεζίαο  ζπκκεηέρεη  ελεξγά.  Πνιιέο  θνξέο,  έρνπκε  εκπινθή  

ηνπ  πξνζσπηθνχ,  ζε  κία  κφλν  ζπγθεθξηκέλε  ιεηηνπξγία  εθηέιεζεο  ηνπ  

ζρεδίνπ.  Δίλαη  απαξαίηεην,  λα  έρεη  εθηειεζηεί  κηα  ηέηνηα  άζθεζε,  πξηλ  

πξαγκαηνπνηεζεί  κηα  Full Scale άζθεζε.  Γηα  παξάδεηγκα  αλαθέξεηαη  ην  
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χζηεκα  Δηδνπνίεζεο  Έθηαθηεο  Αλάγθεο.  Πξνζνκνηψλεηαη ,  ε  απνζηνιή  ελφο  

κελχκαηνο  πνπ  εηδνπνηεί  γηα  κηα  θαηαζηξνθή  πνπ  έιαβε  ρψξα.  ηε  ζπλέρεηα  

ειέγρεηαη  εάλ  ην  θαηάιιειν  πξνζσπηθφ  θαη  ππεξεζία  αληαπνθξίλνληαη  ζε  έλα  

πξνθαζνξηζκέλν  ρξνληθφ  δηάζηεκα,  κε  ζθνπφ  λα  επηβεβαηψζνπλ  ην  

θαηαζηξνθηθφ  γεγνλφο.  Μηα  ηέηνηα  άζθεζε,  βνεζάεη  επίζεο  λα  αμηνινγήζνπκε  

θαηά  πφζν  δνπιεχνπλ  ζσζηά  εμεηδηθεπκέλεο  εγθαηαζηάζεηο  (Κέληξν  

Δπηρεηξήζεσλ,  Κέληξν  Σχπνπ  θ.α.).  Ο  ηειηθφο  ζηφρνο  ηέηνησλ  αζθήζεσλ,  

είλαη  ε  δηεμαγσγή  κηαο  Full  Scale άζθεζεο  κε  παξάιιειε  ελεξγνπνίεζε  ηνπ  

Κέληξνπ  Δπηρεηξήζεσλ.  Σα  Field Drills , δελ  κπνξνχλ  απφ  κφλα  ηνπο  λα  

εμνκνηψζνπλ  πιήξσο  κηα  πξαγκαηηθή  θξίζε,  νχηε  λα  απεηθνλίζνπλ  ηε  

ζπλεξγαζία  κεηαμχ  ησλ  θνξέσλ  θαη  ππεξεζηψλ.  

Δ)  Αζθήζεηο  Full  Scale: Μηα  ηέηνηα  άζθεζε,  ζπλδπάδεη,  κηα  ιεηηνπξγηθή  

θαη  κηα  Field Drill  άζθεζε.  Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο,  φιν  ην  πξνζσπηθφ  

αληαπνθξίλεηαη  ζε  κηα  έθηαθηε  αλάγθε,  εκπιέθνληαο  φιν  ην  δηαζέζηκν  

εμνπιηζκφ  θαη  ηα  δηαζέζηκα  άηνκα,  ζαλ  λα  πξφθεηηαη  λα  αληηκεησπηζηεί ,  έλα  

πξαγκαηηθφ  πεξηζηαηηθφ.  ηηο  αζθήζεηο  απηέο,  πξνβιέπεηαη  θαη  ε  ζπκκεηνρή  

απιψλ  πνιηηψλ  πνπ  παξηζηάλνπλ  ηα  ζχκαηα.  Παξφιν  πνπ  δελ  ππάξρεη  ε  πίεζε  

ρξφλνπ  θαη  ην  ζηξεο  ελφο  πξαγκαηηθνχ  ζπκβάληνο,  ππάξρεη  αξθεηή  πίεζε,  

ψζηε  λα  απνδεηρζεί  ε  απνηειεζκαηηθφηεηα  ελφο  ζρεδίνπ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ,  

θαη  ην  θαηά  πφζν  ζπκβαδίδνπλ  κε  απηφ,  ηα  άηνκα  πνπ  ζπκκεηέρνπλ  θαη  

θαινχληαη  λα  βνεζήζνπλ  ζην  λα  μεπεξαζηεί  θαη  λα  αληηκεησπηζηεί  ε  θξίζε  

απηή.  

    Σα  πέληε  (5) είδε  ησλ  αμηνινγεηηθψλ  αζθήζεσλ ,  παξνπζηάδνληαη  θαηά  

αχμνπζα  ζεηξά  πνιππινθφηεηαο  θαη  δπζθνιίαο,  θαζψο  θαη  θαιχηεξεο  

εμνκνίσζεο,  ελφο  πξαγκαηηθνχ  ζπκβάληνο.  Οη  Τπεξεζίεο  πνπ  ζα  απνθαζίζνπλ  

λα  δηεμάγνπλ  θάπνηα  άζθεζε,  ζα  πξέπεη  λα  μεθηλνχλ  απφ  κηα  άζθεζε  
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πξνεηνηκαζίαο,  θαη  λα  θαηαιήμνπλ  ζε  κηα  Full Scale άζθεζε.  ε  θάζε  ηέηνηα  

δξαζηεξηφηεηα,  ζα  πξέπεη  ην  πξνζσπηθφ  λα  θαηαλνεί  πιήξσο  ηηο  δηαδηθαζίεο  

θαη  λα  επηηπγράλεη  ηνπο  επηκέξνπο  ζθνπνχο  θάζε  άζθεζεο.  Μφλν  ηφηε  ζα  

πξέπεη  ε  ππεξεζία  λα  πξνρσξάεη  ζε  πνην  πνιχπινθεο  αζθήζεηο.  πλήζσο,  ε  

απνηπρία  κηαο  Full Scale άζθεζεο  έγθεηηαη  ζην  γεγνλφο  ηεο  ιαλζαζκέλεο  

εθπιήξσζεο  θαη  πξνζέγγηζεο  ησλ  πξνεγνχκελσλ  δξαζηεξηνηήησλ.  Ζ  

αμηνιφγεζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  εθαξκνγήο  ησλ  ζπζηεκάησλ  

δηαρείξηζεο  θξίζεο  (Βάζεη  Αζθήζεσλ)  εζηηάδεηαη  ζηηο  παξακέηξνπο:  Αλάιπζε  

θηλδχλνπ,  πξνζπάζεηεο  κεηξίαζεο  ησλ  θηλδχλσλ,  νξγάλσζε    ηνπ    ζρεδίνπ  

δηαρείξηζεο,  δεκηνπξγία  ηνπ  πιάλνπ,  ζρεδίαζε   ηνπ   evacuation plan,  

εθπαίδεπζε  ηνπ  θνηλνχ  θαη  ζηελ  πιεξνθφξεζε  ζρεηηθά  κε  έθηαθηεο  

θαηαζηάζεηο,  ππεξεζίεο   θαη   ιεηηνπξγίεο  ππνζηήξημεο,  ηαθηηθή  εθπαίδεπζε  

ηνπ  πξνζσπηθνχ  θαη  ζηηο  αζθήζεηο.   

χκθσλα  κε  ηηο  παξαπάλσ  έλλνηεο,  ε  ζπλνιηθή  απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ  

επηρεηξήζεσλ  αζθαιψο  πξνυπνζέηεη  ηελ  απνδνηηθφηεηα  ησλ  δηαδηθαζηψλ  

εηδηθφηεξα  φηαλ  νη  επηρεηξήζεηο  αλαπηχζζνληαη  ζε  πεξηβάιινλ  θαη  ζπλζήθεο  

αληηκεηψπηζεο  ζπκβάλησλ  θαη  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ.  Όκσο,  παξά  ηελ  

δεκηνπξγία  ησλ  αμηφινγσλ  αλσηέξσ  ππνδεηγκάησλ  κέηξεζεο  ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο -απφδνζεο,  παξακέλεη  αθφκα  αλαπάληεην  ην  εξψηεκα  

πσο  ζηε  πξάμε  ε  κέηξεζε  ηεο  απφδνζεο  κπνξεί  λα  κεηαηξαπεί  ζε  ζπλερή  

δηαδηθαζία,  πνπ  λα  νδεγεί  ζηελ  βειηίσζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ησλ  

νξγαληζκψλ  (Bourne & Neely1998; Neely2002; Rentens et  al  2002;  

Μεηξφπνπινο  2009).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4
Ο  

  Μαδηθέο  Καηαζηξνθέο  

4.1.Καηεγνξίεο  Μαδηθώλ  Καηαζηξνθώλ  

Οη  θαηαζηξνθέο  πξνζδηνξίδνληαη  απφ  ην  γεγνλφο  πνπ  ηηο  πξνθάιεζε  θαη  

ηηο  ζπλζήθεο  θάησ  απφ  ηηο  νπνίεο  δεκηνπξγήζεθαλ .  Αλάινγα  κε  ηελ  αηηία  πνπ  

ηηο  πξνθαιεί ,  νη  θαηαζηξνθέο  δηαθξίλνληαη  ζε  δχν  θαηεγνξίεο  :  Φπζηθέο  

θαηαζηξνθέο  θαη  αλζξσπνγελείο  θαηαζηξνθέο .  

Φπζηθέο  θαηαζηξνθέο  ζεσξνχληαη  εθείλεο  πνπ  πξνθαινχληαη  απφ  

θπζηθά  αίηηα  θαη  θηλδχλνπο.  χκθσλα  κε  ηε  βηβιηνγξαθία  ε  ζπρλφηεηα  ησλ  

επηπηψζεσλ  ησλ  γεγνλφησλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  θπζηθνχο  θηλδχλνπο  

απμάλεηαη.  Απηφ  πηζαλψο  λα  νθείιεηαη  ζε  κεηαβνιέο  ζηε  ζεηζκηθή  θαη  ηελ  

εθαηζηεηαθή  δξαζηεξηφηεηα  (McMichael  & Woodruff 2004).  

Αλζξσπνγελείο  θαηαζηξνθέο  ζεσξνχληαη  εθείλεο  πνπ  πξνθαινχληαη  απφ  

ηερλνινγηθά  αίηηα  ή  αλζξψπηλε  παξέκβαζε,  σο  απνηέιεζκα  θπξίσο  ηεο  

ηερλνινγηθήο  αλάπηπμεο  ηνπ  αλζξψπνπ.  Σα  βηνκεραληθά  απφβιεηα,  ε  

αθηηλνβνιία,  ηα  ξαδηελεξγά  απφβιεηα  θαη  νη  ρεκηθέο  θαηαζηξνθέο  είλαη  

νξηζκέλνη  απφ  ηνπο  θηλδχλνπο.  Σφλνη  επηθίλδπλσλ  πιηθψλ  νη  νπνίνη  

κεηαθέξνληαη  κέζα  απφ  θαηνηθεκέλεο  πεξηνρέο  απνηεινχλ  έλα  παξάδεηγκα  

κηαο  ελ  δπλάκεη  απεηιεηηθήο  θαηαζηξνθήο.  Δπίζεο  ζηελ  ίδηα  θαηεγνξία  

εληάζζνληαη  ηα  φπια  καδηθήο  θαηαζηξνθήο,  νη  επηδεκίεο,  νη  ιηκνί,  νη  

ηξνκνθξαηηθέο  επαλαζηάζεηο,  νη  δηεζλείο  ζπξξάμεηο  θ.α.  (Παπατσάλλνπ  

2004). Οη  ηερλνινγηθέο  θαηαζηξνθέο  νθείινληαη  ζπλήζσο  ζε  ηερλνινγηθνχο  

θηλδχλνπο,  νη  νπνίνη  δελ  αληηκεησπίδνληαη  θαη' αξρήλ  κε  ηνλ  αλάινγν  ηξφπν  ή  

ζε  ηερλνινγηθά  ζπκβάληα  (αηπρήκαηα)  ηα  νπνία  πξνθαινχληαη  απφ  αλζξψπηλα  

ιάζε,  αζηνρίεο  εμνπιηζκνχ,  νξγαλσηηθέο  ή  δηνηθεηηθέο  δπζιεηηνπξγίεο,  θιπ.  

θαη  μεθεχγνπλ  απφ  ηνλ  έιεγρν.  Μπνξνχλ  φκσο  λα  είλαη  θαη  ην  απνηέιεζκα  
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είηε  άιισλ  θπζηθψλ  θαηαζηξνθψλ  (ζεηζκψλ,  θεξαπλψλ,  ηζρπξψλ  

βξνρνπηψζεσλ  θιπ)  είηε  ζθφπηκσλ  αλζξψπηλσλ  ελεξγεηψλ.  

Οη  ηερλνινγηθέο  θαηαζηξνθέο,  αλάινγα  κε  ηελ  έληαζε  θαη  έθηαζε  ηνπο,  

κπνξεί  λα  πξνθαιέζνπλ  απψιεηεο  δσψλ  ή  ηξαπκαηηζκνχο  ηφζν  ζηνπο  

εξγαδφκελνπο  ζηνλ  ρψξν  ηνπ  αηπρήκαηνο  φζν  θαη  ζηνλ  επξηζθφκελν  (κφληκν  

ή  δηεξρφκελν)  θνληά  ζην  ζεκείν  ηνπ  αηπρήκαηνο  πιεζπζκφ ,  θαηαζηξνθή  

πεξηνπζηψλ,  δηαηάξαμε  ηεο  θνηλσληθήο  θαη  νηθνλνκηθήο  δσήο  θαη  ππνβάζκηζε  

ηνπ  πεξηβάιινληνο  (Γεληθή  Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  2008).  

 

4.2 Φπζηθέο  θαηαζηξνθέο  

 ηηο  θπζηθέο  θαηαζηξνθέο  πεξηιακβάλνληαη  νη  ηεθηνληθνί  θίλδπλνη,  νη  

θιηκαηνινγηθέο  θαηαζηξνθέο,  νη  πδξνινγηθνί  θίλδπλνη  θαη  νη  αηκνζθαηξηθνί  ή  

κεηεσξνινγηθνί  θίλδπλνη.  

 

4.2.1. Σεθηνληθνί  Κίλδπλνη  

Μεηαμχ  ησλ  ηεθηνληθψλ  θηλδχλσλ  πεξηιακβάλνληαη  ν  ζεηζκφο,  ε  έθξεμε  

εθαηζηείνπ  θαη  νη  θίλδπλνη  απφ  κεηαθηλήζεηο  καδψλ.  

Α)  εηζκφο  είλαη  ε  απφηνκε  θίλεζε  ε  δφλεζε,  κηθξψλ  ή  κεγάισλ  εθηάζεσλ  

ηνπ  ζηεξενχ  θινηνχ  ηεο  γεο,  ε  νπνία  νθείιεηαη  ζε  θπζηθά  αίηηα.  Σα  

ραξαθηεξηζηηθά  ζηνηρεία  ησλ  ζεηζκψλ  είλαη  ε  εζηία,  ην  επίθεληξν  θαη  ηα  

ζεηζκηθά  θχκαηα.  

Ζ  εζηία  ή  ππφθεληξν,  απνηειεί  ηελ  ππφγεηα  έθηαζε  φπνπ  γελληέηαη  ν  

ζεηζκφο.  Οη  πεξηζζφηεξνη  ζεηζκνί  έρνπλ  ηηο  εζηίεο  ηνπο  κέρξη  έλα  βάζνο  60 

ρηιηνκέηξσλ  θαη  νλνκάδνληαη  «επηθαλεηαθνί».  Οη  ππφινηπνη  ιέγνληαη  «ζεηζκνί  

βάζνπο» θαη  έρνπλ  ηελ  εζηία  ηνπο  ζε  βάζνο  πνπ  θπκαίλεηαη  απφ  60 έσο  700 
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ρηιηφκεηξα.  Σν  επίθεληξν,  απνηειεί  ηελ  πεξηνρή  ηεο  επηθάλεηαο  ηεο  γεο,  ε  

νπνία  βξίζθεηαη  θάζεηα,  πάλσ  απφ  ηελ  εζηία  ηνπ  ζεηζκνχ.  Σα  ζεηζκηθά  

θχκαηα,  είλαη  νη  ηαιαληψζεηο  ησλ  πιηθψλ  ζεκείσλ  ησλ  πεηξσκάησλ,  νη  νπνίεο  

παξάγνληαη  θαη  δηαδίδνληαη  ζην  εζσηεξηθφ  ηεο  γεο  θζάλνληαο  κέρξη  ηελ  

επηθάλεηά  ηεο.  Σα  ζεηζκηθά  θχκαηα  δηαθξίλνληαη  ζε  επηκήθε  (Ρ)  θαη  εγθάξζηα  

(S). Μεγάιν  ελδηαθέξνλ  παξνπζηάδνπλ  ηα  ζεηζκηθά  θχκαηα,  πνπ  δηεγείξνληαη  

θνληά  ζηελ  επηθάλεηά  ηεο  γεο,  δηαδίδνληαη  κε  κηθξφηεξε  ηαρχηεηα  απφ  ηα  

εγθάξζηα  θαη  νλνκάδνληαη  «επηθαλεηαθά».  Σα  ζεηζκηθά  θχκαηα,  φηαλ  θζάλνπλ  

ζηελ  ζέζε  ελφο  ζεηζκνινγηθνχ  ζηαζκνχ,  θαηαγξάθνληαη  απφ  επαίζζεηα  

ζεηζκνινγηθά  φξγαλα,  πνπ  νλνκάδνληαη  ζεηζκφκεηξα.  Σν  κέγεζνο  ηνπ  ζεηζκνχ  

απνηηκάηαη  ζηηο  θιίκαθεο  Ρίρηεξ  (Charles Richter),  πνπ  πεξηγξάθνπλ  ηελ  

ζπλνιηθή  ελέξγεηα  πνπ  δηαρέεηαη  απφ  ηελ  εζηία  ελφο  ζεηζκνχ  θαη  

θαηαγξάθεηαη  απφ  ηα  ίρλε  ηεο  θίλεζεο  ηνπ  εδάθνπο  ζηνπο  ζεηζκνγξάθνπο  ζε  

κηα  θαλνληθνπνηεκέλε  απφζηαζε  ησλ  100 km. ήκεξα,  ε  πην  θνηλψο  

ρξεζηκνπνηνχκελε  θιίκαθα  είλαη  γλσζηή  σο  local magnitude (ML), θαζ'  φηη  

κπνξεί  λα  ρξεζηκνπνηεζεί  παγθνζκίσο.  

Β)  ΄Δθξεμε  εθαηζηείνπ:  

 Ζθαίζηεην  είλαη  ε  ελδνγελήο  δξαζηεξηφηεηα  ηνπ  καλδχα  ηεο  Γεο  πνπ  

βξίζθεη  εμσηεξίθεπζε  κέζσ  ησλ  εθξήμεσλ  ησλ  εθαηζηείσλ.  χκθσλα  κε  ηνπο  

Davis and Gupta (1991) θαη  Winchester (2003), ηα  εθαίζηεηα  είλαη  νπέο  ζηνλ  

ζηεξεφ  θινηφ  ηεο  Γεο,  κέζσ  ησλ  νπνίσλ  ηεηεγκέλα  πεηξψκαηα  (δηάππξν  

ξεπζηφ  πιηθφ  ελδνγήηλεο  πξνέιεπζεο)  εμέξρνληαη  κε  ηε  κνξθή  ιάβαο,  καδί  κε  

ζηεξεά  θαη  αέξηα  αλαβιήκαηα  πςειψλ  ζεξκνθξαζηψλ  θαη  δε  ηέθξα ,  

ζπλνδεπφκελα  ελίνηε  απφ  αηκφ  θαη  ζεξκά  αέξηα  ηα  νπνία  ζπλήζσο  είλαη  

ηνμηθά  φπσο  ην  ζείν,  ην  άδσην  ην  ριψξην,  ην  δηνμείδην  ηνπ  άλζξαθα  θ.α.  

(Παπαληθνιάνπ  & ηδεξήο  2007).  
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Σα  εθαίζηεηα  κπνξνχλ  επίζεο  λα  ηαμηλνκεζνχλ  ζε  ελεξγά,  θνηκψκελα  θαη  

ζβεζκέλα  (active,  dormant,  extinct).  Ζ  πξψηε  θαηεγνξία  ζπκπεξηιακβάλεη  

εθείλα  ηα  εθαίζηεηα  ησλ  νπνίσλ  ε  δξαζηεξηφηεηα  αλάγεηαη  ζε  ηζηνξηθνχο  

ρξφλνπο  θαη  είλαη  δπλαηφ  λα  επαλελεξγνπνηεζνχλ  ζην  άκεζν  κέιινλ,  ε  

δεχηεξε  εθείλα  ησλ  νπνίσλ  ε  δξαζηεξηφηεηα  δελ  είλαη  ηζηνξηθά  

θαηαγεγξακκέλε,  αιιά  φκσο  δελ  απνθιείεηαη  ε  ελεξγνπνίεζε  ηνπο,  ελψ  ζηελ  

ηξίηε  θαηαηάζζνληαη  φια  εθείλα  πνπ  έρνπλ  νινθιεξψζεη  ηνλ  ρξφλν  δσήο  ηνπο  

θαη  δελ  αλακέλεηαη  λα  ελεξγνπνηεζνχλ  μαλά.  

Οη  θίλδπλνη  πνπ  ελππάξρνπλ  ζε  επεηζφδηα  εθαηζηεηαθψλ  εθξήμεσλ,  

δηαθξίλνληαη  ζε  δχν  θαηεγνξίεο  θαηλνκέλσλ:  

 α.  Πξσηνγελή  θαηλφκελα:  ππξνθιαζηηθή  δξαζηεξηφηεηα,  πηψζεηο  ηέθξαο,  

ξνέο  ιάβαο ,  δειεηεξηψδε-ηνμηθά  αέξηα.  

 β.  Γεπηεξνγελή  θαηλφκελα :  εδαθηθή  παξακφξθσζε,  ξνέο  ηιπψδνπο,  

εθαηζηεηαθή  ηέθξα  ( lahars), θαηνιηζζήζεηο  ,  ζεηζκνί,  εδαθηθέο  κεηαθηλήζεηο,  

tsunamis.  

 

Γ)  Κίλδπλνη  απφ  Μεηαθηλήζεηο  Mαδψλ  (Mass Movement Hazards)  

ε  απηήλ  ηελ  γεληθή  θαηεγνξία  θηλδχλσλ  εληάζζνληαη  φιεο  εθείλεο  νη  

θηλήζεηο  πνπ  επηηεινχληαη  θαηά  ηελ  θαησθέξεηα  θεθιηκέλσλ  επηθαλεηψλ,  ππφ  

ηελ  επελέξγεηα  ησλ  βαξπηηθψλ  δπλάκεσλ,  πνπ  είλαη  ηφζν  νη  

θαηαξξεχζεηο/θαηαπηψζεηο  θαη  νιηζζήζεηο  ηκεκάησλ  ηνπ  εδάθνπο  ή  

βξαρνκαδψλ,  φζν  θαη  νη  πηψζεηο  καδψλ  πάγνπ  ή  ρηνληνχ  (Μηζζφο  2009).  

Καηνιηζζεηηθά  θαηλφκελα  αλαθχπηνπλ  θαηά  ηελ  δηαηάξαμε  ηεο  

ηζνξξνπίαο  εδαθηθψλ  ή  βξαρσδψλ  καδψλ  πνπ,  είηε  ππφθεηληαη  νξηδνληίσλ,  

είηε  θείληαη  φπηζζελ  θεθιηκέλσλ  κνξθνινγηθψλ  επηθαλεηψλ  (Λέθθαο  2000).  
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Μηα  ηέηνηα  δηαηάξαμε  κπνξεί  λα  επηθέξεη  απφζπαζε  πεηξσδψλ  καδψλ  ή  

εδαθηθψλ  ζξαπζκάησλ  απφ  ην  ππνθείκελν  ζηαζεξφ  ηκήκα  απηψλ  ησλ  

επηθαλεηψλ.  Ζ  ζπλνδεπφκελε  ηεο  απφζπαζεο  θίλεζε  κπνξεί  λα  εμειηρζεί  κε  

δηάθνξνπο  ηξφπνπο,  δηαρσξηδφκελε  ζε  ηχπνπο  θίλεζεο,  ζπκπεξηιακβάλνληαο  

ηελ  θαηάξξεπζε  (falling), ηελ  νιίζζεζε  (sliding) ή  ηελ  ξνή  (flowing),  

αλάινγα  κε  ην  γεσινγηθφ  πεξηβάιινλ,  ηελ  αληνρή  ηνπ  πιηθνχ,  ηελ  δηάηαμε  θαη  

δηακφξθσζε  ησλ  πξαλψλ,  θαζψο  θαη  ηελ  πίεζε  ηνπ  λεξνχ  ζηνπο  πφξνπο  ηνπ  

πιηθνχ,  φπσο  αλαθέξεηαη  θαη  απφ  ηνλ  Smith (1998).  

 

4.2.2 Κιηκαηνινγηθέο  θαηαζηξνθέο  

 

ηελ  θαηεγνξία  απηή  αλήθνπλ  ν  θαχζσλαο,  ε  ππξθαγηά  θαη   ε  πιεκκχξα .  

 

Α)  Καχζσλαο  

Ο  φξνο  θαχζσλαο  ρξεζηκνπνηείηαη  φηαλ  νη  θιηκαηνινγηθέο  ζπλζήθεο  

κηαο  πεξηνρήο  είλαη  ηέηνηεο  φπνπ  ην  θνξηίν  ζεξκφηεηαο  πνπ  απνξξνθά  ην  

αλζξψπηλν  ζψκα  δελ  κπνξεί  λα  βξεη  δηέμνδν  ζηνπο  ζπλήζεηο  θπζηνινγηθνχο  

κεραληζκνχο  ζπλήζσο  γηα  κηα  πεξίνδν  48 σξψλ  (Walker & Hogan 2003).  

Σέηνηεο  ζπλζήθεο  αλαθχπηνπλ  φηαλ  ε  ζεξκνθξαζία  ηεο  αηκφζθαηξαο  είλαη  

πςειή  θαη  ζπλδπάδεηαη  κε  ζρεηηθά  πςειά  επίπεδα  πγξαζίαο.  Αλ  νη  ζπλζήθεο  

απηέο  ζπλερηζηνχλ  ακείσηα  κέξα  θαη  λχρηα,  ην  ζψκα  δελ  κπνξεί  λα  κεηψζεη  

ηελ  ππεξβνιηθή  απφθηεζε  ζεξκφηεηαο  θαη  ν  θίλδπλνο  εκθάληζεο  αζζελεηψλ  

ιφγσ  ηεο  δέζηεο  είλαη  πςειφο.  

Έλα  θχκα  θαχζσλα  είλαη  αλάινγν  κε  ηελ  θαλνληθή  επνρηαθή  

ζεξκνθξαζία  θαη  πγξαζία  κηαο  δεδνκέλεο  γεσγξαθηθήο  πεξηνρήο  θαη  κπνξεί  
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λα  θαηαιήμεη  ζε  έθηαθην  πεξηζηαηηθφ  ιφγσ  δέζηεο.  πλίζηαηαη  πξνζνρή  φηαλ  

νη  δείθηεο  ζεξκνθξαζίαο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  εκέξαο  εκκέλνπλ  ζηνπο  40,6°  C 

ή  πεξηζζφηεξν  θαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  λχρηαο  ζηνπο  26,7°  C γηα  πάλσ  απφ  

48 ψξεο.  

Καχζσλαο,  γηα  ηηο  θιηκαηηθέο  ζπλζήθεο  ηεο  Διιάδαο,  ζεσξείηαη  κηα  

πεξίνδνο  ηνπιάρηζηνλ  3 εκεξψλ,  φπνπ  νη  ζεξκνθξαζίεο  ζηηο  πεδηλέο  πεξηνρέο  

ηεο  επεηξσηηθήο  ρψξαο  μεπεξλνχλ  ηνπο  37°C θαη  ε  κέζε  εκεξήζηα  

ζεξκνθξαζία  είλαη  ηνπιάρηζηνλ  31°C, δειαδή  ε  ζεξκνθξαζία  δε  κεηψλεηαη  

αξθεηά  θαηά  ηηο  λπθηεξηλέο  ψξεο  (δελ  πέθηεη  θάησ  απφ  ηνπο  25-26°C). Οη  

επηπηψζεηο  ζηνλ  πιεζπζκφ  απφ  ηηο  πςειέο  ζεξκνθξαζίεο  κπνξεί  λα  

θπκαίλνληαη  απφ  απιή  δπζθνξία,  ζεξκηθή  εμάληιεζε  σο  θαη  ζεξκνπιεμία  ε  

νπνία  ρξεηάδεηαη  άκεζε  ηαηξηθή  βνήζεηα.  Πην  επάισηεο  είλαη  νη  επαίζζεηεο  

νκάδεο  ηνπ  πιεζπζκνχ  (παηδηά,  ειηθησκέλνη,  πάζρνληεο  απφ  ρξφληεο  

παζήζεηο)  θαζψο  θαη  άηνκα  ηα  νπνία  εξγάδνληαη  ζε  εμσηεξηθνχο  ρψξνπο  

(Γεληθή  Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  2010) 

  Δπεηζφδηα  πςειψλ  ζεξκνθξαζηψλ  ή  θαχζσλα  παξαηεξνχληαη  ζηελ  Διιάδα  

θαηά  ηε  ζεξηλή  πεξίνδν,  φηαλ  δεκηνπξγνχληαη  ζπλζήθεο  ζεξκήο  εηζβνιήο.  ε  

απηέο  ηηο  πεξηπηψζεηο  ζεξκέο  αέξηεο  κάδεο  κεηαθέξνληαη  απφ  ηελ  Βφξεηα  

Αθξηθή  πξνο  ηελ  ρψξα  καο  αλεβάδνληαο  ηε  ζεξκνθξαζία  ζε  πςειά  επίπεδα.  

Οη  πεξηνρέο  νη  νπνίεο  ζπλήζσο  πιήηηνληαη  πεξηζζφηεξν  απφ  ηηο  πςειέο  

ζεξκνθξαζίεο  είλαη  ε  Γπηηθή  Διιάδα  θαη  ηα  επεηξσηηθά  ηεο  θεληξηθήο  θαη  

λφηηαο  ρψξαο.  Καηά  ηε  δηάξθεηα  ησλ  εκεξψλ  κε  πςειέο  ζεξκνθξαζίεο,  νη  

επηπηψζεηο  ζηνλ  πιεζπζκφ  κπνξεί  λα  είλαη  δπζκελέζηεξεο  αλ  επηδξνχλ  θαη  

άιινη  επηβαξπληηθνί  παξάγνληεο ,  φπσο:  
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 -Ζ  ζρεηηθή  πγξαζία  ηνπ  αέξα  λα  παξακέλεη  ζε  πςειά  επίπεδα,  κε  απνηέιεζκα  

λα  κεηψλεηαη  ε  δπλαηφηεηα  απαγσγήο  ηεο  ζεξκφηεηαο  απφ  ηνλ  αλζξψπηλν  

νξγαληζκφ  κέζσ  ηνπ  κεραληζκνχ  ηεο  εθίδξσζεο.  

  -Ζ  έληαζε  ηνπ  αλέκνπ  λα  είλαη  ρακειή,  κε  απνηέιεζκα  λα  δπζθνιεχεηαη  ε  

απαγσγή  ζεξκφηεηαο  απφ  ηελ  επηθάλεηα  ηνπ  δέξκαηνο  (κέζσ  ηνπ  δέξκαηνο  

γίλεηαη  πεξίπνπ  ην  90% ηεο  ζπλνιηθήο  κεηαθνξάο  ζεξκφηεηαο  πξνο  ην  

πεξηβάιινλ).  

  -Ζ  αηκνζθαηξηθή  ξχπαλζε  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηηο  πςειέο  ζεξκνθξαζίεο  

επηβαξχλεη  ηδηαίηεξα  ηηο  επαίζζεηεο  νκάδεο  ηνπ  πιεζπζκνχ.  πλήζσο  νη  

αηκνζθαηξηθέο  ζπλζήθεο  νη  νπνίεο  δεκηνπξγνχλ  ηηο  πςειέο  ζεξκνθξαζίεο  

επλννχλ  θαη  ηε  ζπζζψξεπζε  ησλ  αηκνζθαηξηθψλ  ξχπσλ  ζηελ  αηκφζθαηξα  

(Γεληθή  Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  2010).  

 

Β)  Ππξθαγηά  

Ππξθαγηέο  είλαη  ε  θαηαζηξνθή  απφ  θσηηά  νηθνλνκηθψλ  αγαζψλ,  πνπ  

θαηαιακβάλνπλ  ζπλήζσο  κεγάιε  έθηαζε  ή  θαηέρνπλ  κεγάιν  φγθν.  Αλάινγα  

κε  ην  είδνο  ησλ  αληηθεηκέλσλ  πνπ  θαίγνληαη,  νη  ππξθαγηέο  δηαθξίλνληαη  ζε  

δηάθνξεο  θαηεγνξίεο:  

-  Ππξθαγηέο  αληηθεηκέλσλ  πνπ  θαίγνληαη  πνιχ  εχθνια,  φπσο  είλαη  ν  

άλζξαθαο,  ε  μπιεία,  ηα  πθάζκαηα  θ.  ά.  

-  Ππξθαγηέο  εχθιεθησλ  πιψλ,  φπσο  είλαη  ε  βελδίλε,  ην  πεηξέιαην,  ν  αηζέξαο,  

ην  νηλφπλεπκα,  ν  ζεηνχρνο  άλζξαθαο,  ε  αζεηπιίλε.  θ.ά.  

-  Ππξθαγηέο  πιαζηηθψλ  πιψλ  θαη  ηνμηθψλ  ρεκηθψλ  νπζηψλ.  

-  Ππξθαγηέο  εθξεθηηθψλ  πιψλ.  

-  Ππξθαγηέο  ξαδηελεξγνχ  πιηθνχ.  

-  Ππξθαγηέο  ειεθηξηθψλ  κεραλεκάησλ  θαη  ζπζθεπψλ.  
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-  Ππξθαγηέο  κεγάισλ  θηηξηαθψλ  εγθαηαζηάζεσλ,  φπσο  είλαη  ηα  μελνδνρεία,  

ηα  κεγάια  πνιπθαηαζηήκαηα,  νη  πνιπθαηνηθίεο  θ.ά.  

-  Ππξθαγηέο  αηζνπζψλ  θαη  ρψξσλ  ζπγθεληξψζεσλ,  φπσο  είλαη  ηα  ζέαηξα,  νη  

θηλεκαηνγξάθνη,  νη  εθθιεζίεο  θ.ά.  

-  Ππξθαγηέο  δαζηθψλ  πεξηνρψλ.  

 

Γ) Πιεκκχξα  

Πιεκκχξα  είλαη  ε  αλχςσζε  ηεο  ζηάζκεο  ησλ  λεξψλ  πνηακνχ,  ιίκλεο,  ή  

ζάιαζζαο  θαη  ε  έμνδνο  ηνπο  απφ  ηελ  θνίηε  ηνπο.  Ζ  πιεκκχξα,  νθείιεηαη  

ζπλήζσο  ζηηο  θιηκαηνινγηθέο  ζπλζήθεο  θαη  ππνβνεζείηαη  απφ  ηε  κνξθνινγία  

ηνπ  εδάθνπο.  Οη  θπξηφηεξεο  αηηίεο  πνπ  ηελ  πξνθαινχλ  είλαη  νη  εμήο:  

-  Ραγδαίεο  θαη  παξαηεηακέλεο  βξνρέο  (θζηλνπσξηλέο  πιεκκχξεο).  

-  Σαρεία  ηήμε  ρηνληψλ  θαη  παγεηψλσλ  (πιεκκχξεο  ηεο  άλνημεο).  

-  Αλχςσζε  ηεο  ζηάζκεο  ηεο  ζάιαζζαο,  ιφγσ  παιηξξνηαθψλ  θαηλνκέλσλ.  

-  Δθφξκεζε  ηεο  ζάιαζζαο  ζηελ  μεξά,  ιφγσ  ηζρπξψλ  ππνζαιάζζησλ  

ζεηζκψλ.  

-  Απφηνκε  δηάξξεμε  θξάγκαηνο  ηερλεηήο  ιίκλεο.  

-  Τπεξεθρείιηζε  ξεχκαηνο,  ζηελ  πεξηνρή  ησλ  πεγψλ  ηνπ,  ρσξίο  λα  

πξνεγεζνχλ  βξνρέο.  

-   Ζ  ζξαχζε  ζσιήλσλ  χδξεπζεο,  ή  απνρέηεπζεο.  

-  Ζ  εθηέιεζε  ηερληθψλ  έξγσλ  ζε  ξεχκαηα  (θξάγκαηα  θ.ι.π.).  
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 4.2.3.  Αηκνζθαηξηθνί  ή  κεηεσξνινγηθνί  θίλδπλνη  

ηελ  θαηεγνξία  απηή  θαηαηάζζνληαη:  νη  ηξνπηθνί  θπθιψλεο  (ηξνπηθέο  

θαηαηγίδεο)  και  οι  θαηαηγίδεο.  

Α)  Σξνπηθνί  Κπθιψλεο  

Οη  ηξνπηθνί  θπθιψλεο  ζπληζηνχλ  ζθνδξέο  θαηαηγίδεο  ζαιάζζηαο  

πξνέιεπζεο,  πνπ  εγείξνληαη  θαηά  ηνπο  θαινθαηξηλνχο  κήλεο  εληφο  κηαο  δψλεο  

εθαηέξσζελ  ηνπ  Ηζεκεξηλνχ,  επηθέξνληαο  θαηαζηξνθηθέο  ζπλέπεηεο  ζε  

παξάθηηεο  πεξηνρέο,  θαζ' φηη  ζπλήζσο  εμαζζελνχλ  βαζκηαία  χζηεξα  απφ  ηελ  

πξνζέγγηζε  ηεο  μεξάο  (landfall)  -  πάλσ  απφ  ρεξζαίεο  πεξηνρέο.  Ο  φξνο  

«ηποπικόρ  κςκλώναρ»  ("tropical cyclone") εθηφο  απφ  ηελ  γεληθή  ρξήζε  ηνπ,  

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα  λα  πεξηγξάςεη  θαηαηγίδεο  πνπ  ζεκεηψλνληαη  ζηνλ  Ηλδηθφ  

σθεαλφ,  ζηνλ  θφιπν  ηεο  Βεγγάιεο  θαη  ζηηο  ζάιαζζεο  ηεο  Απζηξαιίαο,  ελψ  νη  

αληίζηνηρεο  θαηαηγίδεο  πνπ  απαληψληαη  ζηελ  επξχηεξε  γεσγξαθηθή  πεξηνρή  

ηνπ  Αηιαληηθνχ  σθεαλνχ,  ηνπ  θφιπνπ  ηνπ  Μεμηθφ  θαη  ηεο  Καξατβηθήο  

ζάιαζζαο  θαινχληαη  «ηςθώνερ»  ("hurricanes"). Σέινο,  νη  θαηαηγίδεο  ηνπ  

βνξεηνδπηηθνχ  Δηξεληθνχ  σθεαλνχ,  ησλ  Φηιηππίλσλ  θαη  ηεο  Ηαπσλίαο  

νλνκάδνληαη  «ηςθώνερ»  ("typhoons"), (Smith 2004).  Οη  ηξνπηθνί  θπθιψλεο,  

φπνπ  εκθαλίδνληαη,  ζρεηίδνληαη  κε  κηα  ζεηξά  θηλδχλσλ  φπσο  :  

-  Ηζρπξνί  άλεκνη  πνπ  επζχλνληαη  γηα  ηηο  πεξηζζφηεξεο  θηηξηαθέο  θαη  δνκηθέο  

δεκηέο/  θζνξέο.  

-  θνδξέο  βξνρνπηψζεηο  πνπ  πξνθαινχλ  πιεκκχξεο  (γιπθνχ  λεξνχ),  θαηά  ην  

πέξαζκα  ελφο  ηξνπηθνχ  θπθιψλα.  

-  Κχκαηα  θαηαηγίδαο  πνπ  πξνμελνχλ  ηνπο  πεξηζζφηεξνπο  ζαλάηνπο  (απφ  

πληγκφ)  θαη  ηελ  ππνβάζκηζε  ησλ  θαιιηεξγήζηκσλ  εδαθψλ  (ιφγσ  ηεο  εηζφδνπ  
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ζαιαζζηλνχ  λεξνχ)  θαη  νθείινληαη  ζηα  αλεκνγελή  θχκαηα  «θοςζκοθαλαζζιάρ»  

(wind-driven swell  waves), ησλ  νπνίσλ  ηα  χςε  απμάλνπλ  επηπξνζζέησο  ιφγσ  

ηεο  ηνπηθήο  αλφδνπ  ηεο  ζηάζκεο  ηεο  ζάιαζζαο  εμ '  αηηίαο  ηεο  ρακειήο  

αηκνζθαηξηθήο  πίεζεο.  

Β)  Καηαηγίδεο  

Ζ  θαηαηγίδα  νξίδεηαη  ζαλ  ην  θαηλφκελν  εθείλν  ην  νπνίν  παξάγεηαη  απφ  

ζχλλεθα  θαηαθφξπθεο  αλάπηπμεο  (Cumulonimbus) θαη  ζπλνδεχεηαη  πάληα  

απφ  αζηξαπή  θαη  βξνληή.  Οη  θαηαηγίδεο  δηαθξίλνληαη  ζε  θαηαηγίδεο  αέξηαο  

κάδαο  θαη  δπλακηθέο  αλάινγα  κε  ηνλ  ηξφπν  ζρεκαηηζκνχ  ηνπο.  

4.2.4  Τδξνινγηθνί  θίλδπλνη:  Ζ   πδξνινγία   είλαη   θιάδνο   ηεο   επηζηήκεο  

  πνπ   αζρνιείηαη   κε   ηηο   ηδηφηεηεο   ηνπ   λεξνχ   ηεο   γεο.   Ο   πδξνινγηθφο   

 θίλδπλνο,   θαη   ηδίσο   ν   θίλδπλνο   είηε   ππεξβνιηθνχ   είηε   ειάρηζηνπ  

  χδαηνο ,   είλαη   θαζνξηζηηθφο   παξάγνληαο   γηα   ηελ   νηθνλνκηθή   αλάπηπμε,    

ηελ   δηακφξθσζε   θαη   εμέιημε   κηαο   θξίζεο.   Γηα   έλα   πδξνειεθηξηθφ   έξγν   

 ην   θπξηφηεξν   δήηεκα   πδξνινγηθνχ   θηλδχλνπ   ζεσξείηαη   γεληθά   ν    

θίλδπλνο   αλεπαξθνχο   χδαηνο   ζηνλ   πνηακφ   πεγήο   ή   ην   θξάγκα   γηα   ηελ   

 ππνζηήξημε   ησλ   αλακελφκελσλ   επηπέδσλ   παξαγσγήο   ειεθηξηθήο   

 ελέξγεηαο.   Ζ   παξνχζα   εξγαζία   ζρεηίδεηαη   κε    ηνπο   θηλδχλνπο   ησλ    

πδξνινγηθψλ   ξνψλ,   ηεο   επνρηθφηεηαο   θαη   ησλ   αθξαίσλ   ζπκβάλησλ.   Ο    

θίλδπλνο   ππεξβνιηθνχ   χδαηνο   νδεγεί   ζε   πιεκκχξεο  νη   νπνίεο   

 πξνθαινχληαη  απφ  ηηο  παξαηεηακέλεο  βξνρνπηψζεηο  κίαο  ζχειιαο  ή  κίαο   

θαηαηγίδαο ,  ηελ  γξήγνξε  ηήμε  ησλ  κεγάισλ  πνζνηήησλ  ρηνληνχ ,  πνηακνχο  πνπ   

θνπζθσκέλνη  εμαηηίαο  κεγάισλ  βξνρνπηψζεσλ  ζηηο  πεγέο  ηνπο  μερεηιίδνπλ   

θαη  πξνθαινχλ  δεκηέο  ζηηο  παξαθείκελεο  πεξηνρέο,  ή  ζπαληφηεξα  απφ  ηελ   

θαηάξξεπζε  θξαγκάησλ  θαη  αλαρσκάησλ  θαηαζθεπαζκέλσλ  απφ  ηνλ  άλζξσπν .  

(Bbufield A, 2014).  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%8D%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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4.3 Πξνθιεηέο  (αλζξσπνγελείο  ή  ηερλνινγηθέο)  θαηαζηξνθέο  

ηηο  πξνθιεηέο  θαηαζηξνθέο  αλήθνπλ  ε  έθζεζε  ζε  βηνινγηθνχο  

παξάγνληεο,  ε  έθζεζε  ζε  ρεκηθνχο  παξάγνληεο,  ε  έθζεζε  ζε  ξαδηελεξγνχο  

παξάγνληεο,  νη  ηξνκνθξαηηθέο  επηζέζεηο  θαη  ηα  αηπρήκαηα  κε  καδηθά  κέζα  

κεηαθνξάο  (Hogan & Burstein 2010).  

 

4.3.1.Έθζεζε  ζε  βηνινγηθνύο  παξάγνληεο  

Μηθξέο  πνζφηεηεο  βηνινγηθψλ  νπζηψλ  κπνξνχλ  λα  πξνθαιέζνπλ  

απψιεηεο  ζε  κεγάιε  θιίκαθα.  Πηζαλνί  βηνινγηθνί  παξάγνληεο  πνπ  κπνξνχλ  λα  

πξνθαιέζνπλ  αζζέλεηεο  είλαη  οι  ιοί ,  ηα βακηήπια  ή  οι  βιοηοξίνερ.  Οη  

βηνινγηθέο  νπζίεο  ζπλήζσο  κεηαδίδνληαη  κέζσ  ηνπ  αέξα  κε  πνιχ  ιεπηά  

ζηαγνλίδηα  λεξνχ  πνπ  έρνπλ  κέγεζνο  κεηαμχ  1 θαη  5 mm. Ζ  αλαπλεπζηηθή  

νδφο  είλαη  ην  πην  ζπλεζηζκέλν  ζεκείν  εηζφδνπ  ζηνλ  άλζξσπν.  Άιιεο  πχιεο  

εηζφδνπ  είλαη  ην  δέξκα  (απνξξφθεζε  απφ  επαθή)  ην  ζηφκα,  ε  κχηε,  ηα  κάηηα  

θαη  νη  βιελλνγφλνη.  

 

Α)  Ηνί  

Οη  ηνί  είλαη  κνιπζκαηηθνί  νξγαληζκνί  κηθξφηεξνη  απφ  ηα  βαθηήξηα  θαη  

δνπλ  κέζα  ζε  θχηηαξα.  Παξαδείγκαηα  απεηιήο  γηα  αζζέλεηεο  κπνξεί  λα  είλαη  ε  

επινγηά,  ν  έκπνια  θαη  ε  εγθεθαινκπειίηηδα  ηχπνπ  ίππνπ  Βελεδνπέιαο  (VEE) 

θ.α..  Σα  αξρηθά  ζπκπηψκαηα  κνηάδνπλ  κε  ηε  γξίπε,  θαη  πεξηιακβάλνπλ  

ππξεηφ,  πνλνθέθαιν  θαη  γεληθή  αδηαζεζία.  Απηέο  νη  αζζέλεηεο  ζεσξνχληαη  

πεξηζζφηεξν  ζαλαηεθφξεο  αθφκα  θαη  απφ  ηε  γξίπε.  Δπεηδή  απηέο  νη  αζζέλεηεο  

επεξεάδνπλ  ηνλ  εγθέθαιν  θαη  ην  θεληξηθφ  λεπξηθφ  ζχζηεκα,  ηαμηλνκνχληαη  

ζηελ  νπζία  σο  εγθεθαιίηηδεο.  Ζ  επινγηά  ππάξρεη  κφλν  ζηα  εξγαζηήξηα  θαη  ηα  
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πξνγξάκκαηα  εκβνιηαζκνχ  έρνπλ  ζηακαηήζεη.  Απηνί  νη  ηνί  έρνπλ  πνιχ  

πςεινχο  ξπζκνχο  επίζεζεο  θαζψο  πξνζβάιινπλ  πεξηζζφηεξν  απφ  ην  90% 

φζσλ  έρνπλ  εθηεζεί,  ελψ  κπνξνχλ  λα  πξνθαιέζνπλ  ην  ζάλαην,  κε  πιένλ  

ζαλαηεθφξν  ηνλ  ηφ  ηεο  επινγηάο.  Απηέο  νη  νπζίεο  κπνξνχλ  λα  κεηαηξαπνχλ  ζε  

φπια  ηξνκνθξαηηθψλ  επηζέζεσλ  κε  θαηαζηξεπηηθά  απνηειέζκαηα  θπξίσο  

επεηδή  δελ  ππάξρεη  άιινο  ηξφπνο  άκπλαο  εθηφο  απφ  ηελ  αλαραίηηζε  ηεο  ίδηαο  

ηεο  ηξνκνθξαηηθήο  επίζεζεο.  

Β)  Βαθηήξηα  

Σα  βαθηήξηα  είλαη  κνλνθχηηαξνη  νξγαληζκνί  πνπ  αλαπαξάγνληαη  εθηφο  

δσληαλψλ  θπηηάξσλ  θαη  πξνθαινχλ  αζζέλεηεο.  Μεηαμχ  ησλ  βηνινγηθψλ  

απεηιψλ  πεξηιακβάλεηαη  ν  άλζξαθαο,  ε  παλψιε,  ε  ηνπιαξαηκία  θ.α.  Οη  θφβνη  

λέσλ  νπζηψλ,  φπσο  ην  SARS, κπνξνχλ  λα  πξνθαιέζνπλ  παληθφ  θαη  λα  

ππεξθνξηψζνπλ  ην  ηαηξηθφ  ζχζηεκα.  Σα  αληηβηνηηθά  κπνξνχλ  λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ  απνηειεζκαηηθά  θαηά  ηεο  απεηιήο  απηήο  αλ  ε  νπζία  

αληρλεπηεί  θαη  αληηκεησπηζηεί  έγθαηξα .  

Γ)  Βηνηνμίλεο  

Οη  βηνινγηθέο  ηνμίλεο  έρνπλ  ηηο  κεγαιχηεξεο  ζπλέπεηεο  κεηαμχ  φισλ  

ησλ  βηνινγηθψλ  νπζηψλ.  Αληίζεηα  κε  άιιεο  βηνινγηθέο  νπζίεο,  δελ  είλαη  

δσληαλνί  νξγαληζκνί,  αιιά  είλαη  πξντφληα  δσληαλψλ  νξγαληζκψλ.  Οη  

βηνηνμίλεο  δελ  κεηαδίδνληαη  απφ  έλα  κνιπζκέλν  άηνκν  ζε  άιιν.  Μπνξνχλ  λα  

απνζπαζηνχλ  εχθνια  γηα  ρξήζε  ζε  ηξνκνθξαηηθά  φπια  θαη  κπνξνχλ  λα  είλαη  

κέρξη  θαη  1000 θνξέο  πην  ζαλαηεθφξεο  απφ  ηηο  ρεκηθέο  νπζίεο  ελψ  είλαη  απφ  

ηηο  πην  επηθίλδπλεο  ελψζεηο  πνπ  είλαη  γλσζηέο  ζηνλ  άλζξσπν.  Τπάξρνπλ  

δεθάδεο  βηνινγηθέο  ηνμίλεο,  αιιά  ηέζζεξηο  απφ  απηέο  είλαη  ζεκαληηθέο:  ε  
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αιιαληνηνμίλε,  ε  εληεξνηνμίλε  ζηαθπιφθνθθνπ  13 (SEB), ε  ξηθίλε  θαη  νη  

κπθεηνηνμίλεο  t richotheceiie (Σ2).  

 

4.3.2 Έθζεζε  ζε  ρεκηθνύο  παξάγνληεο  

Οη  ρεκηθέο  νπζίεο  κπνξνχλ  λα  ελεξγήζνπλ  κέζα  ζε  ιίγα  ιεπηά  θαη  ηα  

άηνκα  πνπ  έρνπλ  εθηεζεί  ζε  απηέο  κπνξεί  λα  αλαπηχμνπλ  ζπκπηψκαηα  

γξήγνξα.  Ζ  έθζεζε  ζε  ρεκηθέο  νπζίεο  γίλεηαη  κέζσ  εηζπλνήο,  απνξξφθεζεο  

κέζσ  ηνπ  δέξκαηνο  ή  ηεο  πξφζιεςεο  αηκψλ,  αεξνιπκάησλ  ή  ζσκαηηδίσλ.  Οη  

επηβιαβείο  νπζίεο  πνπ  απειεπζεξψλνληαη  έρνπλ  άκεζεο  βιαπηηθέο  ζπλέπεηεο,  

δηαρένληαη  ηαρχηαηα  θαη  ζπάληα  δίλνπλ  ην  ρξνληθφ  πεξηζψξην  ζηηο  ππεξεζίεο  

γηα  παξνρή  βνήζεηαο,  γηα  λα  νξγαλσζνχλ  θαη  λα  δξάζνπλ  απνηειεζκαηηθά.  Σα  

πνιχ  ηνμηθά  ρεκηθά  είλαη  γεληθά  ζηξαηησηηθήο  ρξήζεο  εθ  θχζεσο  ελψ  

αλάινγα  κπνξνχλ  λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  θαη  γηα  ηξνκνθξαηηθέο  ελέξγεηεο.  Σα  

ρεκηθά  απηά  είλαη  παξφκνηα  κε  ηα  εμίζνπ  επηθίλδπλα  βηνκεραληθά  ρεκηθά,  

αιιά  είλαη  εθαηνληάδεο  θνξέο  πην  ηνμηθά.  πλεζηζκέλα  ηνμηθά  βηνκεραληθά  

ρεκηθά  κπνξνχλ  επίζεο  λα  κεηαηξαπνχλ  ζε  πςειήο  ηνμηθφηεηαο  ρεκηθά  κε  

απηνζρέδηεο  παξεκβάζεηο  γηα  λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζε  ηξνκνθξαηηθέο  

ελέξγεηεο.  

Οη  ρεκηθέο  νπζίεο  ρσξίδνληαη  ζε  ηέζζεξηο  θαηεγνξίεο :  λεπξνηνμηθέο,  

αηκνηνμηθέο,  πλεπκνληθέο  θαη  θαπζηηθέο.  

 

Α)  Νεπξνηνμηθέο  νπζίεο  

Οη  λεπξνηνμηθέο  νπζίεο  είλαη  νη  πην  ηνμηθέο  κεηαμχ  ησλ  ρεκηθψλ  

πνιεκηθψλ  νπζηψλ.  Έρνπλ  κεγάιε  ηνμηθφηεηα  θαη  ξπζκφ  επίδξαζεο  ζηελ  
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αθηλεηνπνίεζε  ηνπ  θεληξηθνχ  λεπξηθνχ  ζπζηήκαηνο,  ελψ  κπνξνχλ  λα  

εηζαρζνχλ  ζην  ζψκα  απφ  πνιιαπιέο  νδνχο  (Hogan & Buistein 2010).  

 

Β)   Αηκνηνμηθέο  νπζίεο  

Οη  αηκνηνμηθέο  νπζίεο  ελεξγνχλ  πνιχ  γξήγνξα.  Απνξξνθψληαη  ζην  αίκα  

κέζσ  ησλ  πλεπκφλσλ  θαη  κεηαθέξνληαη  ζε  φιν  ην  ζψκα.  Μεηαμχ  ησλ  

ζπκπησκάησλ  ζε  άηνκα  πνπ  εθηίζεληαη  ζηηο  νπζίεο  απηέο  ζε  κεγάιε  

ζπγθέληξσζε  είλαη  ε  δπζθνιία  ζηελ  αλαπλνή,  ν  έκεηνο,  ε  απψιεηα  

αηζζήζεσλ,  νη  αθξνί  απφ  ην  ζηφκα  ελψ  επέξρεηαη  ζάλαηνο  ζε  ιίγα  ιεπηά.  

(Hogan & Buistein 2010).  

 

Γ)  Πλεπκνληθέο  νπζίεο  (Αζθπμηνγόλεο)  

Οη  πλεπκνληθέο  νπζίεο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα  πξψηε  θνξά  ζην  Πξψην  

Παγθφζκην  Πφιεκν  κε  έληνλεο  ζπλέπεηεο.  Οη  πλεπκνληθέο  νπζίεο  

θαηαζηξέθνπλ  ηηο  κεκβξάλεο  ησλ  πλεπκφλσλ  πνπ  δηαρσξίδνπλ  ηηο  θπςειίδεο  

απφ  ηα  ηξηρνεηδή  αγγεία.  Απνηέιεζκα  ηεο  θαηεζηξακκέλεο  κεκβξάλεο  είλαη  ε  

δηαθπγή  ηνπ  πιάζκαηνο  πξνο  ηηο  θπςειίδεο  νη  νπνίεο  γεκίδνπλ  κε  πγξφ  θαη  

απνηξέπνπλ  έηζη  ηελ  εηζαγσγή  ηνπ  αέξα  ζε  απηέο.  Σα  άηνκα  κε  απηφ  ην  ηχπν  

δειεηεξίαζεο  δελ  ιακβάλνπλ  αξθεηφ  νμπγφλν  θαη  πεζαίλνπλ  απφ  αζθπμία  

(Hogan & Buistein 2010).  

Γ)   Καπζηηθέο  νπζίεο  (Φιπθηαηλσηηθά)  

Οη  θαπζηηθέο  νπζίεο  θαηαζηξέθνπλ  ηνπο  ηζηνχο  κε  ηνπο  νπνίνπο  

έξρνληαη  ζε  επαθή,  ζρεκαηίδνληαο  ηξαχκαηα  θαη  θνπζθάιεο.  Οη  πγξνί  αηκνί  

πξνθαινχλ  βαζχηεξεο  θνπζθάιεο  ζην  δέξκα  πνπ  κνηάδνπλ  κε  εγθαχκαηα  

δεπηέξνπ  βαζκνχ.  Αλ  νη  δεξκαηηθέο  θνπζθάιεο  ζπάζνπλ,  αθήλνπλ  κεγάιεο  
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αλνηρηέο  πιεγέο.  Ζ  εηζπλνή  ησλ  θαπζηηθψλ  νπζηψλ  είλαη  ε  πην  ζνβαξή  

πεξίπησζε  γηαηί  νη  νπζίεο  θαηαζηξέθνπλ  ηνλ  ηζηφ  ησλ  πλεπκφλσλ.  

Ζ  έθζεζε  ηνπ  αλζξψπνπ  ζε  ρεκηθά  πξντφληα  γλσζηήο  ηνμηθφηεηαο  

εγθπκνλεί  θηλδχλνπο  φπσο:  

-  Ομεία  ζαλαηεθφξνο  δξάζε:  Αλάινγα  κε  ηελ  ηνμηθφηεηα  ζην  Κ.Ν..  ή  ζην  

θαξδηναλαπλεπζηηθφ  ζχζηεκα,  ν  ζάλαηνο  επέξρεηαη  ζε  ιεπηά  ή  ψξεο.  

-  Τπνμεία  ζαλαηεθφξνο  δξάζε:  Ο  ζάλαηνο  επέξρεηαη  ζε  κεξηθέο  κέξεο  ή  ζε  

εβδνκάδεο  ιφγσ  ηεο  θαηαζηξνθήο  ησλ  αηκνπνηεηηθψλ  νξγάλσλ  θαη  ηεο  

ππνηνμηθήο  θαη  λεθξνηνμηθήο  δξάζεο  ησλ  νπζηψλ.  

-   Με  ζαλαηεθφξνο  απνθνιηδσηηθή  δξάζε:  Πξνθαινχληαη  εγθαχκαηα  θαη  

άιιεο  αιινηψζεηο  ζην  δέξκα,  ζηνπο  βιελλνγφλνπο  θαη  ηα  κάηηα.  

-  Με  απνθνιηδσηηθή  απιή  εξεζηζηηθή  δξάζε:  Πξνθαιείηαη  εξεζηζκφο  ηνπ  

δέξκαηνο  θαη  ησλ  βιελλνγφλσλ.  

-  Ύπνπιε  δξάζε:  Δπέξρεηαη  θαηαζηνιή  ηνπ  ακπληηθνχ  ζπζηήκαηνο  θαη  

πξνθαιείηαη  θαξθηλνγέλεζε  (Hogan & Burstein 2010).  

 

4.3.3.Έθζεζε  ζε  ξαδηελεξγνύο  παξάγνληεο  

Ραδηελέξγεηα  είλαη  ε  κνξθή  εθείλε  ζηελ  νπνία  ν  ππξήλαο  ηνπ  αηφκνπ  

πεξηθιείεη  κεγαιχηεξε  ελέξγεηα  απφ  ηελ  θαλνληθή.  Αθηηλνβνιία  είλαη  ε  

ελέξγεηα  ε  νπνία  εθπέκπεηαη  απφ  έλα  ξαδηελεξγφ  ππξήλα  θαη  δηαθξίλεηαη  ζε  

αθηηλνβνιία  α,  β,  γ,  ζε  αθηηλνβνιία  λεηξνλίσλ  (ε)  θ.α.  Οη  αθηηλνβνιίεο  

αλάινγα  κε  ηνλ  ηξφπν  δξάζεο  ηνπο,  δηαθξίλνληαη  ζε  δχν  θαηεγνξίεο:  

1.  Ηνλίδνπζα  αθηηλνβνιία,  πνπ  δξα  κφλν  χζηεξα  απφ  επαθή  ηεο  ξαδηελεξγνχ  

νπζίαο  κε  ην  αλζξψπηλν  ζψκα.  
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2.  Ηνλίδνπζα  αθηηλνβνιία,  πνπ  δξα  ηφζν  χζηεξα  απφ  επαθή  φζν  θαη  απφ  

απφζηαζε  ζην  αλζξψπηλν  ζψκα  (Hogan & Burstein 2010).  

 

4.3.4 .Σξνκνθξαηηθέο  επηζέζεηο  

Αλ  θαη  δελ  ππάξρεη  έλαο  θνηλά  απνδεθηφο  νξηζκφο,  ε  ηξνκνθξαηία  

γεληθά  απνηειεί  ηε  «ζπζηεκαηηθή» ρξήζε  ή  ηελ  απεηιή  ρξήζε  βίαο,  σο  

αληίδξαζε  ή  άζθεζε  πίεζεο  απφ  νξγαλσκέλεο  νκάδεο  κε  πνιηηηθά,  

ζξεζθεπηηθά  ή  άιια  ηδενινγηθά  θίλεηξα  ελαληίνλ  αηφκσλ,  νκάδσλ  ή  

πεξηνπζηψλ,  ελαληίνλ  θπβεξλήζεσλ  απφ  ηηο  νπνίεο  πξνζδνθνχλ  θάπνηα  

πνιηηηθά  νθέιε  - θέξδε.  Βαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  ηξνκνθξαηίαο  είλαη  ε  

αλσλπκία  θαη  ε  κπζηηθφηεηα  ησλ  κειψλ  φρη  φκσο  ησλ  νξγαλψζεσλ.  Ζ  

ηξνκνθξαηία  είλαη  κηα  πξάμε  κε  ζθνπφ  λα  παξάγεη  ην  θφβν,  λα  εθθνβίζεη  ή  

λα  εμαλαγθάζεη,  λα  έρεη  επηπηψζεηο  ζηελ  θπβεξλεηηθή  ζπκπεξηθνξά,  λα  

"ηηκσξήζεη"  έλα  ζπγθεθξηκέλν  ζηφρν,  ή/θαη  λα  αθξσηεξηάζεη  ή  λα  ζθνηψζεη  

φζν  ην  δπλαηφλ  πεξηζζφηεξνπο  αλζξψπνπο  ψζηε  λα  θεξδίζεη  ηελ  πξνζνρή  ησλ  

κέζσλ  ελεκέξσζεο.  

Οη  ηξφπνη  πνπ  κπνξνχλ  λα  δξάζνπλ  νη  ηξνκνθξάηεο  είλαη  κέζσ  

βνκβαξδηζκψλ,  ππξεληθψλ  εθξήμεσλ,  ρξήζε  ρεκηθψλ  ή  βηνινγηθψλ  φπισλ  

θ.ι.π.(Hogan & Burstein 2010).  

 

4.3.5 Αηπρήκαηα  κε  κέζα  καδηθήο  κεηαθνξάο  

Όπσο  είλαη  γλσζηφ  ε  επθνιία  κεηαθίλεζεο  ησλ  πιεζπζκψλ  ιφγσ  

ρξήζεο  κέζσλ  καδηθήο  κεηαθνξάο  έρεη  επηθέξεη  θαη  αλάινγε  αχμεζε  ηνπ  

αξηζκνχ  ησλ  αηπρεκάησλ,  ηα  νπνία  δηαθξίλνληαη  ζε  ηξνραία,  ζηδεξνδξνκηθά,  

αεξνπνξηθά  θαη  ζαιάζζηα.  
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Α)  Σξνραία  αηπρήκαηα  

Οδηθφ  ηξνραίν  αηχρεκα  (κε  ζσκαηηθέο  βιάβεο)  ζεσξείηαη  ην  ζπκβάλ  

πνπ  γίλεηαη  ζηνπο  δξφκνπο  ή  ζηηο  πιαηείεο  πνπ  είλαη  ειεχζεξεο  γηα  δεκφζηα  

ρξήζε,  κε  ζπκκεηνρή  ζε  απηφ  ελφο  ή  πεξηζζφηεξσλ  νρεκάησλ,  απφ  ηα  νπνία  

ην  έλα  ηνπιάρηζηνλ  βξηζθφηαλ  ζε  θίλεζε  θαηά  ηε  ζηηγκή  ηνπ  αηπρήκαηνο  θαη  

είρε  σο  απνηέιεζκα  ηνλ  ζάλαην  ή  ηνλ  ηξαπκαηηζκφ  πξνζψπνπ  ή  πξνζψπσλ  

(ζηαηηζηηθή  ππεξεζία).  Ο  αξηζκφο  ησλ  ζαλάησλ  απφ  ηξνραία  αηπρήκαηα  

απμάλεηαη  ζπλερψο  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα.  Σα  γεληθά  αίηηα  ησλ  ηξνραίσλ  

αηπρεκάησλ  είλαη  ηα  εμήο:  

- Ζ  ππεξβνιηθή  ηαρχηεηα  

- Ζ  κε  ηήξεζε  ηνπ  θψδηθα  νδηθήο  θπθινθνξίαο  

- Ζ  θαθή  θαηαζθεπή,  ζπληήξεζε  θαη  θσηηζκφο  ησλ  δξφκσλ  

- Ζ  ειιηπήο  ή  θαθή  ζεκαηνδφηεζε  ησλ  δξφκσλ  

- Ζ  θαθή  ζπληήξεζε  ηνπ  απηνθηλήηνπ  

- Ο  απμεκέλνο  θφξηνο  ηεο  νδηθήο  θπθινθνξίαο  

- Ζ  κε  ρξήζε  δσλψλ  αζθαιείαο  θ.ά.  

 

Β)  ηδεξνδξνκηθά  αηπρήκαηα  

Ζ  επίζεκε  εθεκεξίδα  ηεο  Δπξσπατθήο  Έλσζεο,  ζε  αλαθνίλσζε  ηεο  ην  

2003, έδσζε  ηνλ  παξαθάησ  νξηζκφ  γηα  ηα  ζηδεξνδξνκηθά  αηπρήκαηα: 

«ζνβαξφ  αηχρεκα,  είλαη  θάζε  αηχρεκα  ζην  νπνίν  ζπκκεηέρεη  ηνπιάρηζηνλ  έλα  

θηλνχκελν  ζηδεξνδξνκηθφ  φρεκα,  θαη  ην  νπνίν  έρεη  σο  απνηέιεζκα  

ηνπιάρηζηνλ  έλα  λεθξφ  ή  ζνβαξά  ηξαπκαηηζκέλν  άηνκν  ή  ζεκαληηθέο  δεκίεο  

ζηνλ  εμνπιηζκφ,  ζηηο  ζηδεξνδξνκηθέο  γξακκέο,  ζε  άιιεο  εγθαηαζηάζεηο  ή  ζην  

πεξηβάιινλ  ή  ζεκαληηθή  δηαθνπή  ηεο  θπθινθνξίαο.  Σα  αηπρήκαηα,  ζηα  
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εξγαζηήξηα  θαη  ζηνπο  ρψξνπο  απνζήθεπζεο  εμαηξνχληαη» (Δπηηξνπή  

Δπξσπατθψλ  Κνηλνηήησλ  2003).  

Κπξηφηεξεο  αηηίεο  ησλ  αηπρεκάησλ  είλαη  νη  εμήο:  

-Καθή  ζπληήξεζε  ηνπ  ζηδεξνδξνκηθνχ  δηθηχνπ,  πνπ  κπνξεί  λα  νδεγήζεη  ζε  

εθηξνρηαζκφ.  

-Παξαβίαζε  θαλφλσλ  θπθινθνξίαο,  πνπ  κπνξεί  λα  νδεγήζεη  ζε  ζπγθξνχζεηο  

ηξέλσλ.  

-Ακέιεηα  ησλ  ακαμνδεγψλ  θ.ά .  

 

Γ)  Αεξνπνξηθά  αηπρήκαηα  

ηελ  ζεκεξηλή  επνρή  ν  αξηζκφο  ησλ  επηβαηψλ  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηηο  

αεξνπνξηθέο  κεηαθνξέο  είλαη  κεγαιχηεξνο  απφ  πνηέ.  χκθσλα  κε  ηνλ  Γηεζλή  

Οξγαληζκφ  Πνιηηηθήο  Αεξνπνξίαο  ( ICAO): «σο  αεξνπνξηθφ  αηχρεκα  νξίδεηαη  

ην  πεξηζηαηηθφ  ην  νπνίν  ζρεηίδεηαη  κε  ηελ  ιεηηνπξγία  ελφο  αεξνζθάθνπο  θαη  

ην  νπνίν  ιακβάλεη  ρψξα  κεηαμχ  ηνπ  ρξφλνπ  θαηά  ην  νπνίν  φινη  νη  επηβάηεο  

έρνπλ  επηβηβαζηεί  ζην  αεξνζθάθνο  κε  πξφζεζε  λα  πεηάμνπλ,  κέρξη  ηνλ  ρξφλν  

πνπ  φινη  νη  επηβαίλνληεο  έρνπλ  απνβηβαζηεί  απφ  ην  αεξνπιάλν  θαη  φπνπ  έλα  

ηνπιάρηζηνλ  άηνκν  ηξαπκαηίδεηαη  ζαλάζηκα  ή  ζνβαξά  σο  απνηέιεζκα» (ΗCAO 

2001) :  

1. Σνπ  γεγνλφηνο  φηη  βξίζθεηαη  ζην  αεξνπιάλν  ή  

2. Σεο   άκεζεο   επαθήο   ηνπ   κε   νπνηνδήπνηε   ηκήκα   ηνπ   αεξνζθάθνπο  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη  ηκεκάησλ  πνπ  απνρσξίζηεθαλ  απφ  ην  αεξνζθάθνο  

ή  

3. Σεο  άκεζεο  έθζεζεο  ηνπ  ζηα  θαπζαέξηα  ησλ  θηλεηήξσλ  ηνπ  αεξνζθάθνπο.  
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χκθσλα  κε  ηνλ  ICAO, αεξνπνξηθφ  αηχρεκα  ζεσξείηαη  επίζεο  θαη  ε  

πεξίπησζε  θαηά  ηελ  νπνία  ην  αεξνζθάθνο  πθίζηαηαη  δεκηέο  ή  δνκηθέο  βιάβεο  

νη  νπνίεο  επεξεάδνπλ  ηελ  δνκηθή  αληνρή,  απφδνζε  ή  ηα  πηεηηθά  

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  αεξνζθάθνπο,  απαηηψληαο  θχξηεο  επηζθεπέο  ή  

αληηθαηάζηαζε  ηνπ  πξνζβαιιφκελνπ  ηκήκαηνο  (ΗCAO 2001).  

Οη  θύξηεο  αηηίεο  αεξνπνξηθώλ  αηπρεκάησλ  είλαη:  

-  Απνζπκπίεζε  ηεο  θακπίλαο  (ε  απψιεηα  πίεζεο  ηεο  θακπίλαο  κπνξεί  λα  

είλαη  αξγή  ή  ηαρεία).  

-  Αλαηαξάμεηο.  

-  Παξάγνληεο  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  ζεξκνθξαζία  (θξπνπαγήκαηα  ή  

ππνζεξκία).  

-  Πξφζθξνπζε  αεξνζθάθνπο.  

-  Φσηηά  ζην  αεξνζθάθνο  (Chaturvedi & Sanders  1996,  Rayrnan et al.  2000).  

 Οη  θπξίεο  αηηίεο  ζαλάηνπ  πνπ  νθείινληαη  ζε  αεξνπνξηθά  αηπρήκαηα,  είλαη  

ε  ππξθαγηά  θαη  ε  επηβξάδπλζε  ηνπ  αεξνζθάθνπο.  

 

Γ)  Θαιάζζηα  αηπρήκαηα  

χκθσλα  κε  ηελ  Ακεξηθαληθή  Αθηνθπιαθή  (USCG) «λαπηηθή  καδηθή  

απψιεηα» νξίδεηαη  ην  επεηζφδην  θαηά  ην  νπνίν  5 ή  πεξηζζφηεξνη  άλζξσπνη  

ράλνπλ  ηε  δσή  ηνπο .  Ωο  αηηίεο  γηα  ηηο  ζαιάζζηεο  θαηαζηξνθέο  έρνπλ  

αλαθεξζεί  ηα  εμήο:  

-  πγθξνχζεηο  πνπ  πξνθιήζεθαλ  απφ  βξάρνπο  ή  θνξαιιηνγελείο  πθάινπο  ή  

ζπγθξνχζεηο  κε  άιια  πινία .  

-  Καηξηθά  θαηλφκελα  πνπ  πξνθιήζεθαλ  απφ  ηξνπηθέο  θαηαηγίδεο  θαη  

ηπθψλεο,  θαζψο  θαη  έληνλεο  ζχειιεο .  
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-  Φσηηά.  

-  Λνηκψδεηο  λφζνη  (USCG 2010).  

4.4.  Οη  επηπηώζεηο  ησλ  θαηαζηξνθώλ  

Σα  ηειεπηαία  ρξφληα,  γεγνλφηα  φπσο  ε  ηξνκνθξαηηθή  επίζεζε  ζηνπο  

δίδπκνπο  πχξγνπο  ηεο  Ακεξηθήο  ην  2001, νη  κεγάιεο  θπζηθέο  θαηαζηξνθέο  

ιφγσ  ηεο  θιηκαηηθήο  αιιαγήο  (φπσο  πρ.  ην  ηζνπλάκη  ζηελ  Ννηηναλαηνιηθή  

Αζία  ην  2004), θαη  ε  έμαξζε  -κεηάδνζε  ησλ  λνζεκάησλ  (Arnold 2002, Hsu et  

al. 2004) νη  θαηαζηξεπηηθνί  ζεηζκνί  ηνλ  Ηαλνπάξην  ηνπ  2010 ζηελ  Ατηή  θαη  

ηνλ  Φεβξνπάξην  ηνπ  2010 ζηελ  Υηιή ,  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  αχμεζε  ηνπ  

πιεζπζκνχ  έρνπλ  νδεγήζεη  ηε  δηεζλή  θνηλφηεηα  λα  δψζεη  ηδηαίηεξν  βάξνο  θαη  

λα  αμηνινγήζεη  μαλά  ην  ζρεδηαζκφ  αιιά  θαη  ην  βαζκφ  εηνηκφηεηαο  ησλ  

εκπιεθφκελσλ  θξαηηθψλ  θνξέσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  

(Jefferson et  al.  2008).  

Σν  γεγνλφο  ηεο  θαηαζηξνθήο,  ζρεδφλ  πάληα  αλαηξέπεη  ηελ  θπζηνινγηθή  

ιεηηνπξγία  ηεο  εθάζηνηε  θνηλσλίαο  θαη  δεκηνπξγεί  θάπνην  βαζκφ  ράνπο,  

θαζψο  δεκηνπξγεί  ζπλζήθεο  φπνπ,  νη  δηαζέζηκνη  πφξνη  δελ  είλαη  επαξθείο  λα  

θαιχςνπλ  ηηο  αλάγθεο  πνπ  πξνθχπηνπλ.  Ζ  απνθαηάζηαζε  ηεο  θνηλσλίαο  ζε  

θπζηνινγηθνχο  ξπζκνχο  φπσο  ήηαλ  πξν  ηεο  θαηαζηξνθήο,  απνηειεί  

ρξνλνβφξα  δηαδηθαζία  θαη  ρξεηάδεηαη  ζπληνληζκέλε  πξνζπάζεηα  απφ  φινπο  

ηνπο  εκπιεθφκελνπο  θνξείο.  

Ωζηφζν,  πάξα  ηελ  αικαηψδε  αλάπηπμε  ηεο  ηερλνινγίαο  θαη  ηεο  

επηζηήκεο,  νη  ζεκεξηλέο  θνηλσλίεο  είλαη  εμαηξεηηθά  επάισηεο  ζηηο  θπζηθέο  

θαηαζηξνθέο.  Σα  ηειεπηαία  50 ρξφληα  έρνπλ  αλαθεξζεί  πεξηζζφηεξεο  απφ  

10.000 θαηαζηξνθέο  πνπ  ζην  ζχλνιν  ηνπο  έρνπλ  επεξεάζεη  πάλσ  απφ  πέληε  

δηζεθαηνκκχξηα  αλζξψπνπο  (WADEM 2002).  
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Ζ  απμεηηθή  ηάζε  ηεο  ζπρλφηεηαο  ησλ  θαηαζηξνθψλ  παγθνζκίσο,  

επεξεάδεη  δηαξθψο  πεξηζζφηεξνπο  θαηνίθνπο  ζε  νιφθιεξν  ηνλ  θφζκν.  Όπσο  

εθηηκάηαη  απφ  ην  Κέληξν  Δπηδεκηνινγηθψλ  Δξεπλψλ  γηα  ηηο  Καηαζηξνθέο  

(CRED), ην  ηειεπηαίν  ηέηαξην  ηνπ  αηψλα  πεξηζζφηεξν  απφ  3,4 εθαηνκκχξηα  

δσέο  ράζεθαλ  εμαηηίαο  ησλ  θαηαζηξνθψλ,  ελψ  επεξεάζηεθε  ε  δσή  

δηζεθαηνκκπξίσλ  αλζξψπσλ  θαζψο  κφλν  νη  νηθνλνκηθέο  επηπηψζεηο  

εθηηκψληαη  πάλσ  απφ  έλα  ηξηζεθαηνκκχξην  δνιάξηα  (Noji 1994, WADEM 

2002). Δπηπξφζζεηα  πηζηεχεηαη  φηη  κφλν  ην  24% πεξίπνπ  ησλ  θαηαζηξνθψλ  

απηψλ  έρνπλ  θαηαγξαθεί  πιήξσο  θαη  επνκέλσο  ην  θφζηνο  ησλ  νηθνλνκηθψλ  

επηπηψζεσλ,  ππνινγίδεηαη  φηη  ηειηθά  αλέξρεηαη  ζηα  4 ηξηζεθαηνκκχξηα  

δνιάξηα  (WADEM 2002).  

Αμίδεη  λα  ζεκεησζεί  επηπξνζζέησο  φηη,  ν  φξνο  νηθνλνκηθέο  επηπηψζεηο¨  

πξνζδηνξίδεη  ηηο  αλζξψπηλεο  θαη  νηθνλνκηθέο  δαπάλεο  εμαηηίαο  ησλ  

θαηαζηξνθψλ  πνπ  πξνθαινχληαη  είηε  απφ  θπζηθέο  είηε  απφ  πξνθιεηέο  

θαηαζηξνθέο».  

Ζ  Δπξψπε  ππέζηε  κεγάιεο  νηθνλνκηθέο  επηπηψζεηο  ιφγσ  ησλ  θπζηθψλ  

θαηαζηξνθψλ  ην  2007. Έρεη  θαηαγξαθεί  φηη  νη  ρψξεο  πνπ  επιήγεζαλ  

πεξηζζφηεξν  ήηαλ  ην  Ζλσκέλν  Βαζίιεην  ην  νπνίν  έραζε  ζρεδφλ  8 

δηζεθαηνκκχξηα  δνιάξηα  ζε  θαηαζηξνθέο  πνπ  πξνθιήζεθαλ  απφ  δχν  ζπάληεο  

πιεκκχξεο  ηνλ  Ηνχιην  ηνπ  2007 θαη  ε  Γεξκαλία  ε  νπνία  ρηππήζεθε  απφ  ηνλ  

ππεξ-ηξνπηθφ  ηπθψλα  «Κχξηιιν».  Ζ  δεκηά  πνπ  πξνθιήζεθε  μεπέξαζε  ηα  9 

δηζεθαηνκκχξηα  δνιάξηα  ζηελ  Δπξψπε  θαη  κφλν  ε  Γεξκαλία  λα  κεηξά  

νηθνλνκηθέο  απψιεηεο  πάλσ  απφ  5,5 δηζεθαηνκκχξηα  δνιάξηα.  Ζ  Ακεξηθή  

επεξεάζηεθε  απφ  αξθεηέο  δαπαλεξέο  θαηαζηξνθέο  θαη  ε  πην  αθξηβή  ήηαλ  κηα  

ππξθαγηά  πνπ  πξνθιήζεθε  ζηελ  Καιηθφξληα  πνπ  ήηαλ  ππεχζπλε  γηα  2,5  

δηζεθαηνκκχξηα  δνιάξηα  ζε  δεκίεο.  
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Ο  θίλδπλνο  πξφθιεζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  απμάλεηαη  ζε  κεγάιν  

πνζνζηφ  ιφγσ  ηεο  αχμεζεο  ηνπ  πιεζπζκνχ  ηνπ  πιαλήηε.  Δθηηκάηαη  φηη  ν  

παγθφζκηνο  πιεζπζκφο  ζρεδφλ  άγγημε  ηα  6 δηζεθαηνκκχξηα  ηνλ  Ννέκβξην  ηνπ  

1999, κε  κηα  ζηαζεξή  αχμεζε  πεξίπνπ  θαηά  1,33% (78 εθαηνκκχξηα  άλζξσπνη  

ην  ρξφλν)  ελψ  ζχκθσλα  κε  πην  πξφζθαηεο  εθηηκήζεηο  ν  πιεζπζκφο  ηεο  γεο  ζα  

θηάζεη  ηα  9 δηζεθαηνκκχξηα  κέρξη  ην  2050 (WHO 2002).  

Τπάξρνπλ  ζπλεπψο  ηξία  ζεκεία  ηα  νπνία  πξνθαινχλ  αλεζπρία  ζηελ  

παγθφζκηα  θνηλφηεηα :  

-  Οη  θαηαζηξνθέο  ζπλερίδνπλ  λα  απμάλνληαη  ζε  ζπρλφηεηα.  

-   Οη  θαηαζηξνθέο  επεξεάδνπλ  φιν  θαη  πεξηζζφηεξνπο  αλζξψπνπο  

παγθνζκίσο.  

-  Οη  δαπάλεο  πνπ  ζρεηίδεηαη  κε  ηηο  θαηαζηξνθέο  απμάλνληαη  κε  αλεζπρεηηθφ  

ξπζκφ  (WADEM 2002).  

Μπνξεί  νη  θαηαζηξνθέο  λα  ζεσξνχληαη  γεγνλφηα  «κηθξήο  πηζαλφηεηαο  

λα  ζπκβνχλ,  κε  ζνβαξέο  επηπηψζεηο».  Ωζηφζν  έρεη  θαηαγξαθεί  φηη  είλαη  

ζρεδφλ  αδχλαην  λα  πεξάζεη  κηα  κέξα  ρσξίο  λα  ζεκεησζεί  θάπνηα  θπζηθή  ή  

ηερλνινγηθή  θαηαζηξνθή,  εμαηηίαο  ηεο  νπνίαο  έρνπλ  θηλδπλέςεη  αλζξψπηλεο  

δσέο  ή  πεξηνπζίεο.  Υαξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεηαη  φηη,  νη  θαηαζηξνθέο  

εκθαλίδνληαη  ζε  παγθφζκηα  θιίκαθα  θαηά  κέζν  φξν  κηα  θνξά  ηελ  εβδνκάδα  

(Veenema 2003).  

Οη  θαηαζηξνθέο  θαη  νη  θαηαζηάζεηο  θξίζεσλ  ζα  κπνξνχζαλ  λα  

πξνθχςνπλ  αθφκα  θαη  απφ  ππάξρνπζεο  απεηιέο  αλαδπφκελσλ  κνιπζκαηηθψλ  

αζζελεηψλ,  φπσο  ην  ζχλδξνκν  SARS θαη  ε  λφζνο  ησλ  πηελψλ  ή  αθφκα  κπνξεί  

λα  είλαη  απνηέιεζκα  δηαθνπήο  ησλ  παξαδνζηαθψλ  δνκψλ,  έλνπισλ  
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ζπγθξνχζεσλ,  μαθληθή  αχμεζε  ηνπ  εζληθηζκνχ  θ.α.  (π.ρ.  Βνζλία,  νκαιία,  

Σζεηζελία,  Ηξάθ),  (Noji 1997).  

Υαξαθηεξηζηηθφ  πξφζθαην  γεγνλφο  πνπ  απαζρφιεζε  ηελ  παγθφζκηα  

θνηλφηεηα  -αλεμαξηήησο  απφ  ηελ  ηειηθή  έθβαζε- είλαη  ν  ηφο  ηεο  γξίπεο  ηχπνπ  

Ζ1Ν1,  φπνπ  θαηά  ηελ  πεξίνδν  ηεο  εμάπισζεο  ηνπ  δεκηνπξγήζεθε  παλδεκία  

γξίπεο  (2009) ελψ  ν  Παγθφζκηνο  Οξγαληζκφο  Τγείαο  αλέβαζε  ην  επίπεδν  

ζπλαγεξκνχ  ζην  επίπεδν  5-6 (WHO 2009). 

Γηα  ηελ  θαιχηεξε  πξνεηνηκαζία  ησλ  θξαηψλ  ζηελ  αληηκεηψπηζε  

θπζηθψλ  θαηαζηξνθψλ,  ν  Π.Ο.Τ.  πξνηξέπεη  απφ  ην  2006 φιεο  ηηο  ρψξεο  λα  

πξνεηνηκάζνπλ  ιεπηνκεξή  ζρέδηα  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  ζε  εζληθφ  επίπεδν,  γηα  

φιεο  ηηο  πηζαλέο  θαηαζηξνθέο  πνπ  κπνξεί  λα  πξνθχςνπλ  (WHO- Expert  

Consultation Report  2006). Μάιηζηα,  ν  ίδηνο  νξγαληζκφο,  έρεη  εθδψζεη  

νδεγίεο  ζηηο  νπνίεο  πξνηείλεηαη  πεληαεηήο  ζηξαηεγηθφο  ζρεδηαζκφο  (2009 - 

2013) κε  γεληθφ  θαη  αλαιπηηθφ  πιάλν  γηα  φιεο  ηηο  ρψξεο  ηνπ  θφζκνπ,  φπνπ  

πεξηγξάθνληαη  νδεγίεο  γηα  ηελ  εθπφλεζε  ζρεδίσλ  ζρεηηθά  κε  ηελ  

αληηκεηψπηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ.  

ην  γεληθφ  πιάλν  ν  Π.Ο.Τ.  πξνηξέπεη  ηελ  αλάπηπμε  ιεηηνπξγηψλ  θαη  

ελεξγεηψλ  πνπ  λα  πεξηιακβάλνπλ  ζρέδηα  γηα  νιφθιεξν  ηνλ  θχθιν  ηεο  

θαηαζηξνθήο  απφ  ηνλ  ζρεδηαζκφ  πξηλ  ην  ζπκβάλ,  ηελ  ελεξγνπνίεζε  ηνπ  

κεραληζκνχ  απφθξηζεο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  ζπκβάληνο  φπσο  θαη  ηελ  

αμηνιφγεζε  απνηειεζκάησλ  κεηά  ην  ζπκβάλ.  Δπίζεο  πξνηείλεηαη  λα  

ρνξεγεζεί  βνήζεηα  κέζσ  ηνπ  Π.Ο.Τ.  ζε  φιεο  ηηο  ζπζρεηηδφκελεο  νκάδεο  

πξνθεηκέλνπ  λα  πξνεηνηκαζηνχλ  γηα  ηελ  θάζε  ηεο  απφθξηζεο  θαη  ηελ  

αμηνιφγεζε  ησλ  απνηειεζκάησλ.  
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ην  αλαιπηηθφ  πιάλν  ηνπ  Π.Ο.Τ.  πεξηιακβάλνληαη  ζπγθεθξηκέλεο  

νδεγίεο  γηα  ηε  δηαρείξηζε  θξίζεσλ,  ηελ  πξνεηνηκαζία  ησλ  ππεξεζηψλ  πγείαο,  

ηελ  εθπφλεζε  ζρεδίσλ  αληηκεηψπηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ,  ηελ  εθπαίδεπζε  

θαη  εμάζθεζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ,  ηε  ζσζηή  δηαρείξηζε  ησλ  πφξσλ  θ.α.  (WHO 

2007).  

ηελ  Διιάδα  ην  κεγαιχηεξν  θφζηνο  ζε  αλζξψπηλεο  δσέο  ηηο  ηειεπηαίεο  

δεθαεηίεο  έρεη  ζεκεησζεί  ζηνλ  θαχζσλα  ηνπ  1987. Δπίζεο  νη  ζεηζκνί  θαη  ηα  

αηπρήκαηα  κέζσλ  κεηαθνξάο  είλαη  νη  ζνβαξφηεξεο  θαηαζηξνθέο  πνπ  

θφζηηζαλ  ζε  αλζξψπηλεο  απψιεηεο,  ελψ  ε  πεξίνδνο  μεξαζίαο  ηνπ  1990 θαη  ν  

ζεηζκφο  ηνπ  1999 ζεκείσζαλ  ηε  κεγαιχηεξε  δεκία  ζηελ  ειιεληθή  νηθνλνκία  

(Ενπξνχδε  - Βειέληδα  2007; Ρνχηζε,  2010).  
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Κεθάιαην  5
Ο  
ρέδηα

 

5.1.ρέδηα  Αληηκεηώπηζεο  Μαδηθώλ  Καηαζηξνθώλ  

   Δθηφο  απφ  ηηο  κεγάιεο  θιίκαθαο  πιηθέο  δεκηέο  θαη  ηα  ζχκαηα  πνπ  αθήλνπλ  

πίζσ  ηνπο  νη  καδηθέο  θαηαζηξνθέο,  πξνθαινχλ  βιάβεο  ζηα  δηάθνξα  δίθηπα,  

φπσο  είλαη  νη  επηθνηλσλίεο,  ε  χδξεπζε,  νη  κνλάδεο  παξαγσγήο  θιπ .  Οη  καδηθέο  

θαηαζηξνθέο  κεγάιεο  θιίκαθαο  έρνπλ  ζπλέπεηεο  ζηελ  ίδηα  ηελ  νηθνλνκία,  

ζηελ  παξνρή  ππεξεζηψλ  θαη  ηελ  ιεηηνπξγία  κηαο  ρψξαο,  πνπ  απαηηνχληαη  

πνιιά  ρξφληα  αλάθακςεο  θαη  απνθαηάζηαζεο  ηεο  νκαιήο  ιεηηνπξγίαο.  

Ζ  νξγάλσζε  ηεο  άκπλαο  κηαο  ρψξαο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  καδηθψλ  

θαηαζηξνθψλ  θαη  ησλ  ζπλεπεηψλ  ηνπο  ζηεξίδνληαη:  

1.  ηελ  χπαξμε  ζρεδίσλ  εηνηκφηεηαο  θαη  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ.  

2.  ηε  ζσζηή  ελεκέξσζε  ηνπ  πιεζπζκνχ.  

3.  ηελ  έγθαηξε  ιήςε  αλαγθαίσλ  πξνζηαηεπηηθψλ  κέηξσλ.  

Σα  ηξία  απηά  ζηνηρεία  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  εμέιημε  ηεο  έξεπλαο  ζηνλ  

ηνκέα  πξφγλσζεο  θαη  πξφιεςεο  θαηαζηξνθψλ,  απμάλνπλ  ηηο  δπλαηφηεηεο  

πξνζηαζίαο  ηνπ  πιεζπζκνχ  θαη  κεηψλνπλ  ηηο  ζνβαξέο  ζπλέπεηεο  πνπ  

πξνθαινχληαη  απφ  ηηο  θαηαζηξνθέο  (Γαξδαβέζεο  1990).  

Γηα  ηελ  θαιχηεξε  εθαξκνγή  θαη  ιεηηνπξγία  ησλ  δηαθφξσλ  ζρεδίσλ  

επηβάιιεηαη  έλαο  ελνπνηεκέλνο  ζπληνληζκφο  ζε  δηεζλέο,  εζληθφ,  πεξηθεξεηαθφ  

θαη  ηνπηθφ  επίπεδν.  Σελ  επζχλε  ζπληνληζκνχ  γηα  ηελ  ζσζηή  ρξήζε  ησλ  

πνιιψλ  θαη  δηαθνξεηηθψλ  πφξσλ  πνπ  απαηηνχληαη  ζε  πεξηπηψζεηο  θξίζεσλ  

έρνπλ  νη  αξκφδηνη  Γηεζλείο  Οξγαληζκνί  θαη  ε  θπβέξλεζε  θάζε  ρψξαο  (Auf der 

Heide 1989).  
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ε  θαηαζηάζεηο  εθηάθηνπ  αλάγθεο  δεκηνπξγείηαη  πάληα  δπζαλαινγία  

κεηαμχ  ησλ  ζπκάησλ  θαη  ηνπ  πξνζσπηθνχ  πνπ  ζπκκεηέρεη  ζηηο  νκάδεο  

δηάζσζεο ,  αιιά  θαη  ηνπ  ηαηξνλνζειεπηηθνχ  πξνζσπηθνχ  θαη  ησλ  

απαηηνχκελσλ  πφξσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  θαηαζηάζεσλ.  

Μάιηζηα  αξθεηνί  αλαθέξνπλ  φηη:  «Η  θαιχηεξε  απάληεζε  ζηηο  

θαηαζηξνθέο  είλαη  κφλν  κηα  επέθηαζε  ηεο  ζηεξεφηππεο  απάληεζεο  ηυν  

επεηγφλησλ  πεξηζηαηηθψλ,  πνπ  ζπκπιεξψλεηαη  απφ  ηελ  θηλεηνπνίεζε  ηνπ  

πξφζζεηνπ  πξνζσπηθνχ,  πξνκεζεηψλ,  θελψλ  θξεβαηηψλ  θαη  εμνπιηζκνχ» 

(Quarantelli  1983; Klein & Weigelt  1991). 

ε  θαηαζηάζεηο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  ηα  κέιε  ησλ  νκάδσλ  δηάζσζεο  

ελεξγνχλ  βαζηδφκελνη  ζε  ζρέδηα  αληηκεηψπηζεο  εθηάθησλ  θαηαζηάζεσλ.  Οη  

επηθεθαιείο  ησλ  εκπιεθφκελσλ  ππεξεζηψλ,  φπσο  πρ.  ηεο  Αζηπλνκίαο,  ηεο  

Ππξνζβεζηηθήο  θαη  ηνπ  Δ.ΚΑ.Β.  ζπληνλίδνπλ  θαη  νξγαλψλνπλ  ηνλ  ηξφπν  

αληηκεηψπηζεο  ηεο  θάζε  θαηάζηαζεο.  

 

5.2.ρεδηαζκόο  αληηκεηώπηζεο  Μαδηθώλ  Καηαζηξνθώλ  ζην  εμσηεξηθό  

Οη  βαζηθέο  αξρέο  ελφο  ζρεδίνπ  επέκβαζεο  ζε  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  ζηηο  

ρψξεο  κέιε  ηεο  Δ.O.K. είλαη  νη  παξαθάησ:  

 Ο  ζρεδηαζκφο  πξαγκαηνπνηείηαη  απφ  ηε  ρψξα  πνπ  ζα  εθαξκνζηεί  ην  

ζρέδην.  

 Πξέπεη  λα  εθηειείηαη  απφ  ηα  άηνκα  πνπ  εθπξνζσπνχλ  ηηο  αξρέο  έηζη  ψζηε  

λα  κπνξνχλ  λα  εμαζθαιίζνπλ  ηε  ζσζηή  πινπνίεζε  ηνπ.  

 Σν  ζρέδην  πεξηιακβάλεη  πξνγξακκαηηζκφ  ελεξγεηψλ  φρη  κφλν  γηα  ην  

ζηάδην  επείγνπζαο  επέκβαζεο  αιιά  θαη  γηα  ηα  ζηάδηα  ηεο  απνθαηάζηαζεο  θαη  

ηεο  καθξνπξφζεζκεο  αλαζπγθξφηεζεο.  
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 ε  πεξίνδν  καδηθήο  θαηαζηξνθήο  νη  αξκνδηφηεηεο  ησλ  δεκνζίσλ  αξρψλ  

ζηνπο  ηνκείο  ηεο  αζθάιεηαο  ησλ  πνιηηψλ  θαη  ηεο  δεκφζηαο  πγείαο  πξέπεη  λα  

παξακέλνπλ  αθξηβψο  νη  ίδηεο,  φπσο  ηζρχνπλ  ζε  κηα  θπζηνινγηθή  πεξίνδν.  

 

Δλεξγνπνίεζε  Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο:  Οη  αξρέο  πξέπεη  λα  ελεξγνπνηεζνχλ  

ακέζσο  ζηνπο  παξαθάησ  ηνκείο:  

 Σήξεζε  ηεο  ηάμεο.  

 Απνκάθξπλζε  ησλ  εξεηπίσλ.  

 Απνθαηάζηαζε  ησλ  δεκνζίσλ  ππεξεζηψλ  (ειεθηξνδφηεζε,  παξνρή  

λεξνχ,  πγεηνλνκηθνχ  ζπζηήκαηνο,  ηειεπηθνηλσληψλ  θαη  ησλ  ηαρπδξνκείσλ).  

 Αλαθαηαζθεπή  δξφκσλ  θαη  επηδηφξζσζε  απηψλ  φπσο  επίζεο  θαη  ησλ  

ιηκαληψλ,  αεξνδξνκίσλ,  ζηδεξνγξακκψλ  θαη  γεθπξψλ  έηζη  ψζηε  λα  είλαη  

δπλαηή  ε  κεηαθνξά  ησλ  πξνκεζεηψλ.  

 Δπηδηφξζσζε  ή  αλαθαηαζθεπή  δεκνζίσλ  θηεξίσλ.  

 Έξεπλα  γηα  θηήξηα  πνπ  έρνπλ  ππνζηεί  δεκηέο.  

 Παξνρή  πξνζσξηλήο  θαηνηθίαο  ζηνπο  πιεγέληεο.  

 Λήςε  κέηξσλ  ζηνπο  ηνκείο  ηεο  Γεκφζηαο  Τγείαο  θαη  Κνηλσληθήο  

Πξνζηαζίαο.  

ε  έλα  εζληθφ  ζρέδην  παξνρήο  βνήζεηαο  ζηηο  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  πξέπεη  

λα  ζπκκεηάζρνπλ  εθπξφζσπνη  ησλ  παξαθάησ  θνξέσλ  - ηνκέσλ:  Αζηπλνκία ,  

Πνιηηηθή  Άκπλα,  Δξπζξφο  ηαπξφο,  Κνηλσληθή  Πξνζηαζία,  Γεκφζηα  Τγεία,  

Έλνπιεο  Γπλάκεηο ,  Σειεπηθνηλσλίεο,  Δκπνξίνπ -Βηνκεραλίαο ,  Γηαηξνθήο -

Γεσξγίαο ,  Μεηεσξνινγηθήο  Τπεξεζίαο ,  Μεηαθνξψλ ,  Δθπαίδεπζεο ,  

Δλεκέξσζεο ,  Γεκφζηεο  Τπεξεζίεο  (ειεθηξηζκνχ,  λεξνχ), Οηθνλνκίαο.  
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5.3.  ρεδηαζκόο  Αληηκεηώπηζεο  Μαδηθώλ  Καηαζηξνθώλ  ζηελ  Διιάδα
 

Ζ  Διιάδα  έρεη  ππνζηεί  κέγηζην  αξηζκφ  θαηαζηξνθψλ  ζηελ  ηζηνξία  ηεο.  

Οη  εκπεηξίεο  πνπ  έρνπλ  απνθνκηζζεί  απφ  ηηο  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  θαζηζηνχλ  

επηβεβιεκέλε  ηελ  αλάγθε  νξγάλσζεο  θαη  ζπζηεκαηνπνίεζεο  ησλ  γλψζεσλ,  κε  

ζηξαηεγηθά  ζρεδηαζκέλε  εθπαίδεπζε,  κε  ελέξγεηεο  θαη  ζπληνληζκφ  φισλ  ησλ  

θνξέσλ  πνπ  εκπιέθνληαη  ζηε  ιήςε  κέηξσλ  θαη  απνθάζεσλ,  ηφζν  πξηλ  ηελ  

χπαξμε  θάπνηαο  καδηθήο  θαηαζηξνθήο  φζν  θαηά  ηε  δηάξθεηα  αιιά  θαη  κεηά  ην  

πέξαο  ηεο  θαηαζηξνθήο  ζηελ  θάζε  επαλέληαμεο  ηεο  θνηλσλίαο  ζηνπο  

θαλνληθνχο  ξπζκνχο.  Λφγσ  ηνπ  «ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΤ  θαη  ηνπ  ΑΠΟΡΖΣΟΤ» 

ραξαθηήξα  ηνπ  αληηθεηκέλνπ,  ε  αλεχξεζε  πεγψλ  ππήξμε  αξθεηά  δπζρεξήο.  Ωο  

εθ  ηνχηνπ,  νη  αλαθνξέο  πνπ  παξαηίζεληαη  πεξηνξίδνληαη  ζηηο  ηάρηζηεο  δπλαηέο  

γηα  ηηο  αλάγθεο  ηεο  παξνχζεο  δηδαθηνξηθήο  δηαηξηβήο .  

Βαζηθφ  λνκνζέηεκα  αληηκεηψπηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  ζηελ  Διιάδα  

απνηειεί  ε  «Πνιηηηθή  ρεδίαζεο  Δθηάθηνπ  Αλάγθεο».  Ο  ζπληνληζκφο  ησλ  

ηκεκάησλ  Πνιηηηθήο  ρεδίαζεο  Δθηάθηνπ  Αλάγθεο  θάζε  ππνπξγείνπ  

επνπηεχεηαη  απφ  ην  Τπνπξγείν  Δζληθήο  Άκπλαο  ζχκθσλα  κε  ην  ρέδην  

«Ξελνθξάηεο».  ην  ζρέδην  απηφ  πεξηιακβάλνληαη  αλαιπηηθά  παξαξηήκαηα  γηα  

φιεο  ηηο  πεξηπηψζεηο  εθηάθηνπ  αλάγθεο  π.ρ.  πιεκκχξα,  ππξθαγηά  θιπ.  

Πνιηηηθή  ρεδίαζε  Δθηάθηνπ  Αλάγθεο  είλαη  ε  ζρεδίαζε  θαη  ν  

πξνγξακκαηηζκφο  γηα  ηελ  νξγάλσζε,  ηελ  πξνπαξαζθεπή  θαη  ηελ  

θηλεηνπνίεζε  ησλ  Πνιηηηθψλ  δπλάκεσλ  γηα  ηελ  επηβίσζε  ζε  θαηξφ  πνιέκνπ  ή  

ηελ  αληηκεηψπηζε  εθηάθησλ  αλαγθψλ  ζε  θαηξφ  εηξήλεο.  Ζ  ζπκβνιή  ησλ  

Πνιηηηθψλ  Γπλάκεσλ  ζηελ  Δζληθή  Άκπλα  εμαζθαιίδεηαη  κέζσ  ηεο  Πνιηηηθήο  

Κηλεηνπνίεζεο  θαη  ηεο  Πνιηηηθήο  Άκπλαο .  Ωο  Πνιηηηθέο  Γπλάκεηο  

ζεσξνχληαη,  θξαηηθέο  αξρέο  θαη  ππεξεζίεο,  ηα  ζψκαηα  αζθαιείαο,  ην  
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Ληκεληθφ  θαη  ην  Ππξνζβεζηηθφ  ψκα,  ηα  λνκηθά  πξφζσπα  δεκνζίνπ  θαη  

ηδησηηθνχ  δηθαίνπ,  νη  δεκφζηεο  θαη  ηδησηηθέο  επηρεηξήζεηο,  νη  νξγαληζκνί  θαη  

γεληθά  φιν  ην  έκςπρν  θαη  άςπρν  δπλακηθφ  ηεο  ρψξαο.   

 

 5.4 .ρέδηα  Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ  

Σν  βαζηθφ  ζρέδην  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  ζηελ  Διιάδα  είλαη  ην  γεληθφ  

ζρέδην  πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο  «ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ».  ηα  πιαίζηα  ηνπ  

«ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ»  θαη  αλάινγα  κε  ην  είδνο  θαη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  

θαηαζηξνθψλ  έρνπλ  ζπληαρζεί  θαη  ζεζκνζεηεζεί  ζρέδηα  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  

καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  ηα  νπνία  έρνπλ  ζηαιεί  ζε  φινπο  ηνπο  νξγαληζκνχο  γηα  

λα  πξνζαξκνζηνχλ  θαη  λα  ζπκπιεξσζνχλ  απφ  ηηο  επηκέξνπο  ππεξεζίεο,  λα  

ελεκεξσζνχλ  νη  αξκφδηνη  θνξείο  θαη  λα  πξνεηνηκαζηνχλ.  Δηδηθφηεξν  

ελδηαθέξνλ  γηα  ηνπο  ζθνπνχο  ηεο  παξνχζεο  κειέηεο,  παξνπζηάδνπλ  ηα  ζρέδηα  

δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  φπσο  ην  «ΠΕΡΕΑ»,  ην  

«ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ»,  ην  «ΑΡΣΕΜΙ»  θαη  ην  «ΩΣΡΑΣΟ».  

 

 

5.4.1.Σν  ζρέδην  πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο  «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ»  

Με  ην  ζρέδην  απηφ  επηδηψθεηαη  ε  δηακφξθσζε  ελφο  ζπζηήκαηνο  

απνηειεζκαηηθήο  αληηκεηψπηζεο  θαηαζηξνθηθψλ  θαηλνκέλσλ  θαη  σο  εθ  

ηνχηνπ,  ζηα  πιαίζηα  ηνπ  δπλακηθνχ,  ηεο  πξνζηαζίαο  ηεο  δσήο,  ηεο  πγείαο  θαη  

ηεο  πεξηνπζίαο  ησλ  πνιηηψλ  θαη  ε  πξνζηαζία  ηνπ  θπζηθνχ  πεξηβάιινληνο.  Πην  

ζπγθεθξηκέλα:  
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1. Πξνζδηνξίδνληαη  νη  εκπιεθφκελεο  ππεξεζίεο  θαη  θνξείο  θαζψο  θαη  ηα  

φξγαλα  πνπ  δηεπζχλνπλ  θαη  ζπληνλίδνπλ  ηηο  επηρεηξεζηαθέο  δπλάκεηο  ζε  

φια  ηα  επίπεδα.  

2.  Παξέρνληαη  νπζηψδε  ζηνηρεία  ζηηο  αξκφδηεο  ππεξεζίεο  γηα  ηελ  εθηίκεζε  

θαηαζηάζεσλ,  αμηνιφγεζε  θηλδχλσλ,  επηζήκαλζε  εππαζψλ  ρψξσλ  θαη  

αθνινχζσο  εθπφλεζε  εηδηθψλ  ζρεδίσλ  ζηα  πιαίζηα  ηνπ  βαζηθνχ  ζρεδίνπ  

«ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ»  πξνο  αληηκεηψπηζε  ησλ  θηλδχλσλ,  θαηά  πεξίπησζε .  

3.  Γίδνληαη  θαηεπζπληήξηεο  γξακκέο  γηα  ηε  ράξαμε  ζηξαηεγηθψλ  θαη  

ηαθηηθψλ,  ηελ  νξζή  νξγάλσζε  θαη  εμνπιηζκφ  ησλ  ππεξεζηψλ  θαη  δηακφξθσζε  

επηρεηξεζηαθήο  θηινζνθίαο,  γηα  ηελ  έγθαηξε  θηλεηνπνίεζε,  δξαζηεξηνπνίεζε,  

δηεχζπλζε  θαη  ζπληνληζκφ  ηνπ  αλζξσπίλνπ  δπλακηθνχ  θαη  κέζσλ.  

4.  Πξνβιέπεηαη  ε  δεκηνπξγία  δπλαηνηήησλ  δηνηθεηηθήο  κέξηκλαο  γηα  ηελ  

αληηκεηψπηζε  πξνβιεκάησλ  ηφζν  ησλ  επηρεηξεζηαθψλ  δπλάκεσλ,  φζν  θαη  ησλ  

πιεγέλησλ  πνιηηψλ.  

5.  Σέινο ,  πξνβιέπεηαη  ε  δεκηνπξγία  ζπζηήκαηνο  επηθνηλσλίαο  θαη  ξνήο  

πιεξνθνξηψλ  κεηαμχ  φισλ  ησλ  εκπιεθφκελσλ  ππεξεζηψλ  θαη  παξαγφλησλ  

ζηε  δηαρείξηζε  ησλ  θξίζεσλ.  

Ο  ζεκαηηθφο  θαηάινγνο  ηνπ  ζρεδίνπ  «ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ»  απνηειείηαη  απφ  ηηο  

εμήο  ελφηεηεο:  

1.  Έλλνηεο  θαη  νξηζκνί.  

2.  Γπλακηθφ  θαη  Μέζα  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο.  

3.  Δπηζηεκνληθή  -  Δπηρεηξεζηαθή  Οξνινγία.  

4.  Βαζηθέο  απαηηήζεηο  ζρεδίαζεο  - ζπληνληζηηθέο  νδεγίεο.  

5.  χζηεκα  θηλεηνπνίεζεο  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο.  

6.  ηξαηεγηθή   θαη   Σαθηηθή   νξγαλψζεσο ,   Δπηρεηξεζηαθή   Φηινζνθία  

Δκπιεθνκέλσλ  Φνξέσλ  (φια  ηα  ππνπξγεία).  
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7.  Γηνηθεηηθή  Μέξηκλα  (ΓΜ)  - πληνληζκφο  - Δπηθνηλσλίεο.  

 

5.4.2 Δπηρεηξεζηαθό  ζρέδην  «ΠΔΡΔΑ»  

Ο  Πεξζέαο  ήηαλ  γηνο  ηνπ  Γία  θαη  ηεο  Γαλάεο,  ήξσαο  ηνπ  Άξγνπο.  Οη  

άλζξσπνη  πνπ  θαηνηθνχζαλ  ζην  Άξγνο  ιάηξεπαλ  ηνλ  ηνπηθφ  ηνπο  ήξσα,  ηνλ  

Πεξζέα,  κε  ηηο  κεγαιχηεξεο  ηηκέο.  Δίρε  απνθηήζεη  κεγάιε  θήκε  θαη  ηξαλή  

δφμα  απφ  ηα  θαηνξζψκαηά  ηνπ,  αιιά  θαη  απφ  ηε  ζπλερή  πάιε  ηνπ  ελάληηα  ζην  

θαθφ.  Τπνζρέζεθε  ζηνλ  Πνιπδεχθε  λα  ηνπ  θέξεη  ην  θεθάιη  ηεο  Μέδνπζαο  

(Μπζηθφ  ηέξαο  κε  θίδηα  αληί  γηα  καιιηά,  ρνληξνχο  ραπιηφδνληεο,  ιέπηα  ζην  

ιαηκφ  θαη  ρξπζά  θηεξά  λα  πεηάλε). Σν  βιέκκα  ηεο  ήηαλ  ηφζν  δηαπεξαζηηθφ  

πνπ  φπνηνο  ην  θνηηνχζε  θαηάκαηα  γηλφηαλ  πέηξα.  Ήηαλ  πιάζκα  πνπ  

πξνθαινχζε  ηξφκν  θαη  θξίθε.  Ο  Πεξζέαο  ζθεθηφηαλ  κε  πνην  ηξφπν  ζα  έθηαλε  

ζηε  Μέδνπζα  θαη  έθαλε  ηνλ  δηθφ  ηνπ  ζρεδηαζκφ  γηα  ην  πψο  ζα  πιεζίαδε  ην  

απνθξνπζηηθφ  απηφ  ηέξαο  θαη  πψο  ζα  ηελ  απνθεθάιηδε  αθνχ  φπνηνο  ηελ  

αληίθξηδε  πέηξσλε.  Εήηεζε  ηελ  ζπκπαξάζηαζε  ηεο  Αζελάο  θαη  ηνπ  Δξκή.  Με  

ηα  φπια  πνπ  πξνκεζεχηεθε  θαη  κε  ηελ  θαζνδήγεζε  ηεο  Αζελάο,  θξαηνχζε  κηα  

ράιθηλε  γπαιηζηεξή  αζπίδα  γηα  λα  βιέπεη  εθεί  ηε  Μέδνπζα  θαη  ζην  

θαζξέθηηζκά  ηεο,  έθνςε  ην  θεθάιη  ηεο  Μέδνπζαο  θαη  ην  έξημε  ζην  ζαθίδηφ  

ηνπ  ψζηε  λα  κελ  πεηξψζεη.  Έηζη  ν  Πεξζέαο  μεπέξαζε  ηνλ  θίλδπλν  θαη  βγήθε  

ληθεηήο  θαη  ήξσαο  ζην  Άξγνο.   

Σν  ζρέδην  «ΠΕΡΕΑ»  είλαη  ζρέδην  εθηάθησλ  αλαγθψλ  ζηα  λνζνθνκεία ,  

θαη  πεξηιακβάλεη  ζελάξηα  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  επηά  δηαθνξεηηθψλ  εηδψλ  

θαηαζηξνθψλ.  ρεδηάζηεθε  απφ  ην  πξψελ  πληνληζηηθφ  Όξγαλν  Σνκέα  Τγείαο  

(.Ο.Σ.Τ.)  λπλ  Δζληθφ  Κέληξν  Δπηρεηξήζεσλ  Τγείαο  (ΔΚΔΠΤ) ζην  πιαίζην  

ηνπ  ζρεδηαζκνχ  αληηκεηψπηζεο  νμέσλ  ζπκβάλησλ  δεκφζηαο  πγείαο  ηεο  ρψξαο  

θαη  πινπνηείηαη  απφ  ηα  λνζνθνκεία.  Σν  ζρέδην  επηθαηξνπνηείηαη  θάζε  ρξφλν  
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θαη  πεξηιακβάλεη  εθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  κε  αζθήζεηο  εηνηκφηεηαο  επί  

ράξηνπ  αιιά  θαη  κε  πξνζνκνίσζε  πξαγκαηηθψλ  πεξηζηαηηθψλ  ζε  ηαθηηθά  

ρξνληθά  δηαζηήκαηα .  Οη  πγεηνλνκηθέο  ππεξεζίεο  ηεο  ρψξαο  εθαξκφδνπλ  ην  

ζρέδην  «ΠΕΡΕΑ»,  γηα  λα  αληηκεησπίζνπλ  ηηο  έθηαθηεο  αλάγθεο  πνπ  

πξνθχπηνπλ.  Σν  ζρέδην  απνηειείηαη  απφ  ηξία  κέξε:  

1.  Σν  πξψην  κέξνο  πεξηιακβάλεη  ηελ  πεξηγξαθή  ηεο  δχλακεο,  νξγαληθήο  

ππφζηαζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  λνζνθνκείνπ.  

2.  Σν  δεχηεξν  κέξνο  πεξηιακβάλεη  ην  ζρεδηαζκφ  θαη  ηελ  πεξηγξαθή  ησλ  

δξάζεσλ  ζε  επηά  πηζαλά  ζελάξηα  εθηάθησλ  αλαγθψλ.  

3.  Σν  ηξίην  κέξνο  αλαθέξεηαη  ζηα  θχιια  δξάζεο  θαη  ελεξγεηψλ  κε  αλάζεζε  

ζε  ζπγθεθξηκέλνπο  ππεξεζηαθνχο  παξάγνληεο  αλά  δξάζε.  

 

ην  ρέδην  Δθηάθησλ  Αλαγθψλ  «ΠΕΡΕΑ»  ην  κελ  πξψην  κέξνο  

ραξαθηεξίδεηαη  απφξξεην  ελψ  ην  δεχηεξν  θαη  ηξίην  κέξνο  εκπηζηεπηηθφ.  

ηφρνη  ηνπ  ρεδίνπ  Δθηάθησλ  Αλαγθψλ  «ΠΕΡΕΑ»  είλαη:  

-  Να  πξνζδηνξίδεη  θαη  λα  αλαιχεη  ηηο  ελέξγεηεο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  

έθηαθησλ  αλαγθψλ  ζε  πνιιαπιά  ζελάξηα.  

-  Να  θαιχςεη  ηε  δπλαηφηεηα  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  λα  ζπλερίδεη  λα  παξέρεη  έλα  

ζχλνιν  απφ  θξίζηκεο  ππεξεζίεο  ζε  ζπλζήθεο  έθηαθηεο  αλάγθεο.  

- Να  επαλέξρεηαη  νκαιά  ην  λνζνθνκείν  ζε  θαηάζηαζε  «κανονικήρ»  

ιεηηνπξγίαο  φηαλ  νη  ζπλζήθεο  αλάγθεο  εθιείςνπλ.  
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5.4.3.Δπηρεηξεζηαθό  ζρέδην  «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ»  

Σν  ζρέδην  «ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ»  πξνβιέπεη  ηελ  αληηκεηψπηζε  Υεκηθψλ  -

Βηνινγηθψλ  -Ραδηνινγηθψλ  & Ππξεληθψλ  απεηιψλ  (Υ.Β.Ρ.Π.)  θαη  ηέζεθε  ζε  

ηζρχ  ηελ  πεξίνδν  ησλ  Οιπκπηαθψλ  Αγψλσλ  ηνπ  2004. Όπσο  πξνβιέπεη  ην  

ζρέδην  (Υ.Β.Ρ.Π.),  ε  Διιάδα  ρσξίδεηαη  ζε  «δψλεο  ελδηαθέξνληνο»,  νη  νπνίεο  

πεξηιακβάλνπλ  ηελ  Αηηηθή  (δχν  δψλεο),  ηηο  ηέζζεξηο  Οιπκπηαθέο  Πφιεηο  

(Θεζζαινλίθε,  Βφινο,  Πάηξα,  Ζξάθιεην),  ηελ  Αξραία  Οιπκπία,  αιιά  θαη  ηηο  

«δσηηθέο  εγθαηαζηάζεηο»  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  φιε  ηελ  επηθξάηεηα  (κνλάδεο  

Γ.Δ.Ζ.,  ζηξαηησηηθέο  εγθαηαζηάζεηο,  δίθηπα  Δ.Τ.Γ.Α.Π.,  ηειεπηθνηλσληαθνχο  

θφκβνπο,  ρεκηθέο  βηνκεραλίεο).  

Γηα  ηε  «ζηεγαλνπνίεζε» ηεο  ρψξαο  απφ  θάζε  ξαδηνβηνρεκηθή  απεηιή,  

ζχκθσλα  κε  ην  ζρέδην  πνπ  ζπλέηαμε  ε  Γηεχζπλζε  Αζθαιείαο  Οιπκπηαθψλ  

Αγψλσλ  κε  ηε  βνήζεηα  δηεπηζηεκνληθήο  νκάδαο,  πξνβιέπεηαη  ε  εγθαηάζηαζε  

ζπζηεκάησλ  ειέγρνπ  «ζηεγαλφηεηαο» (suit  inflation kit) ζηηο  πχιεο  εηζφδνπ  

θαζψο  θαη  ν  εμνπιηζκφο  ησλ  νιπκπηαθψλ  δπλάκεσλ  αζθαιείαο  κε  θνξεηνχο  

ξαδηνινγηθνχο  αληρλεπηέο,  νη  νπνίνη  ζα  είλαη  δηαζπλδεδεκέλνη  κε  ην  C4I 

(«εγθέθαινο» ηνπ  Κέληξνπ  Γηνίθεζεο  θαη  Διέγρνπ).  Οη  δηαδηθαζίεο  

εθαξκνγήο  ηνπ  ζρεδίνπ  πξνζηαζίαο  έρνπλ  σο  εμήο  :  

ηάδην  1: Αμηνιόγεζε  Δπηθηλδπλόηεηαο  

ε  απηφ  ην  επίπεδν  νη  εκπεηξνγλψκνλεο  ζπκκεηέρνπλ  ζηελ  

αμηνιφγεζε  απφξξεησλ,  εηδηθψλ  θαη  ηαηξηθψλ  πιεξνθνξηψλ  (Medical  

Intelligence), θαζψο  θαη  πιεξνθνξηψλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  βηνινγηθά  πιηθά  

(NBC Intelligence), ηηο  νπνίεο  ζπιιέγεη  ην  Οιπκπηαθφ  Κέληξν  

Πιεξνθνξηψλ  (ΟΚΔΠ).  Δπίζεο,  ιακβάλνπλ  κέξνο  ζηνλ  έιεγρν  
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ζηξαηησηηθψλ  θαη  άιισλ  «επαίζζεησλ»  εγθαηαζηάζεσλ,  ζπκκεηέρνληαο  

ζηε  ζχληαμε  ησλ  «ζρεδίσλ  ηξσηφηεηαο».  

 

ηάδην  2: Πξόιεςε  

Σν  δεχηεξν  επίπεδν  αθνξά  ηελ  «πξφιεςε» κέζα  απφ  ηε  δηελέξγεηα  ηαθηηθψλ  

θαη  έθηαθησλ  ειέγρσλ  ζηε  δηαθίλεζε  επηθίλδπλσλ  θνξηίσλ,  ηελ  έληνλε  

επηηήξεζε  πεξηνρψλ  κε  ξαδηνβηνρεκηθά  πιηθά  θαη  ηε  ζπλερή  παξαθνινχζεζε  

ηεο  δηαηξνθηθήο  αιπζίδαο.  ην  ζηάδην  απηφ  ιεηηνπξγεί  θαη  ην  «εθνικό  

ζύζηημα  έγκαιπηρ  πποειδοποίηζηρ»,  κε  ηε  ρξήζε  «ηςποποιημένυν  μεθόδυν  

επικοινυνίαρ»  θαη  ηελ  ελεξγνπνίεζε  ηνπ  δηθηχνπ  «διαζςνδεδεμένυν  ζςζκεςών  

ανίσνεςζηρ  παδιοβιοσημικών  οςζιών».  

 

ηάδην  3: Αληηκεηώπηζε  Βηνηξνκνθξαηηθώλ  απεηιώλ  

Σν  ηξίην  επηρεηξεζηαθφ  επίπεδν  ζρεηίδεηαη  κε  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  

βηνηξνκνθξαηηθψλ  απεηιψλ  θαη  ηελ  ελεξγνπνίεζε  ησλ  ζρεδίσλ  άκεζεο  

επέκβαζεο.  Απηφ  γίλεηαη  κεηά  ηελ  αλάιπζε  θάζε  πηζαλήο  ξαδηνβηνρεκηθήο  

απεηιήο.  Γηα  θάζε  θαηεγνξία  απεηιψλ,  φπσο  ζεκεηψλεηαη  ζην  ζρέδην  

αληηκεηψπηζεο  ξαδηνβηνρεκηθψλ  απεηιψλ,  ζπληάζζεηαη  κλεκφλην  ελεξγεηψλ.  

Γηα  ηηο  ξαδηνππξεληθέο  απεηιέο  ηελ  επζχλε  ζχληαμεο  ζρεηηθνχ  κλεκνλίνπ  

έρεη  ε  Διιεληθή  Δπηηξνπή  Αηνκηθήο  Δλέξγεηαο.  Γηα  ηηο  βηνινγηθέο  ην  

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.  θαη  γηα  ηηο  ρεκηθέο  απεηιέο  ην  Γεληθφ  Υεκείν  ηνπ  Κξάηνπο.  

ηε  ζπλέρεηα  ηνπ  ζρεδίνπ  γίλεηαη  αλαθνξά  ζηνπο  ηνκείο  επζχλεο  ηεο  

εθάζηνηε  ππεξεζίαο  θαη  ησλ  ξφισλ  ησλ  ππνπξγείσλ.  Καζνξίδνληαη  νη  

ελέξγεηεο  ησλ  εκπιεθνκέλσλ  νκάδσλ  ζε  θάζε  δψλε  ηνπ  ζπκβάληνο  θαη  νη  
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δψλεο  απνθιεηζκνχ.  Καζψο  επίζεο  ε  θσδηθνπνίεζε  ησλ  ζπκάησλ,  ε  γξακκή  

απνιχκαλζεο  θαη  ε  «δηαρείξηζε  ησλ  λεθξψλ».  

Σν  ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.  (2003) ζπλέηαμε  ζρέδην  αληηκεηψπηζεο  Υ.Β.Ρ.Π.  

απεηιψλ  γηα  ηα  λνζειεπηηθά  ηδξχκαηα  ηεο  ρψξαο  θαη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  

ησλ  ζπκάησλ.  Αλαθέξεη  φηη  πξνθεηκέλνπ  ηα  λνζνθνκεία  λα  είλαη  ζε  

εηνηκφηεηα  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  Υ.Β.Ρ.Π.  απεηιψλ  είλαη  απαξαίηεην  λα  

πεξηιακβάλνπλ  ζηνλ  ζρεδηαζκφ  ηνπο  ηα  εμήο:  

1.  Δθπαίδεπζε  πξνζσπηθνχ.  

2.  Πξνεηνηκαζία  ηνπ  Σ.Δ.Π.  (Έθηαθηα  Δμσηεξηθά  Ηαηξεία).  

3.  Πξνεηνηκαζία  ησλ  Κιηληθψλ  Σκεκάησλ  (Μνλάδεο  ινηκψμεσλ,  Μνλάδεο  

Ννζειείαο  ππφ  Αξλεηηθή  Πίεζε).  

4.  Φαξκαθεπηηθφ  Απφζεκα.  

5.  Δκβνιηαζκφο  ηνπ  Πξνζσπηθνχ.  

 

5.4.4 .Δπηρεηξεζηαθό  ζρέδην  «ΑΡΣΔΜΗ»  

Σν  ζρέδην  «ΑΡΣΕΜΙ»  απνηειεί  ην  Δζληθφ  ρέδην  Παλδεκίαο  Γξίπεο  

θαη  έρεη  ζρεδηαζηεί  απφ  ην  2005, γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  παλδεκηθήο  γξίπεο.  Ζ  

αλάγθε  γηα  ην  ζρεδηαζκφ  απηνχ  ηνπ  επηρεηξεζηαθνχ  ζρεδίνπ  πξνέθπςε  απφ  

επηδεκηνινγηθέο  κειέηεο  ζχκθσλα  κε  ηηο  νπνίεο  θαηά  πεξηφδνπο  πεξίπνπ  80 

εηψλ  ε  αλζξσπφηεηα  πιήηηεηαη  απφ  παλδεκίεο.  Πην  πξφζθαηε  πεξίπησζε  

παλδεκίαο  ήηαλ  ε  Ηζπαληθή  γξίπε,  κε  εθαηνκκχξηα  ζχκαηα  παγθνζκίσο,  ελψ  

ηνλ  Μάην  ηνπ  2009 εκθαλίζηεθε  παλδεκία  απφ  ηελ  «λέα  γξίπε» ζε  Μεμηθφ  

θαη  Ζ.Π.Α.  απφ  ηνλ  ηφ  Ζ5Ν1  ηεο  γξίπεο  ησλ  πηελψλ.  
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 5.4.5.Δπηρεηξεζηαθό  ζρέδην  «ΩΣΡΑΣΟ»  

Σν  ζρέδην  απηφ  είλαη  εμεηδηθεπκέλν  ζηελ  αληηκεηψπηζε  ζεηζκνχ  θαη  

ηελ  εθθέλσζε  θηεξίσλ  θαη  έρεη  βαζηθφ  ζηφρν  ηνλ  ζπληνληζκφ  ησλ  

απαξαίηεησλ  ελεξγεηψλ  γηα  λα  κεησζνχλ  νη  ζπλέπεηεο  ηεο  εθάζηνηε  

θαηαζηξνθήο  ζηε  δεκφζηα  πγεία.  Σν  ζρέδην  επίζεο  αλαθέξεηαη  θαη  πξνβιέπεη  

ηελ  παξάιιειε  ελεξγνπνίεζε  ησλ  επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  

αλαγθψλ  «ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ»  θαη  «ΠΕΡΕΑ».  

Ηδηαίηεξε  ζεκαζία  δίδεηαη  ζηελ  ζπγθξφηεζε  θαη  ηελ  ελεξγνπνίεζε  εθ  

ησλ  πξνηέξσλ  ηεο  επηηξνπήο  θξίζεο  ε  νπνία  πξέπεη  λα  είλαη  γλσζηή  ζε  φινπο  

ηνπο  παξάγνληεο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  ελψ  νη  ζπκκεηέρνληεο  ζε  απηήλ  πξέπεη  λα  

γλσξίδνπλ  επαθξηβψο  ηνλ  ξφιν  ηνπο.  Δπίζεο  ηδηαίηεξε  αλαθνξά  γίλεηαη  ζηα  

ζέκαηα  επηθνηλσλίαο,  πξνθεηκέλνπ  ζε  θάζε  λνζειεπηηθή  κνλάδα  αλεμαξηήησο  

κεγέζνπο,  λα  είλαη  γλσζηά  ηα  ηειέθσλα  θάζε  πξντζηάκελεο  αξρήο  

(Τπνπξγείν,  Γήκνο,  Ννκαξρία  θιπ)  αιιά  θαη  ην  αληίζηξνθν  (ηειέθσλα  θαη  

πξντζηάκελα  άηνκα  πξέπεη  λα  είλαη  γλσζηά  ζε  θάζε  πξντζηάκελε  αξρή).  

Σν  ζρέδην  πεξηιακβάλεη  εθηελή  πεξηγξαθή  γηα  φιεο  ηηο  ελέξγεηεο  θαη  

δηαδηθαζίεο  πνπ  πξέπεη  λα  γίλνπλ  απφ  ηελ  επηηξνπή  δηαρείξηζεο  θξίζεο,  ηε  

ξνή  ελεξγεηψλ  γηα  αληηκεηψπηζε  πιεγέλησλ,  ηε  κεηαθνξά  αζζελψλ  ζε  αζθαιή  

ρψξν  ή  ζε  άιιν  ίδξπκα  αλ  θξίλεηαη  απαξαίηεην,  ηελ  δηνηθεηηθή  θαη  ηερληθή  

κέξηκλα,  ην  θαξκαθείν,  ηα  επίπεδα  εηνηκφηεηαο,  ηε  δηαρείξηζε  αλζξσπίλσλ  

πφξσλ,  ηνλ  ξφιν  ησλ  ζπληνληζηψλ  θιπ.  

Ζ  επηηξνπή  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  δηαζέηεη  ελεκεξσκέλα  ζρέδηα  ησλ  

εγθαηαζηάζεσλ  θαη  ησλ  δσηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  (ηκήκα  

εθηάθησλ  πεξηζηαηηθψλ,  ρεηξνπξγείσλ,  εξγαζηεξίσλ,  θαξκαθείνπ,  

αθηηλνδηαγλσζηηθνχ,  θέληξνπ  κεηαγγίζεσλ,  θνπδίλαο,  γελλεηξηψλ,  
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εγθαηαζηάζεσλ  ζέξκαλζεο  - ςχμεο  θιπ.)  θαη  αξρηηεθηνληθά  ζρέδηα  ησλ  νδψλ  

δηαθπγήο,  ησλ  θιηκάθσλ  έθηαθηεο  αλάγθεο,  ησλ  δσλψλ  ππξαζθάιεηαο  θιπ.  

 

 5.5.Ζ  ιεηηνπξγία  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  ζε  πεξίπησζε  καδηθήο  θαηαζηξνθήο  

 ε  πεξηπηψζεηο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ ,  νη  κνλάδεο  πγείαο  δηαδξακαηίδνπλ  

ηδηαίηεξα  ζεκαληηθφ  έξγν  θαζψο  θαινχληαη  λα  αληηκεησπίζνπλ  ηα  πνιπάξηζκα  

πεξηζηαηηθά  πνπ  δηαθνκίδνληαη  ζην  ρψξν  πεξίζαιςεο  γηα  παξνρή  πξψησλ  

βνεζεηψλ.  Οη  ρψξνη  παξνρήο  ππεξεζηψλ  πγείαο  είλαη  νπζηαζηηθά  νη  ηειηθνί  

απνδέθηεο  ησλ  πεξηζηαηηθψλ  απφ  φισλ  ησλ  εηδψλ  ηηο  θαηαζηξνθέο.  

Μεηαμχ  ησλ  πξψησλ  ηκεκάησλ  ελφο  λνζνθνκείνπ  ην  νπνίν  θαιείηαη  λα  

αληαπνθξηζεί  ζε  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  είλαη  ην  Σ.Δ.Π.  Υαξαθηεξηζηηθφ  είλαη  

φηη  ην  Σ.Δ.Π.  κπνξεί  λα  δέρεηαη  απμεκέλν  αξηζκφ  πεξηζηαηηθψλ  αθφκα  θαη  

κεηά  απφ  2 έσο  3 κήλεο  κεηά  ην  πέξαο  ηεο  θαηαζηξνθήο  (Sheppa et  al .  1993).  

ε  θάζε  πεξίπησζε  είλαη  εχινγν  φηη  θαηά  θαλφλα  ηηο  πξψηεο  ψξεο  κεηά  ην  

ζπκβάλ  πξνζέξρεηαη  ην  κεγαιχηεξν  θχκα  ζπκάησλ  ζε  κνλάδεο  πγείαο.  ηελ  

βηβιηνγξαθία  αλαθέξεηαη  φηη  σο  θαηάζηαζε  καδηθήο  θαηαζηξνθήο  ζε  έλα  

Σκήκα  Δπεηγφλησλ  Πεξηζηαηηθψλ  κπνξεί  λα  νξηζηεί  θάζε  πεξίπησζε  εθείλε  

φπνπ  ην  πιήζνο  ησλ  επεηγφλησλ  πεξηζηαηηθψλ  ππεξβαίλεη  ηνπο  δηαζέζηκνπο  

πφξνπο  ησλ  λνζνθνκείσλ  (Auf der Heide 1989).  

Οη  ηξεηο  κείδνλεο  θάζεηο  ηεο  αξρηθήο  θξνληίδαο  ζπκάησλ  απφ  καδηθέο  

απψιεηεο  θαη  θαηαζηξνθέο  είλαη  νη  εμήο: Γηαινγή  (triage),  εθθέλσζε  θαη  

νξηζηηθή  ηαηξηθή  αληηκεηψπηζε  (Burkle et al.1984).  Ηδηαίηεξεο  ζεκαζίαο  ζην  

λνζνθνκείν  είλαη  ε  άκεζε  δηαινγή  ησλ  πεξηζηαηηθψλ  απφ  εηδηθεπκέλν  ηαηξηθφ  

θαη  λνζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ  θαη  ε  αμηνιφγεζε  θαη  ηαμηλφκεζε  ησλ  αξξψζησλ  

αλάινγα  κε  ηελ  βαξχηεηα  ηεο  πάζεζεο  ή  ηεο  βιάβεο  πνπ  έρνπλ  ππνζηεί  κε  
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ζηφρν  ηνλ  θαζνξηζκφ  ησλ  πξνηεξαηνηήησλ.  ηε  βηβιηνγξαθία  αλαθέξεηαη  φηη  

ε  δηαινγή  απνηειεί  ηελ  βάζε  ηεο  νξζήο  ηαηξηθήο  αληηκεηψπηζεο  ζηηο  

θαηαζηξνθέο  (Auf der Heide 1989). Δπίζεο  αλαθέξεηαη  φηη  ε  δηαινγή  

απνηειεί  ηνλ  πην  ζεκαληηθφ  παξάγνληα  γηα  ηελ  επηηπρή  δηαρείξηζε  ελφο  

ζπκβάληνο  κε  καδηθέο  απψιεηεο  δσήο  (Kennedy et al.  1996). Σέινο  

ηεθκεξηψλεηαη  φηη  ε  ζσζηή  δηαινγή  είλαη  πξσηαξρηθφο  θαζνξηζηηθφο  

παξάγνληαο  ηεο  επηβίσζεο  ζπκάησλ  κε  θξίζηκνπο  ηξαπκαηηζκνχο  (Burkle et  

al.  1994).  

Ζ  θαηεγνξηνπνίεζε  ησλ  ζπκάησλ  γίλεηαη  απφ  έλα  ή  πεξηζζφηεξα  άηνκα,  

πνπ  νξίδνληαη  ζαλ  ππεχζπλνη  δηαινγήο,  νη  νπνίνη  έρνπλ  ηελ  απαξαίηεηε  

εθπαίδεπζε  ζρεηηθά  κε  ην  ζπγθεθξηκέλν  αληηθείκελν,  έρνπλ  πξνεγνχκελε  

εκπεηξία  ζηα  επείγνληα  πεξηζηαηηθά,  ζηε  ρεηξνπξγηθή  ή  ζηελ  ηξαπκαηνινγία.  

Οη  δηαδηθαζίεο  - ιεηηνπξγίεο  ηεο  νκάδαο  δηαινγήο  πεξηιακβάλνπλ  ηηο  

εμήο  δηαδηθαζίεο:  

1.  Σαμηλφκεζε  ή  θαηάηαμε  ησλ  αζζελψλ  αλάινγα  κε  ηηο  πξνηεξαηφηεηεο.  

2.  Παξαπνκπή  ησλ  αζζελψλ  ζηε  ζσζηή  ζέζε  (αλαθνξά  ζε  εηδηθφηεηα  ηαηξψλ  

πνπ  ζα  ηνλ  παξαθνινπζήζεη)  κέζα  ζην  ζχζηεκα  πγείαο.  

3.  Παξαπνκπή   ησλ   αζζελψλ   ζε   άιιν   θέληξν   πεξίζαιςεο   αθνχ   έρεη  

ζηαζεξνπνηεζεί  ν  αζζελήο.  

4.  Δλεκέξσζε  ηεο  επηηξνπήο  εθηάθησλ  αλαγθψλ  γηα  ηελ  θαηάζηαζε  (ΡΑΖΟ  

1993).  

Ζ  δηαινγή  μεθηλά  ζηνλ  ηφπν  ηεο  θαηαζηξνθήο  ελψ  αθνινπζεί  μαλά  δηαδηθαζία  

δηαινγήο  ζην  Σ.Δ.Π.  θνπφο  ηεο  δηαινγήο  ζηνλ  ηφπν  ηνπ  ζπκβάληνο  είλαη  λα  

ηεζνχλ  ηα  ζχκαηα  θαηά  πξνηεξαηφηεηα  γηα  κεηαθνξά,  ψζηε  λα  γίλεη  πην  

απνηειεζκαηηθή  ε  ρξήζε  ησλ  πεξηνξηζκέλσλ  πφξσλ  γηα  ηελ  κεηαθνξά  ηνπο  

ζην  λνζνθνκείν.  
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 5.6. Ζ  εθαξκνγή  νδεγηώλ  γηα  ηελ  αληηκεηώπηζε  ζπκάησλ  από  

θαηαζηξνθέο  

Σν  επείγνλ  ζπκβάλ  σο  μαθληθφ  θαη  κε  αλακελφκελν,  δηαηαξάζζεη  ηελ  

νκαιή  ιεηηνπξγία  ησλ  λνζειεπηηθψλ  ηδξπκάησλ.  Ωο  απνηέιεζκα  επίζεο  ηεο  

αζξφαο  πξνζέιεπζεο  πεξηζηαηηθψλ,  απαηηνχληαη  πξφζζεηνη  πφξνη  γηα  ηελ  

αληηκεηψπηζε  ηεο  θξίζεο.  Γηα  λα  εμαζθαιηζηεί  ε  θαηά  ην  δπλαηφλ  ζσζηή  

δηαρείξηζε  ησλ  πφξσλ  (αλζξσπίλσλ  θαη  πιηθψλ),  αθνινπζνχληαη  

ζπγθεθξηκέλα  πξσηφθνιια  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ.  

Κάζε  λνζνθνκείν  πξέπεη  λα  ζπληάζζεη  εγρεηξίδηα  κε  θαηεπζπληήξηεο  

νδεγίεο  αθνινπζψληαο  ηα  δηεζλή  πξφηππα,  ψζηε  λα  βειηηψζεη  ηελ  παξνρή  ησλ  

ππεξεζηψλ  ηφζν  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηαζηξνθήο  φζν  θαη  κεηά  ην  πέξαο  

απηήο.  Οη  νδεγίεο  απηέο  παξέρνπλ  βνήζεηα  φρη  κφλν  ζηνπο  ηαηξνχο  

(βνεζψληαο  ζηε  ζσζηή  δηαδηθαζία  πξφγλσζεο,  πξφιεςεο  αιιά  θαη  

πεξίζαιςεο  θάησ  απφ  δχζθνιεο  θαη  ζηξεζζνγφλεο  ζπλζήθεο)  αιιά  θαη  ζην  

λνζειεπηηθφ  θαη  ζην  ππφινηπν  πξνζσπηθφ  πνπ  ζπκκεηέρεη  ζηελ  δηαρείξηζε  

ηεο  θξίζεο.  Οη  θαηεπζπληήξηεο  νδεγίεο  πνπ  αλαθέξνληαη  ζε  δηαρείξηζε  

θξίζεσλ  κπνξνχλ  επίζεο  λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηνλ  ζρεδηαζκφ  θιηληθψλ  

δηαδηθαζηψλ  ή  γηα  επαλέιεγρν  θαη  βειηίσζε  ήδε  ππαξρφλησλ  δηαδηθαζηψλ  πνπ  

δελ  αλαθέξνληαη  αλαγθαζηηθά  ζε  δηαρείξηζε  θξίζεσλ.  Κάζε  λνζνθνκείν  

πξνζδηνξίδεη  ηα  θξηηήξηα  πνπ  θαζνξίδνπλ  ηηο  ζπγθεθξηκέλεο  επηινγέο  γηα  ηηο  

θαηεπζπληήξηεο  γξακκέο  θαη  ζπλάδνπλ  κε  ηνλ  ζηφρν  θαη  ηελ  απνζηνιή  ηνπο  

(JCAHO 2001).  ηηο  ζρεηηθέο  νδεγίεο  αλαθέξεηαη  φηη  ην  θάζε  λνζνθνκείν  

πξέπεη  λα  ειέγρεη  ηηο  θιηληθέο  νδεγίεο  (cl inical  guidelines) θαηά  ηνλ  
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ζρεδηαζκφ  ή  θαη  θαηά  ηε  δηαδηθαζία  βειηίσζεο  ή  επηθαηξνπνίεζεο  ησλ  

ζρεδίσλ.  

Ζ  Δπηηξνπή  Πηζηνπνίεζεο  ησλ  Οξγαλψζεσλ  Τγεηνλνκηθήο  Πεξίζαιςεο  

(JCAHO 2001) έρεη  πξνηείλεη  ηελ  εθαξκνγή  πξσηνθφιισλ  θαη  ηελ  

επηθαηξνπνίεζε  ησλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  αλά  εμάκελν.  Σν  ίδην  

θέληξν  είλαη  αξκφδην  ζηελ  Ακεξηθή  γηα  ηε  ρνξήγεζε  ησλ  νδεγηψλ  θαη  ησλ  

αιγνξίζκσλ  πνπ  ζα  πξέπεη  λα  αθνινπζνχλ  ηα  λνζνθνκεία,  εθδίδνληαη  δε  κε  

κνξθή  πξνηχπσλ.  Σα  πξφηππα  απηά,  πεξηιακβάλνπλ  κεηαμχ  άιισλ  :  

■  Πξαγκαηνπνίεζε  αμηνιφγεζεο  ηεο  εππάζεηαο  θηλδχλνπ.  

■  Δλεξγνπνίεζε  θηλδχλνπ.  

■  Δλζσκάησζε  ηνπ  ζρεδίνπ  ηνπ  λνζνθνκείνπ  κε  ην  θνηλνηηθφ  ζρέδην  ζε  

πεξίπησζε  θαηαζηξνθήο.  

■  Δηδνπνίεζε  ησλ  Αξρψλ  φηη  κηα  θαηαζηξνθή  έρεη  ζπκβεί  

■  Δηδνπνίεζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηνπ  λνζνθνκείνπ  φηη  ην  ζρέδην  έρεη  

ελεξγνπνηεζεί  

■  Πξνζδηνξηζκφο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηνπ  λνζνθνκείνπ.  

■  Μεηαθνξά  θαη  ζηέγαζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ.  

■  Οηθνγελεηαθή  ππνζηήξημε  ζηηο  νηθνγέλεηεο  ηνπ  πξνζσπηθνχ.  

■  Γηαηήξεζε  ησλ  δηαρεηξηζηψλ  ησλ  πιηθψλ  (π.ρ.  θαξκαθεπηηθνί  

αληηπξφζσπνη,  ηαηξηθέο  πξνκήζεηεο,  ηξφθηκα,  λεξφ  θιπ.).  

■  Έιεγρνο  πξφζβαζεο,  αλεθνδηαζκφο  ηνπ  πιήζνπο  θαη  ηεο  θπθινθνξίαο.  

■  Γηαηήξεζε  ησλ  ζρέζεσλ  κε  ηα  Μέζα  Μαδηθήο  Δπηθνηλσλίαο.  

■  Δθθέλσζε  θαη  θαζηέξσζε  ελαιιαθηηθψλ  ζέζεσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  

αζζελψλ  φηαλ  ρξεηάδεηαη.  

■  Δχξεζε  ησλ  αζζελψλ,  δηαρείξηζε  ησλ  θαξκάθσλ  ηνπο  θαη  ησλ  ηαηξηθψλ  

ηνπο  θαθέισλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  εθθέλσζεο.  
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■  Καζηέξσζε  θαη  πξνζδηνξηζκφο  ησλ  εθεδξηθψλ  επηθνηλσληψλ  

■  Οξγάλσζε  ησλ  εγθαηαζηάζεσλ  γηα  ηελ  εμέηαζε  θαη  ηελ  απνκφλσζε  ησλ  

αζζελψλ  πνπ  κνιχλνληαη  απφ  επηθίλδπλα  πιηθά,  

■  Αλάζεζε  ζην  πξνζσπηθφ  επζπλψλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  κηαο  θαηαζηξνθήο.  

■  Υξεζηκνπνίεζε  κηαο  δνκήο  εληνιήο  ζχκθσλε  κε  απηήλ  πνπ  

ρξεζηκνπνηείηαη  απφ  ηελ  ηνπηθή  θνηλφηεηα  ζηηο  θαηαζηξνθέο.  

■  Δθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ.  

■  Αμηνιφγεζε  ηνπ  ζρεδίνπ  αλά  εμάκελν  ή  εηεζίσο  (JCAHO 2001).  

ε  ζπλζήθεο  πεξηνξηζκέλσλ  πφξσλ ,  ην  ηαηξνλνζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ  ζα  

πξέπεη  λα  παξέρεη  έλα  αποδεκηό  ελάσιζηο  επίπεδο  πεπίθαλτηρ  (acceptable 

minimal level of care) πξνο  ηα  ζχκαηα  ηεο  θαηαζηξνθήο  έσο  φηνπ  βειηησζνχλ  

ηα  κέζα  ή  νη  ζπλζήθεο.  

    Δίλαη  επίζεο  εμίζνπ  ζεκαληηθφ  νη  νξγαληζκνί  πνπ  πεξηιακβάλνληαη  ζηελ  

αληηκεηψπηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  λα  ζπλεξγάδνληαη  ηφζν  πξηλ  (θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ζρεδίαζεο  ησλ  θαηεπζπληήξησλ  νδεγηψλ)  φζν  θαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

εμέιημεο  θάπνηαο  θαηαζηξνθήο.  Καηά  ηνπο  Epley et al.  (2006),  ε  

απνηειεζκαηηθή  θαη  ζπληνληζκέλε  απάληεζε  ζηηο  θαηαζηξνθέο,  εμαξηάηαη  

απφ  ηελ  νξγαλσκέλε  ζπλεξγαζία  θαη  ηελ  επηθνηλσλία  κεηαμχ  ησλ  δηαθφξσλ  

δεκφζησλ  θαη  ηδησηηθψλ  ππεξεζηψλ  θαη  νξγαληζκψλ.  Κάπνηνη  άιινη  κειεηεηέο  

αλαθέξνπλ  φηη,  ηα  λνζειεπηηθά  ηδξχκαηα  πξέπεη  λα  αθνινπζνχλ  

ζπγθεθξηκέλα  θαη  πξνθαζνξηζκέλα  ζπζηήκαηα  δηνίθεζεο  θαη  ειέγρνπ  γηα  ηελ  

ζσζηή  αληηκεηψπηζε  ησλ  πξνθιήζεσλ  πνπ  παξνπζηάδνληαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

ηεο  εμέιημεο  κηαο  θαηαζηξνθήο  (Lee & Low 2006, Redwood-Campbell  & 

Riddez 2006,  Kleine & Nagel 2007).  
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5.7. Παξάγνληεο  πνπ  ζπκβάιινπλ  ζηελ  βέιηηζηε  αληηκεηώπηζε  

θαηαζηξνθώλ  

Βηβιηνγξαθηθέο  αλαθνξέο  επηζεκαίλνπλ  ηελ  ζπνπδαηφηεηα  ηεο  

εθπαίδεπζεο  ηνπ  πγεηνλνκηθνχ  πξνζσπηθνχ  ζηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  ζπκάησλ  

καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  φπσο  θαη  ηελ  αλάγθε  χπαξμεο  ηππνπνηεκέλσλ  

δηαδηθαζηψλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  θαηαζηξνθψλ  (Arbon et al.  2006,  

Considine & Mitchell  2009). Αληίζηνηρα  φπσο  ηνλίδεηαη  ζε  άιιεο  κειέηεο,  ν  

ζρεδηαζκφο  επί  ελδείμεσλ  θαηαζηξνθψλ  (evidence-based disaster planning) 

θαη  ε  εθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  είλαη  αλαγθαία  γηα  λα  βειηηψζνπλ  ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα  φζσλ  παξέρνπλ  ππεξεζίεο  πγείαο  σο  πξνο  ηελ  

αληαπφθξηζε  ηνπο  ζε  θαηαζηξνθέο  (Green et  al . 2003, Markenson et al . 2005, 

Klein et al . 2005, Auf der Heide 2006,  Burstein 2006).  

Δπηπξνζζέησο  γηα  λα  είλαη  επηηπρήο  ε  αληαπφθξηζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  

ζηελ  δηαρείξηζε  ηεο  θξίζεο  πνπ  δεκηνπξγείηαη  απφ  κηα  θαηαζηξνθή,  

απαηηείηαη  θάζε  κέινο  ησλ  νκάδσλ  πνπ  ζπκκεηέρνπλ  ζηελ  αληηκεηψπηζε  ηεο  

θξίζεο  λα  γλσξίδεη  ηη  πξέπεη  λα  θάλεη  θαη  πψο  ζα  πξέπεη  λα  ην  θάλεη.  ε  

κειέηεο  ησλ  Gray (1996) θαη  Levy et al . (2000) πνπ  είραλ  ζθνπφ  λα  

εμεηάζνπλ  θαη  λα  αλαδείμνπλ  ηνλ  ξφιν  ηεο  εθπαίδεπζεο  θαη  πξνεηνηκαζίαο  

ηνπ  εκπιεθφκελνπ  πξνζσπηθνχ  ζηελ  αληηκεηψπηζε  θξίζεσλ,  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ηερληθέο  κάζεζεο  κε  ρξήζε  ηερλνινγίαο  φπσο  

πξνζνκνίσζε  κέζσ  ππνινγηζηή,  επίδεημε  βίληεν,  θαη  ηειεδηάζθεςε.  

Άιιεο  κειέηεο  εμέηαζαλ  θαη  έλαλ  άιιν  παξάγνληα  εθηφο  ηεο  γλψζεο,  ηελ  

εκπεηξία  ηνπ  πξνζσπηθνχ.  χκθσλα  κε  ηηο  κειέηεο  απηέο,  ην  πγεηνλνκηθφ  

πξνζσπηθφ  πνπ  έρεη  ζπκκεηάζρεη  θαηά  ην  παξειζφλ  ζε  θαηαζηάζεηο  

αληηκεηψπηζεο  θαηαζηξνθψλ  θαίλεηαη  λα  είλαη  πην  θαιά  πξνεηνηκαζκέλν  
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θαηά  ηε  δηάξθεηα  ησλ  γεγνλφησλ  (Tur-Kaspa et al. 1999, Roccaforte 2001,  

Alexander et al.  2005).  

Δπηπξνζζέησο  ζε  κειέηε  ηνπο  νη  Beaton & Johnson (2002) φπσο  θαη  νη  

Parrish et al.  (2005),  εμεηάδνληαο  ηε  ζρέζε  ηεο  «γλψζεο» σο  πξνο  ηελ  

«απφδνζε» γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθψλ  θαηέιεμαλ  φηη  απνηειεί  

πξφθιεζε  ε  δηαδηθαζία  κεηαζρεκαηηζκνχ  ηεο  ππάξρνπζαο  γλψζεο  θαη  

εθπαίδεπζεο  ηνπ  πγεηνλνκηθνχ  πξνζσπηθνχ  ζε  θιηληθή  πξάμε  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  αληηκεηψπηζεο  ησλ  θαηαζηξνθψλ.  Τπάξρνπλ  σζηφζν  θαη  

δηαθνξεηηθέο  εθηηκήζεηο,  φπσο  ηνπ  Will iams et al. ,  ν  νπνίνο  ζε  κειέηε  ηνπ  

εθθξάδεη  ηελ  άπνςε  φηη  κανείρ  δεν  είναι  ζε  θέζη  να  ςποζηηπίξει  ή  να  

πποβλέτει  αν  ε  θαιχηεξε  εθπαίδεπζε  θαη  ε  πεξίζζεηα  γλψζε  κπνξνχλ  λα  

απνθέξνπλ  ηελ  επηζπκεηή  απφδνζε  ή  ηελ  βέιηηζηε  απφδνζε  θαηά  ηελ  ψξα  ηνπ  

ζπκβάληνο  (Will iams et  al . 2008).  

Παξά  ηαχηα,  ζπκπεξαζκαηηθά,  είλαη  επηθξαηέζηεξε  ε  θνηλή  πεπνίζεζε  

φηη  ε  εθπαίδεπζε  θαη  ε  εκπεηξία  ηνπ  πξνζσπηθνχ,  ε  εθπφλεζε  θαη  εθαξκνγή  

ζπγθεθξηκέλσλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  θαη  ε  εμάζθεζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  

ζε  απηά  φπσο  θαη  ε  ηήξεζε  ζπγθεθξηκέλσλ  πξσηνθφιισλ  ζηελ  δηαρείξηζε  

αζζελψλ,  είλαη  παξάγνληεο  πνπ  βνεζνχλ  ζηελ  αληηκεηψπηζε  θαη  ηελ  

δηαρείξηζε  ησλ  θξίζεσλ  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  θαηαζηξνθέο.  
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Κεθάιαην  6
ν
 Μηα  πεξίπησζε  εηνηκόηεηαο  θαη  κηα  πεξίπησζε  θξίζεο .  

6.1.  Οη  Οιπκπηαθνί  Αγώλεο  ην   2004 θαη   ηα   επηρεηξεζηαθά  ζρέδηα   

αζθάιεηαο   απηώλ.   

  Οη  Οιπκπηαθνί  Αγψλεο   ήηαλ  ην   θνξπθαίν   αζιεηηθφ  θαη  πνιηηηζηηθφ   

γεγνλφο.   Σνλ   Αχγνπζην  ηνπ   2004  βξίζθνληαλ   ζηελ   Διιάδα,  17.000  

ρηιηάδεο  αζιεηέο  θαη  επίζεκνη  ζπλνδνί,  απφ  202 ζπκκεηέρνπζεο  ρψξεο,   8.000  

κέιε  ηεο   Οιπκπηαθήο  νηθνγέλεηαο ,  3.000  θξηηέο   θαη  δηαηηεηέο,  22.000 

δεκνζηνγξάθνη  θαη  2.000.000 πεξίπνπ  επηζθέπηεο.  Παξάιιεια, εθαηνκκχξηα   

άλζξσπνη   παξαθνινπζνχζαλ   ηνπο   ηειενπηηθνχο   ηνπο  δέθηεο.   Δίλαη   

γεγνλφο   φηη   ε   πξνεηνηκαζία   θαη  ε  δηνξγάλσζε   απηή,  έγηλαλ   ζε   κηα   

πεξίνδν,   πνπ    ε   αζθάιεηα   αλαδεηθλχεηαη   σο   ε   πην   ζεκαληηθή  παξάκεηξνο  

γηα  ηελ  επηηπρή  δηεμαγσγή  ηνπο.    Ζ  αζθάιεηα  ησλ  Οιπκπηαθψλ  Αγψλσλ  είρε   

αλαηεζεί   ζεζκηθά   απφ  ηελ  Πνιηηεία  ζην  Τπνπξγείν  Γεκφζηαο  Σάμεο  θαη  

ζπγθεθξηκέλα  ζηελ   Διιεληθή  Αζηπλνκία,  πνπ  θιήζεθε  λα  δηακνξθψζεη   έλα   

πεξηβάιινλ   απφιπηεο   αζθάιεηαο.   Γηα   ην   ζθνπφ   απηφ,   ε   Διιεληθή    

Αζηπλνκία   ίδξπζε  κηα  εηδηθή  απηνηειή   Τπεξεζία,   πνπ   ππαγφηαλ  απεπζείαο  

ζηνλ   Αξρεγφ  ηεο,  ηε  Γηεχζπλζε  Αζθάιεηαο  Οιπκπηαθψλ  Αγψλσλ  (Γ.Α.Ο.Α).  

            

     Ζ  Γ.Α.Ο.Α.  είρε  σο  απνζηνιή:  

Σνλ  επηηειηθφ   ζρεδηαζκφ   ησλ   κέηξσλ   αζθάιεηαο   θαη   ηάμεο   πνπ  

απαηηήζεθαλ   θαηά   ηε   δηάξθεηα  ηεο   πξνεηνηκαζίαο  θαη  δηεμαγσγήο  ησλ  

Οιπκπηαθψλ  θαη  Παξανιπκπηαθψλ   Αγψλσλ   ηνπ   2004,  θαζψοθαη   ηεο  

Πνιηηηζηηθήο   Οιπκπηάδαο.                                                       

  Σε  κέξηκλα  γηα  ηελ  επηρεηξεζηαθή  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  αζθάιεηαο .  
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Σν  ζπληνληζκφ  φισλ  ησλ  ππεξεζηψλ  θαη  θνξέσλ  πνπ  πξφζθεξαλ  ηηο  ππεξεζίεο   

ηνπο  γηα   ηελ   αζθάιεηα  ησλ  Οιπκπηαθψλ   Αγψλσλ    ηνπ       2004.   

  Ο  ηξφπνο  αληίδξαζεο  19.502 αζηπλνκηθψλ  θαη   10.422  ζηξαηησηηθψλ  

ζε  θάζε   κνξθήο    επίζεζε,  νη   δχν   δψλεο   απνθιεηζκνχ   ηνπ   ελαεξίνπ  ρψξνπ   

ηεο   Αηηηθήο,    ν    ηξφπνο    πξνζηαζίαο    ησλ    VIP,   ηα    κέηξα   πξνζηαζίαο  

ησλ  πνιηηψλ  θαη  ησλ  ηνπξηζηψλ  ζηελ  Αζήλα  θαη  ζηηο  άιιεο νιπκπηαθέο  

πφιεηο,  ε  αληηκεηψπηζε   ζελαξίσλ  αζχκκεηξσλ  απεηιψλ  θαη  ν  ηξφπνο  

ιεηηνπξγίαο  ηνπ    πιεξνθνξηαθνχ   «δηθηχνπ»  ησλ   αξρψλ  αζθαιείαο,  είλαη  ν  

νινθιεξσκέλνο   ζρεδηαζκφο   αζθαιείαο   γηα  ηνπο   Οιπκπηαθνχο   Αγψλεο .  

Οξίδεηαη   νπζηαζηηθά  ε  αζθάιεηα,  θαη  γίλεηαη  παξνπζίαζε   ζηα  ζρέδηα  

αζθαιείαο  γηα  ηνπο  Οιπκπηαθνχο  Αγψλεο,  φπσο  ην  ζρέδην  αεξνπνξηθψλ  

επηρεηξήζεσλ ,  ην  ζρέδην  αζηπλφκεπζεο  Οιπκπηαθνχ  ζαιαζζίνπ  ρψξνπ  θαη  ην  

ζρέδην  αζθαιείαο  ηεο  Οιπκπηαθήο  Λακπαδεδξνκίαο .         

Παξάιιεια  αλαθέξνληαη  εηδηθέο  εληνιέο  πξνο  φιεο  ηηο  αζηπλνκηθέο  δπλάκεηο  

αιιά  θαη  άιιεο  ππεξεζίεο   πνπ   εκπιέθνληαη   ζηελ   αζθάιεηα  ησλ  Αγψλσλ.  

Δπίζεο   δελ   ζα   κπνξνχζε   λα   παξαιεθζεί   ε  εθπφλεζε    εηδηθψλ   κειεηψλ    

απεηιήο    γηα    ζπγθεθξηκέλνπο    μέλνπο  αμησκαηνχρνπο,  ε   ελεξγνπνίεζε   

αζηπλνκηθψλ   ζπλδέζκσλ   πνπ   ζα   έρνπλ    ξφιν   ζπκβνχισλ   αζθαιείαο    ησλ   

αζιεηηθψλ   απνζηνιψλ,   ε  αλάπηπμε    παξαηεξεηψλ   ζε    Εψλεο    Αζθαιείαο   

πξνθαιχςεσλ    ζηα  ζχλνξα  ηεο  ρψξαο,  ε  εγθαηάζηαζε  εηδηθήο  νκάδαο   

θξνπξψλ  γχξσ   απφ  ηα  αεξνδξφκηα  ηεο   ρψξαο  θαη  ε   ιήςε   έθηαθησλ  κέηξσλ  

αζθαιείαο  ζε  φια  ηα  ζεκεία   ηεο   Διιάδαο  φπνπ   γίλνληαη   πνιηηηζηηθέο   

εθδειψζεηο.            
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Αθνινχζσο  παξνπζηάδνληαη  φια  ηα  ζρέδηα.      

 ρέδην-βάζε   γηα   ηελ   αζθάιεηα   ησλ   Οιπκπηαθψλ   Αγψλσλ   είλαη   ην  

ρέδην  «Πνιπδεχθεο»,  πνπ   απνηειεί   ην   Δζληθφ   ζχζηεκα   ρεηξηζκνχ  

θξίζεσλ  Οιπκπηαθήο  αζθάιεηαο,   ζην   νπνίν   πεξηιακβάλνληαη  ηξφπνη  

αληηκεηψπηζεο   πεξίπνπ   200  ζελαξίσλ   ηξνκνθξαηηθψλ   επηζέζεσλ   ή  

εθηάθησλ  πεξηζηαηηθψλ  θαη  θπζηθψλ  θαηαζηξνθψλ.      

           

 Γεχηεξνο  ππιψλαο  «παξνπζηάδεηαη» ην  ζρέδην  επηθνηλσληψλ  θαη  

ζπζηεκάησλ  C4I, ην  νπνίν  ζα  πεξηιακβάλεη  εθηφο  ησλ  άιισλ  θαη  ζχζηεκα  

ππνζηήξημεο  ηεο  δηνίθεζεο  θαη  ιήςεο  απνθάζεσλ.  Πξφθεηηαη  γηα  εηδηθφ  

πξφγξακκα  ζε  ειεθηξνληθνχο    ππνινγηζηέο   πνπ  - φπσο   αλαθέξεηαη   ζαλ   

ζεκαληηθφ  –  «πεξηιακβάλεη   κεγάιν   αξηζκφ    εθαξκνγψλ    πιεξνθνξηθήο   γηα    

ηελ  θαηαρψξηζε    θαη    δηαρείξηζε    ησλ    ζπκβάλησλ,    ηε    δηαρείξηζε  

πιεξνθνξηψλ,  ηε  δηαρείξηζε  ηνπ  αλζξσπίλνπ  δπλακηθνχ  θαη  ησλ  κέζσλ  θηι.  

έηζη  ψζηε  λα  ππάξρεη  κηα  ειεθηξνληθή  ππμίδα» γηα   θάζε   ελέξγεηα  ζε   θάζε  

ζπκβάλ.  Βαζηθφο   παξάγνληαο  ραξαθηεξίδεηαη  ε  δηαρείξηζε   πιεξνθνξηψλ  απφ  

ην  Οιπκπηαθφ   θέληξν   πιεξνθνξηψλ   πνπ   ρξεζηκνπνηεί   εηδηθφ   ζρέδην   

αλαδήηεζεο  Οιπκπηαθψλ   πιεξνθνξηψλ   (ΑΠ).    Όπσο    αλαθέξεηαη,   έρνπλ    

ήδε  ζπληαρζεί  «εθζέζεηο  αλάιπζεο  πιεξνθνξηψλ  θαη  εθηίκεζεο   απεηιήο  

αμησκαηνχρσλ»,  φπσο  θαη   αληίζηνηρε   γηα   ηελ   Οιπκπηαθή   επηηξνπή.  

χκθσλα  κε  πιεξνθνξίεο,  ζηε  ζέζε  πςεινχ  θηλδχλνπ  είραλ  ηνπνζεηεζεί  φινη  

νη  μέλνη  επίζεκνη  απφ  ηηο  ΖΠΑ,   ηε   M. Βξεηαλία   θαη  ην   Ηζξαήι.  Αθφκε  

αλαθέξεηαη  φηη   εθδίδνληαλ   εκεξεζίσο   δχν   «αλαθνξέο   θαηάζηαζεο   θαη   

εθηίκεζεο  απεηιήο»,   ζηηο   8  ην   πξσί   θαη   ζηηο   7  ην  απφγεπκα,  ελψ  ζε  

έθηαθηε  πεξίπησζε    ζα   εθδίδνληαλ   «εθηαθηεο    αλαθνξέο    θαηάζηαζεο».  

Αθνινχζσο  ζηελ  δηαρείξηζε  ηεο  ΔΛ.Α.  παξνπζηάδνληαη  ηα   εηδηθά  ζρέδηα  
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δξάζεσλ.  Πξφθεηηαη  γηα  ηα:            

  ρέδην   Αζθαιείαο   Οιπκπηαθήο   Οηθνγέλεηαο   θαη   Δπηζήκσλ .  

Πεξηιακβάλεη  εμεηδηθεπκέλν  πξφγξακκα  αζθαιείαο  γηα  6.000 ζπλνιηθά  κέιε   

ηεο    ΓΟΔ    θαη    VIPs,   απφ   ηνπο   νπνίνπο    εθαηνληάδεο   κέιε  θπβεξλήζεσλ  

απφ  200 ρψξεο.  Οη  ππεχζπλνη  θχιαμεο  ησλ  επηζήκσλ  ζα  πξνρσξνχλ   ζε   

ζπλερείο    ζαξψζεηο    ρψξσλ   γηα   εληνπηζκφ   ππφπησλ  απηνθηλήησλ  (πηζαλφλ   

παγηδεπκέλσλ   κε   εθξεθηηθά),   ζα   επνπηεχνπλ  ζε  αθαξηαίεο  αληηδξάζεηο  ζε  

πεξίπησζε  ηξνκνθξαηηθήο  επίζεζεο.  Όπσο  επηζεκαίλεηαη,  «βαζηθφο  ξφινο  

δίλεηαη  ζε  32 αζηπλνκηθνχο  ζπλδέζκνπο  ηνπ    γξαθείνπ   πξνζηαζίαο    

αζιεηηθψλ    απνζηνιψλ    ηα    νπνία    ζα  παξέρνπλ  εμεηδηθεπκέλε  ππνζηήξημε  

θαη   ζπκβνπιέο  24 ψξεο   ην  24σξν  ζηνπο  αξρεγνχο  ησλ  εζληθψλ  νιπκπηαθψλ  

αζιεηηθψλ  απνζηνιψλ  ή   ζηα  εμνπζηνδνηεκέλα  απφ  απηνχο  πξφζσπα,  

ζχκθσλα  κε  ηηο  αλάγθεο  θαη  ηα  εηδηθφηεξα   ζέκαηα   πνπ  έρνπλ  ζρέζε   κε   ηελ  

πξνζηαζία  ηνπο».  Αθφκε  δεκηνπξγείηαη    θέληξν    επηρεηξήζεσλ    πξνζηαζίαο    

νιπκπηαθήο  νηθνγέλεηαο   θαη  επηζήκσλ,  πνπ  ζα  ζηεγάδεηαη  ζην  θηίξην  ηεο   

ΔΛ.Α.  ζηε  ιεσθφξν  Αιεμάλδξαο.           

            

  ρέδην  Αζθαιείαο  Αζηηθήο   Πεξηνρήο.   H  αζθάιεηα   ησλ   αζηηθψλ  

πεξηνρψλ   ζηελ  Αηηηθή  ρσξίδεηαη  ζε   έμη  επηρεηξεζηαθνχο  ηνκείο  - έλαο  απφ   

απηνχο   είλαη   ην   αεξνδξφκην   «Διεπζέξηνο   Βεληδέινο»  θαη   νη  ππφινηπνη   

αληίζηνηρνη    απηψλ   ησλ    αζηπλνκηθψλ   δηεπζχλζεσλ,   ελψ  έρνπλ  εληαρζεί  

ελλέα  δηαθνξεηηθά  «ππνπξνγξάκκαηα»  αζθαιείαο.  Απηά  αθνξνχλ    ηελ    

αζθάιεηα    νιπκπηαθψλ    δηαδξνκψλ,    δεκνζίσλ  ζπγθνηλσληψλ,  

πεξηβάιινπζαο   πεξηνρήο   νιπκπηαθψλ   εγθαηαζηάζεσλ,  επξχηεξεο  αζηηθήο  

πεξηνρήο,  νιπκπηαθψλ  ζπλεδξίσλ  θαη   πνιηηηζηηθψλ  εθδειψζεσλ,    κεηαθνξάο    

δεηγκάησλ    ληφπηλγθ,    δηαρείξηζεο  ζπλαζξνίζεσλ,    δηαρείξηζεο   πνηληθψλ    
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ππνζέζεσλ    θαη    δσηηθψλ  εγθαηαζηάζεσλ.  Αθφκε  πάλσ  απφ  ηελ  Αζήλα  ζα  

πεηνχλ  10 ειηθφπηεξα,  πέληε   ηεο   ΔΛ.Α.  θαη   πέληε   ζηξαηησηηθά.    

            

   ρέδην  Αζηπλφκεπζεο  Υεξζαίσλ  πλφξσλ .  Έλα   απφ   ηα  πην  δσηηθά  

δεηήκαηα  γηα  ηελ  απνθπγή  εηζβνιήο   ιαζξνκεηαλαζηψλ  –  θαη   αλάκεζα  ζε   

απηνχο   ππφπησλ  αηφκσλ  - ζηε  δηάξθεηα  ησλ   Οιπκπηαθψλ  Αγψλσλ.  Όπσο   

επηζεκαίλεηαη,   ηα   κέηξα    αζθαιείαο    πνπ    έρνπλ    ζρεδηαζηεί  

πεξηιακβάλνπλ   ηελ    πξαγκαηνπνίεζε    πεξηπφισλ   θαη   ηελ   αλάπηπμε  

παξαηεξεηψλ    ζηηο    δψλεο    αζθαιείαο    πξνθαιχςεσο    θαη    ζηηο  

επηηεξνχκελεο   δψλεο   θαη   ηνλ   έιεγρν  - επηηήξεζε   ησλ   ζπλφξσλ    κε  

ελαέξηα  κέζα  ησλ  Δλφπισλ  Γπλάκεσλ.          

            

  ρέδην   Αληηκεηψπηζεο   Βηνρεκηθψλ   Απεηιψλ.  Σν    εηδηθφ    ζρέδην  γηα    

ηελ   αληηκεηψπηζε    επηζέζεσλ    κε    βηνινγηθά    ή    ρεκηθά    φπια  πνπ   

κπνξεί   λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  κέζα  ζηηο  νιπκπηαθέο  εγθαηαζηάζεηο  ή   ελαληίνλ  

ηνπ   πιήζνπο   ζε   δηάθνξα   άιια   ζεκεία   ηεο   πφιεο.   ηα  βηνινγηθά   

πεξηιακβάλεηαη   εθηφο    ησλ   άιισλ   ε   ρξήζε   νπζηψλ   πνπ  πξνθαινχλ   

επηδεκίεο,   φπσο    ηνπ   ηχθνπ,    ηεο   παλψιεο   θ.ά.   Αθφκε  ζηα    ρεκηθά   φπια    

πεξηιακβάλνληαη    θαπζηηθέο,    θιπθηαηλνγφλεο,   λεπξνηνμηθέο   θαη   άιιεο  

νπζίεο.  ηνλ  ρψξν   φπνπ    ζα   ζεκεησζεί   κηαελδερφκελε  βηνρεκηθή  επίζεζε   

πξνβιέπεηαη   λα   δεκηνπξγεζνχλ   ηξεηο  δψλεο   απνθιεηζκνχ.      

            

  ρέδην  Αεξνπνξηθψλ  Δπηρεηξήζεσλ.  Ο  ελαέξηνο  ρψξνο  θάζε  

νιπκπηαθήο  πφιεο  - φπσο  δηεπθξηλίδεηαη  απνηειείηαη  απφ  δχν  δψλεο  

αζθαιείαο.  ηελ  A' Εψλε  ζα  απαγνξεχεηαη  ε  πηήζε  ησλ  ελαεξίσλ  κέζσλ  πνπ  

δελ  εκπιέθνληαη  ζηελ  αζθάιεηα  ησλ  αγψλσλ  ή  δελ  έρνπλ  εμαζθαιίζεη  εηδηθή  
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έγθξηζε.  ηε  B' δψλε  (επάλσ  απφ  ηηο  εγθαηαζηάζεηο)  ζα  απαγνξεχεηαη  ε  

πηήζε  θάζε  κέζνπ  (αθφκε  θαη  ηεο  αζθαιείαο)  πιελ  αεξνδηαθνκηδήο,  γηα  ηελ  

νπνία  ζα  απαηηείηαη  εηδηθή  εμνπζηνδφηεζε.        

            

   ρέδην   Αζηπλφκεπζεο   Οιπκπηαθνχ   Θαιαζζίνπ   Υψξνπ .   Σν    ζρέδην    

απηφ    νξίδεη    ηε    δεκηνπξγία    δχν    δσλψλ    αζθαιείαο   γχξσ  απφ   ηνλ   

ζαιάζζην  ρψξν   πνπ   πεξηβάιιεη   νξηζκέλεο  παξαιηαθέο  νιπκπηαθέο   

εγθαηαζηάζεηο.   Τπάξρεη    πιήξεο    ζρέδην    θχιαμεο   ηνπ  γχξσ  ζαιάζζηνπ   

ρψξνπ   κε   θαηαγξαθή   ησλ   ζηηγκάησλ,   ηεο  θίλεζεο  ησλ   ζθαθψλ   ηνπ   

Ληκεληθνχ   θηι.   Αθφκε   ζηε   ζάιαζζα   νξίδεηα  «Εψλε  Καηαζηνιήο»  φπνπ   

ζα   πξαγκαηνπνηνχληαη   νη   επηρεηξήζεηο  γηα  ηελ   εμνπδεηέξσζε   ησλ   

επίδνμσλ   ηξνκνθξαηψλ.    Σέινο,  ζηε   ρξνληθή  πεξίνδν  ησλ  Οιπκπηαθψλ  

αγψλσλ  απαηηείηαη  ε   εππξεπή   εκθάληζε  ησλ   αζηπλνκηθψλ,   ελψ   

απαγνξεχεηαη   ζηνπο   αζηπλνκηθνχο   λα   θηλνχληαη  κε   ηα   ηδησηηθά   

απηνθίλεηά   ηνπο   ζηηο   Εψλεο   Διέγρνπ   γχξσ  απφ  ηηο  νιπκπηαθέο   

εγθαηαζηάζεηο  ή   ζηηο   νιπκπηαθέο   ισξίδεο.( Ζ   εθεκεξίδα  «Σν  Βήκα».2004 ).
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 6.2 Σν δπζηύρεκα ζηνλ πνηακό Λνύζην (Μάηνο 2007) θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

πξνθιεζείζαο από απηό θξίζεο         

            

 Ζ εμέιημε ηεο δσήο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο, έρεη κεηαβάιεη δξαζηηθά ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη ν ζηφρνο 

γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ζεκεξηλνί άλζξσπνη θαηαθεχγνπλ ζηα 

απνθαινχκελα  extreme sports,  πξνθεηκέλνπ  λα  νδεγεζνχλ,  απφ  ηε  ξνπηίλα  

ηεοθαζεκεξηλφηεηαο,  ζηελ  έθθξηζε  αδξελαιίλεο,  ζηελ  πεξηπέηεηα,  ζηελ  

αλαδήηεζε  ηεο  επηθηλδπλφηεηαο  (ξίζθνπ)  θαη  ζηε  ζπλεηδεηνπνίεζε  ηνπ  

θπξίαξρνπ  ξφινπ  ηνπ  παηρληδηνχ,  φπνπ  ν  ίδηνο  ν  αζιεηήο  θξαηάεη  ηε  δσή  ηνπ  

ζηα  ρέξηα  ηνπ.  Έλα  κηθξφο,  έζησ,  ιαλζαζκέλνο  ππνινγηζκφο  θαη,  θπξίσο,  ε  

«άγλνηα  θηλδχλνπ» πνπ  επηδεηθλχνπλ  ζπρλά-ππθλά  νη  αζιεηέο  ηνπ  είδνπο,  

κπνξνχλ  λα  κεηαηξέςνπλ  κηαλ  εθδξνκή  ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ  ζηελ  άγξηα  

θχζε  ζε  πξαγκαηηθή  ηξαγσδία,  κε  ηα  γέιηα  θαη  ηε  ραξά  λα  κεηαηξέπνληαη,  

εληφο  δεπηεξνιέπησλ,  ζε  θιάκαηα  θαη  ζξήλνπο.  Καη  πξαγκαηηθά:  πφζα  

ζηηγκηαία  ζθάικαηα  ή  αηπρήκαηα  έγηλαλ  ε  αθνξκή  γηα  ζνβαξνχο  

ηξαπκαηηζκνχο,  θαηαζηξνθέο  πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ  θαη  απψιεηεο  

αλζξψπηλσλ  δσψλ,  επηθέξνληαο  ηαπηφρξνλα  ηεξάζηην  νηθνγελεηαθφ  ή  

θνηλσληθφ  θφζηνο…          

  Μηα  ζεηξά  απφ  ζνβαξά  δπζηπρήκαηα  πνπ  ζπλέβεζαλ  ηα  ηειεπηαία  

ρξφληα,   ζε  εζληθφ  θαη  ζε  δηεζλέο  επίπεδν,  θαηέδεημαλ,  κε  ηνλ  πιένλ  

δξακαηηθφ  ηξφπν,  ηελ  επηηαθηηθή  αλάγθε  γηα  πιήξε  γλψζε,  ελδειερή  αλάιπζε  

θαη  κεζνδηθή  επεμεξγαζία  ζπζηεκάησλ  θαη  δηαδηθαζηψλ  πνπ  λα  

αληηκεησπίδνπλ  επαξθψο  ηηο  ζπλέπεηεο  ηέηνησλ  ζπκβάλησλ.  Όια  απηά  

ζηνρεχνπλ  ζηελ  ειαρηζηνπνίεζε  ηνπ  θηλδχλνπ,  αθελφο  κελ  κέζσ  ηεο  



 

106 
 

πξφιεςεο  ησλ  ζπλαθψλ  πεξηζηαηηθψλ,  αθεηέξνπ  δε  κέζα  απφ  ηελ  έγθαηξε  θαη  

απνηειεζκαηηθή  αληηκεηψπηζε  ησλ  επηπηψζεσλ,  ζε  φιεο  ηηο  θάζεηο  εθδήισζεο   

ελφο  αηπρήκαηνο.  Ζ  έγθαηξε  θαη  νξγαλσκέλε  αληίδξαζε  ηνπ  θξαηηθνχ  

κεραληζκνχ  πξνο  απηήλ  ηελ  θαηεχζπλζε  απνηειεί  κηαλ  εθ  ησλ  νπθ  άλεπ  

ζπληζηψζα  σο  πξνο  ηε  ιχζε  ηνπ  πξνβιήκαηνο.  Λαλζαζκέλνη  ρεηξηζκνί,  σο  

πξνο  ηε  ζπλεξγαζία  θαη  ηνλ  ζπληνληζκφ  ελεξγεηψλ  ησλ  εκπιεθφκελσλ  

ππεξεζηψλ,  θνξέσλ  θαη  νξγαλψζεσλ,  κπνξνχλ  λα  ζεκάλνπλ  λέα  πξνβιήκαηα  

κε  ζεκαληηθφ  θφζηνο  γη’  απηνχο  πνπ  θαινχληαη  λα  δηαρεηξηζηνχλ  ηελ  θξίζε.  

Σν  ηειεπηαίν  ζα  κπνξνχζε  θάιιηζηα  λα  ην  επηθαιεζηεί  θαλείο  ζε  κηα  ζεηξά  

απφ  ηξαγηθά  ζπκβάληα  ησλ  ηειεπηαίσλ  ρξφλσλ  –  φπσο  ηηο  εθηεηακέλεο  

ππξθαγηέο  ζηελ  Πεινπφλλεζν  θαη  ηελ  πηψζε  ηνπ  αεξνζθάθνπο  ηεο  θππξηαθήο  

εηαηξείαο  Helios.Σελ  δε  αλάγθε  γηα  επηηπρεκέλν  ζπληνληζκφ  φισλ  ησλ  

εκπιεθφκελσλθνξέσλ,  εηδηθά  κεηά  ην  δπζηχρεκα  ζηνλ  πνηακφ  Λνχζην,  

είρεαπεξίθξαζηα  ηνλίζεη  ν  ηφηε  ππνπξγφο  Γεκνζίαο  Σάμεσο,  ζε  

ζρεηηθήεξψηεζε  δεκνζηνγξάθνπ:  «Πξνθχπηεη  αδήξηηε  ε  αλάγθε  

λαζπληνλίζνπκε  ηηο  ελέξγεηέο  καο  δη-ππνπξγηθά  θαη  ζε  επίπεδν  κεγάισλθαη  

ζνβαξψλ  νπζηαζηηθψλ  ζπλεξγαζηψλ,  έηζη  ψζηε  λα  απνθεχγνληαη  

ηααηπρήκαηα,  λα  έρνπκε  ιάβεη  φιεο  ηηο  πξφλνηεο  θαη  φια  ηα  πξνιεπηηθάκέηξα,  

ρσξίο  λα  θαηαζηξέθεηαη  κηα  πνιχ  σξαία  δηάζηαζε  ηνπηνπξηζκνχ  πνπ  είλαη  ν  

ελαιιαθηηθφο  ηνπξηζκφο.  Ο  ελαιιαθηηθφοηνπξηζκφο  ζπλδέεη  ηνπο  αλζξψπνπο  

κε  ηε  θχζε,  ηνπο  θάλεη  λααγαπήζνπλ  ηε  θχζε,  λα  ηε  γλσξίζνπλ  θαη  λα  ηελ  

αγαπήζνπλ  θαηπξνπαληφο  ηνπο  λένπο  αλζξψπνπο,  αιιά  απηά  φια  ππφ  ηνλ  φξν  

θαη  ηελαπαξάβαηε  πξνυπφζεζε  φηη  δελ  ζα  έρνπκε  αηπρήκαηα.  Γειαδή  

ζαιακβάλνπκε  φια  ηα  κέηξα  θαη  φιεο  ηηο  πξφλνηεο  ψζηε  ε  επίζθεςε  ζηε  θχζε,  

ζην  δξπκφ,  ζην  βνπλφ,  ζην  πνηάκη  λα  είλαη  ρσξίο  αηπρήκαηα.Απηή  είλαη  θαη  

επρή  θαη  δηνηθεηηθή  πεξηγξαθή.»(www.ypes-dt.gr.).     

http://www.ypes-dt.gr/
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 Ζ  παξνχζα  εξγαζία  είλαη  πξνζαλαηνιηζκέλε,  φπσο  αλαθέξεηαη  θαη  ζηνλ  

ηίηιν  ηεο,  ζηελ  θαηαγξαθή  ησλ  ελεξγεηψλ  πνπ  πξνβιέπνληαη  γηα  ηελαπνηξνπή  

θαη  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  καδηθψλ  αζιεηηθψλ  αηπρεκάησλζηελ  Διιάδα  –πην  

ζπγθεθξηκέλα  ζηα  αηπρήκαηα  πνπ  πξνθαινχληαη  απφηελ  ελαζρφιεζε  κε  ηα  

extreme sports– ,  κέζα  απφ  κηαλ  εθηελή  αλαθνξάζην  πξναλαθεξζέλ  δπζηχρεκα  

ζηνλ  πνηακφ  Λνχζην,  ην  νπνίν  ζπλέβε  ζεκηαλ  νκάδα  εθδξνκέσλ  πνπ  

εθηεινχζαλ  ηερληθή  trekking river,  ηνλΜάην  ηνπ  2007. Δπηρεηξεί,  κάιηζηα,  λα  

πξνζεγγίζεη  φζα  ζπλαθήηζρχνπλ  ζην  γεληθφηεξν  ειιεληθφ  παξάδεηγκα,  ζε  

ζπζρεηηζκφ  κε  κηαλ  αληίζηνηρε  πεξηπησζε  ζηελ  αιινδαπή,  θαη  λα  θαηαγξάςεη  

ηελ  αληίδξαζε  φισλ  φζνη  έδξαζαλ  ζην  πεδίν.  Δπηπξνζζέησο,  ζα  επηρεηξήζεη  

λα  αλαδείμεη  ηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  ππφ  ηελ  πίεζε  ελφο  

ηέηνηνπ  ζπκβάληνο,  έρνληαο  νξηνζεηήζεη  ελέξγεηεο,  δηαδηθαζίεο,  ζέζεηο,  

θαζψο  θαη  ην  λνκηθφ  πιαίζην  πνπ  ν  ίδηνο  ν  θξαηηθφο  κεραληζκφο  θαη  ηα  

ζηειέρε  ηνπ  έρνπλ  εθπνλήζεη  θαη  ζρεδηάζεη,  βάζεη  πξνδηαγξαθψλ  θαη  

εκπεηξηψλ.  Σέινο,  ιφγσ  ηεο  πνιππινθφηεηαο  ηνπ  ζέκαηνο,  ζα  απνπεηξαζεί  λα  

απνζαθελίζεη  ηελ  εκπινθή  ησλ  δηαθφξσλ  δηαρεηξηζηψλ  θξίζεο  θαη  λα  δψζεη  

ην  πεξίγξακκα  ησλ  αξκνδηνηήησλ  θαη  ηεο  δηθαηνδνζίαο  ηνπο  ζε  έλα  ηέηνην  

πεξηζηαηηθφ.           

            

 ηφρνο,  επνκέλσο,  ηεο  εξγαζίαο  απηήο  είλαη  λα  απνηππψζεη  ην  ζχζηεκα  

αληηκεηψπηζεο  αιιά  θαη  δηαρείξηζεο  θξίζεο  ελφο  ηέηνηνπ  γεγνλφηνο.  Να  ζέζεη,  

κε  άιια  ιφγηα,  ππφ  ην  πξίζκα  κηαο  ζεσξεηηθήο  βάζεο  ηελ  πξαθηηθή,  ηηο  

ελέξγεηεο,  ηηο  δηαδηθαζίεο  θαη  ηελ  αληίδξαζε  ησλ  δξψλησλ  θαη  λα  εμεηάζεη  

ηελ  πξνεηνηκαζία,  ηελ  εθαξκνγή  θαη  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ  

ζρεδηαζκνχ.  Δμάιινπ,  είλαη  πξνθαλέο  φηη  κεηά  ηελ  εθδήισζε  ελφο  καδηθνχ  
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αζιεηηθνχ   δπζηπρήκαηνο,  δηαηαξάζζεηαη  ν  θνηλσληθφο  ηζηφο  ζε  νηθνλνκηθφ,  

πνιηηηθφ,  θνηλσληθφ  θαη  ςπρνινγηθφ  επίπεδν,  κεζνπξφζεζκα  θαη  

καθξνπξφζεζκα.  ηελ  θαηαγξαθή  ησλ  επηπηψζεσλ  απηψλ   επηρεηξείηαη  κηα  

ζθαηξηθή  πξνζέγγηζε,  δίλνληαο  φκσο  ηδηαίηεξε  βαξχηεηα  ζηελ  ςπρνινγηθή  

θαηάζηαζε  ησλ  πιεγέλησλ  θαη  φζσλ  ελεπιάθεζαλ   ζην   πεδίν.    

            

 Ζ  πξνζέγγηζε  ελφο  ηέηνηνπ  ζέκαηνο  παξνπζηάδεη  εγγελείο  δπζθνιίεο  σο  

πξνο  ηελ  επηινγή  ηεο  κεζνδνινγίαο.  ηε  ζπγθεθξηκέλε  κειέηε  πεξίπησζεο  

αθνινπζήζεθε  ε  γλσζηή  απφ  ηελ  αξραηφηεηα  «επαγσγηθή   κέζνδνο» 

(inductive method),  ε  νπνία  εθαξκφδεηαη,  σο  επί  ην  πιείζηνλ,  ζηηο  θπζηθέο  

επηζηήκεο  (πξσηίζησο  ζηελ  θαηαγξαθή  θαηλνκέλσλ)·  σο  γλσζηφλ,  ζχκθσλα  

κε  ηελ  ελ  ιφγσ  κεζνδνινγηθή  πξνζέγγηζε,  ε  παξαηήξεζε  μεθηλά  απφ  ην  

κεξηθφ  (γεγνλφο,  δξψληα  πξφζσπα,  ελέξγεηεο,  δηαδηθαζίεο,  απψιεηεο)  θαη  

άγεηαη  ζην  γεληθφ  (αληηκεηψπηζε  ηνπ  αηπρήκαηνο),  εμάγνληαο  επξχηεξα  

ζπκπεξάζκαηα  κέζσ  ησλ  επηκέξνπο  επηζεκάλζεσλ.  Με  βάζε  ηε  κειέηε  ηνπ  

επηκέξνπο  παξαδείγκαηνο,  δειαδή,  θαηαιήγνπκε  ζε  γεληθφηεξα  πνξίζκαηα,  

εμεηάδνληαο  παξάιιεια  ηνλ  ηξφπν  αληίδξαζεο  ηνπ  κεραληζκνχ  αληαπφθξηζεο  

(εδψ  ηνπ  θξάηνπο),  κε  απψηεξν  ζηφρν  λα  δηαθξίλνπκε  πψο  ζα  πξέπεη  λα  

δηακνξθσζεί  ε  αληίδξαζε  ηνπ  ίδηνπ  κεραληζκνχ,  φηαλ  αληηκεησπίζεη  

παξφκνην  ζπκβάλ  ζην  κέιινλ.  

 Αξρηθά  κειεηήζεθαλ  θαη  θαηαγξάθεθαλ  ηα  ζηνηρεία  εθείλα  πνπ  

θαζνξίδνπλ  ην  ζπλαθέο  ζεζκηθφ  πιαίζην  (Νφκνη,  Πξνεδξηθά  Γηαηάγκαηα,  

Δγθχθιηνη  θ.ά.)  θαη  απνηππψλνπλ  ηε  λνκηθή  βάζε  σο  πξνο  ηελ  αληηκεηψπηζε  

ηέηνησλ  ζπκβάλησλ,  ζηελ  ειιεληθή  επηθξάηεηα.  Δπίζεο,  αλαδεηήζεθε  θαη  

κειεηήζεθε  παξφκνην  ζπκβάλ  πνπ  εθηπιίρζεθε  ζε  έδαθνο  άιιεο  ρψξαο.  
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Σαπηφρξνλα,  αλαθέξνληαη,  ζχκθσλα  κε  ην  νηθείν  ζεζκηθφ  πιαίζην,  νη  

εκπιεθφκελνη  θαη  νη  ελέξγεηέο  ηνπο.  

Γηα  ηελ  εκπεηξηθή  ηεθκεξίσζε  ησλ  αλαθεξνκέλσλ  δηεξγαζηψλ,  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  επηζθέςεηο  ζηα  εμήο  θέληξα  επηρεηξήζεσλ:  Γεληθή  

Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο,  Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζία  Σξίπνιεο  θαη  

Μεγαιφπνιεο,  Δζληθφ  Κέληξν  Άκεζεο  Βνήζεηαο,  Αζηπλνκηθά  Σκήκαηα  

Σξίπνιεο  θαη  Μεγαιφπνιεο,  Διιεληθφ  Δξπζξφ  ηαπξφ,  Οκάδα  Γηάζσζεο  

Σξίπνιεο,  Ννκαξρηαθή  Απηνδηνίθεζε  Αξθαδίαο  θαη  Γεληθφ  Ννζνθνκείν  

Σξίπνιεο,  φπνπ  ιάβακε  ελεκέξσζε  γηα  ηε  ιεηηνπξγία  ηνπο  θαη  αληιήζακε  

ρξήζηκεο  πιεξνθνξίεο  γηα  ηηο  αθνινπζεζείζεο  δηαδηθαζίεο  ζην  πεξηζηαηηθφ  

πνπ  καο  απαζρνιεί.  

Απφ  ηε  ζχλζεζε  θαη  ηε  ζπγθξηηηθή  εμέηαζε  ησλ  δεδνκέλσλ,  πξνέθπςαλ  

ελδηαθέξνληα  πνξίζκαηα  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηε  βειηίσζε  ηνπ  ζπλαθνχο  

ζπζηήκαηνο,  αθνχ,  φπσο  ζα  θαλεί,  νη  δηαδηθαζηηθέο  δπζθνιίεο  πνπ  

αληηκεηψπηζαλ  νη  εκπιεθφκελνη  ζην  πεδίν  ηνπ  ζπκβάληνο,  θαηαδεηθλχνπλ  ηελ  

αιιεινεπηθάιπςε  αξκνδηνηήησλ  δηαθνξεηηθψλ  θνξέσλ  θαη  ηελ  αλαγθαηφηεηα  

γηα  νξζνινγηθφηεξε  αληηκεηψπηζε  ηεο  πξαγκαηηθφηεηαο  θαη  ηεο  θαηαλνκήο  

ησλ  δηαδηθαζηψλ.  

Σέινο,  θάπνηνη  «πεξηνξηζκνί» πνπ  πξνέθπςαλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

εθπφλεζεο    ηεο  εξγαζίαο,  ζρεηίδνληαη  κε  ηε  δηαβάζκηζε  κέξνπο  ηνπ  

εξεπλεηηθνχ  πιεξνθνξηαθνχ  πιηθνχ  ηεθκεξίσζεο  σο  εκπηζηεπηηθνχ  θαη  

απφξξεηνπ,  κε  απνηέιεζκα  ε  αλαθνξά  ζε  ζεζκηθά  θείκελα  θαη  θαλνληζκνχο  

λα  απαηηεί  ηδηαίηεξε  επεμεξγαζία,  ψζηε  λα  θαηαζηεί  δπλαηφλ  λα  απνδνζεί  ε  

νπζία  θαη  ην  λφεκα  ηνπ  ζπλαθνχο  πιηθνχ.  

Ωο  πξνο  ηα  πξνθχςαληα  ζέκαηα  δενληνινγίαο,  γηα  ηελ  εθπφλεζε  ηεο  

κειέηεο  ελεκεξψζεθαλ  πξνθνξηθά  νη  δηεπζπληέο  θαη  νη  πξντζηάκελνη  ησλ  
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ηκεκάησλ  ησλ  Τπεξεζηψλ  θαη  ησλ  Φνξέσλ  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ζηελ  

παξνχζα  εξγαζία.  Δπίζεο,  ελεκεξψζεθαλ  φινη  νη  ζπκκεηέρνληεο  ζηε  

δηελέξγεηα  ηεο  έξεπλαο,  σο  πξνο  ηνλ  ζθνπφ  ηεο,  θαζψο  θαη  φηη  ε  ζπκκεηνρή  

ηνπο  ζε  απηήλ  ζα  ήηαλ  εζεινληηθή,  αλψλπκε  θαη  απφξξεηε,  ελψ,  ζε  

νπνηαδήπνηε  θάζε  επηζπκνχζαλ,  ζα  κπνξνχζαλ  λα  αξλεζνχλ  λα  ζπλερίζνπλ  

λα  ζπκκεηέρνπλ.  

Ωο  γλσζηφλ,  «ν  Λνχζηνο  είλαη  έλαο  παξαπφηακνο  ηνπ  Αιθεηνχ  πνηακνχ,  

κήθνπο  είθνζη  ηξηψλ  (23) ρηιηνκέηξσλ,  πνπ  πεγάδεη  απφ  ην  νξνπέδην  ηεο  

Καξθαινχο  θαη  εθβάιιεη  ζηελ  πεξηνρή  ηεο  Καξχηαηλαο.  χκθσλα  κε  ηελ  

παξάδνζε,  ζ’  απηφλ  ―ινχζηεθε‖  ν  Γίαο  απφ  ηηο  λχκθεο,  φηαλ  γελλήζεθε.  Μεηά  

ηελ  πεξηνρή  ηεο  Αξραίαο   Γφξηπλνο  νλνκάδεηαη  Γνξηχληνο,  παίξλνληαο  ην  

φλνκά  ηνπ  απφ  απηήλ.  Σα  λεξά  ηνπ  δηαηεξνχλ  ηελ  ίδηα  ζεξκνθξαζία  ρεηκψλα-

θαινθαίξη.  ηνλ  Λνχζην  δηνξγαλψλνληαη  θαη  πξαγκαηνπνηνχληαη,  κεηά  ηελ  

πεξηνρή  ηεο  Αξραίαο  Γφξηπλνο  θνληά  ζην  γεθχξη  ηνπ  Αηζηρψινπ,  δηάθνξα  

ζπνξ  φπσο  rafting, kayak, trekking canyoning, θιπ.  Ζ  παξφρζηα  πεξηνρή  ηνπ  

Λνχζηνπ  ζην  κεγαιχηεξν  ηκήκα  ηνπ  είλαη  απφθξεκλε,  ελψ  πςψλνληαη  

θνθηεξνί  βξάρνη  θάλνληαο  αδχλαην  ην  πέξαζκα  κέζα  απφ  απηνχο.  Έηζη  

δεκηνπξγήζεθε  ην  ηδηαίηεξνπ  θπζηθνχ  θάιινπο  θαξάγγη  ηνπ.  Απφ  ην  έηνο  

1997 έρεη  ραξαθηεξηζηεί  ―σο  πεξηνρή  εληαίνπ  αξραηνινγηθνχ  ρψξνπ‖  θαη  

πξνζηαηεχεηαη  απφ  ην  Τπνπξγείν  Πνιηηηζκνχ.  Έρεη  πινχζηα  ρισξίδα  θαη  

παλίδα  πνπ  ζπλππάξρνπλ  αξκνληθά.  ην  θαξάγγη  αλαπηχρζεθε  ε  κνλαζηηθή  

δσή.  Πνιινί  παξάγνληεο  ζπλέβαιαλ  ζ’  απηφ,  φπσο  ε  γαιήλε,  ε  εζπρία  θαη  ην  

ζξεζθεπηηθφ  ζπλαίζζεκα  ησλ  αλζξψπσλ.  Γεκηνπξγήζεθαλ  αζθεηήξηα,  

κνλαζηήξηα,  εθθιεζίεο  θαη  παξεθθιήζηα  (Μνλή  Φηινζφθνπ ,  Μνλή  Αηκπαιψλ  

θ.ά.).  Δπεηδή  θαηά  κήθνο  ηνπ  θαξαγγηνχ  ππάξρνπλ  πνιιέο  πεγέο  - θεθαιάξηα ,  

κε  άθζνλα  λεξά,  αλαπηχρζεθε  έλα  είδνο  βηνηερλίαο  πνπ  ζηεξίρηεθε  ζηελ  

http://www.inarcadia.gr/dd/dimitsana/palaiochori/imgpalioch/palioch1-750.htm
http://www.inarcadia.gr/culture/ekkl/mon/filosofou.htm
http://www.inarcadia.gr/culture/ekkl/mon/aimialon.htm
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πδξνθίλεζε.  Λεηηνχξγεζαλ  κχινη  γηα  ην  άιεζκα  ησλ  δεκεηξηαθψλ,  κχινη  πνπ  

ιεηηνπξγνχζαλ  ζαλ  βπξζνδεςεία  γηα  ηελ  θαηεξγαζία  δεξκάησλ,  κχινη  γηα  ηελ  

ππξίηηδα  (νη  γλσζηνί  κπαξνπηφκπινη),  λεξνηξηβέο  γηα  ηελ  επεμεξγαζία  

ξνχρσλ,  λεξνπξίνλα  γηα  ηελ  θνπή  ή  ην   ―ζθίζηκν‖  θνξκψλ  δέληξσλ  θιπ.  ηνλ  

ίδην  ρψξν   ιεηηνχξγεζαλ  αζβεζηνθάκηλα,  εξγαζηήξηα  θαηαζθεπήο  θεξακηδηψλ,  

ειαηνηξηβεία  θαη  απνζηαθηήξηα  κε  ην  ξαθνθάδαλν  γηα  ηελ  παξαγσγή  

ηζίπνπξνπ  (ξαθί).  ήκεξα  ζηελ  πεξηνρή  ιεηηνπξγεί  ην  Μνπζείν  Τδξνθίλεζεο .  

Σν  Δζληθφ  κνλνπάηη  32 είλαη  παξαθιάδη  ηνπ  Δπξσπατθνχ  κνλνπαηηνχ  Δ4  GR. 

Ξεθηλά  απφ  ηε  Βπηίλα,  πεξλά  απφ  ην  Επγνβίζηη,  ηε  Γεκεηζάλα,  ην  Παιηνρψξη,  

ηε  κνλή  Φηινζφθνπ,  ην  Κξπθφ  ρνιεηφ,  ηε  κνλή  Αγίνπ  Ησάλλνπ  Πξνδξφκνπ,  

ηελ   Καξχηαηλα,  γηα  λα  θαηαιήμεη  ζην  Γχζεην».  

(http://www.inarcadia.gr/tourism/fo/lousios/index.htm). 

 ε  ζρέζε,  ηψξα,  κε  ην  δπζηχρεκα  πνπ  ζπδεηνχκε  ζην  πιαίζην  ηεο  

παξνχζαο  εξγαζίαο,  φπσο  πξνθχπηεη  απφ  ηα  αξρεία  ηεο  Αζηπλνκηθήο  

Γηεχζπλζεο  Αξθαδίαο,  «ην  άββαην,  26/5/2007 θαη  ψξα  19.20΄ ελεκεξψζεθε  

ην  Κέληξν  Άκεζεο  Δπέκβαζεο  ηεο  Αζηπλνκηθήο  Γηεχζπλζεο  Αξθαδίαο  φηη  ζηε  

ζέζε  ―Μνλφπνξε‖  Παιαηνρσξίνπ   Γήκνπ  Γεκεηζάλαο  Αξθαδίαο,  γθξνππ  18 

αηφκσλ  πνπ  πξαγκαηνπνίεζαλ  πεδνπνξία  ζηελ  πεξηνρή,  θαηά  ηελ  θίλεζή  ηνπο  

ζε  κνλνπάηη  δίπια  ζηελ  θνίηε  ηνπ  πνηακνχ  Λνχζηνπ,  παξαζχξζεθαλ  απφ  ηα  

λεξά  ηνπ  πνηακνχ,  φηαλ  απηά  ―θνχζθσζαλ‖  ζπλεπεία  έληνλσλ  βξνρνπηψζεσλ.  

Ακέζσο  ελεκεξψζεθαλ  θαη  θηλεηνπνηήζεθαλ  γηα  παξνρή  βνήζεηαο-δηάζσζε,  

κεγάινο  αξηζκφο  Αζηπλνκηθψλ  δπλάκεσλ,  ηζρπξέο  δπλάκεηο  ηεο  

Ππξνζβεζηηθήο  Τπεξεζίαο,  νκάδεο  δηάζσζεο,  καδί  κε  δηαζσζηηθέο  ιέκβνπο  

θαη  εηδηθφ  θαηαδπηηθφ  θαη  νξεηβαηηθφ  εμνπιηζκφ.  Σηο  Ππξνζβεζηηθέο  δπλάκεηο  

ζπλέδξακαλ:  νκάδα  αζηπλνκηθψλ  ηεο  Αζηπλνκηθήο  Γηεχζπλζεο  Αξθαδίαο,  

κνλάδα  ηεο  Δ.Κ.Α.Μ.,  νκάδα  θαηαδξνκέσλ  ηνπ  ηξαηνχ,  νκάδα  ηνπ  

http://www.inarcadia.gr/culture/mus/ydrokin.htm
http://www.inarcadia.gr/tourism/fo/lousios/index.htm
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Οξεηβαηηθνχ  πιιφγνπ,  ε  Οκάδα  Γηάζσζεο  Σξίπνιεο,  νκάδα  δηάζσζεο  ηνπ  

πιιφγνπ  Αξθάδσλ  Οξεηβαηψλ  θαη  νκάδα  ηεο  Διιεληθήο  Οκάδαο  Γηάζσζεο.  

Οκνίσο  ελεκεξψζεθαλ  ε  Γεληθή  Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο,  ν  θ.  

Δηζαγγειέαο  Πξσηνδηθψλ  Σξίπνιεο,  ε  θ.  Γεληθή  Γξακκαηέαο  Πεξηθεξείαο  

Πεινπνλλήζνπ  θαη  ν  Ννκάξρεο  Αξθαδίαο.  Ξεθίλεζαλ  θαη  ζπλερίζηεθαλ  γηα  

αξθεηέο  κέξεο  νη  έξεπλεο  ζηνλ  Λνχζην  πνηακφ  γηα  ηνλ  εληνπηζκφ  ησλ  

αγλννχκελσλ  εθδξνκέσλ,  θαζψο  ζηελ  πεξηνρή  επηθξαηνχλ  άζρεκεο  θαηξηθέο  

ζπλζήθεο  θαη  βξέρεη  θαηαξξαθησδψο  κε  απνηέιεζκα  νη  δηαζψζηεο  λα  

δπζθνιεχνληαη  ζην  έξγν  ηνπο.  Μεηά  απφ  πνιιή  πξνζπάζεηα  εληνπίζηεθαλ  θαη  

αλαζχξζεθαλ  απφ  ζσζηηθά  ζπλεξγεία  ηα  πηψκαηα  ησλ  αγλννχκελσλ  

εθδξνκέσλ  ηα   νπνία  αλαγλσξίζηεθαλ  απφ  ηνπο  νηθείνπο  ηνπο  θαη  

δηαθνκίζηεθαλ  ζην  Γεληθφ  Παλαξθαδηθφ  Ννζνθνκείν  Σξίπνιεο,  απφ  φπνπ  ζηε  

ζπλέρεηα  δηαθνκίζηεθαλ  ζηελ  ηαηξνδηθαζηηθή  ππεξεζία  Αζελψλ  γηα  

δηελέξγεηα  λεθξνςίαο-λεθξνηνκήο.  To Ννζνθνκείν  θιήζεθε  λα  αληηκεησπίζεη  

ηνλ  πςεινχ  βαζκνχ  ζξήλν  ησλ  ζπγγελψλ  θαη    θίισλ  ησλ  ζπκάησλ.  ην  

κεηαμχ,  αλαθξίλεηαη  ζηελ  Αζθάιεηα  Σξίπνιεο  ν  ηδηνθηήηεο  ηνπ  γξαθείνπ  πνπ  

νξγάλσζε  ηελ  εθδξνκή.  Ζ  Δηζαγγειέαο  Σξίπνιεο  κε  εληνιή  ηεο  αλέζεζε  ηε  

δηελέξγεηα  πξναλάθξηζεο  ζηελ  Διιεληθή  Αζηπλνκία.  Πνηληθή  δίσμε  ζε  βάξνο  

ηξηψλ  αηφκσλ  αζθήζεθε  γηα  ηελ  ηξαγσδία  ζηνλ  Λνχζην  πνηακφ.  Απφ  ηα  18 

άηνκα  ησλ  άηπρσλ  εθδξνκέσλ  δηαζψζεθαλ  10 άηνκα».  

ε  άιιε  δε  αλαθνξά  ηεο  ίδηαο  Αζηπλνκηθήο  Γηεχζπλζεο  ζεκεηψλνληαη  

παξαπιήζηα  ηα  εμήο:  «ηηο  26/5/2007 θαη  πεξί  ψξα  19.00, νκάδα  δέθα  νρηψ  

(18) αηφκσλ,  πνπ  πξαγκαηνπνηνχζαλ  πεδνπνξία  δίπια  ζηελ  θνίηε  ηνπ  

πνηακνχ  Λνπζίνπ,   παξαζχξζεθαλ  φηαλ  θνχζθσζαλ  ηα  λεξά  ηνπ  πνηακνχ,  κε  

απνηέιεζκα:  Α.  λα  δηαζσζνχλ  νη  δέθα  (10) απφ  απηνχο  θαη  Β.  λα  αλαζπξζνχλ  

λεθξνί  νη  νρηψ  (8).  Γηα  ην  αηχρεκα  απηφ  ζπλειήθζεθαλ  δχν  (2) άηνκα,  



 

113 
 

ππεχζπλνη  εηαηξείαο  πνπ  δηνξγάλσζε  ηελ  πξναλαθεξζείζα  πεδνπνξία,  ζε  

βάξνο  ησλ  νπνίσλ  αζθήζεθε   πνηληθή  δίσμε,  απφ  ηνλ  θ.  Δηζαγγειέα  Πιεκ/θψλ  

Σξίπνιεο,  γηα  αλζξσπνθηνλία  απφ  ακέιεηα  θαηά  ζπξξνή  θαη  πξφθιεζε  

ζσκαηηθψλ  βιαβψλ  απφ  ακέιεηα  θαηά  ζπξξνή.  Ζ  Γηεχζπλζή  καο  είρε  ελεξγφ  

ξνιφ  ζηελ  επηρείξεζε  έξεπλαο  - δηάζσζεο,  ζπλδξάκνληαο  ηηο  νκάδεο  

δηάζσζεο  θαη  παξέρνληαο  Αξσγή  ζην  Ππξνζβεζηηθφ  ψκα,  ην  νπνίν  ήηαλ  ε  

θαζ’  χιε  αξκφδηα  Τπεξεζία  γηα  ηε  δηαρείκαζε  ηνπ  ελ  ιφγσ  πεξηζηαηηθνχ.  

Δθηηκνχκε  φηη  ζηελ  αλσηέξσ  επηρείξεζε  απαζρνιήζεθαλ  γηα  έλα  κήλα,  ζε  

24σξε  βάζε,  πελήληα  αζηπλνκηθνί  ηεο  δηεχζπλζήο  καο  θαη  ην  θφζηνο  ηεο  

αζηπλνκηθήο  αληαπφθξηζεο  ζε  απηή  (θφζηνο  αλζξσπνεκεξψλ,  έμνδα  θίλεζεο  

κέζσλ,  δηνηθεηηθή  κέξηκλα,  εθηφο  έδξαο  θιπ.)  αλήιζε  ζηηο  60.000,00 επξψ».(  

Βι. Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξείαο Πεινπνλλήζνπ - Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αξθαδίαο - 

Δπηηειείν). Απφ  ηελ  άιιε,  ην  ζρεηηθφ  Γειηίν  Σχπνπ  ηεο  Ππξνζβεζηηθήο  

Τπεξεζίαο  παξέρεη  ηε  δηθή  ηνπ  (αθξηβέζηεξε)  πεξηγξαθή  ηνπ  ζπκβάληνο  θαη  

φζσλ  επαθνινχζεζαλ  απηφ,  ζεκεηψλνληαο:  «Υζεο,  26-05-2007 θαη  πεξί  ψξα  

19.20, ελεκεξψζεθε  ην  πληνληζηηθφ  Δπηρεηξεζηαθφ  Κέληξν  Ππξνζβεζηηθψλ  

Τπεξεζηψλ  199 φηη  ζηε  ζέζε  ―Μνλφπνξε‖  Παιαηνρσξίνπ  Γήκνπ  Γεκεηζάλαο  

Αξθαδίαο,  γθξνππ  δεθανθηψ  (18) αηφκσλ  πνπ  πξαγκαηνπνηνχζαλ  πεδνπνξία  

ζηελ  πεξηνρή,  θαηά  ηελ  θίλεζή  ηνπο  ζε  κνλνπάηη  δίπια  ζηελ  θνίηε  ηνπ  

πνηακνχ  Λνχζηνπ,  παξαζχξζεθαλ   νη  10 εμ  απηψλ  απφ  ηα  λεξά  ηνπ  πνηακνχ,  

φηαλ  απηά  ―θνχζθσζαλ‖  ζπλεπεία  έληνλσλ  βξνρνπηψζεσλ.  Ακέζσο  

θηλεηνπνηήζεθαλ  ηζρπξέο  δπλάκεηο  ηεο  Τπεξεζίαο  καο  απνηεινχκελεο  απφ:  30 

ππξνζβέζηεο  κε  10 νρήκαηα,  νκάδεο  δηάζσζεο  ηεο  1εο  θαη  6εο  Δ.Μ.Α.Κ.  κε  

22 θαη  6 ππξνζβέζηεο  αληίζηνηρα,  καδί  κε  2 δηαζσζηηθέο  ιέκβνπο  θαη  εηδηθφ  

θαηαδπηηθφ  θαη  νξεηβαηηθφ  εμνπιηζκφ.  Σηο  Ππξνζβεζηηθέο  δπλάκεηο  

ζπλέδξακαλ:  νκάδα  20 αζηπλνκηθψλ  ηεο  Αζηπλνκηθήο  Γηεχζπλζεο  Αξθαδίαο,  
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κνλάδα  ηεο  Δ.Κ.Α.Μ.  απνηεινχκελε  απφ  20 άλδξεο,  νκάδα  28 θαηαδξνκέσλ  

ηνπ  ηξαηνχ,  νκάδα  ηνπ  Οξεηβαηηθνχ  πιιφγνπ  πάξηεο,  ε  Οκάδα  Γηάζσζεο  

Σξίπνιεο,  νκάδα  δηάζσζεο  ηνπ  πιιφγνπ  Αξθάδσλ  Οξεηβαηψλ  θαη  νκάδα  ηεο  

Διιεληθήο  Οκάδαο  Γηάζσζεο.  ηελ  έξεπλα  - δηάζσζε  ζπκκεηείραλ  θαη  3 Δ/Π  

ηνπ  Ππξνζβεζηηθνχ  ψκαηνο,  1 Δ/Π  ηεο  ΔΛ.Α.  θαη  2 Δ/Π  ηνπ  Δ.Κ..Δ.Γ.(  

Δληαίν  Κέληξν  πληνληζκνχ  Δξεπλάο  Γηάζσζεο).  Απφ  ηνπο  10 αλσηέξσ  

παξαζπξζέληεο  πεξηπαηεηέο,  νη  δχν  (2) εληνπίζηεθαλ  θαη  δηαζψζεθαλ  απφ  ηηο  

Ππξνζβεζηηθέο  δπλάκεηο  ρζεο  θαη  πεξί  ψξα  00:30, ελψ  κέρξη  ζηηγκήο  

εληνπίζηεθαλ  θαη  αλαζχξζεθαλ  λεθξά  έμη  (6) άηνκα  (4 γπλαίθεο  θαη  2 

άληξεο).  Οη  έξεπλεο  γηα  ηνλ  εληνπηζκφ  ησλ  δπν  ππνινίπσλ  αγλννπκέλσλ  

ζπλερίδνληαη.  ηνλ  ηφπν  ηνπ  ζπκβάληνο  απφ  ηελ  πξψηε  ζηηγκή  κεηέβε  ν  

Τπαξρεγφο  ηνπ  Ππξνζβεζηηθνχ  ψκαηνο  Αληηζηξάηεγνο  Φψηηνο  Παπάο,  καδί  

κε  ηνλ  Γεληθφ  Δπηζεσξεηή  Ννηίνπ  Διιάδνο  Αληηζηξάηεγν  Γεκήηξην  Κάθθν,  

ηνλ  Γηνηθεηή  Πεξηθεξεηαθήο  Γηνίθεζεο  Πεινπνλλήζνπ  Αξρηπχξαξρν  Ησάλλε  

Εψε  θαη  ηνλ  Γηνηθεηή  ηεο  1εο  Δ.Μ.Α.Κ.  Αξρηπχξαξρν  Απφζηνιν  Γεξνθψζηα».  

(Βι. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία - Γξαθείν Σχπνπ, 27/5/2007). 

ην  ζέκα,  φπσο  ήηαλ  θπζηθφ,  παξελέβε  κε  δειηίν  Σχπνπ  απεπζπλφκελν  

πξνο  φινπο  ηνπο  ηνπξηζηηθνχο  ζπληάθηεο,  ζηηο  28 Μαΐνπ  ηνπ  2007,  θαη  ν  

χλδεζκνο  Σνπξηζηηθψλ  & Σαμηδησηηθψλ  Γξαθείσλ  /  ΖΑΣΣΑ,  εθθξάδνληαο  

«ηε  βαζχηαηε  ζιίςε  ηνπ  γηα  ηελ  ηξαγσδία  πνπ  ζπλέβε  ζηνλ  Λνχζην  πνηακφ  κε  

απνηέιεζκα  ηελ  απψιεηα  αλζξψπηλσλ  δσψλ».  Καη  ζπλερίδεη:  «Πξέπεη  λα  

δηεπθξηληζηεί  φηη  ε  εηαηξεία  πνπ  δηνξγάλσζε  ηε  κνηξαία  εθδξνκή  δελ  είρε  

θακία  ζρέζε  κε  ηνλ  ηνπξηζκφ  θαη  νπδέπνηε  αδεηνδνηήζεθε  σο  ηνπξηζηηθή  

επηρείξεζε.  Πξνθαλψο  ε  εηαηξεία  ιεηηνπξγνχζε  κε  άδεηα  επηηεδεπκαηία  πνπ  

πξνκεζεχηεθε  απφ  ηελ  νηθεία  λνκαξρία  θαη  ε  νπνία  έρεη  ηελ  επζχλε  λα  ηελ  

επνπηεχεη.  Σα  ηειεπηαία  ρξφληα  νη  εηδηθέο  κνξθέο  ηνπξηζκνχ  
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πεξηιακβαλνκέλνπ  θαη  ηνπ  ηνπξηζκνχ  ππαίζξησλ  δξαζηεξηνηήησλ  

αλαπηχζζνληαη  ξαγδαία  ζπκβάιινληαο  ζηελ  αλάπηπμε  ησλ  ηνπηθψλ  θνηλσληψλ  

θαη  ην  ππάξρνλ  λνκνζεηηθφ  πιαίζην  ρξεηάδεηαη  εθζπγρξνληζκφ  ψζηε  λα  

θαιπθζνχλ  νη  ηδηαηηεξφηεηεο  απηνχ  ηνπ  ηνκέα.  Όπσο  είλαη  γλσζηφ,  ζηελ  

Διιάδα  ππάξρνπλ  εμεηδηθεπκέλα  ηνπξηζηηθά  γξαθεία  πνπ  δηνξγαλψλνπλ  

ππαίζξηεο  ηνπξηζηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο,  δηαζέηνπλ  νξγαλσκέλεο  

εγθαηαζηάζεηο,  έκπεηξν  πξνζσπηθφ  θαη  βεβαίσο  εγγπήζεηο,  κηα  θαη  είλαη  

ππνρξεσκέλα  βάζεη  ηεο  θνηλνηηθήο  θαη  εζληθήο  λνκνζεζίαο  λα  δηαζέηνπλ  

αζθάιεηα  αζηηθήο  επζχλεο  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  ηνπξίζηα  θαηαλαισηή.  

Έρνληαο  πιένλ  δηαπηζηψζεη  ηελ  αλαγθαηφηεηα  πνπ  ππάξρεη,  ην  Τπνπξγείν  

Σνπξηζηηθήο  Αλάπηπμεο  έρεη  δεκηνπξγήζεη  Δπηηξνπή  γηα  ηνλ  εθζπγρξνληζκφ  

φινπ  ηνπ  ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ  ησλ  ηνπξηζηηθψλ  γξαθείσλ  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη  ησλ  ππαίζξησλ  ηνπξηζηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ.  

Πξέπεη  λα  δηεπθξηληζηεί  φηη  έλα  ηνπξηζηηθφ  γξαθείν  ζπιιέγεη  δηάθνξεο  

ηνπξηζηηθέο  ππεξεζίεο  γηα  ηε  δεκηνπξγία  ελφο  ηνπξηζηηθνχ  παθέηνπ,  φπσο  

δσκάηηα  μελνδνρείσλ,  ζθάθε  αλαςπρήο,  ηνπξηζηηθά  ιεσθνξεία  θαη  ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε  ππαίζξηεο  δξαζηεξηφηεηεο.  Όκσο  ηε  ζσζηή  

ιεηηνπξγία  ησλ  ηνπξηζηηθψλ  ιεσθνξείσλ  θαη  ησλ  ζθαθψλ  αλαςπρήο  γηα  

παξάδεηγκα,  ειέγρνπλ  ηα  Τπνπξγεία  Μεηαθνξψλ  ή  Δκπνξηθήο  Ναπηηιίαο  ηα  

νπνία  θαζνξίδνπλ  θαη  ηηο  πξνδηαγξαθέο.  Με  απηή  ηε  ινγηθή  ε  νκάδα  εξγαζίαο  

ηνπ  Τπνπξγείνπ  Σνπξηζηηθήο  Αλάπηπμεο  έρεη  εξεπλήζεη  ηα  ηζρχνληα  ζηνλ  

επξσπατθφ  ρψξν  θαη  έρεη  δεηήζεη  απφ  ηνπο  αξκφδηνπο  θνξείο  πξνδηαγξαθέο  

νχησο  ψζηε  λα  ζεζκνζεηεζνχλ  ηα  θξηηήξηα  ηεο  ζσζηήο  νξγάλσζεο  απηψλ  ησλ  

κνξθψλ  δξαζηεξηνηήησλ  κε  βαζηθφ  γλψκνλα  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  πξνζηαζία  

ησλ  αιινδαπψλ  θαη  εκεδαπψλ  ηνπξηζηψλ.  Δπί  ηνπ  παξφληνο  θαη  κέρξη  λα  

νινθιεξσζεί  ην  έξγν  απηφ,  ν  ΖΑΣΣΑ  κε  ηελ  Δπηηξνπή  Τπαηζξίσλ  
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Γξαζηεξηνηήησλ  πνπ  έρεη  ζπγθξνηήζεη,  ζε  ζπλεξγαζία  θαη  κε  ηελ  πνιηηεία  

έρεη  εθπαηδεχζεη  ζε  εηδηθά  ζεκηλάξηα  βαζηζκέλα  ζε  επξσπατθά  πξφηππα,  

φζνπο  αζρνινχληαη  ζαλ  εθπαηδεπηέο  ή  ζπλνδνί  ηέηνησλ  δξαζηεξηνηήησλ  κε  

θαλφλεο  θαη  θξηηήξηα  πνπ  ζθνπφ  έρνπλ  ηε  ζσζηή  δηνξγάλσζε  θαη  ηελ  

αζθάιεηα  ησλ  ζπκκεηερφλησλ.» .( HATTA). 

Γεληθφηεξα,  ην  θαηλφκελν  πνπ  παξαηεξήζεθε  ζηνλ  Λνχζην  πνηακφ  είλαη  

πνιχ  γλσζηφ  ζαλ  flash flood (μαθληθή  πιπκκήξα).  πκβαίλεη  δε  πνιχ  ζπρλά  

ζε  ζηελά  θαξάγγηα,  αιιά  θαη  ζε  άιια  κεγαιχηεξα  θαξάγγηα  ή  πνηάκηα.  

Oθείιεηαη,  ηηο  πεξηζζφηεξεο  θνξέο,  ζην  λεξφ  πνπ  πξνέξρεηαη  απφ  δπλαηή  

βξνρή  θάπνπ  ςειφηεξα,  ή  απφ  ζπάζηκν  ηερλεηνχ  ή  θπζηθνχ  θξάγκαηνο.  Σν  

λεξφ  πνπ  θαηεβαίλεη  θαη  έξρεηαη  ζαλ  έλαο  πγξφο  ηνίρνο,  κεηαθέξεη  καδί  ηνπ  

θαη  θεξηά  πιηθά  πνιιέο  θνξέο  ηεξαζηίσλ  δηαζηάζεσλ.  Να  ζπκίζνπκε  εδψ  ην  

κεγάιν  δπζηχρεκα  πνπ  ζπλέβε  ζηηο  27 Ηνπιίνπ  ηνπ  1999, θνληά  ζην  

Ηληεξιάθελ  ηεο  Διβεηίαο,  φπνπ  21 άηνκα  έραζαλ  ηε  δσή  ηνπο,  θάλνληαο  έλα  

απιφ  ηνπξηζηηθφ  canyoning.  Ζ  θαηαηγίδα  πνπ  μέζπαζε  ςειφηεξα,  είρε  ζαλ  

απνηέιεζκα  ην  θαξάγγη  λα  γεκίζεη  μαθληθά  κε  λεξφ  θαη  θνξκνχο  δέληξσλ.  Σα  

ζπλεξγεία  δηάζσζεο  κάδεπαλ  γηα  κέξεο  θνκκάηηα  απφ  ηα  πηψκαηα  θαη  έλα  

άηνκν  δελ  βξέζεθε  πνηέ.  Οη  4 νδεγνί  ηνπ  θαξαγγηνχ,  νη  νπνίνη  επέδεζαλ,  

ζπλειήθζεζαλ  θαη  θαηεγνξήζεθαλ  γηα  εγθιεκαηηθή  ακέιεηα.  Αο  κελ  

μερλνχκε,  σο  πξνο  ην  ζπδεηνχκελν  ζέκα  φηη  ζηελ  Ακεξηθή  έρεη  «θαεί» πνιιέο  

θνξέο  «ε  γνχλα  ηνπο» απφ  ηέηνηα  ζπκβάληα  ηα  νπνία  δηαδξακαηίδνληαη  εθεί  

ζπρλά-ππθλά.(http://www.nps.gov/archive/zion/Backcountry/Flas) 

Με  βάζε  ην  πιηθφ  πνπ  πξνεθηέζεθε,  πξνθχπηνπλ  κεξηθά  πνιχ  ρξήζηκα  

δεδνκέλα  πνπ  ελ  ζπληνκία  έρνπλ  σο  αθνινχζσο.  Ζ  ζπδεηνχκελε  ηξαγσδία  

δηαδξακαηίζηεθε  ζηα  ζηελά  ηνπ  Λνχζηνπ  πνηακνχ,  ην  άββαην  26 Μαΐνπ  

2007. Οθηψ  λένη  άλζξσπνη  έραζαλ  ηε  δσή  ηνπο  πεξπαηψληαο  ζην  θαξάγγη,  ζην  

http://www.nps.gov/archive/zion/Backcountry/Flas
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πιαίζην  κηαο  νξγαλσκέλεο  εκπνξηθήο  εθδξνκήο,  φηαλ  ην  πνηάκη  πιεκκχξηζε  

απφηνκα  θαη  ηνπο  παξέζπξε.  ην  ηέινο  πξνέθπςαλ  κεδεληθέο  ειπίδεο  γηα  ηνλ  

ηειεπηαίν  αγλννχκελν,  ν  νπνίνο  ιέγεηαη  πσο  ζπκκεηείρε  σο  ζπλνδφο  ηεο  

νξγαλψηξηαο  εηαηξείαο,  θαηά  ηε  κνηξαία  εμφξκεζε.  Οη  ηειεπηαίεο  νκάδεο  

δηάζσζεο  εγθαηέιεηςαλ  ηελ  πεξηνρή  ήδε  απφ  ην  άββαην,  αθνχ  πξψηα  

εξεπλήζεθαλ  ζρεδφλ  φια  ηα  πηζαλά  ζεκεία  ηνπ  πνηακνχ  –  κέρξη  θαη  

ζπειαηψκαηα  ςάρηεθαλ  απφ  δχηεο.  Γεθάδεο  εζεινληέο  απφ  ηα  δηάθνξα  

παξαξηήκαηα  ηεο  Διιεληθήο  Οκάδαο  Γηάζσζεο,  ηε  δηάζσζε  θαξαγγηψλ,  ηε  

πειαηνινγηθή  Οκνζπνλδία,  ηνλ  Δξπζξφ  ηαπξφ,  αιιά  θαη  φιεο  νη  θξαηηθέο  

ζπλαθείο  νκάδεο  (ΔΜΑΚ,  Ππξνζβεζηηθή,  Αζηπλνκία,  ηξαηφο,  Ληκεληθφ  

θιπ.)  έζπεπζαλ  ακέζσο  ζηνλ  ρψξν  ηνπ  δπζηπρήκαηνο,  φπνπ  δηέζσζαλ  ηνπο  

ηειεπηαίνπο  εγθισβηζκέλνπο  θαη  ζπλέρηζαλ  λα  επηρεηξνχλ  κέρξη  λα  βξνπλ  

φινπο  (ζρεδφλ)  ηνπο  εθιηπφληεο.  Απφ  θνληά  αθνινπζνχζαλ  θαη  νη  

δεκνζηνγξάθνη  ησλ  εθεκεξίδσλ,  πνπ  έθαλαλ  ην  ζέκα  πξσηνζέιηδν,  αιιά  θαη  

ηα  θαλάιηα  πνπ  πξνζθέξαλε  εηθφλα  θαη  «δνπκεξέο» ιεπηνκέξεηεο  ζην  

θηινζεάκνλ  θνηλφ…  

Σν  δπζηχρεκα  έγηλε,  φπσο  εηπψζεθε,  ζε  εκπνξηθή  εθδξνκή  River 

Trekking ζην  θαξάγγη  ηνπ  Λνχζηνπ.  χληνκα  ζα  έθηαλαλ  θαη  νη  εηδήζεηο  γηα  

ηνπο  πξψηνπο  λεθξνχο.  Σν  παξάμελν  αηχρεκα  κεηακνξθσλφηαλ  ζηγά-ζηγά  ζε  

ηξαγσδία.  Οη  καξηπξίεο  κηιάγαλε  γηα  έλα  κεγάιν  θχκα  πνπ  ρηχπεζε  ηελ  

νκάδα,  ελψ  πξνζπαζνχζε  λα  δηαζρίζεη  ην  πνηάκη.  Σελ  επφκελε  κέξα,  ε  

ηξαγσδία  έδεημε  ην  κέγεζφο  ηεο:  νη  νκάδεο  έξεπλαο  θαη  δηάζσζεο,  κε  

επηθεθαιήο  ηνπο  εζεινληέο  «θαξαγγάδεο» θαη  ζπειαηνιφγνπο,  άξρηζαλ  λα  

εξεπλνχλ  ην  θνπζθσκέλν  αθφκα  θαη  ζνιφ  πνηάκη,  πάλσ  απφ  ηε  Μνλή  

Πξνδξφκνπ.  Πέληε  νη  λεθξνί,  κεηά  έμη…·  δχν  νη  αγλννχκελνη  –  έλαο  άληξαο  

θαη  κηα  γπλαίθα.  Σελ  Σεηάξηε,  κεηά  απφ  πνιιέο  πξνζπάζεηεο  ησλ  ζπλεξγείσλ  
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δηάζσζεο,  βξίζθεηαη  ην  πηψκα  ηεο  γπλαίθαο,  ελψ  ν  λένο  άληξαο  αθφκε  δελ  

έρεη  βξεζεί…  Όιεο  απηέο  ηηο  κέξεο  ην  θνηλφ  ζεξθάξεη  ζηηο  ειεθηξνληθέο  

εθεκεξίδεο  θαη  ηνπο  εηδηθνχο  ηζηφηνπνπο  θαη   θάλεη  δάπηλγθ  ζηα  θαλάιηα,  

κήπσο  θαη  μεδηαιχλεη  ιίγν  ην  θνπβάξη.  Έβιεπε  «εηδηθνχο» λα  αλαιχνπλ  

θαηλφκελα  πνπ  κάιινλ  απίζαλν  είλαη  λα  ζπλέβεθαλ,  «αξκνδίνπο» λα  ξίρλνπλ  

ν  έλαο  ηηο  επζχλεο  ζηνλ  άιινλ  θαη  «επαγγεικαηίεο» λα  θαηεγνξνχλ  άιινπο  

επαγγεικαηίεο  γηα  ην  πνηφο  κπνξεί  λα  θάλεη  ηί  θαη  ην  πψο  πξέπεη  λα  γίλεηαη  ην  

θαζεηί·  θαη  φια  απηά,  ππφ  ηελ  θαζνδήγεζε  ηειενπηηθνχ  αζηέξα  -  

δεκνζηνγξάθνπ,  πνπ  κε  «πεξηζζή  καεζηξία» δίλεη  ή  αθαηξεί  ηνλ  ιφγν  απφ  

παξάζπξν  ζε  παξάζπξν,  θξνληίδνληαο  νη  πεξηγξαθέο  λα  είλαη  φζν  ην  δπλαηφλ  

πην  «δνπκεξέο» θαη  νη  αλαιχζεηο  φζν  γίλεηαη  πην  «απινπνηεκέλεο  θαη  

εχπεπηεο».  

Σαπηφρξνλα,  ε  επίζεκε  πνιηηεία  δειψλεη  πσο  ήδε  έρεη  ζπζηήζεη  

δηππνπξγηθή  νκάδα  εξγαζίαο  γηα  λα  βάιεη  κηα  ηάμε  ζην  πψο  γίλνληαη  νη  

δξαζηεξηφηεηεο  ησλ  εθαηνληάδσλ  γξαθείσλ  πνπ  ε  ίδηα  έρεη  αδεηνδνηήζεη,  ελψ  

Γήκαξρνη  θαη  Ννκάξρεο  «δηαξξεγλχνπλ  ηα  ηκάηηά  ηνπο» πσο  δελ  έδσζαλ  απηνί  

ηηο  άδεηεο  ζε  απηνχο  πνπ  θαηά  ηα  άιια  θέξλνπλ  θφζκν  ζηελ  πεξηνρή.  Αιιά  

θαη  ην  επίζεκν  ζσκαηείν  ησλ  ηνπξηζηηθψλ  επηρεηξήζεσλ  (HATTA) 

εκθαλίδεηαη  λα  «λίπηεη  ηαο  ρείξαο  ηνπ»,  κηαο  θαη  ε  ελ  ιφγσ  εηαηξεία  δελ  ήηαλ  

κέινο  ηνπ.  Πνηνο  ήηαλ  ν  ιφγνο,  φκσο,  πνπ  νη  «αξκφδηνη» δελ  είραλ  βγάιεη  

«ληηξεθηίβα» γηα  ην  river trekking ή  ην  Canyoning, φπσο  έρνπλ  βγάιεη  απφ  ην  

2006 γηα  ην  rafting θαη  ην  kayak; Σα  ζεσξνχζαλ  ίζσο  ιηγφηεξν  επηθίλδπλα  ψο  

ηψξα,  ή  κήπσο  έρνπλ  ήδε  απνδερζεί  ηελ  επηθηλδπλφηεηα  σο  κέξνο  ηεο  

γνεηείαο  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  ππαίζξησλ  δξαζηεξηνηήησλ;  Σν  παξαθάησ  είλαη  

έλα  απφζπαζκα  απφ  ηνλ  «θαλνληζκφ»  ηνπ  ΖΑΣΣΑ  γηα  ην  rafting: «Οη  

ππαίζξηεο  δξαζηεξηφηεηεο  επηηξέπνπλ  ζηνλ  άλζξσπν  λα  εηζρσξήζεη  
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νινθιεξσηηθά  ζηε  θχζε  θαη  λα  ηελ  απνιακβάλεη  αιιά  ζπγρξφλσο  πξέπεη  λα  

κάζεη  λα  εθηηκά  ηηο  αβεβαηφηεηεο  θαη  ηνπο  θηλδχλνπο.  Μέξηκλά  καο  είλαη  ε  

πεξηθξνχξεζε  ηεο  αζθάιεηαο  φζσλ  πξαγκαηνπνηνχλ  ηηο  δξαζηεξηφηεηεο  

απηέο,  ρσξίο  ηελ  εμάιεηςε  φκσο  ηνπ  ραξαθηήξα  ηνπ  παηρληδηνχ  θαη  ρσξίο  ηελ  

άξλεζε  ηεο  εθπαίδεπζεο  ηνπ  αλζξψπνπ  ελψπηνλ  ηνπ  θηλδχλνπ.  Δπηηαθηηθνί  

θαη  δξαθφληεηνη  θαλφλεο  αζθαιείαο  νδεγνχλ  ζηελ  αδπλακία  πξαγκαηνπνίεζεο  

ηνπ  rafting θαη  ησλ  ζπλαθψλ  δξαζηεξηνηήησλ.  Καλφλεο  αζθαιείαο  ηδηαίηεξα  

θηιειεχζεξνη  δελ  παξέρνπλ  θακία  ζνβαξή  εγγχεζε  έλαληη  ηεο  ακέιεηαο.  Ο  

παξψλ  θαλνληζκφο  δεκηνπξγήζεθε  σο  ζηνηρείν  πξφιεςεο  θαη  εθπαίδεπζεο.  

Έρεη  σο  αληηθείκελν  ηε  δεκηνπξγία  πλεχκαηνο  πξφιεςεο  θαη  δελ  ζηνρεχεη  

ζηελ  επηβνιή  ελφο  θαηαιφγνπ  ζπγθεθξηκέλσλ  θαη  εμαληιεηηθψλ  δηαηάμεσλ.»  

Απφ  ηελ  πιεπξά  καο,  απνδερφκαζηε  πσο  φιεο  νη  δξαζηεξηφηεηεο  ηεο  

ππαίζξνπ,  άιιεο  πεξηζζφηεξν  θαη  άιιεο  ιηγφηεξν,  έρνπλ  ην  ζηνηρείν  ηνπ  

θηλδχλνπ  κέζα  ηνπο.  Όζν  πξνζεθηηθφο  θη  αλ  είζαη,  ζηελ  πεδνπνξία  κπνξεί  λα  

ραζείο  ζηελ  νκίριε,  ζηελ  νξεηβαζία  λα  γιηζηξήζεηο  ζηνλ  πάγν  ή  λα  πέζεηο  θαη  

λα  ρηππήζεηο  ζηνλ  βξάρν,  ελψ  ζην  river trekking ηί  πην  ζχλεζεο  απ’  ην  λα  

γιηζηξήζεηο  ζηα  βξάρηα  ηνπ  πνηακνχ  θαη  ζην  rafting λα  βξεζείο  λα  θνιπκπάο  

άζειά  ζνπ  ζε  νξκεηηθφ  πνηάκη.  Κη  φκσο,  απηέο  είλαη  δξαζηεξηφηεηεο  πνπ  

έρνπλ  γηα  «target  groups» αλζξψπνπο  ηεο  πφιεο,  δηςαζκέλνπο  γηα  θχζε  αιιά  

ζπλήζσο  αλίδενπο  γηα  ηα  θαπξίηζηα  απηήο  θαη  ηνπο  θηλδχλνπο  πνπ  κπνξεί  λα  

αληηκεησπίζνπλ  ζε  κηαλ  απιή  εμφξκεζε.  

Πηζηεχνπκε,  σζηφζν,  πσο  αθφκα  θη  έλαο  «αλίδενο  άλζξσπνο  ηεο  

πφιεο»,  κε  ηελ  θαηάιιειε  θαζνδήγεζε,  ζα  κπνξνχζε  λα  γλσξίζεη  κε  ζρεηηθή  

αζθάιεηα  ηα  ππέξνρα  κπζηηθά  ηεο  θχζεο,  κέζσ  απηψλ  ησλ  δεκνθηιψλ  ζπνξ.  

Πψο,  φκσο,  θαζνξίδεηαη  ε  επαξθήο  θαζνδήγεζε;  Πνηφο  εθπαηδεχεη  ηνπο  

νδεγνχο  - ζπλνδνχο  θαη  πνηφο  επηβιέπεη  ηηο  δηαδηθαζίεο  πνπ  ηεξνχληαη;  Πψο  
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θαζνξίδεηαη  ε  ζρεηηθή  αζθάιεηα  θαη  πνηά  είλαη  ηα  απαξαίηεηα  κέηξα  

πξνζηαζίαο  γηα  θάζε  πεξίπησζε;  Πνηφο  ηέινο  έρεη  επζχλε  λα  αμηνινγεί  θαη  λα  

πιεξνθνξεί  γηα  αληηθεηκεληθνχο  θηλδχλνπο  ζε  θάπνηεο  δηαδξνκέο,  ή  γηα  

επεξρφκελε  θαθνθαηξία  πνπ  κπνξεί  λα  αλεβάζεη  ηε  δπζθνιία  κηαο  δηαδξνκήο  

ή  λα  πιεκκπξίζεη  έλα  πνηάκη;  Κάλνπκε  ιάζνο  ή  ππάξρεη  έλα  ηεξάζηην  θελφ  

πνπ  ζα  κπνξνχζε  λα  θαιχςεη  ε  Πνιηηεία  κέζσ  εηδηθά  εθπαηδεπκέλσλ  

ζηειερψλ  ηεο;  

Πφζν  έθηαηγε  ν  θαηξφο;  

Μπνξεί  λα  κελ  έβξερε  ην  πξσί  πνπ  μεθίλεζε  ε  θαηάβαζε,  αιιά  δελ  είραλ  

πξνβιεθζεί  βξνρέο  θαη  θαηαηγίδεο;  Δκείο  ελζπκνχκαζηε  πσο  ζηε  ΝΔΣ  έδηλαλ  

«επηθίλδπλα  θαηξηθά  θαηλφκελα» απφ  ηελ  Παξαζθεπή  θαη  είραλ  βάιεη  κάιηζηα  

θαη  πξνεηδνπνηεηηθφ  ηξηγσλάθη  ζηελ  Πεινπφλλεζν!  Μήπσο  νη  ηνπηθέο  αξρέο  

ζα  έπξεπε  λα  αζθνχλ  έιεγρν  θαη  λα  ελεκεξψλνπλ  ηηο  εηαηξείεο  γηα  ηελ  

απμεκέλε  επηθηλδπλφηεηα  ζηηο  δξαζηεξηφηεηεο  πνπ  πξνγξακκαηίδνπλ;  Με  

πξνβιεπφκελεο  θαηαηγίδεο  ζηελ  επξχηεξε  πεξηνρή,  ην  λα  θάλεηο  θαγηάθ  ή  

rafting κπνξεί  λα  είλαη  ηνικεξφ,  αιιά  ην  λα  θάλεηο  river trekking ή  

canyoning, είλαη  ίζσο  βιαθψδεο  θαη  επηθίλδπλν.  Σί  πιεξνθνξίεο,  επνκέλσο,  

είραλ  γηα  ηνλ  θαηξφ;  Σηο  ηππηθέο  πνπ  δίλεη  ε  ΔΜΤ  ή  είραλ  εμεηδηθεπκέλεο  

πξνβιέςεηο  εηδηθά  γηα  ηελ  πεξηνρή;  Καζφζνλ  καο  αθνξά,  ζα  πξνηηκνχζακε  ην  

ηειεπηαίν  θαη  κάιηζηα  ζα  παξαθνινπζνχζακε  θαη  ηελ  εμέιημε  ηνπ  θαηξνχ  ηηο  

ηειεπηαίεο  κέξεο,  ηφζν  απφ  ηνπο  εηδηθνχο  ηζηνρψξνπο  φζν  θαη  απφ  ζπιινγή  

επηηφπνπ  πιεξνθνξηψλ.  Πφζνη  απφ  εκάο  φκσο  ηα  θνηηάλε  απηά;  

Θα  καο  πείηε:  εζείο,  αλ  είραλ  πξνβιεθζεί  θαηαηγίδεο  θαη  βιέπαηε  ην  

πνηάκη  λα  κελ  έρεη  αλέβεη,  ζα  θαζφζαζηαλ  έμσ;  Γελ  μέξνπκε,  ηί  ζα  θάλακε,  

κε  δεδνκέλν  φηη  ζα  είρακε  επηιέμεη  ηελ  εθδξνκή  γηα  ηελ  πεξηπέηεηα...  Δκείο,  

φκσο,  δελ  έρνπκε  πειάηεο  λα  ζθεθηνχκε.  Γελ  έρνπκε  ηελ  επζχλε  αλζξψπσλ  
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νχηε  ην  ζέκα  ηεο  ακνηβήο  λα  ππνινγίζνπκε.  Σν  δίιεκκα  πνπ  ζα  είρακε  λα  

απαληήζνπκε  ζα  ήηαλ  απιφ:  «Σζάκπα  ήξζακε  ηφζν  δξφκν;  Πάκε  θαη  ην  πνιχ-

πνιχ  λα  «θάκε  ιίγν  μχιν» αλ  θνπζθψζεη  ην  πνηάκη.  Άζε  πνπ  ζα  καο  πνπλ  θαη  

δεηινχο  αλ  πξνηείλνπκε  λα  πάκε  θαηεπζείαλ  γηα…  πατδάθηα.  ηα  ζνβαξά  

ηψξα,  ζα  ξσηνχζακε  ηνπο  εαπηνχο  καο,  αλ  έρνπκε  ηε  δχλακε  λα  κπνχκε  ζην  

πνηάκη,  κε  ηηο  δπζθνιίεο  πνπ  βιέπνπκε  θαη  ππνινγίδνληαο  πσο  απηέο  κπνξεί  

λα  κεγαιψζνπλ  ζηελ  πνξεία.  Θα  ηα  θαηαθέξλακε;  Θα  ξσηάγακε,  ηέινο,  θαη  

ηνπο  ππφινηπνπο  πψο  αηζζάλνληαη  θαη  ζα  απνθαζίδακε  απφ  θνηλνχ.  Άιιν  

φκσο  λα  είζαη  κε  ηελ  παξέα  ζνπ,  κηα  νκάδα  εθπαηδεπκέλε  θαη  έκπεηξε,  θαη  

άιιν  λα  πξέπεη  λα  απνθαζίζεηο  αλ  ζα  απμήζεηο  ην  ξίζθν  ζε  κηα  θαηάβαζε  

φπνπ  επζχλεζαη  γηα  ηελ  αζθάιεηα  ησλ  πειαηψλ.  Δθεί  δελ  έρεηο  κε  θαλέλαλ  λα  

ζπδεηήζεηο.  Ζ  απφθαζε  είλαη  κφλν  δηθή  ζνπ.  Γπζηπρψο.. .  

Θα  κπνξνχζε  θάπνηνο  λα  πξνβιέςεη  –λα  θαληαζηεί  θαλ–  πσο  ν  Λνχζηνο  

ζα  αλέβαηλε  ηφζν  γξήγνξα,  πνπ  δελ  ζα  έδηλε  πεξηζψξην  αληίδξαζεο;  Τπήξρε,  

άξαγε,  θάπνην  θπζηθφ  θξάγκα  πνπ  έζπαζε  θαη  πνιιαπιαζίαζε  ην  λεξφ  πνπ  

μερχζεθε;  ε  έλα  πνηάκη  πνπ  έρεη  ζπλερή  θαη  έληνλε  ξνή,  φπσο  ν  Λνχζηνο,  

είλαη  πάλησο  δχζθνιν  λα  δεκηνπξγεζνχλ  θπζηθά  θξάγκαηα.  Αλ,  βέβαηα,  

ππήξρε  θάπνην  εηνηκφξξνπν  θπζηθφ  θξάγκα,  απφ  θνξκνχο  θαη  πέηξεο  απφ  

πξνεγνχκελε  «θαηεβαζηά»,  πνπ  εγθπκνλνχζε  θηλδχλνπο  θαη  ήηαλ  γλσζηφ  ζε  

φζνπο  «δξνχζαλ» ζηελ  πεξηνρή,  φπσο  θαίλεηαη  φηη  δειψζεθε  απφ  θάπνηνπο  

ηνπ  ρψξνπ  –εκείο  πξψηε  θνξά  ην  αθνχκε  θη  αο  θαηεβαίλνπκε  ηνλ  Λνχζην  

ηνπιάρηζηνλ  αλά  δίκελν–  ηφηε  γηαηί  δελ  νξγαλψζεθε  κηα  αληηκεηψπηζε  ηνπ  

θηλδχλνπ;  Γηαηί  δελ  δεηήζεθε  ζρεηηθή  βνήζεηα  απφ  ηελ  Πνιηηεία;  Γηαηί  

ηνπιάρηζηνλ  δελ  δεκνζηνπνηήζεθε  φηη  ππάξρεη  ηέηνηνο  θίλδπλνο;  Δδψ  ζα  

μαλαηνλίζνπκε  ηελ  αλάγθε  χπαξμεο  ελφο  ηνπηθνχ  θνξέα  πνπ  ζα  ζπιιέγεη  θαη  

ζα  δηαζέηεη  πιεξνθνξίεο  γηα  ηηο  δξαζηεξηφηεηεο  ππαίζξνπ  ζηελ  πεξηνρή,  φπσο  
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κεηεσξνινγηθέο  πξνβιέςεηο,  αλαθνξέο  γηα  εκπφδηα  ή  επηθίλδπλα  ζεκεία  ζε  

δηαδξνκέο,  θαηαγξαθή  θαη  ζπληνληζκφ  νκάδσλ  πνπ  εθδξάκνπλ  ζηελ  επξχηεξε  

πεξηνρή,  παξνρή  βνήζεηαο  θιπ.  Μφλν  κε  ηα  έμνδα  πνπ  ζα  γιπηψλακε  απφ  ηηο  

επηρεηξήζεηο  δηάζσζεο  –νη  πηήζεηο  ησλ  ειηθνπηέξσλ  κφλν  αλ  ππνινγηζηεί  

πφζα  ζηνίρεζαλ–  ζα  κπνξνχζακε  λα  ζηειερψζνπκε  ηέηνηα  «θέληξα».  

 

Πφζν  έθηαηγε  ε  εηαηξεία;  

Κάπνηνη  κηιάλε  γηα  εηαηξείεο  πνπ  δελ  δηαζέηνπλ  εθπαηδεπκέλν  πξνζσπηθφ  ή  

θαηάιιειν  εμνπιηζκφ.  Δηαηξείεο  πνπ  δελ  ειέγρνληαη  απφ  θαλέλαλ  θαη  

«ιπκαίλνληαη» ηνλ  ρψξν  ησλ  ππαίζξησλ  δξαζηεξηνηήησλ.  Άιινη  ηζρπξίδνληαη  

πσο  ε  ζπγθεθξηκέλε  εηαηξεία  «No  Limits Outdoor Sports» είρε  «βεβαξπκέλν»  

ηζηνξηθφ  θαη  πσο  δελ  «ζεβφηαλ» ηνλ  θαηξφ,  κηαο  θαη  ζπλήζηδε  λα  κπαίλεη  κε  

ην  πνηάκη  θνπζθσκέλν,  φηαλ  νη  πεξηζζφηεξνη  «αληαγσληζηέο»  ζηακαηνχζαλ.  

Μήπσο  φκσο  γη’  απηήλ  ηε  ζπκπεξηθνξά  έθηαηγε  θαη  ν  ζθιεξφο  αληαγσληζκφο  

πνπ  ππάξρεη  ζ’  απηφ  ην  πνηάκη;  Μήπσο  νη  γλσζηέο  θφληξεο  κεηαμχ  ησλ  

εηαηξεηψλ  πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηελ  πεξηνρή  έρεη  ζπξψμεη  ηνπο  ηδηνθηήηεο  

ηνπο  ζην  λα  δέρνληαη  λα  πξνζθέξνπλ  ππεξεζίεο,  πνπ  ίζσο  δελ  ζα  έπξεπε,  

αλεβάδνληαο  ην  prestige ηνπο,  κε  απψηεξν  ζθνπφ  έλα  κεγαιχηεξν  θνκκάηη  ηεο  

πίηαο;  

Ζ  δξαζηεξηφηεηα  ηνπ  River Trekking ζεκαίλεη  πσο  ε  νκάδα  ζα  θηλεζεί  

κέζα  ζηελ  θνίηε  ηνπ  πνηακνχ  (θαη  φρη  ζην  κνλνπάηη  πνπ  αθνινπζεί  ην  πνηάκη  

ςειφηεξα)  ε  νπνία  γηα  θάπνην  δηάζηεκα  δελ  έρεη  φρζεο,  γηαηί  ην  θαξάγγη  είλαη  

ςειφ  θαη  απφηνκν  θαη  ζε  αλαγθάδεη  λα  ζθαξθαιψλεηο  ή  λα  πεδάο  απφ  βξάρν  

ζε  βξάρν  ή  θαη  λα  πέθηεηο  θαη  λα  θνιπκπάο  ζην  λεξφ.  Ζ  θίλεζε  ζε  ηέηνην  

πεδίν,  πξνυπνζέηεη  θαιή  θπζηθή  θαηάζηαζε  απφ  φινπο  θαη  άξηην  εμνπιηζκφ:  

ηζνζεξκηθή  ζηνιή,  θξάλνο  θαη  παπνχηζηα  κε  πξφζθπζε  γηα  φινπο  ηνπο  
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ζπκκεηέρνληεο  θαη,  ζε  θάπνηεο  πεξηπηψζεηο  φπνπ  ππάξρνπλ  βαζηέο  ιίκλεο,  

κπνξεί  λα  απαηηνχληαη  θαη  ζσζίβηα,  φπσο  επίζεο  θαη  πξφζζεηνο  εμνπιηζκφο  

αλάγθεο,  πνπ  κεηαθέξνπλ  καδί  ηνπο  νη  νδεγνί.  Απ’  φ,ηη  θαίλεηαη,  νη  πειάηεο  

δελ  θφξαγαλ  νχηε  θξάλε  νχηε  ζσζίβηα.  Θα  βνεζνχζαλ  απηά;  Μπνξεί!  Πηζαλφλ  

θάπνηνη  πνπ  παξαζχξζεθαλ  λα  θαηάθεξλαλ  λα  επηπιεχζνπλ  θαη  λα  θξαηεζνχλ  

απφ  θάπνπ  ή  λα  κελ  έραλαλ  ηηο  αηζζήζεηο  ηνπο,  απφ  ηα  ρηππήκαηα  ζηα  βξάρηα.  

Μπνξεί  πάιη  θαη  φρη!  Αιιά  πάληα  ηα  κέηξα  αζθαιείαο  παίξλνληαη  γηα  λα  

κεηψζνπλ  ηηο  πηζαλφηεηεο  αηπρήκαηνο  θαη  ηξαπκαηηζκνχ,  φρη  γηα  λα  ηηο  

εμαιείςνπλ.  

ίγνπξα  ην  λα  επηζηξέςεηο  ρξήκαηα  ή  λα  αθπξψζεηο  ηελ  πξψηε  (θαη  

ζεσξεηηθά  επθνιφηεξε)  δξαζηεξηφηεηα  ελφο  ηξηήκεξνπ  πξνγξάκκαηνο  

(αθνινπζνχζαλ  δχν  κέξεο  rafting),  ιφγσ  πηζαλψλ  θαηξηθψλ  απεηιψλ,  ζα  ήηαλ  

γηα  ηα  ειιεληθά  δεδνκέλα  αζπλήζηζην  θαη  επηρεηξεκαηηθά  δεκηνγφλν  –  ηδίσο  

φηαλ  νη  άιιεο  εηαηξίεο  έκπαηλαλ  ηελ  ίδηα  κέξα  ζην  πνηάκη  πην  θάησ  γηα  

rafting. Σν  λα  κελ  παίξλεηο  θαζφινπ  ή  λα  θάλεηο  εθπηψζεηο  ζηα  κέηξα  

αζθαιείαο,  γηα  λα  θαλείο  άλεηνο  ή  λα  κελ  θαθνθαξδίζεηο  ηνπο  πειάηεο,  είλαη  

θαθή  πξαθηηθή  θαη  δπλακηηίδεη  ην  φιν  ζχζηεκα  ηεο  αζθάιεηαο  ζηελ  θίλεζε  

ζην  χπαηζξν.  

 

Ήηαλ  επαξθψο  εθπαηδεπκέλνη  νη  νδεγνί  ηεο  εηαηξείαο  θαη  απφ  πνηνπο;  

Όηαλ  κηιάκε  γηα  εθπαίδεπζε,  ελλννχκε  πξνθαλψο  ηφζν  ην  ζεσξεηηθφ  

ππφβαζξν  πνπ  πξέπεη  λα  έρεη  θάπνηνο  πνπ  νδεγεί  ή  ζπλνδεχεη  αλζξψπνπο  

ρσξίο  ηδηαίηεξεο  γλψζεηο  ή  δεμηφηεηεο,  ζηε  θχζε,  καθξηά  απφ  ηε  ζρεηηθή  

αζθάιεηα  ηεο  πφιεο.  Θα  πξέπεη  λα  έρεη  γλψζεηο  κεηεσξνινγίαο,  

πξνζαλαηνιηζκνχ,  πξψησλ  βνεζεηψλ,  επηβίσζεο,  δηαρείξηζεο  εθηάθησλ  

θαηαζηάζεσλ,  φπσο  θαη  εηδηθψλ  ηερληθψλ  αλαιφγσο  ηεο  δξαζηεξηφηεηαο  (π.ρ.  
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ρξήζε  ζρνηληψλ,  νξεηβαηηθνχ  εμνπιηζκνχ,  δηάζρηζε  θηλνχκελνπ  λεξνχ,  θιπ.).  

Θα  πξέπεη  λα  έρεη  γλψζεηο  αλζξψπηλεο  ςπρνινγίαο  θαη  λα  κπνξεί  λα  

δηαρεηξηζηεί  «ιεπηέο» θαηαζηάζεηο  θαη  «δχζθνινπο» πειάηεο.  

ε  φια  απηά  βνεζάεη,  βέβαηα,  θαη  ε  εκπεηξία.  Σε  κνηξαία  εκέξα,  έλαο  

εθπαηδεπκέλνο  θαη  έκπεηξνο  νδεγφο,  πηζαλφλ  λα  είρε  παξαηεξήζεη  ηνλ  θαηξφ  

θαη  λα  είρε  πξνβιέςεη  ην  φηη  ην  πνηάκη  ζα  θνπζθψζεη,  ή  λα  είρε  ζην  λνπ  ηνπ  

απηήλ  ηελ  πηζαλφηεηα  θαη  λα  επέιεγε  ιηγφηεξν  εθηεζεηκέλεο  δηαδξνκέο.  

ίγνπξα,  φκσο,  ζα  επέκελε  ζηα  βαζηθά  κέηξα  αζθαιείαο.  

Κάπνηα  ζεκάδηα  πνπ  κπνξεί  λα  ζε  πξνεηδνπνηήζνπλ  γηα  κηαλ  

«αζηξαπηαία  πιεκκχξα» (flash flood) είλαη:  ζηάζκε  ηνπ  λεξνχ  πνπ  αλεβαίλεη  

ή  ξεχκαηα  πνπ  γίλνληαη  δπλαηφηεξα,  αιιά  θαη  μαθληθή  αιιαγή  ηεο  δηαχγεηαο  

ηνπ  λεξνχ  (απφ  θαζαξφ  ζε  ιάζπε)  πνπ  κπνξεί  λα  ζπλνδεχεηαη  απφ  επηπιένληα  

αληηθείκελα.  Δπίζεο,  επηδείλσζε  ηνπ  θαηξνχ,  ζπγθέληξσζε  λεθψλ  θαη  ήρνη  

απφ  βξνληέο.  Αλ  ζε  πξνιάβεη  ε  θαηαηγίδα  ζηε  κέζε  ηνπ  θαξαγγηνχ,  δελ  είλαη  

εχθνιν  λα  ηεο  μεθχγεηο  πεδφο.  Πξέπεη  λα  ςάμεηο  ςειά  γηα  αζθαιή  φρζε!  

 

Παξέρεηαη  ηέηνηα  εθπαίδεπζε  ζηελ  Διιάδα  θαη  απφ  πνηνπο;    

Πνηνο  ειέγρεη  ηελ  εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  θαη  ηελ  επάξθεηα  ησλ  νδεγψλ;  

Γπζηπρψο,  έλα  δείγκα  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  δηαδηθαζίαο  πνπ  είδακε  ζηηο  ζρνιέο  

νδεγψλ  θαη  εθπαηδεπηψλ  rafting ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  δελ  ήηαλ  θαη  φ,ηη  

θαιχηεξν!  Όηαλ,  κάιηζηα,  δίλεηαη  ε  δπλαηφηεηα  ζε  νδεγνχο  λα  γίλνπλ  

«ππεξβνιηθά» γξήγνξα  εθπαηδεπηέο  θαη  λα  κπνξνχλ  λα  εθπαηδεχζνπλ  ηνπο  

νδεγνχο  κε  ηνπο  νπνίνπο  ζα  ζπλεξγάδνληαη,  απηφ  δελ  καο  βεβαηψλεη  πσο  φια  

ζα  πάλε  θαιά.  Αο  δηαζθαιίζνπκε  ινηπφλ,  ην  ηαρχηεξν ,  πξαγκαηηθή  

εθπαίδεπζε  γηα  φιεο  ηηο  δξαζηεξηφηεηεο  ππαίζξνπ  θαη  αδηάβιεηεο  δηαδηθαζίεο  
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εθπαίδεπζεο  θαη  δηαπίζηεπζεο  γηα  νδεγνχο  θαη  εθπαηδεπηέο  θαη  ζα  έρνπκε  

θάλεη  ην  πξψην  βήκα  γηα  πην  αζθαιείο  δξαζηεξηφηεηεο.  

Ήμεξαλ  νη  εθδξνκείο  πνπ  έκπαηλαλ;  

Όηαλ  βιέπεη  θαλείο  ζηηο  δηαθεκίζεηο  ησλ  δηαθφξσλ  δξαζηεξηνηήησλ  

θσηνγξαθίεο  απφ  ηα  πην  δχζθνια  θαη  εληππσζηαθά  πεξάζκαηα  ηνπ  πνηακνχ,  

ηεο  βνπλίζηαο  δηαδξνκήο,  θιπ.,  θαη  βαζκνινγψληαο  ηε  δχζθνιε,  βάζεη  απηνχ  

ηνπ  πεξάζκαηνο,  απφ  ηε  κηα  ζηελνρσξηέηαη  γηαηί  πηζηεχεη  πσο  δηαθεκίδνληαο  

ην  κνλαδηθφ  εληππσζηαθφ  πέξαζκα,  δεκηνπξγεί  ηελ  ςεπδαίζζεζε  πσο  φιε  ε  

δηαδξνκή  είλαη  ην  ίδην  εληππσζηαθή.  Απφ  ηελ  άιιε,  φκσο,  ν  ππνςήθηνο  

αλαδεηεηήο  ηεο  πεξηπέηεηαο  μέξεη  απφ  πξηλ  ηί  ζα  ζπλαληήζεη  θαη  νη  φπνηεο  

δπζθνιίεο  δελ  ζα  ηνπ  θαλνχλ  βνπλφ.  Οκνίσο,  θάπνηνο  πνπ  δελ  είλαη  ηδηαίηεξα  

ηεο  πεξηπέηεηαο,  ζα  πξνηηκήζεη  θάηη  πην  εχθνιν.  Σειείσο  δηαθνξεηηθφ  

απνηέιεζκα  έρνπκε  αλ  θάπνηνο  δηαθεκίδνληαο  κηα  δηαδξνκή  ηελ  

ππνβαζκνινγεί,  γηα  λα  απμήζεη  ηελ  «πειαηεία» ζην  ζπγθεθξηκέλν  πξφγξακκα.  

Όηαλ  δηαθεκίδνπκε  ην  Canyoning ζαλ  έλα  ζπνξ  γηα  φινπο  θαη  ηνλ  

Λνχζην  ζαλ  έλα  θαξάγγη  αξραξίσλ,  ηφηε  ζα  έξζνπλ  αξράξηνη.  Αξράξηνη  πνπ  ζα  

εκπηζηεπηνχλ  απνιχησο  ηνλ  νδεγφ  ηνπο  θαη  ζα  ηνλ  αθνινπζήζνπλ  φπνπ  ηνπο  

πεη,  κε  φ,ηη  θαηξφ  θάλεη  θαη  κε  φ,ηη  εμνπιηζκφ  ηνπο  δψζεη.  Αξράξηνη  πνπ  ζηελ  

πξψηε  δχζθνιε  ζηηγκή  (θαη  δελ  ρξεηάδεηαη  λα  είλαη  flash flood –  θαη  κ’  έλα  

απιφ  γιίζηξεκα  ζπάλε  θεθάιηα)  ζα  ηα  ράζνπλ  θαη  ζα  θξεκαζηνχλ  απφ  ηνλ  

νδεγφ.   

Κη  αλ  απηφο  δελ  είλαη  επαξθψο  εθπαηδεπκέλνο  ή  επαξθψο  εμνπιηζκέλνο;  

Σηο  απνθάζεηο  πνπ  πήξαλ  εθείλε  ηε  κέξα  νη  ηδηνθηήηεο  ηεο  εηαηξείαο,  ζα  ηηο  

πιεξψζνπλ  ίζσο  πην  αθξηβά  απ’  φ,ηη  ηνπο  άμηδε.  Κάπνηνη  άιινη  φκσο  

πιήξσζαλ  κε  ηε  δσή  ηνπο,  ηελ  επηζπκία  ηνπο  λα  βγνπλ  θαη  λα  γλσξίζνπλ  ηε  

θχζε  θαη  ην  πνηάκη.  Αο  ειπίζνπκε  πσο  ν  ρακφο  ηνπο  ζα  δψζεη  ηελ  επθαηξία  λα  
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κπνπλ  πην  πγηείο  βάζεηο  ζην  «λεθέισκα» απηφ  πνπ  ιέγεηαη  εκπνξηθέο  

ππαίζξηεο  δξαζηεξηφηεηεο  ζηελ  Διιάδα.  

Κιείλνληαο  ζα  ζέιακε  λα  επαλαιάβνπκε:  φιεο  νη  δξαζηεξηφηεηεο  ζηε  

θχζε,  είλαη  δξαζηεξηφηεηεο  ζε  έλα  δπλακηθφ,  κε  ειεγρφκελν  πεδίν.  Ζ  ζσζηή  

εθπαίδεπζε  θαη  ελεκέξσζε,  ν  άξηηνο  εμνπιηζκφο,  ε  θαιή  θπζηθή  θαηάζηαζε  

θαη  ε  γλψζε  ηεο  πεξηνρήο  θαη  ησλ  θαηξηθψλ  ζπλζεθψλ  θαη  πάλσ  απ’  φια  ν  

ζεβαζκφο  ζηε  Φχζε,  είλαη  ζηνηρεία  απαξαίηεηα  γηα  κηαλ  επράξηζηε  θαη  

αζθαιή  ππαίζξηα  εμφξκεζε.(http://www.nolimitsports.gr/index_in.htm) 

Παξφκνηα  πεξηζηαηηθά  

Όπσο  εηπψζεθε  θαη  πξσηχηεξα,  είθνζη  έλα  (21) άηνκα  έραζαλ  ηε  δσή  ηνπο  ην  

1999, θάλνληαο  έλα  ηνπξηζηηθφ  canyoning, ζην  Saxteen River,  θνληά  ζην  

Ηληεξιάθελ  ηεο  Διβεηίαο.  Ζ  θαηαηγίδα  πνπ  μέζπαζε  ςειφηεξα,  είρε  ζαλ  

απνηέιεζκα  ην  θαξάγγη  λα  γεκίζεη  μαθληθά  κε  λεξφ  θαη  θνξκνχο  δέληξσλ.  Σα  

ζπλεξγεία  δηάζσζεο  κάδεπαλ  γηα  κέξεο  πηψκαηα.  Παξά  ην  φηη  φινη  θνξνχζαλ  

ηα  πξνβιεπφκελα  κέηξα  αζθαιείαο  (θξάλε,  ζσζίβηα,  θιπ)  νη  ηέζζεξηο  (4) 

νδεγνί  ηνπ  θαξαγγηνχ,  νη  νπνίνη  επέδεζαλ,  ζπλειήθζεζαλ  θαη  θαηεγνξήζεθαλ  

γηα  εγθιεκαηηθή  ακέιεηα.(http://www.eodathens.gr/yabbse/index.php?topic=839.0). 

Δπίζεο,  ην  1997,  έληεθα  (11) άηνκα  ζθνηψζεθαλ  πεδνπνξψληαο  ζην  

Antelope Canyon ηνπ  Colorado, απφ  θαηαηγίδα  πνπ  μέζπαζε  πνιιά  ρηιηφκεηξα  

καθξηά.  Έλαο  κφλν  νδεγφο  θαηάθεξε  λα  επηβηψζεη .(http://climb-

utah.com/Powell/flash_antelope.htm) 

Με  φζα  πξνειέρζεζαλ,  επηρεηξήζεθε  λα  δνζεί,  ζε  πξαγκαηηθή  δηάζηαζε,  ε  

αληαπφθξηζε  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  θαη  λα  δηεξεπλεζεί  επί  ηνπ  πξαθηένπ  

εάλ  ε  ζεκεξηλή  δνκή  θαη  νξγάλσζε  αληαπνθξίλεηαη  ζηηο  απαηηήζεηο  ησλ  

θαηξψλ,  ππφ  ηελ  πίεζε  ηεο  εθαξκνγήο  ησλ  επηηαγψλ  ηεο  Δπξσπατθήο  Έλσζεο  

θαη  ησλ  δηεζλψλ  νξγαληζκψλ  θαη  λα  μεθηλήζνπλ  λα  αξζξψλνληαη  πξνηάζεηο  

http://www.nolimitsports.gr/index_in.htm
http://www.eodathens.gr/yabbse/index.php?topic=839.0
http://climb-utah.com/Powell/flash_antelope.htm
http://climb-utah.com/Powell/flash_antelope.htm
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βειηίσζεο  ζε  φια  ηα  επίπεδα  δηαρείξηζεο  ελφο  καδηθνχ  αζιεηηθνχ  

αηπρήκαηνο.  Κάζε  ηέηνην  αηχρεκα  είλαη  απνηέιεζκα  παξαβίαζεο  κηαο  

δηαδηθαζίαο  αζθαιείαο,  απφ  ην  πην  κηθξφ  κέρξη  ην  πην  κεγάιν.  Απηφ  πνπ  

ζπκβαίλεη  θαη  νδεγεί  ζε  αηχρεκα,  είλαη  φηη  παξαβιέπνπκε  απηήλ  ηε  

δηαδηθαζία  ή  φηη  αγλννχκε  ηνλ  θίλδπλν  γηα  ηνλ  νπνίν  έρεη  πξνβιεθζεί  κηα  

ηέηνηα  δηαδηθαζία.  Σν  έγθπξν  βξεηαληθφ  ηαηξηθφ  πεξηνδηθφ  British Μed ical  

Journal έρεη  ζηακαηήζεη  λα  δέρεηαη  άξζξα  πνπ  πεξηέρνπλ  ηελ  ιέμε  accident,  

ζεσξψληαο  φηη  δελ  ππάξρνπλ  αηπρήκαηα,  ππάξρνπλ  κφλν  παξαβηάζεηο  κέηξσλ  

αζθάιεηαο.  Ωζηφζν,  αηπρήκαηα,  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  θαη  θαηαζηάζεηο  

θξίζεσλ  πνπ  απαηηνχλ  δηαρείξηζε,  ζπκβαίλνπλ  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  κε  ηάζε  

αχμνπζαο  ζπρλφηεηαο.  Ο  αλζξψπηλνο  παξάγνληαο  (αλζξψπηλν  ιάζνο)  

επζχλεηαη  θαηά  73% γηα  ηηο  ηξαγσδίεο  ζε  φιν  ηνλ  θφζκν.  χκθσλα  κε  ηα  

ζηνηρεία  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  ηα  πνξίζκαηα  ησλ  εκπεηξνγλσκφλσλ,  ηξία  ζηα  

ηέζζεξα  δπζηπρήκαηα  νθείινληαη  ζε  πάζεο  θχζεσο  ζθάικαηα  ησλ  αλζξψπσλ.   

Παξαβίαζε  ησλ  θαλφλσλ  ιφγσ  ζπλήζεηαο  θαη  αίζζεζεο  «ξνπηίλαο» ησλ  

νδεγψλ,  θαθή  ζπλελλφεζε  κεηαμχ  ησλ  ππεπζχλσλ,  απνθπγή  ειέγρνπ,  

εζθαικέλεο  ελέξγεηεο  ζε  θξίζηκεο  ζηηγκέο,  απνηεινχλ  ηε  ιίζηα  ησλ  

ζπλεζηζκέλσλ  ιαζψλ.  Οη   θαηαζηξνθέο  νθείινληαη,  εθηφο  απφ  ηνλ  άλζξσπν,  

θαη  ζε  άιινπο  παξάγνληεο,  φπσο  ηα  θαηξηθά  θαηλφκελα.  πκπεξαζκαηηθά,  ε  

ειάρηζηε  πηζαλφηεηα  αηπρήκαηνο  παξακέλεη  θαη  πξνο  ηνχην  απαηηείηαη  ε  

βειηίσζε  θαη  ε  εηνηκφηεηα  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  ζην   ζέκα  ηεο   

πξφιεςεο  θαη  αληηκεηψπηζεο  ηνπ  καδηθνχ  αηπρήκαηνο.  

Ζ  απνηειεζκαηηθή  ζσξάθηζε  ηεο  δσήο  θαη  ηεο  πγείαο  ησλ  πνιηηψλ  απφ  

θάζε  είδνπο  θαηαζηξνθέο  απνθηά  νινέλα  θαη  κεγαιχηεξε  ζεκαζία  ζηηο  κέξεο  

καο,  ηδίσο  ελφςεη  ησλ  κεγάισλ  ηερλνινγηθψλ  πνιηηηζκηθψλ  θαη  

θιηκαηνινγηθψλ  αιιαγψλ  πνπ  βηψλεη  ν  Πιαλήηεο.  ε  απηέο  ηηο  ζπλζήθεο  ησλ  
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απμεκέλσλ  απεηιψλ  θαη  θηλδχλσλ,  ν  πνιίηεο  πξνζβιέπεη  ζε  κηαλ  αμηφπηζηε  

Πνιηηεία  θαη  ζηέξεν  θξαηηθφ  κεραληζκφ  (Πνιηηηθή  Πξνζηαζία),  πνπ  ζα  ηνπ  

εκπλεχζνπλ  αίζζεκα  αζθάιεηαο  θαη  εκπηζηνζχλεο.  

ην  εληαίν  πιένλ  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  πξνσζείηαη  ζπζηεκαηηθά  θαη  

κεζνδηθά  ε  νξζνινγηθή  ιεηηνπξγία  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ,  ζε  θεληξηθφ,  

πεξηθεξεηαθφ  θαη  ηνπηθφ  επίπεδν,  κε  γλψκνλα  ηε  βειηίσζε  ηεο  

θαζεκεξηλφηεηαο  ηνπ  πνιίηε,  ηδίσο  ζε  ψξεο  θξίζεο  θαη  αληηκεηψπηζεο  ησλ  

θαηαζηξνθψλ.  Γηα  ηνλ  ζθνπφ  απηφλ,  ππφ  ηελ  επνπηεία  ηεο  Γεληθήο  

Γξακκαηείαο  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο,  εληζρχεηαη  ε  ζπλεξγαζία  κεηαμχ  φισλ  

ησλ  εκπιεθφκελσλ  θνξέσλ,  δηεπθνιχλνληαο  ηελ  αλάπηπμε  θνηλψλ  δξάζεσλ  

θαη  πξσηνβνπιηψλ  πξφιεςεο  θαη  αληηκεηψπηζεο  ησλ  ζρεηηθψλ  θηλδχλσλ  θαη  

απεηιψλ  θαζψο  θαη  ηνλ  θαιχηεξν  ζπληνληζκφ  ηνπο  ζην  πιαίζην  ηεο  

δηαρείξηζεο  ηεο  θξίζεο,  ηφζν  ζε  ζεζκηθφ  φζν  θαη  ζε  επηρεηξεζηαθφ  επίπεδν.  

Αιιά  θαη  ζην  πιαίζην  ηεο  αλαδηνξγάλσζεο  ηεο  Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο  πνπ  

βξίζθεηαη  ζε  εμέιημε  κέζα  απφ  ην  Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα  «Γηνηθεηηθή  

Μεηαξξχζκηζε» 2007-2013, δίλεηαη  έκθαζε  ζηελ  αλαβάζκηζε  ηεο  Πνιηηηθήο  

Πξνζηαζίαο  ηεο  Υψξαο,  αλάγνληαο  ηελ  ζε  πξνηεξαηφηεηα  ηνπ  δηνηθεηηθνχ  

εθζπγρξνληζκνχ.  

Ωζηφζν,  δελ  λνείηαη  απνηειεζκαηηθή  αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθψλ  ρσξίο  

ηελ  ελεξγνπνίεζε  θαη  ηε  ζχκπξαμε  θαη  ηνπ  ίδηνπ  ηνπ  πνιίηε.  Δλφο  πνιίηε  

ελεκεξσκέλνπ  θαη  ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ  ν  νπνίνο,  κε  πλεχκα  θνηλσληθήο  

αιιειεγγχεο  θαη  εζεινληηζκνχ  θαη  αγλνψληαο  ηηο  θάζε  είδνπο  ζπεξκνινγίεο  

πνπ  κφλν  παληθφ  πξνθαινχλ,  αλαιακβάλεη  ηηο  επζχλεο  πνπ  ηνπ  αλαινγνχλ  θαη  

γίλεηαη  ζχκκαρνο  κε  ηνλ  θξαηηθφ  κεραληζκφ,  κε  ην  πεξηβάιινλ  θαη,  ηειηθά,  κε  

ηνλ  ζπλάλζξσπφ  ηνπ.  
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Ζ  αμία  ηεο  αλζξψπηλεο  δσήο  είλαη  αλεθηίκεηε,  αλ  θαη  πνιιέο  

αζθαιηζηηθέο  εηαηξείεο  απνηηκνχλ  ην  αγαζφ  ηεο  ζε  ρηιηάδεο  επξψ.  Δίλαη  άδηθν  

λα  ράλνληαη  αλζξψπηλεο  δσέο,  ηδίσο  απφ  ηελ  θαθή  νξγάλσζε,  ιεηηνπξγία  θαη  

αληαπφθξηζε  ελφο  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  πνπ  ηνλ  ζπλζέηνπλ/απνηεινχλ  

άλζξσπνη  (ιεηηνπξγνί)  νη  νπνίνη  ελ  δπλάκεη  κπνξεί  λα  βξεζνχλ  ζηε  ζέζε  ησλ  

ζπκάησλ  κηαο  θαηαζηξνθήο.  Δάλ  ζπλεθηηκεζεί  ε  ζπλερηδφκελε  αχμεζε  ησλ  

extreme sports θαη  ε  ζπλεπαγφκελε  αχμεζε  ηεο  επηθηλδπλφηεηαο  ησλ  

εθδξνκέσλ  ζηηο  δξαζηεξηφηεηεο  απηέο,  ηφηε  είλαη  απηνλφεην  φηη  ζα  απμεζεί  ν  

αξηζκφο  ησλ  αηπρεκάησλ  θαη  ησλ  ζπκάησλ,  εθηφο  αλ  γίλεη  θάηη  δξαζηηθφ  πξνο  

αληίζεηε  θαηεχζπλζε  θαη  ιεθζνχλ  ηα  θαηάιιεια  κέηξα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  7
Ο  

Δλεκέξσζε  ηνπ  θνηλνύ  ζε  θαηαζηάζεηο  καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ.   

7.1.Ζ  δηαρείξηζε  ηεο  πιεξνθνξίαο  

Ζ  ιεηηνπξγία  ησλ  επηθνηλσληψλ  θαη  ηεο  δηαρείξηζεο  πιεξνθνξηψλ  

αλαθέξεηαη  ζηηο  κνλάδεο  (Γ/λζεηο,  Κέληξα  Δπηρεηξήζεσλ,  θιπ),  ηα  ζπζηήκαηα  

θαη  ηηο  δηαδηθαζίεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη  απφ  ηνλ  θξαηηθφ  κεραληζκφ  γηα  ηελ  

ζπιινγή  θαη  ηελ  κεηαθνξά  ηεο  πιεξνθνξίαο  [εληφο  (θάζεηα)  θαη  εθηφο  

(νξηδφληηα)]  ζε  φιεο  ηηο  θάζεηο  εμέιημεο  ηνπ  θαηαζηξνθηθνχ  θαηλνκέλνπ  (θαη  

ηα  ζρεηηθά  ζηάδηα  επηρεηξήζεσλ).  Ζ  ιεηηνπξγία  ζπλίζηαηαη  ζηηο  αθφινπζεο  

δέζκεο  δξάζεσλ  Παξαθνινχζεζε  θαηάζηαζεο  - εθηίκεζε  

-  απφθαζε  Αξρηθή  εηδνπνίεζε  -  εθηίκεζε  -  απφθαζε  Κηλεηνπνίεζε.  

Ζ  παξαπάλσ   ιεηηνπξγία   είλαη  αξκνδηφηεηα  ηεο  ΓΓΠΠ  θαη  

επηηπγράλεηαη,  ζχκθσλα  θαη  κε  ην  ΠΓ  151/2004,  κε  ηελ  ιεηηνπξγία  γξαθείνπ  

ηχπνπ  θαη  δεκνζίσλ  ζρέζεσλ  κε  ηηο  αλαθεξφκελεο  παξαπιεχξσο  αξκνδηφηεηεο  

(ΦΔΚ.104.Α./3 -6-2004).  

7.2.Δλεκέξσζε  θνηλνύ  

«Ζ  ιεηηνπξγία  ηεο  Δλεκέξσζεο  ηνπ  θνηλνχ  πεξηιακβάλεη  ην  ζχλνιν  ησλ  

απαξαίηεησλ  δηεξγαζηψλ,  δηαδηθαζηψλ,  νξγάλσλ  θαη  ζπζηεκάησλ  πνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα  ηελ  έγθαηξε  παξνρή  ζηνπο  πνιίηεο  αθξηβνχο  θαη  

ρξήζηκεο  πιεξνθνξίαο  θαζψο  θαη  νδεγηψλ  γηα  ηελ  ζπκπεξηθνξά  ζε  κία  

θαηάζηαζε  εηνηκφηεηαο  ή  θαη  θαηάζηαζε  έθηαθηεο  αλάγθεο.  Οη  παξερφκελεο  

νδεγίεο  απνζθνπνχλ  ζην  λα  πξνθαιέζνπλ  ηελ  ελδεδεηγκέλε  ζπκπεξηθνξά  ησλ  

πνιηηψλ  γηα  ηελ  απνηξνπή  ή  ηελ  ειαρηζηνπνίεζε  ηεο  έθζεζεο  ηνπο  ζε  θίλδπλν  

ζε  κία  θαηάζηαζε  εηνηκφηεηαο  ή  θαη  θαηάζηαζε  έθηαθηεο  αλάγθεο.  
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εκεηψλεηαη  φηη  ζηελ  ιεηηνπξγία  ελεκέξσζεο  ηνπ  θνηλνχ  κεηά  ηελ  

θαηαζηξνθή  πεξηιακβάλεηαη  θαη  ε  θάιπςε  ησλ  αλαγθψλ  πιεξνθφξεζεο  ησλ  

πνιηηψλ  ζρεηηθά  κε  ηελ  θαηάζηαζε  ζπγγελψλ  ή  θίισλ  νη  νπνίνη  έρνπλ  

εκπιαθεί  ή  πηζηεχεηαη  φηη  έρνπλ  εκπιαθεί  ζην  θαηαζηξνθηθφ  θαηλφκελν.  

Καζφζνλ  πνιιέο  δηαθνξεηηθέο  ππεξεζίεο  είλαη  θάηνρνη  ησλ  ζρεηηθψλ  

πιεξνθνξηψλ  απαηηείηαη  ε  θαιή  ζπλεξγαζία  ησλ  αξκφδησλ  Φνξέσλ  γηα  ηηο  

ιεηηνπξγίεο  Γηνηθεηηθή  Μέξηκλα  πιεγέλησλ  Γεκφζηα  Τγεία  & Τγεηνλνκηθέο  

Τπεξεζίεο  θαη  Ηαηξνδηθαζηηθή  Τπνζηήξημε»  (ΔΔΔ  Αλά  

θαηαζηξνθή/ΤΠΔΓΓΑ ). Οη   ελεκεξψζεηο   ηνπ   θνηλνχ   δηαθνξνπνηνχληαη   

ζηηο   αθφινπζεο  πεξηπηψζεηο:  

 ελεκέξσζε  γηα  επηθείκελεο  θαηαζηξνθέο  (ελίνηε  αλαθέξεηαη  θαη  σο  έγθαηξε  

πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  θνηλνχ)  

 ελεκέξσζε  γηα  θαηαζηξνθέο  κε  πεξηνξηζκέλν  ρξνληθφ  δηάζηεκα  γηα  

αληίδξαζε  

 ελεκέξσζε  κεηά  ηελ  θαηαζηξνθή.  

Δίλαη  πξνθαλέο  φηη  ην  κέζνλ  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζε  απηέο  ηηο  

πεξηπηψζεηο,  ιφγσ  ηεο  ηαρχηεηαο  αιιά  θαη  ηεο  ακεζφηεηαο  κεηάδνζεο  ηεο  

πιεξνθνξίαο  είλαη   πξσηίζησο  ε  ηειεφξαζε  θαη  κεηέπεηηα  ην  ξαδηφθσλν  θαη  ν  

ηχπνο  γεληθά.  

  Σν  Τπνπξγείν  Σχπνπ  & Μέζσλ  Μαδηθήο  Δλεκέξσζεο  (<<Ξελνθξάηεο>>  

ΤΠΔΓΓΑ)  ελεκεξψλεη  ην  θνηλφ  κε  έγθπξεο  θαη  αθξηβείο  πιεξνθνξίεο  γηα  

ηελ  εκθάληζε,  εμέιημε  θαη  αληηκεηψπηζε  ησλ  θπζηθψλ,  ηερλνινγηθψλ  θαη  

ινηπψλ  θαηαζηξνθψλ,  πξνθεηκέλνπ  λα  απνθεπρζνχλ  θαηλφκελα  

παξαπιεξνθφξεζεο,  αλεζπρίαο  θαη  παληθνχ.  Πιεξνθνξεί  ηα  κέζα  

ελεκέξσζεο  γηα  ηελ  εμέιημε,  ηηο  ζπλέπεηεο  θαη  ηα  κέηξα  πνπ  ιακβάλνληαη  γηα  

ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  θαηαζηξνθηθψλ  θαηλνκέλσλ.  Μεξηκλά  ψζηε  νη  θξαηηθνί  
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θαη  ηδησηηθνί  ξαδηνθσληθνί  θαη  ηειενπηηθνί  ζηαζκνί  λα  κεηαδίδνπλ,  ζε  

πεξίπησζε  γεληθήο,  πεξηθεξεηαθήο  ή  ηνπηθήο  κεγάιεο  έληαζεο  θαηαζηξνθήο,  

νδεγίεο  πξνο  ηνπο  πνιίηεο  πνπ  πξνέξρνληαη  απφ  ην  Κεληξηθφ  πληνληζηηθφ  

Όξγαλν  ή  απφ  ηε  Γεληθή  Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  θαη  ιακβάλεη  θαη  

θάζε  άιιν  ελδεηθλπφκελν  κέηξν  πνπ  επηβάιιεηαη  απφ  ηηο  πεξηζηάζεηο  θαη  ηελ  

απνζηνιή  ηνπ.  

   Ζ  ελεκέξσζε  ηνπ  θνηλνχ  γηα  ηε  ιήςε  κέηξσλ  απηνπξνζηαζίαο  απφ  

θηλδχλνπο  γίλεηαη  ζε  θεληξηθφ  επίπεδν  απφ  ην  ΚΟΠΠ  θαη  απφ  ηε  Γεληθή  

Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο.  Πεξαηηέξσ  ελεκέξσζε  ηνπ  θνηλνχ,  κε  

βάζε  ηηο  νδεγίεο  θαη  ην  έληππν  πιηθφ  ηεο  Γεληθήο  Γξακκαηείαο  Πνιηηηθήο  

Πξνζηαζίαο,  απνηειεί  ππνρξέσζε  ησλ  Γ/λζεσλ  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  ησλ  

Πεξηθεξεηψλ  θαη  ησλ  Γξαθείσλ  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  ησλ  Ννκαξρηαθψλ  

Απηνδηνηθήζεσλ  θαη  ησλ  ΟΣΑ.  Δηδηθφηεξε  ελεκέξσζε  ηνπ  θνηλνχ  ζε  επίπεδν  

λνκνχ,  κε  βάζε  ηηο  ηνπηθέο  ηδηαηηεξφηεηεο  γίλεηαη  απφ  ηηο  αξκφδηεο  

δηεπζχλζεηο  ησλ  Ννκαξρηαθψλ  Απηνδηνηθήζεσλ  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ηα  Γξαθεία  

Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  ησλ  Ννκαξρηαθψλ  Απηνδηνηθήζεσλ  .  

Σνλίδεηαη  ηδηαίηεξα  φηη  ε  απφθαζε  γηα  ηελ  ελεκέξσζε  ηνπ  θνηλνχ  

θνηλνπνηείηαη  έγθαηξα  θαη  ζε  φιεο  ηηο  εκπιεθφκελεο  ππεξεζίεο  (πνπ  δελ  έρνπλ  

ζπκκεηάζρεη  ζηελ  δηαδηθαζία  ιήςεο  ηεο  απφθαζεο)  γηα  ηελ  απνθπγή  ηπρφλ  

ζπγρχζεσλ,  επαλαιήςεσλ  ή/θαη  αληηθάζεσλ  πνπ  ζα  έρνπλ  σο  απνηέιεζκα  ηελ  

κείσζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ησλ  απνθαζηζζέλησλ  κέηξσλ.  αθέζηαηα  ην  

εξψηεκα  πνπ  εμαθνινπζεί  λα  παξακέλεη  αλαπάληεην  (εμ  αηηίαο  κε  χπαξμεο  

εκπεηξίαο  αλάινγνπ  ζπκβάληνο)  είλαη  ν  πξαγκαηηθφο  ρξφλνο,  ζε  ζρέζε  κε  ηα  

ππφ  εμέιημε  γεγνλφηα,  πνπ  απαηηείηαη  λα  δνζεί  εληνιή  -αλαθνίλσζεο  απφ  ηα  

ΜΜΔ  γηα  ην  ζπκβάλ  ππφ  ην  θαζεζηψο  ησλ  φπνησλ  απξφβιεπησλ  αληηδξάζεσλ  

απφ  ηνλ  πιεζπζκφ.  
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Δηδηθά  γηα  ηελ  θάιπςε  ησλ  αλαγθψλ  πιεξνθφξεζεο  ησλ  πνιηηψλ  ζρεηηθά  

κε  ηελ  θαηάζηαζε  ζπγγελψλ  ή  θίισλ  νη  νπνίνη  έρνπλ  εκπιαθεί  ή  πηζηεχεηαη  

φηη  έρνπλ  εκπιαθεί  ζην  θαηαζηξνθηθφ  θαηλφκελν,  νξίδνληαη  νη  αξκφδηεο  

ππεξεζίεο  πνπ  ζπκκεηέρνπλ  ζην  νινθιεξσκέλν  κεραληζκφ  ζπιινγήο,  

επεμεξγαζίαο  θαη  αλαθνίλσζεο  ζηνηρείσλ  απσιεηψλ  δσήο  θαη  πγείαο  θαζψο  

θαη  αγλννπκέλσλ  πγηψλ  επηδψλησλ,  θαζνξίδεηαη  ε  ξνή  ησλ  πιεξνθνξηψλ  θαη  

νη  επί  κέξνπο  ζρεηηθέο  δηαδηθαζίεο  πνπ  αθνινπζνχληαη  θαη  δίλεηαη  ηδηαίηεξε  

έκθαζε  ζηηο  εηδηθφηεξεο  αλάγθεο  πνπ  πξέπεη  λα  θαιπθζνχλ  ζηελ  πεξίπησζε  

πνπ  εκπιέθνληαη  αιινδαπνί  ππήθννη.  

 

7.3.Γιατείριζη  ηης  επικοινωνίας  με  ηα  ΜΜΔ  

 

Οη  ζρέζεηο  κε  ηα  Μ.Μ.Δ.  απνηεινχλ  κηα  απφ  ηηο  πιένλ  δχζθνιεο  ζρέζεηο  ηεο  

πνιηηείαο  θαη  ησλ  κεραληζκψλ  ηεο  θαηά  ηελ  πεξίνδν  αληηκεηψπηζεο  θξίζεσλ  

πνπ  πξνέξρνληαη  απφ  ζπκβάληα  θαηαζηξνθψλ  θαη  απνηεινχλ  εηδηθά  ζέκαηα  εμ  

αηηίαο  ηεο  ηερλνινγίαο  ηεο  πνιππινθφηεηαο  θαη  ησλ  εμεηδηθεπκέλσλ  γλψζεσλ  

πνπ  απαηηνχληαη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηνπο.  Ζ  ζπλεξγαζία  ησλ  αξκφδησλ  

νξγάλσλ  κε  ηα  Μ.Μ.Δ.  ζθνπφ  έρεη  ηελ  παξνρή  αθξηβνχο,  ρξήζηκεο  θαη  

έγθαηξεο  ελεκέξσζεο  ζην  θνηλφ  θαη  ζηελ  παξαθνινχζεζε  απφ  ηα  αξκφδηα  

φξγαλα  ηνπ  ηξφπνπ  κε  ηνλ  νπνίν  παξνπζηάδνπλ  ηα  Μ.Μ.Δ.  ηελ  θαηάζηαζε  θαη  

ζηελ  εθηίκεζε  ηεο  επίπησζεο  ηεο  «εηθφλαο» απηήο  ζηελ  ιεηηνπξγία  ηεο  

ελεκέξσζεο  ηνπ  θνηλνχ  ζε  φιεο  ηηο  θάζεηο  θηλεηνπνίεζεο  ηνπ  ζπζηήκαηνο



 

134 
 

ηεο  πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ελφο  αηπρήκαηνο.  

ρεηηθά  κε  ηελ  παξαθνινχζεζε  ηνπ  ηξφπνπ  κε  ηνλ  νπνίν  παξνπζηάδνπλ  ηα  

Μ.Μ.Δ.  ηελ  θαηάζηαζε  θαη  ζηελ  εθηίκεζε  ηεο  επίπησζεο  ηεο  «εηθφλαο» απηήο  

ζηελ  ιεηηνπξγία  ηεο  ελεκέξσζεο  ηνπ  θνηλνχ  δίλεηαη  ηδηαίηεξε  ζεκαζία  ζηνλ  

ζαθή  νξηζκφ  ηεο  ξνήο  πιεξνθνξίαο  κεηαμχ  ησλ  νξγάλσλ  ζπιινγήο  θαη  

αλάιπζεο  πιεξνθνξίαο  θαη  ησλ  πξνζψπσλ/νξγάλσλ  πνπ  είλαη  αξκφδηα  

(ζπλήζσο  ηα  πξφζσπα  ή  φξγαλα  Γηνίθεζεο,  Διέγρνπ  θαη  πληνληζκνχ  

Δπηρεηξήζεσλ)  γηα  ηελ  ιήςε  απνθάζεσλ  ζρεηηθά  κε  ηελ  ελεκέξσζε  ηνπ  θνηλνχ.  

«Ο  ζρνιηαζκφο  ελφο  ζέκαηνο  είλαη  ν  αγαπεκέλνο  ηξφπνο  παξνπζίαζεο  ησλ  

θαλαιηψλ,  θαζψο  ηνλ  πξνηηκνχλ  ζε  πνζνζηφ  56,2%, ελψ  ε  απιή  αλαθνξά  ζηελ  

είδεζε  έξρεηαη  δεχηεξε  κε  27,7% θαη  αθνινπζεί  ε  αλάιπζε  ηνπ  ζέκαηνο  απφ  

ηνλ  δεκνζηνγξάθν  κε  24%. Ζ  «κηληηαθή» ινγηθή  πνπ  αθνινπζνχλ  ηα  θαλάιηα  

είλαη  ε  αλαθνξά  ζε  γεγνλφηα  πνπ  πξνθαινχλ  αίζζεζε  αθφκε  θαη  αλ  απηά  δελ  

ζπληζηνχλ  είδεζε,  θαη  ζηε  ινγηθή  λα  πξνζειθχζνπλ  θνηλφ,  ηειεζέαζε  θαη  

επνκέλσο  ρξήκαηα  πηνζεηνχλ  δξακαηηθέο  αθεγήζεηο,  νη  νπνίεο  ζε  αθξαίεο  

πεξηπηψζεηο,  πξνθαινχλ  παληθφ.» (Έξεπλα  Αξηζηνηέιεηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  

Θεζζαινλίθεο  γηα  ηα  ΜΜΔ).  

Δμ  αηηίαο  ησλ  παξαπάλσ  ε  Δπηηξνπή  Γεκνζηνγξαθηθήο  Γενληνινγίαο  

«ζεσξεί  ππνρξέσζε  ηεο  λα  επηζεκάλεη  ζηνπο  ιεηηνπξγνχο  ησλ  Μέζσλ  (έληππσλ  

θαη  ειεθηξνληθψλ)  φηη  ζε  δηάθνξεο  πεξηπηψζεηο  πξνθαιείηαη  αρξείαζηε  

δνθηκαζία  ζε  ζπγγελείο  ζπκάησλ  ζαλαηεθφξσλ  δπζηπρεκάησλ  ή  άιισλ  

αηπρεκάησλ  θαη  πεξηζηαηηθψλ,  νη  νπνίνη  αθνχνπλ  απφ  Ραδηνθψλνπ  ή  

ηειενξάζεσο  ην  ζάλαην  ή  ηνλ  ηξαπκαηηζκφ  νηθείσλ  ηνπο. 

(www.makthes.gr/index). Ζ  επηηξνπή  θαιεί  ηνπο  ιεηηνπξγνχο  ησλ  Μέζσλ  λα  

ελεξγνχλ  ζηηο  πεξηπηψζεηο  απηέο  κε  ηε  κεγαιχηεξε  δπλαηή  επαγγεικαηηθή  

πξνζνρή  θαη  επζχλε,  φπσο  θαη  ζηηο  πεξηπηψζεηο  αλαγγειίαο  ζνβαξψλ  

δπζηπρεκάησλ  ή  αηπρεκάησλ,  ρσξίο  αλαθνξά  ζε  ζχκαηα.  
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Ζ  θνηλή  αίζζεζε  θαη  εκπεηξία  πνπ  ππάξρεη  απφ  ηηο  παξνπζηάζεηο  

αληίζηνηρσλ  ζπκβάλησλ  απφ  ηα  ΜΜΔ  είλαη  φηη  ε  παξνπζίαζε  απηή  

θπξηαξρείηαη  απφ  παληθφ  ζηελ  πξνζπάζεηα  πξνβνιήο  ηνπ  ζέκαηνο  (Παπαδήζε,  

2002) θαη   λα  έρεη  φια  εθείλα  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  πνπ  ην  θαζηζηνχλ  θαηάιιειν  

γηα  έθηαθηε  είδεζε  κε  πξνεθηάζεηο.  Γηαθνπή  ξνήο  θαλνληθνχ  πξνγξάκκαηνο  

(Έθηαθην  Γειηίν).  Άκεζε  επαθή  κε  ηελ  ζθελή  ηνπ  γεγνλφηνο  (Ακνληάξηζηα  

Πιάλα).  Άκεζεο  πλεληεχμεηο  (Άζρεηα  Πξφζσπα).  πγθερπκέλεο  πιεξνθνξίεο  

(Με  γλσζηφ  ζέκα  -  Άγλνηα).  Άκεζα  ζπκπεξάζκαηα  (Πξνζπάζεηα  επίηεπμεο  

ζθνπνχ).  πλερφκελε  Παξακνλή  ζην  ρψξν  (επαλάιεςε  πιάλσλ  -πιεξνθνξηψλ).  

χλδεζε  κε  ην  ηξέρνλ  πξφγξακκα  ηνπ  ζηαζκνχ  (Γειηία  Δηδήζεσλ).  Όιε  ε 

παξαπάλσ  αιπζηδσηή  αληίδξαζε  θαιχπηεηαη  απφ  ζπλαηζζεκαηηθή  ηξαγηθφηεηα  

θαη  επηδηψθεηαη  ε  απφδνζε  ηνπ  ζέκαηνο  κε  ηελ  κνξθή  δξάκαηνο  ψζηε  λα  

εμαζθαιίδεηαη  ε  φζν  ην  δπλαηφλ  παξαγσγηθή  ζπλέρεηα  πξνβνιήο.  

Απφ  ηελ  άιιε  πιεπξά,  ε  φπνηα  αληίδξαζε  ησλ  εκπιεθνκέλσλ  θνξέσλ  ζηελ  

αληηκεηψπηζε  ηνπ  αηπρήκαηνο,  ζηα  ΜΜΔ,  θαληάδεη  σο  πξνζπάζεηα  

πεξηνξηζκνχ  ηεο  ξνήο  ησλ  πιεξνθνξηψλ,  ζπγθάιπςεο  ηεο  ηπρφλ  αιήζεηαο  θαη 

ελ  δπλάκεη  απνκάθξπλζεο  ησλ  ΜΜΔ  απφ  ηελ  ζθελή  ηνπ  ζπκβάληνο.  Με  απηφ  

ηνλ  ηξφπν  εληζρχεηαη  ε  άπνςε,  αθνχ  απηφ  πεξλά  άκεζα  θαη  ζην  θνηλφ,  ηεο  

χπαξμεο  πξνβιεκάησλ  ζε  φια  ηα  επίπεδα  ελεξγεηψλ  κε  απνηέιεζκα  ηελ  

αιινίσζε  ηεο  πξαγκαηηθήο  εηθφλαο  ηεο  πξνζπάζεηαο  ησλ  ζσζηηθψλ  ζπλεξγείσλ  

αιιά  θαη  ην  ελδερφκελν  δηακάρεο  κεηαμχ  ησλ  δηαζσζηψλ  θαη  ησλ  ΜΜΔ.  ην  

πξφζθαην  παξειζφλ,  ζηα  γεγνλφηα  θαη  ηηο  ππξθαγηέο  ηνπ  λνκνχ  Ζιείαο,  

παξαθνινπζήζακε  ηειενπηηθέο   δηακάρεο   πνπ   νξηζκέλεο   θνξέο  θαηέιεμαλ  ζε   

πξνζσπηθέο  αληηπαξαζέζεηο  εηδηθά  ησλ  αμησκαηηθψλ  πνπ  εγήζεθαλ  ησλ  

δπλάκεσλ  ζην  πεδίν  ηεο  θαηαζηξνθήο  κε  ηνπο  δεκνζηνγξάθνπο.  Αληίζηνηρα  ζε  

πεξηπηψζεηο  αεξνπνξηθψλ  αηπρεκάησλ  ππήξμαλ  παξεκβάζεηο  θαη  άζθεζε  

θξηηηθήο  απφ  ηα  ΜΜΔ  γηα  ηηο  ελέξγεηεο  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  
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(θαζπζηέξεζε  εληνπηζκνχ  θαη  δηάζσζεο,  αλίθαλνο  θξαηηθφο  κεραληζκφο,  

αδπλακία  ζπληνληζκνχ  θιπ.)  ζε  βαζκφ  πνπ  επέθεξαλ  ζηηο  επεκβαηηθέο  δπλάκεηο  

θαη  ηνπο  πξντζηακέλνπο  ηνπο  δπζθνξία  κέρξη  πιήξε  ζχγρπζε  κε  απνηέιεζκα  

ηελ  πξαγκαηηθή  ςπρνινγηθή  επηβάξπλζε  ηνπ  ζπλφινπ  ησλ  δηαζσζηψλ.  

Δπηπξφζζεηα  ηηο  θξίζηκεο  ψξεο  ηνπ  ζπκβάληνο  ηα  ΜΜΔ  ππνθαζηζηνχλ  ηνλ  

θξαηηθφ  κεραληζκφ  ζην  έξγν  ηνπ  (ζπληνληζκφο)  ζηελ  πξνζπάζεηα  ηνπο  λα  

θεξδίζνπλ  αθξνακαηηθφηεηα.  Με  ηνλ  ηξφπν  απηφ  απμάλνπλ  ηελ  παξεκβαηηθή  

ηνπο  δξάζε  ζε  ζεκείν  πνπ  νπζηαζηηθά  απνζπληνλίδνπλ  ην  έξγν  ησλ  ζσζηηθψλ  

δπλάκεσλ  θαη  νπζηαζηηθά  δεκηνπξγνχλ  ηελ  εληχπσζε  φηη  απηά  αμηνινγνχλ  ηελ  

θαηάζηαζε  θαη  θαηεπζχλνπλ  ηηο  επηρεηξεζηαθέο  δπλάκεηο.  Γεκηνπξγνχλ  

επνκέλσο  κηα  «ςεχηηθε  εηθφλα» δχλακεο  θαη  νδεγνχλ  ην  θνηλφ  ζε  ιαλζαζκέλεο  

εληππψζεηο  θαη  θηλήζεηο  αθνχ  απηφ  απεπζχλεηαη  ζηα  ΜΜΔ,  ζεσξψληαο  φηη  

απηή  ε  θίλεζε  είλαη  θαη  ε  ζσζηή  ελέξγεηα.  

Οη  αξκφδηεο  ππεξεζίεο  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  θαη  πινπνίεζε  ηεο  ελεκέξσζεο  

ηνπ  θνηλνχ  είλαη  ην  ΤΠΔΓΓΑ ,  ΓΓΠΠ,  ΔΚΔΠΤ,  199ΔΚΤΠ,  ΓΑΓΑ/ΔΛΑ,  

ΓΔΔΘΑ,  ππφ  ηνλ  ζπληνληζκφ  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Σύπνπ  & Μέζσλ  Μαδηθήο  

Δλεκέξσζεο  ηα  νπνία  θαη" ειάρηζηνλ  ιακβάλνπλ  ππ'  φςηλ  ηνλ  δηαζέζηκν  

ρξφλν  γηα  ηηο  αλαθνηλψζεηο,  ηελ  ζπλέπεηα  ησλ  αλαθνηλψζεσλ  θαη  ηε  

δηαθνξεηηθή  πξνζέγγηζε  ησλ  δηαθφξσλ  νκάδσλ  ηνπ  θνηλνχ.  εκεηψλεηαη  φηη  

έρεη  ηδηαίηεξε  ζεκαζία  ν  Φνξέαο  λα  νκηιεί  κε  «κία  θσλή» ζηα  Μ.Μ.Δ.,  αιιά  

θαη  λα  βξίζθεηαη  ζε  ζπλεξγαζία  κε  φινπο  ηνπο  άιινπο  εκπιεθφκελνπο  Φνξείο  

γηα  λα  επηηεπρζεί  ε  δεκηνπξγία  κίαο  θαη  κνλαδηθήο  ζπλνιηθήο  εηθφλαο  

αληηκεηψπηζεο  ηεο  θαηάζηαζεο  πξνο  ην  θνηλφ  θαη  λα  απνθεπρζεί  κε  

νπνηνλδήπνηε  ηξφπν  ε  παξαπιεξνθφξεζε  θαη  ε  ζχγρπζε  πνπ  είλαη  δπλαηφλ  λα  

νδεγήζνπλ  ζε  παληθφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  8
ν
 

ΟΓΖΓΗΔ(ΓΓΠΠ.2017)  

Ζ   Γεληθή   Γξακκαηεία   Πνιηηηθήο   Πξνζηαζίαο   έρεη   δψζεη   θαηεπζπληήξηεο   

νδεγίεο   πξνο   ηνπο   πνιίηεο   ζρεηηθέο   κε   ηηο   καδηθέο   θαηαζηξνθέο   θαη   ηηο   

επείγνπζεο   θαηαζηάζεηο .  

8.1.εηζκνί  

 ηεξεψζηε  γεξά  ζηνπο  ηνίρνπο  ηα  ξάθηα  θαη  ηηο  βηβιηνζήθεο.  Απνκαθξχλεηε  

απφ  ηηο  πφξηεο  ηα  ςειά  έπηπια  πνπ  κπνξνχλ  λα  αλαηξαπνχλ  θαη  λα  

εκπνδίζνπλ  ηελ  έμνδν.  

 Βηδψζηε  θαιά  ζηνπο  ηνίρνπο  ην  ζεξκνζίθσλα  θαη  ηηο  δεμακελέο  θαπζίκσλ  

θαη  λεξνχ.  

 Σνπνζεηείζηε  ηα  βαξηά  αληηθείκελα  ζηα  ρακειφηεξα  ξάθηα.  

 Απνκαθξχλεηε  ηα  βαξηά  αληηθείκελα  πάλσ  απφ  θξεβάηηα  θαη  θαλαπέδεο.  

 ηεξεψζηε  θαιά  ηα  θσηηζηηθά  ζψκαηα  θαη  ηνπο  αλεκηζηήξεο  νξνθήο.  

 Πξνζδηνξίζηε  θαιά  πξνθπιαγκέλνπο  ρψξνπο  ζε  θάζε  δσκάηην  ηνπ  ζπηηηνχ:  

- θάησ  απφ  αλζεθηηθά  γξαθεία  ή  ηξαπέδηα.  

- καθξηά  απφ  γπάιηλεο  επηθάλεηεο  θαη  βηβιηνζήθεο.  

- καθξηά  απφ  εμσηεξηθνχο  ηνίρνπο.  

 Διέγμηε  ηε  ζσζηή  ιεηηνπξγία  ηνπ  δηθηχνπ  παξνρήο  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο  θαη  

θπζηθνχ  αεξίνπ.  

 Δλεκεξψζηε  ηα  κέιε  ηεο  νηθνγέλεηαο  γηα  ην  πψο  θιείλνπλ  νη  γεληθνί  

δηαθφπηεο  ειεθηξηθνχ,  λεξνχ  θαη  θπζηθνχ  αεξίνπ  θαη  γηα  ηα  ηειέθσλα  

έθηαθηεο  αλάγθεο  (112, 199, 166,  100 θιπ.)  



 

138 
 

 Πξνκεζεπηείηε  θνξεηφ  ξαδηφθσλν  κε  κπαηαξίεο,  θαθφ  θαη  βαιηηζάθη  

πξψησλ  βνεζεηψλ.  

 καθξηά  απφ  ηειεθσληθά  θαη  ειεθηξηθά  θαιψδηα.  

 Γηαηεξείζηε  ηελ  ςπρξαηκία  ζαο.  

 Καιπθζείηε  θάησ  απφ  θάπνην  αλζεθηηθφ  έπηπιν  (ηξαπέδη,  γξαθείν,  ζξαλίν),  

γνλαηίζηε  θαη  θξαηήζηε  κε  ηα  ρέξηα  ζαο  ην  πφδη  ηνπ.  

 Αλ  δελ  ππάξρεη  αλζεθηηθφ  έπηπιν,  γνλαηίζηε  ζην  κέζνλ  ηνπ  δσκαηίνπ,  

κεηψλνληαο  φζν  γίλεηαη  ην  χςνο  ζαο  θαη  πξνζηαηέςηε  κε  ηα  ρέξηα  ην  θεθάιη  

θαη  ηνλ  απρέλα  ζαο.  Απνκαθξπλζείηε  απφ  κεγάιεο  γπάιηλεο  επηθάλεηεο  

(παξάζπξα,  γπάιηλα  ρσξίζκαηα)  ή  έπηπια  θαη  αληηθείκελα  πνπ  κπνξεί  λα  

ζαο  ηξαπκαηίζνπλ.  

 Μελ  πξνζπαζήζεηε  λα  απνκαθξπλζείηε  απφ  ην  ζπίηη.  

 Μελ  βγείηε  ζην  κπαιθφλη.  

8.2.  Πσο  λα  αληηδξάζεηε  ζε  επεξρόκελν  θύκα  βαξύηεηαο  (ηζνπλάκη)   

 Παξφηη  δελ  πξνθαινχλ  ηζνπλάκη  φινη  νη  ζεηζκνί  κείλεηε  ζε  εγξήγνξζε.  

 Παξαηεξείζηε  αλ  ππάξρεη  ζεκαληηθή  αχμεζε  ή  πηψζε  ηεο  ζηάζκεο  ηνπ  

χδαηνο,  γεγνλφο  πνπ  απνηειεί  θπζηθή  πξνεηδνπνίεζε.  

 Απνκαθξπλζείηε  απφ  ηε  ζάιαζζα  θαη  θαηεπζπλζείηε  ζε  πεξηνρέο  ηεο  

ελδνρψξαο  κε  κεγαιχηεξν  πςφκεηξν.  Έλα  ηζνπλάκη  κηθξνχ  κεγέζνπο  ζε  έλα  

ζεκείν  ηεο  αθηήο  κπνξεί  λα  κεηαβιεζεί  ζε  κεγάιν  ηζνπλάκη,  ζε  απφζηαζε  

ρηιηνκέηξσλ.  

 Μείλεηε  καθξηά  απφ  ηελ  αθηή.  Σν  ηζνπλάκη  δελ  απνηειείηαη  κφλν  απφ  έλα  

κφλν  θχκα  αιιά  απφ  κηα  ζεηξά  απφ  θχκαηα  νπφηε  επηζηξέςηε  κφλν  αθνχ  

ελεκεξσζείηε  απφ  ηηο  αξκφδηεο  Aξρέο  φηη  δελ  ππάξρεη  θίλδπλνο.  

 Μελ  πιεζηάδεηε  ηηο  αθηέο  γηα  λα  παξαθνινπζήζεηε  έλα  επεξρφκελν  

ηζνπλάκη.  Όηαλ  ην  δείηε  ίζσο  είλαη  αξγά  γηα  λα  ην  απνθχγεηε.  
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8.3.   Γαζηθέο  ππξθαγηέο  

 Σειεθσλήζηε  ΑΜΔΩ  ζηελ  Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζία  (ηει.199)  θαη  

δψζηε  ζαθείο  πιεξνθνξίεο  γηα:  

-ηελ  ηνπνζεζία  θαη  ην  αθξηβέο  ζεκείν  πνπ  βξίζθεζηε,  

-ηελ  ηνπνζεζία,  ην  αθξηβέο  ζεκείν  θαη  ηελ  θαηεχζπλζε  ηεο  ππξθαγηάο.  

- ην  είδνο  ηεο  βιάζηεζεο  πνπ  θαίγεηαη.  

 Γηαηεξείζηε  ηελ  ςπρξαηκία  ζαο.  

 Μεηαθέξεηε  φια  ηα  εχθιεθηα  πιηθά  απφ  ηνλ  πεξίγπξν  ηνπ  θηηξίνπ  ζε  

θιεηζηνχο  θαη  πξνθπιαγκέλνπο  ρψξνπο.  

 Κιείζηε  φιεο  ηηο  δηφδνπο  (θακηλάδεο,  παξάζπξα,  πφξηεο  θιπ.)  έηζη  ψζηε  

λα  κελ  δηεηζδχζνπλ  νη  θαχηξεο  ζην  εζσηεξηθφ  ηνπ  ζπηηηνχ.  

 Κιείζηε  ηηο  παξνρέο  θπζηθνχ  αεξίνπ  θαη  πγξψλ  θαπζίκσλ  κέζα  θαη  έμσ  

απφ  ην  ζπίηη.  

 Μαδέςηε  ηηο  ηέληεο  ζηα  κπαιθφληα  θαη  ζηα  παξάζπξα.  

 Γηεπθνιχλεηε  ηελ  πξφζβαζε  ππξνζβεζηηθψλ  νρεκάησλ  αλνίγνληαο  ηελ  

πφξηα  ηνπ  θήπνπ.  

 Σνπνζεηείζηε  ζθάια  ζηελ  εμσηεξηθή  πιεπξά  ηνπ  ζπηηηνχ,  αληίζεηα  απφ  

ηελ  θαηεχζπλζε  ηεο  ππξθαγηάο  ψζηε  λα  ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  άκεζεο  

πξφζβαζεο  ζηε  ζηέγε.  

 πλδέζηε  ηνπο  ζσιήλεο  πνηίζκαηνο  θαη  απιψζηε  ηνπο  ψζηε  λα  

θαιχπηεηαη  ε  πεξίκεηξνο  ηνπ  ζπηηηνχ.  

 Αλ  ε  νξαηφηεηα  είλαη  κεησκέλε,  αλάςηε  ηα  εζσηεξηθά  θαη  ηα  εμσηεξηθά  

θψηα  ηνπ  γηα  λα  γίλεηαη  νξαηφ  κέζα  απφ  ηνπο  θαπλνχο.  
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8.4.   Πιεκκύξα  

 Δγθαηαιείςηε  ππφγεηνπο  ρψξνπο  θαη  κεηαθηλεζείηε  ζε  αζθαιέο  πςειφ  

ζεκείν.  

 Μελ  δηαζρίζεηε  ρείκαξξν  πεδή  ή  κε  απηνθίλεην.  

 Μείλεηε  καθξηά  απφ  ειεθηξνθφξα  θαιψδηα.  

 Δγθαηαιείςηε  ην  απηνθίλεηφ  ζαο  αλ  έρεη  αθηλεηνπνηεζεί  θαζψο  ελδέρεηαη  λα  

παξαζπξζεί  ή  λα  πιεκκπξίζεη.  

 Μελ  πιεζηάδεηε  ζε  πεξηνρέο  φπνπ  έρνπλ  ζεκεησζεί  θαηνιηζζήζεηο.  

 

8.5.  Σερλνινγηθά  αηπρήκαηα  

Παξακείλεηε  ή  θαηαθύγεηε  ζε  θιεηζηό  ρώξν  

 θνπφο  είλαη  λα  δηαθπιάμεηε  ηελ  πγεία  ζαο  απφ  επηθίλδπλεο  ρεκηθέο  νπζίεο  

πνπ  κπνξεί  λα  εηζέιζνπλ  ζην  ζπίηη  ζαο,  απφ  πηζαλέο  εθξήμεηο  (πξσηνγελή  

θαη  δεπηεξνγελή  ζξαχζκαηα)  θαη  απφ  ηε  ζεξκηθή  αθηηλνβνιία.   

Αλ  είζηε  ζην  ζπίηη  θαη  έρεηε  δηαζέζηκν  ρξόλν  

 Γηαηεξείζηε  ηελ  ςπρξαηκία  ζαο.  

 Έρεηε  ην  ξαδηφθσλν  ή/θαη  ηελ  ηειεφξαζε  αλνηθηά  γηα  λα  αθνχηε  ηηο  

αλαθνηλψζεηο  θαη  ηηο  νδεγίεο  ησλ  Αξρψλ  πνπ  πξέπεη  λα  εθαξκφζεηε.  

 Κιείζηε  φια  ηα  παξάζπξα,  ηηο  εμσηεξηθέο  θαη  ηηο  εζσηεξηθέο  πφξηεο  ηνπ  

ζπηηηνχ  ρσξίο  λα  ηηο  θιεηδψζεηε.  

 Μελ  ρξεζηκνπνηήζεηε  ηνλ  αλειθπζηήξα.  

 Κιείζηε  φια  ηα  θιηκαηηζηηθά  είηε  αλήθνπλ  ζε  θεληξηθφ  ζχζηεκα  είηε  φρη  

θαη  ηνπο  αλεκηζηήξεο.  
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 Δπηθαιχςηε  κε  θνιιεηηθή  κνλσηηθή  ηαηλία  (ραξηνηαηλία)  ηηο  ραξακάδεο  

(θαη  ζηηο  ηέζζεξηο  πιεπξέο)  ζε  πφξηεο  θαη  παξάζπξα.  Δπηπιένλ,  κπνξείηε  

λα  ρξεζηκνπνηήζεηε  πγξέο  πεηζέηεο  ή  θνπβέξηεο.  

 Καιχςηε  κε  ραξηνηαηλία  ηελ  θιεηδαξηά  θαη  γχξσ  απφ  ην  πφκνιν  ηεο  

πφξηαο.  

 Αζθαιίζηε  εξκεηηθά  κε  ραξηνηαηλία  θαη  πιαζηηθά  θχιια  ηελ  είζνδν  ηνπ  

ηδαθηνχ,  φια  ηα  ζπζηήκαηα  ζέξκαλζεο  θαη  ηηο  εηζφδνπο  απαγσγψλ  θαη  

ζπζηεκάησλ  εμαεξηζκνχ,  ηηο  πφξηεο  θαη  ηα  παξάζπξα.  

 Μελ  ρξεζηκνπνηήζεηε  θηάιεο  πγξαεξίνπ.  

 Κιείζηε  ηηο  εζσηεξηθέο  πφξηεο  ηνπ  ζπηηηνχ.  

 Πεγαίλεηε  ζην  πξναπνθαζηζκέλν  δσκάηην.  

 Μελ  πιεζηάδεηε  ζε  παξάζπξα  γηα  νπνηνδήπνηε  ιφγν.  

 Μελ  ρξεζηκνπνηείηε  άζθνπα  ην  ηειέθσλν  (θηλεηφ  ή  ζηαζεξφ).  

 Αλ  παξ’  φιεο  ηηο  ελέξγεηέο  ζαο,  ηα  επηθίλδπλα  αέξηα  εηζέιζνπλ  ζην  θηίξην,  

δηπιψζηε  αξθεηέο  θνξέο  κία  πεηζέηα  ή  έλα  παλί,  θαιχςηε  ην  ζηφκα  θαη  ηε  

κχηε  ζαο  θαη  πάξηε  ειαθξέο  αλαπλνέο.  

Αλ  δεηεζεί  από  ηηο  Αξρέο  λα  εθθελώζεηε  ηελ  πεξηνρή  

 Γηαηεξείζηε  ηελ  ςπρξαηκία  ζαο.  

 Αθνινπζείζηε  ηηο  νδνχο  δηαθπγήο  πνπ  ζα  ζαο  ππνδεηρζνχλ.  

 Έρεηε  ην  ξαδηφθσλν  αλνηθηφ  ψζηε  λα  παξαθνινπζείηε  ηηο  αλαθνηλψζεηο  θαη  

εθαξκφδεηε  ηηο  νδεγίεο  ησλ  Αξρψλ.  

 Αλ  έρεηε  ρξφλν  θιείζηε  ηηο  πφξηεο,  ηα  παξάζπξα  θαη  ηα  ζπζηήκαηα  

θιηκαηηζκνχ  ηνπ  ζπηηηνχ  ψζηε  λα  κεηψζεηε  ηε  ξχπαλζή  ηνπ.  
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 Αλ  βξίζθεζηε  

 Τπήλεκα  ηνπ  ρψξνπ  ηνπ  αηπρήκαηνο  (ρψξνο  Β  ζην  παξαθάησ  ζρήκα)  

απνκαθξπλζείηε  θηλνχκελνη  θάζεηα  πξνο  ηελ  θαηεχζπλζε  ηνπ  αλέκνπ.  

 Πξνζήλεκα  ηνπ  ρψξνπ  ηνπ  αηπρήκαηνο  (ρψξνο  Α  ζην  παξαθάησ  ζρήκα)  

απνκαθξπλζείηε  θηλνχκελνη  αληίζεηα  πξνο  ηελ  θαηεχζπλζε  ηνπ  αλέκνπ  ή  

ηεο  ξνήο  πδάησλ.  

 

 

Γεληθά  θαηεπζπλζείηε  πξνο  ηα  πςειφηεξα  ζεκεία  ηεο  πεξηνρήο  θαζψο  

πνιιέο  ηνμηθέο  νπζίεο  είλαη  βαξχηεξεο  ηνπ  αέξα.  

  

Οη  απνζηάζεηο  αζθαιείαο  απφ  ην  ζεκείν  ηνπ  αηπρήκαηνο  εμαξηψληαη  απφ  

πνιινχο  παξάγνληεο  (πνζφηεηα  θαη  είδνο  ρεκηθήο  νπζίαο,  κέξα  ή  λχρηα,  

κεηεσξνινγηθνί  παξάγνληεο  θιπ.).  ηελ  αξρηθή  εμέιημε  ελφο  αηπρήκαηνο  

κπνξεί  λα  ζεσξεζεί  αζθαιήο  κηα  απφζηαζε:  

  -  800 κέηξσλ  (αλ  πξφθεηηαη  γηα  δηαξξνή).  
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  -  1.600 κέηξσλ  (αλ  πξφθεηηαη  γηα  θσηηά  ή  έθξεμε).  

ε  εηδηθέο  πεξηπηψζεηο  (κεγάιε  πνζφηεηα,  εμαηξεηηθά  επηθίλδπλε  ρεκηθή  

νπζία,  δπζκελείο  κεηεσξνινγηθέο  ζπλζήθεο)  νη  απνζηάζεηο  αζθαιείαο  κπνξεί  

λα  είλαη  πνιχ  κεγαιχηεξεο.  

Αλ  αληηιεθζείηε  έλα  αηχρεκα  θαη  αθνχ  απνκαθξπλζείηε  ζε  απφζηαζε  

αζθαιείαο,  ελεκεξψζηε  έλα  απφ  ηα  αθφινπζα  ηειέθσλα:  

  

 Δσρωπαϊκός  Αριθμός  Έκηακηης  Ανάγκης:  112  

Πσροζβεζηικό  ώμα:  199  

Αζησνομία:  100 ΔΚΑΒ:  166  

  

 Γψζηε  αθξηβή  ζηνηρεία  (ηφπνο,  απφζηαζε  απφ  ην  ρψξν  ηνπ  αηπρήκαηνο,  

φλνκα,  ηειέθσλν  επηθνηλσλίαο  θιπ.)  θαη  πεξηγξάςηε  ην  πεξηζηαηηθφ.  

Παξαηεξείζηε:  

 - Αλ  ππάξρνπλ  ζχκαηα  θαη  θάληε  κία  εθηίκεζε  ηνπ  αξηζκνχ  ησλ  αηφκσλ  

(αξηζκφο  λεθξψλ,  ηξαπκαηηζκέλσλ)  θαη  πνηά  είλαη  ηα  ζπκπηψκαηα  πνπ  

παξνπζηάδνπλ  (π.ρ.  δαιάδα,  πνλνθέθαινο,  εξεζηζκφο  ζηα  κάηηα  θιπ.).  

 - Σν  ρξψκα  ηνπ  θαπλνχ  ή  ηνπ  πγξνχ  πνπ  έρεη  δηαξξεχζεη.  

 -Σηο  νζκέο  θαη  ηνπο  πεξίεξγνπο  ήρνπο  αλ  ππάξρνπλ.  

 - Σε  ζπκπεξηθνξά  ηνπ  λέθνπο  εάλ  ππάξρεη  (θαηεχζπλζε  θίλεζεο,  βπζίδεηαη  ή  

αλεβαίλεη  πξνο  ηα  πάλσ,  θιπ.)  ή  ζπκπεξηθνξά  ηνπ  πγξνχ.  

 - Αλ  ππάξρνπλ  ζηνηρεία/πηλαθίδεο  ζηηο  ζπζθεπαζίεο,  ζηνπο  πεξηέθηεο  

(βαξέιηα,  δνρεία  θαη  παιέηεο)  ή  ζην  βπηηνθφξν  (φλνκα  εηαηξίαο  θιπ.).  
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Ζ  ζπλήζεο  ηαμηλφκεζε  ησλ  ηερλνινγηθψλ  αηπρεκάησλ  είλαη  ε  εμήο:  

 Υημικά  Αηστήμαηα  ζε  βιομητανικές  εγκαηαζηάζεις  

Λακβάλνπλ  ρψξα  ζε  βηνκεραληθέο  εγθαηαζηάζεηο  (παξαγσγήο,  επεμεξγαζίαο  

ή  απνζήθεπζεο).  

 Αηστήμαηα  μεηαθοράς  επικινδύνων  εμπορεσμάηων  

πκβαίλνπλ  θαηά  ηελ  δηάξθεηα  κεηαθνξάο  επηθίλδπλσλ  πιηθψλ  κε  δηάθνξα  

κέζα  κεηαθνξάο  (νδηθά,  ζηδεξνδξνκηθά,  ζαιάζζηα,  αεξνπνξηθά).  

 Αηστήμαηα  μεηαθοράς:  οδικά,  ζιδηροδρομικά,  θαλάζζια,  αεροπορικά  

Δίλαη  ηα  ζπκβαηηθά  αηπρήκαηα  κεηαθνξάο,  ηα  νπνία  ζπλήζσο  πξνθαινχλ  

απψιεηεο  ζε  αλζξψπηλεο  δσέο  θαη  ηξαπκαηηζκνχο,  αιιά  δελ  έρνπλ  κεγάιεο  

επηπηψζεηο  ζην  πεξηβάιινλ.  

 Καηάρρεσζη  Φραγμάηων  

πκβαίλνπλ  ζπάληα  θαη  έρνπλ  κεγάιεο  επηπηψζεηο,  ηφζν  ζε  απψιεηεο  

αλζξψπηλσλ  δσψλ,  φζν  θαη  ζην  πεξηβάιινλ.  

 Πσρηνικά  Αηστήμαηα  

πλδένληαη  ζπλήζσο  κε  έθιπζε  ξαδηελεξγψλ  ζηνηρείσλ  ζην  πεξηβάιινλ  θαη  

έρνπλ  καθξνρξφληεο  επηπηψζεηο  ηφζν  ζηελ  αλζξψπηλε  πγεία,  φζν  θαη  ζην  

πεξηβάιινλ.  

Αλάινγα  κε  ηα  επίπεδα  ησλ  ηξηψλ  θαηεγνξηψλ  επηπηψζεσλ  [ζεξκηθή  δφζε  

(ζεξκηθή  αθηηλνβνιία),  ππεξπίεζε  (σζηηθφ  θχκα),  ζπγθέληξσζε  (ηνμηθή  

νπζία)]  νξίδνληαη  ζπλήζσο  ηξεηο  δψλεο  πξνζηαζίαο  (επηπηψζεσλ).  

 Εώνη  Η:  

Εψλε  Πξνζηαζίαο  Γπλάκεσλ  Καηαζηνιήο:  ζνβαξνί  ηξαπκαηηζκνί  θαη  ζάλαηνη  

ζε  ζεκαληηθφ  πνζνζηφ  
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 Εώνη  ΗΗ:  

Εψλε  Πξνζηαζίαο  Πιεζπζκνχ  - νβαξέο  Δπηπηψζεηο:  γηα  ηα  πεξηζζφηεξα  

άηνκα  ηεο  δψλεο  απηήο  αλακέλνληαη  κε-αλαηάμηκεο  βιάβεο  ζηελ  πγεία  ηνπο  θαη  

πηζαλνί  ζάλαηνη  ζε  κηθξφ  πνζνζηφ  ηνπ  πιεζπζκνχ.  πζηεκαηηθέο  ελέξγεηεο  

δηάζσζεο  απφ  ηα  ζσζηηθά  ζπλεξγεία.  

 Εώνη  ΗΗΗ:  

Εψλε  Πξνζηαζίαο  Πιεζπζκνχ  - Μέηξηεο  Δπηπηψζεηο:  δελ  αλακέλνληαη  ζάλαηνη  

ελψ  ζε  κηθξφ  αξηζκφ  αηφκσλ  ηεο  δψλεο  απηήο  αλακέλνληαη  βιάβεο  ζηελ  πγεία  

ηνπο.  Ζ  δηάζσζε  γίλεηαη  θχξηα  κε  ίδηα  κέζα  απφ  ηνλ  πιεζπζκφ  θαη  ζε  ιίγεο  

πεξηπηψζεηο  απφ  ηα  ζσζηηθά  ζπλεξγεία.       
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8.6.  Άλζξαθαο  

Καηάινγνο  θξηηεξίσλ  γηα  κία  θαη'  αξρήλ  αμηνιόγεζε  ελόο  αληηθεηκέλνπ  

(θαθέινπ  ή  δέκαηνο)  σο  ππόπηνπ.  

Δθφζνλ  πιεξνχληαη  θξηηήξηα  απφ  ηνλ  θαηάινγν  πνπ  αθνινπζεί,  ν  θάθεινο  ή  ην  

δέκα  ζεσξείηαη  χπνπην.  

 Άγλσζηνο  ή  κε  Αλακελφκελνο  Απνζηνιέαο  απφ  Με  αλακελφκελε  

πεξηνρή.  

 Υψξα  πξνειεχζεσο  αληηθεηκέλνπ.  

 Με  χπαξμε  απνζηνιέα,  ή  αζαθή  ζηνηρεία  αιιεινγξαθίαο  (π.ρ.  δηεχζπλζε   

απνζηνιέα  ε  νπνία  δελ  επηβεβαηψλεηαη,  θιπ).  

 Λαλζαζκέλνο  παξαιήπηεο.  

 Ύπαξμε  ησλ  ελδείμεσλ  «Πξνζσπηθφ» ή  «Δκπηζηεπηηθφ» ρσξίο  αλαγξαθή  

ηνπ  απνζηνιέα.  

 Έιιεηςε  γξακκαηνζήκσλ  ή  ζήκαλζεο  απφ  κεραλή  ρξέσζεο  

ηαρπδξνκηθψλ  ηειψλ.  

 Έιιεηςε  ζθξαγίδαο  ηαρπδξνκείνπ.  

 Ζ  ζθξαγίδα  ηνπ  ηαρπδξνκείνπ  δελ  ηαηξηάδεη  κε  ηε  δηεχζπλζε  ηνπ  

απνζηνιέα.  

 Υξήζε  ππεξβνιηθνχ  αξηζκνχ  γξακκαηνζήκσλ  ή  πιηθνχ  φπσο  θνιιεηηθή  

ηαηλία,  ζρνηλί,  θνξδφληα.  

 Υψξα  πξνειεχζεσο  αληηθεηκέλνπ  

 Αίζζεζε  θνθθψδνπο  πιηθνχ-θφλεσο  θαηά  ηελ  ςειάθηζε.  

 Ύπαξμε  δηάρπηεο  νζκήο.  

 Ύπαξμε  (ειαηψδνπο)  θειίδαο  ή  πγξφο  θάθεινο.  
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 Σν  αληηθείκελν  έρεη  βάξνο  πνπ  δελ  ηαηξηάδεη  κε  ην  κέγεζφο  ηνπ  ή  έρεη  

αζπλήζηζην  ζρήκα.  

 Υψξνο,  θνηλσληθή  ζεκαζία ,  θνηλσληθννηθνλνκηθή  ζέζε  παξαιήπηε.  

Σνλίδεηαη  ηδηαίηεξα  φηη  αλ  κε  βάζε  ηα  παξαπάλσ  θξηηήξηα  ην  αληηθείκελν  

ζεσξεζεί  χπνπην,  είλαη  πνιχ  ζεκαληηθφ,  λα  κελ  αλνηρηεί  ζε  θακηά  πεξίπησζε  

θαη  λα  παξακείλεη  ζην  ζεκείν  ζην  νπνίν  βξέζεθε.  

πληζηάηαη  ηδηαίηεξε  πξνζνρή  ζην  ρψξν  ηεο  εξγαζίαο  ζαο  θαη  ζην 

ηειεπηαίν  θξηηήξην.  

Δλέξγεηεο   θαηά  ηελ  δηάξθεηα  ηνπ  πεξηζηαηηθνύ.   

Κιεηζηό  ύπνπην  αληηθείκελν  

 Γηαηεξήζηε  ηελ  ςπρξαηκία  ζαο  -  Μελ  παληθνβάιιεζηε.  

 Μελ  αλνίγεηε  θαη  κελ  αλαθηλείηαη  ηνλ  θάθειν  ή  ην  δέκα.  

 Μελ  αθνπκπήζεηε  ηα  ρέξηα  ζαο  ζην  πξφζσπφ  ζαο.  

 Σνπνζεηήζηε  ηνλ  ζε  κία  πιαζηηθή  ζαθνχια,  αλ  δελ  έρεηε,  θαιχςηε  ην  κε  

έλα  ξνχρν,  θάπνην  ραξηί  ή  αληηθείκελν.  

 Κιείζηε  ην  θιηκαηηζηηθφ  θαη  φπνηα  παξάζπξα  είλαη  αλνηρηά.  

 Δθθελψζηε  ην  ρψξν  ζηνλ  νπνίν  βξέζεθε  ην  χπνπην  αληηθείκελν.  

 Κιείζηε  ηελ  πφξηα  θαη  απαγνξεχζηε  ηελ  πξφζβαζε  ζην  ρψξν.  

 Πιχλεηε  θαιά  ηα  ρέξηα  ζαο  κε  ζαπνχλη  θαη  λεξφ.  

 Δηδνπνηήζηε  κία  απφ  ηηο  αξκφδηεο  αξρέο  ΔΛΑ  (100), ΚΔΔΛΠΝΟ  (210 

5212000),  Π  (199),  ΓΓΠΠ  (210 3359900) εάλ  είζηε  ζην  ζπίηη  ζαο  ή  θάπνηνλ  

πξντζηάκελν  ζην  ρψξν  εξγαζίαο  ζαο.  

 Γψζηε  ζηηο  αξκφδηεο  αξρέο  θάζε  ζηνηρείν  πνπ  ζα  ζαο  δεηήζνπλ,  ψζηε  λα  

αμηνινγήζνπλ  ην  πεξηζηαηηθφ.  
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 Πεξηκέλεηε  ηελ  άθημε  ηνπ  ΚΔΔΛΠΝΟ  θαη  ηεο  ΔΛΑ  ή  ηελ  πεξαηηέξσ  

επηθνηλσλία  κε  θάπνηα  απφ  ηηο  παξαπάλσ  ππεξεζίεο.  

 Δλψ  πεξηκέλεηε  ηηο  αξκφδηεο  Αξρέο,  θαηαγξάςηε  φια  ηα  άηνκα  πνπ  

βξίζθνληαλ  ζην  ρψξν  πνπ  βξέζεθε  ην  χπνπην  αληηθείκελν  ή  ήξζαλ  ζε  επαθή  κε  

απηφ  πξηλ  θαη  θξνληίζηε  λα  κελ  απνκαθξπλζνχλ.  

 Γψζηε  ηνλ  παξαπάλσ  θαηάινγν  ζηνλ  πξνζσπηθφ  ηεο  ΔΛΑ  ή  ηνπ  

ΚΔΔΛΠΝΟ.  

 Αθνινπζήζηε  ηηο  νδεγίεο  πνπ  ζα  ζαο  δνζνχλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  9
ν  
Μεζνδνινγία

 

θνπόο   

Ο  γεληθφο  ζθνπφο  ηεο  κειέηεο  είλαη  ε  δηεξεχλεζε  ηνπ  ηξφπνπ ,  ησλ  

κεζφδσλ  θαη  ηνπ  επηπέδνπ,  κε  ηα  νπνία  νη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  εθπαηδεχνληαη  

ζηελ  εθαξκνγή  βαζηθψλ  ζρεδίσλ  αληηκεηψπηζεο  θαη  δηαρείξηζεο  καδηθψλ  

θαηαζηξνθψλ  θαη  αληηκεηψπηζεο  ησλ  θξίζεσλ.  Δπηπιένλ,  δηεξεπλψληαη  ν   

πνηνηηθφο  θαη  πνζνηηθφο   πξνζδηνξηζκφο  ηεο  δήηεζεο  ππεξεζηψλ  δηαρείξηζεο  

θξίζεσλ  θαη  ν  ξφινο  ησλ  δηαρεηξηζηψλ,  πξνθεηκέλνπ  λα  δηαηππσζνχλ  πξνηάζεηο  

γηα  ηελ  εθπαίδεπζή  ηνπο.  

 

Δηδηθνί  ζηόρνη  

Δηδηθά  ε  ελ  ιφγσ  εξεπλεηηθή  εξγαζία  κειεηά:  

α)  ηνλ  ηξφπν,  ηηο  κεζφδνπο  θαη  ην  επίπεδν,  κε  ηα  νπνία  νη  επαγγεικαηίεο  

πγείαο  εθπαηδεχνληαη  ζηελ  εθαξκνγή  βαζηθψλ  ζρεδίσλ  αληηκεηψπηζεο  θαη  

δηαρείξηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  αληηκεηψπηζεο  ησλ  θξίζεσλ.   

β)  ηνλ   πνηνηηθφ  θαη  πνζνηηθφ   πξνζδηνξηζκφ  ηεο  δήηεζεο  ππεξεζηψλ  

δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  θαη  ην  ξφιν  ησλ  δηαρεηξηζηψλ,  πξνθεηκέλνπ  λα 

δηαηππσζνχλ  πξνηάζεηο  γηα  ηελ  εθπαίδεπζή  ηνπο.  

γ)  αλ  κηα  ζρεηηθή  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  ζηνπο  επαγγεικαηίεο  πγείαο,  

κπνξεί  λα  βειηηψζεη  ην  επίπεδν  εθπαίδεπζεο  ηνπο  ζηελ  εθαξκνγή  βαζηθψλ  

ζρεδίσλ  αληηκεηψπηζεο  θαη  δηαρείξηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  

αληηκεηψπηζεο  ησλ  θξίζεσλ.  

δ)  αλ  κηα  ζρεηηθή  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  κπνξεί  λα  κεηψζεη  ην  άγρνο  

πνπ  βηψλνπλ  νη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  θαη  δηαρείξηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  

θαη  αληηκεηψπηζεο  ησλ  θξίζεσλ,  απφ  ηελ  ειιηπή  ηνπο  εθπαίδεπζε.  
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ε)  πνην  κνληέιν  εθπαηδεπηηθήο  παξέκβαζεο  είλαη  ην  θαηαιιειφηεξν  γηα  

ηελ  εθπαίδεπζε  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  θαηά  ηελ  κεηαθνξά  ηεο  

απαηηνχκελεο  ηερλνγλσζίαο.   

ζη)  αλ  ε  επαξθήο  εθπαίδεπζε  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  δηαρείξηζε  

θαη  ηελ  ζπλνιηθή  θαηαλφεζε  ησλ  δηαδηθαζηψλ  ησλ  ζρεδίσλ  πνπ  εθαξκφδνπλ  

ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ,  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  επεηγνπζψλ  θαηαζηάζεσλ,  

κεηά  ηηο  ζρεηηθέο  εθπαηδεπηηθέο  παξεκβάζεηο,  ηνπο  απνθφκηζε  ηελ  εληχπσζε  

ηεο  αχμεζεο  ηεο  εκπηζηνζχλεο  ζην  πξφζσπφ  ηνπο.  

 

Δξεπλεηηθέο  ππνζέζεηο  

Ζ  θχξηα  εξεπλεηηθή  ππφζεζε  ηεο  κειέηεο  απηήο  αθνξά  ηε  ζηαηηζηηθά  

ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε  ηνπ  επηπέδνπ  γλψζεο  κεηαμχ  ηεο  εθαξκνγήο  ησλ  

επηρεηξεζηαθψλ   ζρεδίσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  απφ  ηνπο  

επαγγεικαηίεο  πγείαο.  Αλαιπηηθφηεξα  πξαγκαηνπνηήζεθε  απνηχπσζε  ηεο  

πθηζηάκελεο  θαηάζηαζεο  αλαθνξηθά  κε  ηελ  εθπαίδεπζε  ηνπο  θαη  έπεηηα  απφ  

εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  πξαγκαηνπνηήζεθε  εθ  λένπ  κέηξεζε  ησλ  

απνηειεζκάησλ  ηεο  παξέκβαζεο  απηήο.  

Γεπηεξεχνπζα  εξεπλεηηθή  ππφζεζε  απεηέιεζε  ε  δηεξεχλεζε  ζηαηηζηηθήο  

ζεκαληηθφηεηαο  ηεο  ειιηπνχο  εθπαίδεπζεο  κεηαμχ  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  

ζρεηηθά  κε  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  επηρεηξεζηαθψλ   ζρεδίσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  

καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  απφ  ηνπο  επαγγεικαηίεο  πγείαο  θαη  χζηεξα  απφ  

θαηάιιειε  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  πξαγκαηνπνηήζεθε  εθ  λένπ  κέηξεζε  ησλ  

απνηειεζκάησλ  ηεο  παξέκβαζεο  απηήο.  
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πκβνιή  ζηελ  επηζηήκε  θαη  ζηελ  ήδε  θεθηεκέλε  γλώζε  

Σηο  ηειεπηαίεο  δεθαεηίεο  ε  πξφνδνο  ζε  φινπο  ηνπο  ηνκήο  ηεο  δσήο  ηνπ  

αλζξψπνπ  θαη  ε  ζπζηεκαηηθή,  βαζηζκέλε  ζε  ελδείμεηο  έξεπλα,   είραλ  σο  

απνηέιεζκα  ηνλ  πνιιαπιαζηαζκφ  θαη  ηελ  ζηαδηαθή  δηαθνξνπνίεζε  ησλ  

γλψζεσλ,  ζρεηηθά  κε  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  επηρεηξεζηαθψλ   ζρεδίσλ  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  θξίζεσλ  θαη  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  

επεηγνπζψλ  θαηαζηάζεσλ  απφ  ηνπο  επαγγεικαηίεο  πγείαο.  Έηζη,  απφςεηο  ή  

πξαθηηθέο  πνπ  πξηλ  ζεσξνχληαλ  νξζέο,  ηψξα  αλαζεσξνχληαη.  Ζ  αζθάιεηα  ησλ   

αζζελψλ,  ησλ  πνιηηψλ,  αιιά  θαη  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  απνηειεί  

ζεκαληηθφ  δείθηε  ηεο  πνηφηεηαο  εθαξκνγήο  ησλ  επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  

δηαρείξηζεο  θξίζεσλ.  Έηζη  γίλεηαη  αληηιεπηή  ε  πξνζπάζεηα  γηα  ελίζρπζε  ηεο  

έξεπλαο  θαη  ηεο  εθπαίδεπζεο  φισλ  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  γχξσ  απφ  ηελ  

αζθαιή  εθαξκνγή   ησλ  επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ.  Ζ  

πξνζπάζεηα  απηή  εληζρχεη  ηελ  απηνλνκία,  ηελ   δχλακε  απφ  ηελ  παξνπζία  ηεο  

γλψζεο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο,  ζπληειεί  ζηελ  κείσζε  ηνπ  νηθνλνκηθνχ  

θφζηνπο  θαη  βειηηψλεη  ηελ  πνηφηεηα  ησλ  παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ.  

Γεδνκέλνπ  φηη  ζηελ  Διιάδα  δελ  ππάξρεη  έληνλν  εξεπλεηηθφ  ελδηαθέξνλ  

θαη  ειάρηζηεο  παξφκνηεο  κειέηεο,  ε  παξνχζα  κειέηε  πξνζδνθά  φηη  ζα  ζπκβάιεη  

ζην  λα  αλαδεηρζνχλ  ξεηά  δηαηππσκέλεο  εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο  ζρεηηθά  κε  ηηο  

αλάγθεο  θαη  ηηο  γλψζεηο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζε  ζέκαηα  εθαξκνγήο  ησλ  

επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ.  Θα  βνεζήζεη  ζηελ  δηαπίζησζε  

παξαιείςεσλ,  πεπεξαζκέλσλ  ή  ιαλζαζκέλσλ  πξαθηηθψλ  απφ  ηνπο   

επαγγεικαηίεο  πγείαο   ζηελ  Διιάδα.  Θα  επηηξαπνχλ  ηζρπξέο  ζπγθξίζεηο  κεηαμχ  

νκάδσλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο.  Θα  δεκηνπξγεζεί  ε  βάζε  γηα  ζπλερή  

αμηνιφγεζε  θαη  εθπαίδεπζε  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηνλ  ηνκέα  απηφ.  
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Δπίζεο  πξνζδνθνχκε  κέζα  απφ  λέεο  έξεπλεο  πνπ  ζα  γίλνπλ  θαη  ζηελ  

ρψξα  καο  λα  επηβεβαηψζνπκε  φηη  ε  επαξθήο  εθπαίδεπζε  ζε  πξνπηπρηαθφ  

επίπεδν  αιιά  θαη  κέζσ  πξνγξακκάησλ  ζπλερηδφκελεο  εθπαίδεπζεο  ζηνλ  ηνκέα  

απηφ  είλαη  θαζνξηζηηθήο  ζεκαζίαο.  

  

Πιεζπζκόο  ηεο  έξεπλαο  

Σν  δείγκα  ηεο  έξεπλαο  απνηέιεζαλ  επαγγεικαηίεο  πγείαο  (ηαηξνί,  

λνζειεπηέο,  δηνηθεηηθνί,  ηερληθνί)  Γεπηεξνβάζκησλ  θαη  Σξηηνβάζκησλ  

Ννζειεπηηθψλ  Ηδξπκάησλ  ηεο  6
εο

 Τγεηνλνκηθήο  Πεξηθέξεηαο  Πεινπνλλήζνπ  

Ηνλίσλ  Νήζσλ,  Ζπείξνπ  θαη  Γπηηθήο  Διιάδαο.  

 

Δίδνο  κειέηεο  

Πξαγκαηνπνηήζεθε   πξννπηηθή  κειέηε  (πεξηγξαθηθή,  ζπζρεηίζεσο  θαη  

παξέκβαζεο).  

 

πιινγή  δεδνκέλσλ  

Ζ  ζπιινγή  ησλ  δεδνκέλσλ  έιαβε  ρψξα  ζε  δχν  θάζεηο:  

Α)  ηελ  πξψηε  θάζε  ηεο  κειέηεο,  ε  νπνία  πινπνηήζεθε  κεηαμχ  ηνπ  

Ννεκβξίνπ  ηνπ  2015 θαη  ηνπ  Ηνπλίνπ  ηνπ  2016, έγηλε  δηαλνκή  αλψλπκσλ  

απηνζπκπιεξνχκελσλ  εξσηεκαηνινγίσλ  αλίρλεπζεο  εθπαηδεπηηθψλ  αλαγθψλ  κε  

δείγκα  κηαο  πγεηνλνκηθήο  πεξηθέξεηαο  ηεο  ρψξαο,  αθνχ  εμαζθαιίζηεθε  ε  

ζρεηηθή  άδεηα  δηαλνκήο  απφ  ηνπο  Δπηζηεκνληθνχο  Φνξείο  (ηελ  6
ε
 Τγεηνλνκηθή  

Πεξηθέξεηα  Πεινπνλλήζνπ  Ηνλίσλ  Νήζσλ,  Ζπείξνπ  θαη  Γπηηθήο  Διιάδαο,  ην  

Γεληθφ  Ννζνθνκείν  Σξίπνιεο  - Άξγνπο  - Κνξίλζνπ  - πάξηεο  - Καιακάηαο  -  

Άξηαο  - Μεζνινγγίνπ   θαη  ην  Παλεπηζηεκηαθφ  Ννζνθνκείν  Ησαλλίλσλ)  θαη  ηελ  

Αξρή  Πξνζηαζίαο  Γεδνκέλσλ  Πξνζσπηθνχ  Υαξαθηήξα  (Α.Π.Γ.Π.Υ.).  Σν  
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αξρηθφ  δείγκα  ηεο  κειέηεο  απνηέιεζαλ  1000 επαγγεικαηίεο  πγείαο,  φπνπ  ηνπο  

δηαλεκήζεθαλ  εξσηεκαηνιφγηα  ζε  έληππε  κνξθή ,  εθ  ησλ  νπνίσλ  281 δελ  ηα  

ζπκπιήξσζαλ  θαη  θαηά  ζπλέπεηα  ην  ηειηθφ  δείγκα  ηεο  κειέηεο  απνηέιεζαλ  719 

επαγγεικαηίεο  πγείαο.  

Β)  ηε  δεχηεξε  θάζε  ηεο  κειέηεο  θαη  κε  βάζε  ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  

πξψηεο  θάζεο,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  νη  αθφινπζεο  δπν  εθπαηδεπηηθέο  

παξεκβάζεηο:  Μία  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  ζην  Γεληθφ  Ννζνθνκείν  Σξίπνιεο  

θαη  κία  ζην  Γεληθφ  Ννζνθνκείν  Κνξίλζνπ  ηνλ  Μάην  ηνπ  2017 ζε  ζχλνιν  55 

επαγγεικαηηψλ  πγείαο  νη  νπνίεο  πεξηειάκβαλαλ  ηελ  δηαλνκή  εηδηθά  

δηακνξθσκέλνπ  εξσηεκαηνινγίνπ  αμηνιφγεζεο  γλψζεσλ  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  

εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε.  

 

Δξεπλεηηθά  εξγαιεία  

Γηα  ηελ  δηεμαγσγή  ηεο  κειέηεο,  πξαγκαηνπνηήζεθε  θαηαζθεπή  λένπ  

εξσηεκαηνινγίνπ  αλίρλεπζεο  εθπαηδεπηηθψλ  αλαγθψλ,   ην  νπνίν  ζηεξίρζεθε  

ζηελ  βνήζεηα  ηεο  Διιεληθήο  Δηαηξείαο  Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ  ζηνλ  Σνκέα  

Τγείαο .  ηελ  ζπλέρεηα,  επηθνηλσλήζακε   κε   ηελ   Αξρή   Πξνζηαζίαο   

Γεδνκέλσλ   γηα   ζρεηηθή   άδεηα ,   αιιά   καο   απάληεζαλ   φηη  δελ  ρξεηάδεηαη   

άδεηα   απφ   ηελ   Αξρή.   Δπηπιένλ   πξαγκαηνπνηήζεθε  πηινηηθή  κειέηε  ζε  

δείγκα  80 επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ψζηε  λα  κεηξεζεί  ε  αμηνπηζηία  θαη  ε  

εγθπξφηεηα  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ  (γηα  ηηο  εξσηήζεηο  ζηηο  νπνίεο  ππήξρε  

θιίκαθα  Likert νη  ζπληειεζηέο  αμηνπηζηίαο  a ηνπ  Cronbach ήηαλ  άλσ  ηνπ  

απνδεθηνχ  νξίνπ  (0,7)  θαη   ζπγθεθξηκέλα   ήηαλ  (7,40)).  ηελ  ζπλέρεηα  ηεο  

κειέηεο  ην  εξσηεκαηνιφγην  απηφ  δηαλεκήζεθε  ζε  έληππε  κνξθή  ζε  1000 

επαγγεικαηίεο  πγείαο,  εθ  ησλ  νπνίσλ  281 δελ  ηα  ζπκπιήξσζαλ  θαη  θαηά  

ζπλέπεηα  ην  ηειηθφ  δείγκα  ηεο  κειέηεο  απνηέιεζαλ  719 επαγγεικαηίεο  πγείαο.  
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ηελ  ζπλέρεηα  (δεχηεξε  θάζε  ηεο  κειέηεο)  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

εθπαηδεπηηθέο  παξεκβάζεηο  ζην  πιαίζην  ελεκεξσηηθψλ  - εθπαηδεπηηθψλ  

καζεκάησλ  ζην  αληηθείκελν  ηεο  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  πνπ  αθνξνχζαλ  ηελ  

αμηνιφγεζε  ησλ  γλψζεσλ  ζηελ  εθαξκνγή  ησλ  επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  ηεο  

δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο,  ζε  δείγκα  55 επαγγεικαηηψλ  

πγείαο  κε  ηελ  ζπκπιήξσζε  εξσηεκαηνινγίσλ  πξηλ  θαη  κεηά   απφ  θάζε  

εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε .  Ζ   θάζε  κηα  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  ζρεδηάζζεθε  

θαη  πξνγξακκαηίζζεθε  λα  πξαγκαηνπνηεζεί  ζε   δηαθνξεηηθφ  ηφπν   θαη  ρξφλν.   

Αθνχ   εμαζθαιίζζεθε   εθ   λένπ   άδεηα  απφ   ηνπο   επηζηεκνληθνχο  θαη   

δηνηθεηηθνχο   θνξείο,   ησλ   δπν   Ννζνθνκείσλ,   ηεο   Σξηπφιεσο   θαη   ηεο   

Κνξίλζνπ.   Έγηλε   πξνθνξηθή   θαη   γξαπηή   ελεκέξσζε   (κε   αθίζεο)   γηα   ηελ   

γλσζηνπνίεζε   ηεο   εκεξίδαο   κε  ζέκα   ηελ   δηαρείξηζε   θξίζεσλ.   Καηά   ηελ   

δηάξθεηα   ηεο   ελεκέξσζεο   έγηλε   αλάπηπμε   ζεκάησλ   θαηαζηξνθψλ,   θξίζεσλ   

θαη   δηαρείξηζεο   θξίζεσλ.  πγγεθξηκέλα   έγηλε   αλάιπζε   ησλ   Μαδηθψλ   

θαηαζηξνθψλ,   ζηελ   ζπλέρεηα   ηεο   εηνηκφηεηαο,   ηεο   δηαρείξηζεο   ησλ   

θξίζεσλ,   ηεο   απνθαηάζηαζεο   θαη   ηεο   επηθνηλσλίαο   κε   ηα   ΜΜΔ.   

Αλαθέξζεθαλ   κεξηθά   επηρεηξεζηαθά   ζρέδηα   φπσο   ν   Πεξζέαο,   ν   

ψζηξαηνο,   ν   Ξελνθξάηεο,   ν   Φηινθηήηεο   θα.  Μεηαιακπαδεχηεθαλ  κεξηθέο   

ζπγγεθξηκέλεο   γλψζεηο  ηεο   δηαρείξηζεο   θξίζεσλ   καδηθψλ   θαηαζηξνθψλ   θαη   

επεηγνπζψλ   θαηαζηάζεσλ   φπσο   ηα   επίπεδα   εηνηκφηεηαο,   ε   θάζε   

εηδνπνίεζεο   -  αλάθιεζεο,   ην   θέληξν   επηρεηξήζεσλ   ζην   πεδίν   ηνπ   

Ννζνθνκείνπ,   ηα   ζηάδηα   ησλ   θξίζεσλ,  ν   ηξφπνο   εθπαίδεπζεο   ησλ   

επαγγεικαηηψλ   πγείαο  θαη   ηέινο   νη   ηδαληθέο   θαη   πξαγκαηηθέο   ζπλζήθεο   

δηαρείξηζεο   ζην   πεδίν   ηεο   θαηαζηξνθήο .   Οη   επαγγεικαηίεο   πγείαο    

ζπκκεηείραλ   ελεξγά   κε   εληνλν   ην   ελδηαθέξνλ   ηεο   κάζεζεο,  ην   νπνίν   

απνδεηθλχεηαη   απφ   ηα   απνηειέζκαηα   ηεο   κέηξεζεο   ησλ   γλψζεσλ   κεηά   ηελ   

παξέκβαζε.    
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Ζζηθά  ζέκαηα  

Γηα  ηελ  δηεμαγσγή  ηεο  κειέηεο,  εηνηκάζζεθε  ην  εξεπλεηηθφ  πξσηφθνιιν  

ην  νπνίν  εγθξίζεθε  απφ  ην  Παλεπηζηήκην  Πεινπνλλήζνπ.  Σεο  ζπιινγήο  ηνπ  

δείγκαηνο  πξνεγήζεθε  γξαπηή  έγθξηζε  ηνπ  πξσηνθφιινπ  θαη  ζρεηηθή  άδεηα  

δηαλνκήο   απφ  ηνπο  Δπηζηεκνληθνχο  Φνξείο  (ηελ  6
ε
 Τγεηνλνκηθή  Πεξηθέξεηα  

Πεινπνλλήζνπ  Ηνλίσλ  Νήζσλ,  Ζπείξνπ  θαη  Γπηηθήο  Διιάδαο,  ην  Γεληθφ  

Ννζνθνκείν  Σξίπνιεο  - Άξγνπο  - Κνξίλζνπ  - πάξηεο  - Καιακάηαο  - Άξηαο  - 

Μεζνινγγίνπ   θαη  ην  Παλεπηζηεκηαθφ  Ννζνθνκείν  Ησαλλίλσλ)  θαη  ηελ  Αξρή  

Πξνζηαζίαο  Γεδνκέλσλ  Πξνζσπηθνχ  Υαξαθηήξα  (Α.Π.Γ.Π.Υ.).  Όζνλ  αθνξά  

ζηελ  ζπκπιήξσζε  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ   αλίρλεπζεο  εθπαηδεπηηθψλ  αλαγθψλ  

θαη  ησλ  εξσηεκαηνινγίσλ  πξηλ  θαη  κεηά  απφ  θάζε  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε ,  

θξηηήξην  εηζαγσγήο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηε  κειέηε  ήηαλ  ε  γξαπηή  

ζπγθαηάζεζή  ηνπο  γηα  ηελ  ζπκκεηνρή  ζε  απηή.  Πξηλ  ηελ  ιήςε  ηεο  

ζπγθαηάζεζεο  ππήξρε  γξαπηή  ελεκέξσζε  απφ  ηνλ  εξεπλεηή  γηα  ηνλ  ζθνπφ  ηεο  

έξεπλαο  θαη  εθφζνλ  ν  ζπκκεηέρσλ  ζπκθσλνχζε  πξνρσξνχζε  ζηελ  ζπκπιήξσζε  

ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ.  Απφ  ην  θείκελν  ελεκεξσλφηαλ  φηη  ε  ζπκκεηνρή  ηνπο  

ήηαλ  νηθηνζειήο  θαη  πξναηξεηηθή  θαη  ην  εξσηεκαηνιφγην  αλψλπκν,  

δηαζθαιίδνληαο  κε  απηφλ  ηνλ  ηξφπν  ην  απφξξεην  ησλ  δεδνκέλσλ  ηνπο.  Δπίζεο  

ελεκεξψλνληαλ  φηη  ζηα  ζπκπιεξσκέλα  εξσηεκαηνιφγηα  είραλ  πξφζβαζε  κφλν  

ν  εξεπλεηήο  θαζψο  θαη  ζα  ρξεζηκνπνηνχληαλ  κφλν  γηα  ηνλ  ζθνπφ  ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο  κειέηεο.    

 

ηαηηζηηθή  αλάιπζε  

Οη  κέζεο  ηηκέο  (mean), νη  ηππηθέο  απνθιίζεηο  (Standard Deviation=SD) 

θαη  νη  δηάκεζνη  (median) θαη  ηα  ελδνηεηαξηεκνξηαθά  εχξε  (interquartile range) 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα  ηελ  πεξηγξαθή  ησλ  πνζνηηθψλ  κεηαβιεηψλ.  Οη  απφιπηεο  

(Ν)  θαη  νη  ζρεηηθέο  (%) ζπρλφηεηεο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα  ηελ  πεξηγξαθή  ησλ  

πνηνηηθψλ  κεηαβιεηψλ.  Γηα  ηε  ζχγθξηζε  ησλ  πνζνζηψλ  ησλ  ζπκκεηερφλησλ  

πνπ  απάληεζαλ  ζσζηά  ζηηο  εξσηήζεηο  γλψζεσλ  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  

ρξεζηκνπνηήζεθε  ην  McNemar test .  Γηα  ηε  ζχγθξηζε  πνζνηηθψλ  κεηαβιεηψλ  

κεηαμχ  δπν  νκάδσλ  ρξεζηκνπνηήζεθε  ην  κε  παξακεηξηθφ  θξηηήξην  Mann-

Whitney.  Γηα  ηνλ  έιεγρν  ηεο  ζρέζεο  δπν  πνζνηηθψλ  κεηαβιεηψλ  

ρξεζηκνπνηήζεθε  ν  ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  ηνπ  Spearman (r).  Ζ  ζπζρέηηζε  

ζεσξείηαη  ρακειή  φηαλ  ν  ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  (r) θπκαίλεηαη  απφ  0,1 έσο  

0,3, κέηξηα  φηαλ  ν  ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  θπκαίλεηαη  απφ  0,31 έσο  0,5 θαη  

πςειή  φηαλ  ν  ζπληειεζηήο  είλαη  κεγαιχηεξνο  απφ  0,5. Γηα  ηελ  δηεξεχλεζε  ηεο  

δνκήο  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε  ―factor analysis”  (Rotation 

Method: Varimax). Ζ  αλάιπζε  γξακκηθήο  παιηλδξφκεζεο  ( linear regression 

analysis) κε  ηε  δηαδηθαζία  δηαδνρηθήο  έληαμεο/αθαίξεζεο  (stepwise)  

ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα  ηελ  εχξεζε  αλεμάξηεησλ  παξαγφλησλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  

ηηο  βαζκνινγίεο  γλψζεσλ  απφ  ηελ  νπνία  πξνέθπςαλ  ζπληειεζηέο  εμάξηεζεο  (β)  

θαη  ηα  ηππηθά  ζθάικαηά  ηνπο  (standard errors=SE).  Ζ  αλάιπζε  γξακκηθήο  

παιηλδξφκεζεο  έγηλε  κε  ηε  ρξήζε  ινγαξηζκηθψλ  κεηαζρεκαηηζκψλ.  Σα  επίπεδα  

ζεκαληηθφηεηαο  είλαη  ακθίπιεπξα  θαη  ε  ζηαηηζηηθή  ζεκαληηθφηεηα  ηέζεθε  ζην  

0,05. Γηα  ηελ  αλάιπζε  ρξεζηκνπνηήζεθε  ην  ζηαηηζηηθφ  πξφγξακκα  SPSS 19.0.  
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Κεθάιαην  10
ν
: Απνηειέζκαηα  

Απνηειέζκαηα  αλίρλεπζεο  εθπαηδεπηηθώλ  αλαγθώλ  

  

Σν  δείγκα  απνηειείηαη  απφ  719 άηνκα.  ε  55 απφ  απηά  ηα  άηνκα  έγηλε  ε  

παξέκβαζε.  ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  δεκνγξαθηθά  θαη  εξγαζηαθά  

ζηνηρεία  ησλ  ζπκκεηερφλησλ  ηφζν  ηνπ  ζπλνιηθνχ  δείγκαηνο  φζν  θαη  ηνπ  

δείγκαηνο  παξέκβαζεο.   

ΠΗΝΑΚΑ  9.  

 

πλνιηθό  δείγκα  

(Ν=719)  

Γείγκα  παξέκβαζεο  

(Ν=55)  

N % N % 

Φύιν ;  Άλδξαο  170 23,7  16 29,1  

Γπλαίθα  547 76,3  39 70,9  

Υξόληα  

Τπεξεζίαο ;  

0-10 έηε  184 26,5  7  16,7  

10-20 έηε  206 29,6  8  19,0  

20-30 έηε  255 36,7  17 40,5  

άλσ  ησλ  30 εηψλ  50 7 ,2  10 23,8  

Έρεηε  ζέζε  

επζύλεο ;  

Ναη  131 18,5  10 18,5  

Όρη  579 81,5  44 81,5  

πκπιεξώζηε  ηελ  

ηδηόηεηά  ζαο .  

Ηαηξηθφ  πξνζσπηθφ  86 12,0  3  5 ,6  

Ννζειεπηηθφ  

πξνζσπηθφ  

467 65,2  47 87,0  

Γηνηθεηηθφ  

πξνζσπηθφ  

112 15,6  2  3 ,7  

Σερληθφ  πξνζσπηθφ  22 3 ,1  2  3 ,7  

Άιιν  29 4 ,1  0  0 ,0  

 

Σν  76,3% ησλ  αηφκσλ  ηνπ  ζπλνιηθνχ  δείγκαηνο  θαη  ην  70,9% ηνπ  

δείγκαηνο  παξέκβαζεο  ήηαλ  γπλαίθεο.  Ζ  πιεηνςεθία  θαη  ησλ  δχν  δεηγκάησλ  
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πεξηείρε  άηνκα  κε  20-30 έηε  πξνυπεξεζίαο,  κε  ηα  πνζνζηά  λα  είλαη  36,7% θαη  

40,5% γηα  ην  ζπλνιηθφ  δείγκα  θαη  ην  δείγκα  παξέκβαζεο  αληίζηνηρα.  Σν  ίδην  

πνζνζηφ  ζπκκεηερφλησλ  (18,5%) θαη  ζηα  δχν  δείγκαηα  είραλ  ζέζε  επζχλεο.  

Αθφκα,  νη  πεξηζζφηεξνη  απφ  ηα  δχν  δείγκαηα  ήηαλ  λνζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ,  κε  

ηα  πνζνζηά  λα  είλαη  65,2% θαη  87,0% γηα  ην  ζπλνιηθφ  δείγκα  θαη  ην  δείγκα  

παξέκβαζεο  αληίζηνηρα.  
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πλνιηθό  δείγκα  (Ν=719)  

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  απαληήζεηο  ηνπ  ζπλνιηθνχ  

δείγκαηνο  ζηηο  εξσηήζεηο  γλψζεσλ,  ππιν  ηην  παπέμβαζη .  ΠΗΝΑΚΑ  10.  

 
N % 

Τπάξρνπλ  ζρέδηα  γηα  ηελ  

αληηκεηώπηζε  ηεο  θξίζεο  ηα  

νπνία  εθαξκόδνληαη ;  

Τπάξρνπλ  θαη  ηα  έρσ  δηαβάζεη  82 11,4  

Τπάξρνπλ  αιιά  δελ  είρα  

πξφζβαζε  

180 25,1  

Γελ  γλσξίδσ  αλ  ππάξρνπλ  120 16,7  

Πηζηεχσ  φηη  ππάξρνπλ  335 46,7  

πκκεηέρεηε  ζηελ  νκάδα  ηνπ  

ΠΔΡΔΑ ;  

Ναη  53 7 ,4  

Όρη  662 92,6  

Αλ  ΝΑΗ  σο  ηη  ζπκκεηέρεηε  ζηελ  

νκάδα  ηνπ  ΠΔΡΔΑ ;  

Ηαηξηθφ  πξνζσπηθφ  3  5 ,7  

Ννζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ  21 39,6  

Γηνηθεηηθφ  πξνζσπηθφ  14 26,4  

Σερληθφ  πξνζσπηθφ  8  15,1  

Άιιν  7  13,2  

Δίλαη  γλσζηέο  ζε  εζάο  νη  

δηαδηθαζίεο  δηαρείξηζεο  

αζζελώλ  ζε  εμαηξεηηθά  

κνιπζκαηηθά  λνζήκαηα;  

Ναη  249 35,1  

Όρη  461 64,9  

Έρνπλ  νξηζζεί  νη  είζνδνη  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ  ζε  πεξίπησζε  

κεγάιεο  πξνζέιεπζεο  αζζελώλ ;  

Ναη  144 20,3  

Όρη  88 12,4  

Γελ  γλσξίδσ  476 67,2  

ρέδην  εθηάθησλ  αλαγθώλ  ζηα  

λνζνθνκεία ;  

ΠΔΡΔΑ  424 65,8  

ΩΣΡΑΣΟ  49 7 ,6  

ΑΡΣΔΜΗ  18 2 ,8  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  104 16,1  

Γελ  γλσξίδσ  49 7 ,6  

ρέδην  αληηκεηώπηζεο  ζεηζκώλ  ΠΔΡΔΑ  98 15,4  
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θαη  θπζηθώλ  θαηαζηξνθώλ ;  ΩΣΡΑΣΟ  319 50,1  

ΑΡΣΔΜΗ  147 23,1  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  15 2 ,4  

Γελ  γλσξίδσ  58 9 ,1  

ρέδην  παλδεκίαο  γξίπεο;  

ΠΔΡΔΑ  79 12,6  

ΩΣΡΑΣΟ  152 24,3  

ΑΡΣΔΜΗ  278 44,4  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  52 8 ,3  

Γελ  γλσξίδσ  65 10,4  

ρέδην  αληηκεηώπηζεο  

ξαδηνινγηθώλ,  βηνινγηθώλ,  

ρεκηθώλ  θαη  ππξεληθώλ  

απεηιώλ ;  

ΠΔΡΔΑ  173 27,7  

ΩΣΡΑΣΟ  42 6 ,7  

ΑΡΣΔΜΗ  50 8 ,0  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  295 47,3  

Γελ  γλσξίδσ  64 10,3  

Γλσξίδεηε  ην  ρξόλν  θαη  ηνλ  

ηξόπν  ελεξγνπνίεζεο  ελόο  

ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  αλάγθεο;  

Ναη  64 9 ,0  

Όρη  428 59,9  

Γελ  γλσξίδσ  222 31,1  

ε  πεξίπησζε  καδηθήο  

θαηαζηξνθήο,  γλσξίδεηε  πνύ  

έρεη  νξηζηεί  ην  θέληξν  

επηρεηξήζεσλ  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ;  

Ναη  71 10,0  

Όρη  429 60,2 

Γελ  γλσξίδσ  213 29,9 

 

Μφλν  ην  7,4% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  ζπκκεηείρε  ζηελ  νκάδα  ηνπ  ΠΔΡΔΑ.  

Δπίζεο,  ην  35,1% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  γλψξηδε  ηηο  δηαδηθαζίεο  δηαρείξηζεο  

αζζελψλ  ζε  εμαηξεηηθά  κνιπζκαηηθά  λνζήκαηα.  Σν  9,0% γλψξηδε  ην  ρξφλν  θαη  

ηνλ  ηξφπν  ελεξγνπνίεζεο  ελφο  ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  αλάγθεο  θαη  ην  10,0% γλψξηδε  

πνχ  έρεη  νξηζηεί  ην  θέληξν  επηρεηξήζεσλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  ζε  πεξίπησζε  

καδηθήο  θαηαζηξνθήο.  
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ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  απαληήζεηο  ηνπ  ζπλνιηθνχ  

δείγκαηνο  ζηηο  εξσηήζεηο  γλψζεσλ,  ππιν  ηην  παπέμβαζη  (ζπλέρεηα).  

ΠΗΝΑΚΑ  11.  

 
N % 

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ζρεδίνπ  

εηδνπνίεζεο  -  αλάθιεζεο;  

Ναη  76 10,6  

Όρη  500 70,0  

Γελ  γλσξίδσ  138 19,3  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηνλ  θαζνξηζκό  ηνπ  

ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  θαη  ζπλάληεζεο  ηνπ  

πξνζσπηθνύ  πνπ  παξνπζηάδεηαη ;  

Ναη  94 13,2  

Όρη  479 67,3  

Γελ  γλσξίδσ  139 19,5  

Έρεη  πξνεγεζεί  ελεκέξσζε  από  ηελ  αζθάιεηα  

ηνπ  Ννζνθνκείνπ ;  

Ναη  96 13,5  

Όρη  404 56,8  

Γελ  γλσξίδσ  211 29,7  

Έρεη  πξνλνήζεη  ε  πξντζηακέλε  ηνπ  ηκήκαηνο  ζαο  

γηα  ηελ  δηαηήξεζε  εθεδξηθώλ  πιηθώλ;  

Ναη  365 51,5  

Όρη  176 24,8  

Γελ  γλσξίδσ  168 23,7  

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερόκελε  καδηθή  θαηαζηξνθή  

πνπ  βξίζθεηε  ην  πιηθό  θαη  ν  εμνπιηζκόο  πνπ  ζα  

ρξεηαζηείηε;  

Ναη  307 43,1  

Όρη  262 36,7  

Γελ  γλσξίδσ  144 20,2  

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερόκελε  καδηθή  θαηαζηξνθή  

όιεο  νη  έμνδνη  θηλδύλνπ  ηνπ  λνζνθνκείνπ  πνπ  

είλαη;  

Ναη  268 37,6  

Όρη  325 45,6  

Γελ  γλσξίδσ  119 16,7  

Γλσξίδεηε  ήδε  ην  ζύζηεκα  επηθνηλσλίαο  πνπ  ζα  

πξέπεη  λα  εθαξκόζεηε ;  

Ναη  54 7 ,6  

Όρη  446 62,6  

Γελ  γλσξίδσ  212 29,8  

Έρεη  θαζνξηζηεί  εηδηθόο  ρώξνο  πνπ  ζα  κπνξνύζε  

λα  δηαηεζεί  γηα  αλακνλή;  

Ναη  58 8 ,2  

Όρη  355 49,9  

Γελ  γλσξίδσ  298 41,9  

Έρεη  θαζνξηζηεί  ε  ηαρεία  δηαδηθαζία  εθθέλσζεο  

ηνπ  ηδξύκαηνο ;  

Ναη  51 7 ,2  

Όρη  311 43,9  
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Γελ  γλσξίδσ  346 48,9  

ε  πεξίπσζε  δηαθνπήο  ειεθηξηθνύ  ξεύκαηνο  

ππάξρνπλ  γελλήηξηεο  ζην  Ννζνθνκείν;  

Ναη  540 75,8  

Όρη  48 6 ,7  

Γελ  γλσξίδσ  124 17,4  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηα  επίπεδα  εηνηκόηεηαο;  

Ναη  75 10,6  

Όρη  551 77,6  

Γελ  γλσξίδσ  84 11,8  

Δίζηε  ζε  ζέζε  λα  πξνζθέξεηε  ππεξεζίεο  ζηελ  

θάζε  ηεο  αλάθακςεο ;  

Ναη  119 16,9  

Όρη  199 28,3  

Γελ  γλσξίδσ  385 54,8  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ην  θύιιν  δξάζεο  ηνπ  

έξγνπ  ζαο;  

Ναη  55 7 ,8  

Όρη  545 77,3  

Γελ  γλσξίδσ  105 14,9  

Ζ  επηηξνπή  Ννζνθνκεηαθώλ  ινηκώμεσλ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ  έρεη  θαζνξίζεη  ηξόπνπο  δηαηήξεζεο  

επηθίλδπλσλ  κνιπζκαηηθώλ ;  

Ναη  214 30,4  

Όρη  94 13,3  

Γελ  γλσξίδσ  397 56,3  

Έρεη  πξνεγεζεί  εθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνύ  ζε  

ζέκαηα  αληηκεηώπηζεο  ΡΒΥΠ ;  

Ναη  57 8 ,1  

Όρη  429 60,7  

Γελ  γλσξίδσ  221 31,3  

Έρνπλ  πξνεγεζεί  αζθήζεηο  εηνηκόηεηαο;  

Ναη  177 24,9  

Όρη  277 39,0  

Γελ  γλσξίδσ  256 36,1  

O Δπαγγεικαηίαο  πγείαο  πξέπεη  λα  εθπαηδεύεηαη  

γηα  ηελ  αληηκεηώπηζε  Μαδηθώλ  Καηαζηξνθώλ  

κέζσ:  

      

εκηλαξίσλ  

Ναη  361 50,8  

Όρη  349 49,1  

Γελ  γλσξίδσ  1  0 ,1  

Μαζεκάησλ  

Ναη  220 30,9  

Όρη  490 68,9  

Γελ  γλσξίδσ  1  0 ,1  
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Βηβιίσλ  

Ναη  102 14,3  

Όρη  607 85,4  

Γελ  γλσξίδσ  2  0 ,3  

Αζθήζεσλ  

Ναη  321 45,1  

Όρη  385 54,1  

Γελ  γλσξίδσ  5  0 ,7  

Πξνβνιώλ  

Ναη  398 56,1  

Όρη  310 43,7  

 

Σν  10,6% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  είρε  ελεκεξσζεί  γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ζρεδίνπ  εηδνπνίεζεο  - αλάθιεζεο  θαη  ην  13,2% γηα  ηνλ  θαζνξηζκφ  ηνπ  

ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  θαη  ζπλάληεζεο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  πνπ  παξνπζηάδεηαη.  

Δπίζεο,  ην  43,1% γλψξηδε  ζε  ελδερφκελε  καδηθή  θαηαζηξνθή  πνπ  βξίζθεηαη  

ην  πιηθφ  θαη  ν  εμνπιηζκφο  πνπ  ζα  ρξεηαζηεί  θαη  ην  37,6% γλψξηδε  πνπ  είλαη  

φιεο  νη  έμνδνη  θηλδχλνπ  ηνπ  λνζνθνκείνπ.  Μφλν  ην  8,2% ησλ  

ζπκκεηερφλησλ  γλψξηδε  ήδε  ην  ζχζηεκα  επηθνηλσλίαο  πνπ  ζα  πξέπεη  λα  

εθαξκφζεη.  Σν  56,1% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  πίζηεπε  φηη  ν  επαγγεικαηίαο  

πγείαο  πξέπεη  λα  εθπαηδεχεηαη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  Μαδηθψλ  Καηαζηξνθψλ  

κέζσ  πξνβνιψλ,  ην  45,1% κέζσ  αζθήζεσλ,  ην  14,3% κέζσ  βηβιίσλ,  ην  

30,9% κέζσ  καζεκάησλ  θαη  ην  50,8% κέζσ  ζεκηλαξίσλ.  

 

Γηα  ηελ  δηεξεχλεζε  ηεο  δνκήο  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ  γλψζεσλ  έγηλε  

factor αλάιπζε  κε  ηε  κέζνδν  Principal  Component  (Rotation Method: 

varimax), ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  νπνίαο  δίλνληαη  ζηνλ  παξαθάησ  πίλαθα:  

ΠΗΝΑΚΑ  12.  
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Γλώζεηο  γηα  ηελ  

εθαξκνγή  ησλ  

ζρεδίσλ  

εθηάθησλ  

αλαγθώλ  

Γλώζεηο  

ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ  

 

 

Γλώζεηο  γηα  ηελ  

εηνηκόηεηα  ζηελ  

δηαρείξηζε  θξίζεσλ  

από  καδηθέο  

θαηαζηξνθέο  

Γλσξίδεηε  ην  ρξόλν  θαη  

ηνλ  ηξόπν  

ελεξγνπνίεζεο  ελόο  

ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  

αλάγθεο;  

0,77 

  

ε  πεξίπσζε  καδηθήο  

θαηαζηξνθήο,  

γλσξίδεηε  πνύ  έρεη  

νξηζηεί  ην  θέληξν  

επηρεηξήζεσλ  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ;  

0,76 

  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  

ηελ  εθαξκνγή  ζρεδίνπ  

εηδνπνίεζεο  -  

αλάθιεζεο;  

0,77 

  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  

ηνλ  θαζνξηζκό  ηνπ  

ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  

θαη  ζπλάληεζεο  ηνπ  

πξνζσπηθνύ  πνπ  

παξνπζηάδεηαη ;  

0,70 

  

Έρεη  πξνεγεζεί  0,65 
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ελεκέξσζε  από  ηελ  

αζθάιεηα  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ;  

Γλσξίδεηε  ήδε  ην  

ζύζηεκα  επηθνηλσλίαο  

πνπ  ζα  πξέπεη  λα  

εθαξκόζεηε;  

0,80 

  

Έρεη  θαζνξηζηεί  

εηδηθόο  ρώξνο  πνπ  ζα  

κπνξνύζε  λα  δηαηεζεί  

γηα  αλακνλή;  

0,75 

  

Έρεη  θαζνξηζηεί  ε  

ηαρεία  δηαδηθαζία  

εθθέλσζεο  ηνπ  

ηδξύκαηνο;  

0,76 

  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  

ηα  επίπεδα  

εηνηκόηεηαο;  

0,57 

  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  

ην  θύιιν  δξάζεο  ηνπ  

έξγνπ  ζαο;  

0,51 

  

Έρεη  πξνεγεζεί  

εθπαίδεπζε  ηνπ  

πξνζσπηθνύ  ζε  ζέκαηα  

αληηκεηώπηζεο  ΡΒΥΠ ;  

0,45 

  

Έρεη  πξνλνήζεη  ε  

πξντζηακέλε  ηνπ  

ηκήκαηνο  ζαο  γηα  ηελ  

δηαηήξεζε  εθεδξηθώλ  

πιηθώλ;  

 

0 ,74  

 

Γλσξίδεηε  ζε  

 

0 ,77  
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Πξνέθπςαλ  3 παξάγνληεο  νη  νπνίνη  εμεγνχλ  ην  55,02% ηεο  ζπλνιηθήο  

κεηαβιεηφηεηαο.    

ελδερόκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  πνπ  

βξίζθεηε  ην  πιηθό  θαη  

ν  εμνπιηζκόο  πνπ  ζα  

ρξεηαζηείηε;  

Γλσξίδεηε  ζε  

ελδερόκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  όιεο  νη  

έμνδνη  θηλδύλνπ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ  πνπ  είλαη;  

 

0 ,48  

 

Έρνπλ  πξνεγεζεί  

αζθήζεηο  εηνηκόηεηαο;   

0 ,64  

 

ε  πεξίπσζε  δηαθνπήο  

ειεθηξηθνύ  ξεύκαηνο  

ππάξρνπλ  γελλήηξηεο  

ζην  Ννζνθνκείν;  

  

0 ,76  

Δίζηε  ζε  ζέζε  λα  

πξνζθέξεηε  ππεξεζίεο  

ζηελ  θάζε  ηεο  

αλάθακςεο ;  

  

0 ,64  

Ζ  επηηξνπή  

Ννζνθνκεηαθώλ  

ινηκώμεσλ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ  έρεη  

θαζνξίζεη  ηξόπνπο  

δηαηήξεζεο  

επηθίλδπλσλ  

κνιπζκαηηθώλ ;  

  

0 ,58  
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Γείγκα  παξέκβαζεο  (Ν=55)  

 

 

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  απαληήζεηο  ηνπ  δείγκαηνο  

παξέκβαζεο  ζηηο  εξσηήζεηο  γλψζεσλ,  ππιν  και  μεηά  ηην  παπέμβαζη .   

ΠΗΝΑΚΑ  13.  

 

Πξηλ  Μεηά  

N % N % 

Τπάξρνπλ  ζρέδηα  γηα  ηελ  

αληηκεηώπηζε  ηεο  θξίζεο  

ηα  νπνία  εθαξκόδνληαη ;  

Τπάξρνπλ  θαη  ηα  έρσ  

δηαβάζεη  

4  7 ,3  7  12,7  

Τπάξρνπλ  αιιά  δελ  

είρα  πξφζβαζε  

6  10,9  48 87,3  

Γελ  γλσξίδσ  αλ  

ππάξρνπλ  

2  3 ,6  0  0 ,0  

Πηζηεχσ  φηη  ππάξρνπλ  43 78,2  0  0 ,0  

πκκεηέρεηε  ζηελ  νκάδα  

ηνπ  ΠΔΡΔΑ ;  

Ναη  2  3 ,6  2  3 ,6  

Όρη  53 96,4  53 96,4  

Αλ  ΝΑΗ  σο  ηη  

ζπκκεηέρεηε  ζηελ  νκάδα  

ηνπ  ΠΔΡΔΑ  

Ηαηξηθφ  πξνζσπηθφ  0  0 ,0  0  0 ,0  

Ννζειεπηηθφ  

πξνζσπηθφ  

2  100,0  6  85,7  

Γηνηθεηηθφ  πξνζσπηθφ  0  0 ,0  0  0 ,0  

Σερληθφ  πξνζσπηθφ  0  0 ,0  1  14,3  

Άιιν  0  0 ,0  0  0 ,0  

Δίλαη  γλσζηέο  ζε  εζάο  νη  

δηαδηθαζίεο  δηαρείξηζεο  

αζζελώλ  ζε  εμαηξεηηθά  

κνιπζκαηηθά  λνζήκαηα;  

Ναη  9  16,7  52 96,3  

Όρη  45 83,3  2  3 ,7  

Έρνπλ  νξηζζεί  νη  είζνδνη  

ηνπ  Ννζνθνκείνπ  ζε  

Ναη  5  9 ,3  47 95,9  

Όρη  41 75,9  0  0 ,0  
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πεξίπησζε  κεγάιεο  

πξνζέιεπζεο  αζζελώλ ;  

Γελ  γλσξίδσ  

8  14,8  2  4 ,1  

ρέδην  εθηάθησλ  

αλαγθώλ  ζηα  λνζνθνκεία  

ΠΔΡΔΑ  7  13,5  55 100,0  

ΩΣΡΑΣΟ  4  7 ,7  0  0 ,0  

ΑΡΣΔΜΗ  1  1 ,9  0  0 ,0  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  40 76,9  0  0 ,0  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

ρέδην  αληηκεηώπηζεο  

ζεηζκώλ  θαη  θπζηθώλ  

θαηαζηξνθώλ  

ΠΔΡΔΑ  3  5 ,6  0  0 ,0  

ΩΣΡΑΣΟ  9  16,7  55 100,0  

ΑΡΣΔΜΗ  41 75,9  0  0 ,0  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  1  1 ,9  0  0 ,0  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

ρέδην  παλδεκίαο  γξίπεο  ΠΔΡΔΑ  1  2 ,0  0  0 ,0  

ΩΣΡΑΣΟ  42 82,4  0  0 ,0  

ΑΡΣΔΜΗ  6  11,8  55 100,0  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  2  3 ,9  0  0 ,0  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

ρέδην  αληηκεηώπηζεο  

ξαδηνινγηθώλ,  

βηνινγηθώλ,  ρεκηθώλ  θαη  

ππξεληθώλ  απεηιώλ  

ΠΔΡΔΑ  41 80,4  0  0 ,0  

ΩΣΡΑΣΟ  4  7 ,8  0  0 ,0  

ΑΡΣΔΜΗ  2  3 ,9  0  0 ,0  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ  4  7 ,8  55 100,0  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

Γλσξίδεηε  ην  ρξόλν  θαη  

ηνλ  ηξόπν  ελεξγνπνίεζεο  

ελόο  ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  

αλάγθεο;  

Ναη  3  5 ,5  54 100,0  

Όρη  45 81,8  0  0 ,0  

Γελ  γλσξίδσ  
7  12,7  0  0 ,0  

ε  πεξίπσζε  καδηθήο  

θαηαζηξνθήο,  γλσξίδεηε  

πνύ  έρεη  νξηζηεί  ην  

θέληξν  επηρεηξήζεσλ  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ;  

Ναη  5  9 ,1  55 100,0 

Όρη  44 80,0  0  0 ,0  

Γελ  γλσξίδσ  

6  10,9  0  0 ,0  
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Πξηλ  ηελ  παξέκβαζε,  ην  3,6% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  ζπκκεηείρε  ζηελ  νκάδα  

ηνπ  ΠΔΡΔΑ,  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  ην  πνζνζηφ  ήηαλ  3,6%. Δπίζεο,  ην  

16,7% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  γλψξηδε  ηηο  δηαδηθαζίεο  δηαρείξηζεο  αζζελψλ  ζε  

εμαηξεηηθά  κνιπζκαηηθά  λνζήκαηα  πξηλ  ηελ  παξέκβαζε  ελψ  κεηά  ην  πνζνζηφ  

απηφ  έγηλε  96,3%. Αθφκα,  πξηλ  ηελ  παξέκβαζε,  ην  5,5% γλψξηδε  ην  ρξφλν  θαη  

ηνλ  ηξφπν  ελεξγνπνίεζεο  ελφο  ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  αλάγθεο  θαη  ην  9,1% γλψξηδε  

πνχ  έρεη  νξηζηεί  ην  θέληξν  επηρεηξήζεσλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  ζε  πεξίπησζε  

καδηθήο  θαηαζηξνθήο.  Μεηά  ηελ  παξέκβαζε  φινη  νη  ζπκκεηέρνληεο  γλψξηδαλ  

θαη  ηα  δχν  πνπ  αλαθέξζεθαλ  παξαπάλσ.   

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  απαληήζεηο  ηνπ  δείγκαηνο  

παξέκβαζεο  ζηηο  εξσηήζεηο  γλψζεσλ,  ππιν  και  μεηά  ηην  παπέμβαζη  (ζπλέρεηα).   

 

 ΠΗΝΑΚΑ  14.  

Πξηλ  Μεηά  

N % N % 

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ζρεδίνπ  εηδνπνίεζεο  -  αλάθιεζεο;  

Ναη  4  7 ,3  53 98,1  

Όρη  47 85,5  1  1 ,9  

Γελ  γλσξίδσ  4  7 ,3  0  0 ,0  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηνλ  θαζνξηζκό  ηνπ  

ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  θαη  ζπλάληεζεο  ηνπ  

πξνζσπηθνύ  πνπ  παξνπζηάδεηαη ;  

Ναη  5  9 ,1  54 98,2  

Όρη  46 83,6  1  1 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  4  7 ,3  0  0 ,0  

Έρεη  πξνεγεζεί  ελεκέξσζε  από  ηελ  

αζθάιεηα  ηνπ  Ννζνθνκείνπ ;  

Ναη  4  7 ,3  54 98,2  

Όρη  45 81,8  1  1 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  6  10,9  0  0 ,0  

Έρεη  πξνλνήζεη  ε  πξντζηακέλε  ηνπ  

ηκήκαηνο  ζαο  γηα  ηελ  δηαηήξεζε  

εθεδξηθώλ  πιηθώλ;  

Ναη  4  7 ,3  54 98,2  

Όρη  47 85,5  1  1 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  4  7 ,3  0  0 ,0  

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερόκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  πνπ  βξίζθεηε  ην  πιηθό  θαη  ν  

Ναη  5  9 ,1  54 98,2  

Όρη  47 85,5  1  1 ,8  
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εμνπιηζκόο  πνπ  ζα  ρξεηαζηείηε;  Γελ  γλσξίδσ  3  5 ,5  0  0 ,0  

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερόκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  όιεο  νη  έμνδνη  θηλδύλνπ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ  πνπ  είλαη;  

Ναη  7  12,7  50 90,9  

Όρη  46 83,6  4  7 ,3  

Γελ  γλσξίδσ  2  3 ,6  1  1 ,8  

Γλσξίδεηε  ήδε  ην  ζύζηεκα  επηθνηλσλίαο  

πνπ  ζα  πξέπεη  λα  εθαξκόζεηε;  

Ναη  4  7 ,3  51 92,7  

Όρη  48 87,3  3  5 ,5  

Γελ  γλσξίδσ  3  5 ,5  1  1 ,8  

Έρεη  θαζνξηζηεί  εηδηθόο  ρώξνο  πνπ  ζα  

κπνξνύζε  λα  δηαηεζεί  γηα  αλακνλή;  

Ναη  5  9 ,1  52 94,5  

Όρη  46 83,6  1  1 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  4  7 ,3  2  3 ,6  

Έρεη  θαζνξηζηεί  ε  ηαρεία  δηαδηθαζία  

εθθέλσζεο  ηνπ  ηδξύκαηνο;  

Ναη  2  3 ,6  50 90,9  

Όρη  47 85,5  4  7 ,3  

Γελ  γλσξίδσ  6  10,9  1  1 ,8  

ε  πεξίπσζε  δηαθνπήο  ειεθηξηθνύ  

ξεύκαηνο  ππάξρνπλ  γελλήηξηεο  ζην  

Ννζνθνκείν;  

Ναη  11 20,0  54 98,2  

Όρη  43 78,2  1  1 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  1  1 ,8  0  0 ,0  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηα  επίπεδα  

εηνηκόηεηαο;  

Ναη  1  1 ,8  41 77,4  

Όρη  53 96,4  10 18,9  

Γελ  γλσξίδσ  1  1 ,8  2  3 ,8  

Δίζηε  ζε  ζέζε  λα  πξνζθέξεηε  ππεξεζίεο  

ζηελ  θάζε  ηεο  αλάθακςεο ;  

Ναη  3  5 ,6  50 94,3  

Όρη  46 85,2  2  3 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  5  9 ,3  1  1 ,9  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ην  θύιιν  δξάζεο  

ηνπ  έξγνπ  ζαο;  

Ναη  6  10,9  6  10,9  

Όρη  48 87,3  48 87,3  

Γελ  γλσξίδσ  1  1 ,8  1  1 ,8  

Ζ  επηηξνπή  Ννζνθνκεηαθώλ  ινηκώμεσλ  

ηνπ  λνζνθνκείνπ  έρεη  θαζνξίζεη  ηξόπνπο  

δηαηήξεζεο  επηθίλδπλσλ  κνιπζκαηηθώλ ;  

Ναη  4  7 ,5  54 98,2  

Όρη  44 83,0  1  1 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  5  9 ,4  0  0 ,0  

Έρεη  πξνεγεζεί  εθπαίδεπζε  ηνπ  

πξνζσπηθνύ  ζε  ζέκαηα  αληηκεηώπηζεο  

ΡΒΥΠ ;  

Ναη  1  1 ,9  3  5 ,6  

Όρη  49 90,7  50 92,6  

Γελ  γλσξίδσ  4  7 ,4  1  1 ,9  
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Έρνπλ  πξνεγεζεί  αζθήζεηο  εηνηκόηεηαο;  

Ναη  9  16,4  54 98,2  

Όρη  44 80,0  1  1 ,8  

Γελ  γλσξίδσ  2  3 ,6  0  0 ,0  

O Δπαγγεικαηίαο  πγείαο  πξέπεη  λα  

εθπαηδεύεηαη  γηα  ηελ  αληηκεηώπηζε  

Μαδηθώλ  Καηαζηξνθώλ  κέζσ:  

  

    

εκηλαξίσλ  

Ναη  9  16,4  27 49,1  

Όρη  46 83,6  28 50,9  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

Μαζεκάησλ  

Ναη  44 80,0  32 58,2  

Όρη  11 20,0  23 41,8  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

Βηβιίσλ  

Ναη  4  7 ,3  25 45,5  

Όρη  51 92,7  30 54,5  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

Αζθήζεσλ  

Ναη  9  16,4  28 50,9  

Όρη  46 83,6  27 49,1  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

Πξνβνιώλ  

Ναη  11 20,0  43 78,2  

Όρη  44 80,0  12 21,8  

Γελ  γλσξίδσ  0  0 ,0  0  0 ,0  

 

Πξηλ  ηελ  παξέκβαζε,  ην  7,3% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  είρε  ελεκεξσζεί  γηα  ηελ  

εθαξκνγή  ζρεδίνπ  εηδνπνίεζεο  - αλάθιεζεο  θαη  γηα  ηνλ  θαζνξηζκφ  ηνπ  

ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  θαη  ζπλάληεζεο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  πνπ  παξνπζηάδεηαη.  

Μεηά  ηελ  παξέκβαζε,  ηα  αληίζηνηρα  πνζνζηά  ήηαλ  98,1% θαη  98,2%. Δπίζεο,  

πξηλ  ηελ  παξέκβαζε,  ην  9,1% γλψξηδε  ζε  ελδερφκελε  καδηθή  θαηαζηξνθή  πνπ  

βξίζθεηαη  ην  πιηθφ  θαη  ν  εμνπιηζκφο  πνπ  ζα  ρξεηαζηεί  θαη  ην  12,7% γλψξηδε  

πνπ  είλαη  φιεο  νη  έμνδνη  θηλδχλνπ  ηνπ  λνζνθνκείνπ.  Μεηά  ηελ  παξέκβαζε  ηα  

αληίζηνηρα  πνζνζηά  ήηαλ  98,2% θαη  90,9%. Πξηλ  ηελ  παξέκβαζε  ην  πνζνζηφ  
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ησλ  ζπκκεηερφλησλ  πνπ  γλψξηδε  ήδε  ην  ζχζηεκα  επηθνηλσλίαο  πνπ  ζα  πξέπεη  

λα  εθαξκφζεη  ήηαλ  7,3% ελψ  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  ήηαλ  92,7%. Αθφκα,  πξηλ  

ηελ  παξέκβαζε,  ην  20,0% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  πίζηεπε  φηη  ν  επαγγεικαηίαο  

πγείαο  πξέπεη  λα  εθπαηδεχεηαη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  Μαδηθψλ  Καηαζηξνθψλ  

κέζσ  πξνβνιψλ,  ην  16,4% κέζσ  αζθήζεσλ,  ην  7,3% κέζσ  βηβιίσλ,  ην  80,0% 

κέζσ  καζεκάησλ  θαη  ην  16,4% κέζσ  ζεκηλαξίσλ.  Μεηά  ηελ  παξέκβαζε,  ην  

78,2% ησλ  ζπκκεηερφλησλ  πίζηεπε  φηη  ν  επαγγεικαηίαο  πγείαο  πξέπεη  λα  

εθπαηδεχεηαη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  Μαδηθψλ  Καηαζηξνθψλ  κέζσ  πξνβνιψλ,  ην  

50,9% κέζσ  αζθήζεσλ,  ην  45,5% κέζσ  βηβιίσλ,  ην  58,2% κέζσ  καζεκάησλ  

θαη  ην  49,1% κέζσ  ζεκηλαξίσλ.  
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ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  ηα  πνζνζηά  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  ηνπ  

δείγκαηνο  παξέκβαζεο,  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε.   

 

ΠΗΝΑΚΑ  15.  

σζηέο  απαληήζεηο  

P McNemar  

test  

Πξηλ  Μεηά  

Ν  % Ν  % 

Τπάξρνπλ  ζρέδηα  γηα  ηελ  

αληηκεηώπηζε  ηεο  θξίζεο  ηα  

νπνία  εθαξκόδνληαη ;  

10 18,2  55 100,0  <0,001  

Δίλαη  γλσζηέο  ζε  εζάο  νη  

δηαδηθαζίεο  δηαρείξηζεο  

αζζελώλ  ζε  εμαηξεηηθά  

κνιπζκαηηθά  λνζήκαηα;  

9 16,7  52 96,3  <0,001  

Έρνπλ  νξηζζεί  νη  είζνδνη  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ  ζε  πεξίπησζε  

κεγάιεο  πξνζέιεπζεο  αζζελώλ ;  

5 9,3  47 95,9  <0,001  

ρέδην  εθηάθησλ  αλαγθώλ  ζηα  

λνζνθνκεία  

7 13,5  55 100,0  <0,001  

ρέδην  αληηκεηώπηζεο  ζεηζκώλ  

θαη  θπζηθώλ  θαηαζηξνθώλ  

9 16,7  55 100,0  <0,001  

ρέδην  παλδεκίαο  γξίπεο  6 11,8  55 100,0  <0,001  

ρέδην  αληηκεηώπηζεο  

ξαδηνινγηθώλ,  βηνινγηθώλ,  

ρεκηθώλ  θαη  ππξεληθώλ  

απεηιώλ  

4 7,8  55 100,0  <0,001  

O Δπαγγεικαηίαο  πγείαο  πξέπεη  

λα  εθπαηδεύεηαη  γηα  ηελ  

αληηκεηώπηζε  Μαδηθώλ  

Καηαζηξνθώλ  κέζσ:  
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εκηλαξίσλ  46 83,6  28 50,9  <0,001  

Μαζεκάησλ  11 20,0  23 41,8  0,004 

Βηβιίσλ  51 92,7  30 54,5  <0,001  

Αζθήζεσλ  46 83,6  27 49,1  <0,001  

Πξνβνιώλ  11 20,0  43 78,2  <0,001  

 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  αχμεζε  ηνπ  πνζνζηνχ  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  κεηά  ηελ  

παξέκβαζε  ζε  φιεο  ηηο  εξσηήζεηο  ηνπ  παξαπάλσ  πίλαθα.   

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  ηα  πνζνζηά  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  ηνπ  

δείγκαηνο  παξέκβαζεο  πνπ  αθνξνχλ  ζηηο  γλψζεηο  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  

ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ,  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε.   

 

ΠΗΝΑΚΑ  16.  

σζηέο  απαληήζεηο  P 

McNemar 

test  

Πξηλ  Μεηά  

Ν  % Ν  % 

Γλσξίδεηε  ην  ρξόλν  θαη  ηνλ  ηξόπν  

ελεξγνπνίεζεο  ελόο  ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  

αλάγθεο;  

3 5,5  54 100,0  <0,001  

ε  πεξίπσζε  καδηθήο  θαηαζηξνθήο,  

γλσξίδεηε  πνύ  έρεη  νξηζηεί  ην  θέληξν  

επηρεηξήζεσλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ;  

5 9,1  55 100,0  <0,001  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ζρεδίνπ  εηδνπνίεζεο  -  αλάθιεζεο;  

4 7,3  53 98,1  <0,001  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηνλ  θαζνξηζκό  

ηνπ  ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  θαη  

ζπλάληεζεο  ηνπ  πξνζσπηθνύ  πνπ  

παξνπζηάδεηαη ;  

5 9,1  54 98,2  <0,001  

Έρεη  πξνεγεζεί  ελεκέξσζε  από  ηελ  

αζθάιεηα  ηνπ  Ννζνθνκείνπ ;  

4 7,3  54 98,2  <0,001  

Γλσξίδεηε  ήδε  ην  ζύζηεκα  4 7,3  51 92,7  <0,001  
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επηθνηλσλίαο  πνπ  ζα  πξέπεη  λα  

εθαξκόζεηε;  

Έρεη  θαζνξηζηεί  εηδηθόο  ρώξνο  πνπ  ζα  

κπνξνύζε  λα  δηαηεζεί  γηα  αλακνλή;  

5 9,1  52 94,5  <0,001  

Έρεη  θαζνξηζηεί  ε  ηαρεία  δηαδηθαζία  

εθθέλσζεο  ηνπ  ηδξύκαηνο;  

2 3,6  50 90,9  <0,001  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηα  επίπεδα  

εηνηκόηεηαο;  

1 1,8  41 77,4  <0,001  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ην  θύιιν  

δξάζεο  ηνπ  έξγνπ  ζαο;  

6 10,9  6  10,9  0 ,289 

Έρεη  πξνεγεζεί  εθπαίδεπζε  ηνπ  

πξνζσπηθνύ  ζε  ζέκαηα  αληηκεηώπηζεο  

ΡΒΥΠ ;  

1 1,9  3  5 ,6  0 ,625 

 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  αχμεζε  ηνπ  πνζνζηνχ  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  κεηά  ηελ  

παξέκβαζε  ζε  φιεο  ηηο  εξσηήζεηο  ηνπ  παξαπάλσ  πίλαθα.  Μνλαδηθέο  εμαηξέζεηο  

απνηεινχλ  νη  εξσηήζεηο  «Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ην  θχιιν  δξάζεο  ηνπ  έξγνπ  

ζαο;» θαη  «Έρεη  πξνεγεζεί  εθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ζε  ζέκαηα  

αληηκεηψπηζεο  ΡΒΥΠ;» ησλ  νπνίσλ  ηα  πνζνζηά  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  ήηαλ  

παξφκνηα  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε.  
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ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  ηα  πνζνζηά  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  ηνπ  

δείγκαηνο  παξέκβαζεο  πνπ  αθνξνχλ  ζηηο  γλψζεηο  ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  

ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ,  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε.   

 

ΠΗΝΑΚΑ  17.  

σζηέο  απαληήζεηο  P 

McNemar 

test  

Πξηλ  Μεηά  

Ν  % Ν  % 

Έρεη  πξνλνήζεη  ε  πξντζηακέλε  ηνπ  

ηκήκαηνο  ζαο  γηα  ηελ  δηαηήξεζε  

εθεδξηθώλ  πιηθώλ;  

4 7,3  54 98,2  <0,001  

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερόκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  πνπ  βξίζθεηε  ην  πιηθό  θαη  ν  

εμνπιηζκόο  πνπ  ζα  ρξεηαζηείηε;  

5 9,1  54 98,2  <0,001  

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερόκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  όιεο  νη  έμνδνη  θηλδύλνπ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ  πνπ  είλαη;  

7 12,7  50 90,9  <0,001  

Έρνπλ  πξνεγεζεί  αζθήζεηο  εηνηκόηεηαο;  9 16,4  54 98,2  <0,001  

 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  αχμεζε  ηνπ  πνζνζηνχ  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  κεηά  ηελ  

παξέκβαζε  ζε  φιεο  ηηο  εξσηήζεηο  ηνπ  παξαπάλσ  πίλαθα.   

 

 

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  ηα  πνζνζηά  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  ηνπ  

δείγκαηνο  παξέκβαζεο  πνπ  αθνξνχλ  ζηηο  γλψζεηο  γηα  ηελ  εηνηκφηεηα  ζηελ  

δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο,  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  

.  
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ΠΗΝΑΚΑ  18.  

σζηέο  απαληήζεηο  P 

McNemar 

test  

Πξηλ  Μεηά  

Ν  % Ν  % 

ε  πεξίπσζε  δηαθνπήο  ειεθηξηθνύ  

ξεύκαηνο  ππάξρνπλ  γελλήηξηεο  ζην  

Ννζνθνκείν;  

11 20,0  54 98,2  <0,001  

Δίζηε  ζε  ζέζε  λα  πξνζθέξεηε  ππεξεζίεο  

ζηελ  θάζε  ηεο  αλάθακςεο ;  

3 5,6  50 94,3  <0,001  

Ζ  επηηξνπή  Ννζνθνκεηαθώλ  ινηκώμεσλ  

ηνπ  λνζνθνκείνπ  έρεη  θαζνξίζεη  ηξόπνπο  

δηαηήξεζεο  επηθίλδπλσλ  κνιπζκαηηθώλ ;  

4 7,5  54 98,2  <0,001  

 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  αχμεζε  ηνπ  πνζνζηνχ  ζσζηψλ  απαληήζεσλ  κεηά  ηελ  

παξέκβαζε  ζε  φιεο  ηηο  εξσηήζεηο  ηνπ  παξαπάλσ  πίλαθα.   
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ηε  ζπλέρεηα  αζξνίζηεθαλ  νη  επηκέξνπο  εξσηήζεηο  γλψζεσλ  θαη  

δεκηνπξγήζεθαλ  3 βαζκνινγίεο  γλψζεσλ,  νη  νπνίεο  κεηαηξάπεθαλ  ζε  

εθαηνζηηαία  θιίκαθα.  Έηζη  ε  θάζε  βαζκνινγία  κπνξεί  λα  θπκαλζεί  απφ  0% έσο  

100%, κε  ηηο  πςειφηεξεο  ηηκέο  λα  ππνδειψλνπλ  πεξηζζφηεξε  γλψζε.  ηνλ  

πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  πεξηγξάθνληαη  νη  βαζκνινγίεο  γλψζεσλ  πξηλ  θαη  κεηά  

ηελ  παξέκβαζε.   

ΠΗΝΑΚΑ  19.  

  Πξηλ  Μεηά  

 

  
Μέζε  ηηκή  

(SD)  

Γηάκεζνο  

(Δλδ.  

εύξνο)  

Μέζε  

ηηκή  (SD)  

Γηάκεζνο  (Δλδ.  

εύξνο)  

P 

Wilcoxon 

test  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  

εθαξκνγή  ησλ  

ζρεδίσλ  εθηάθησλ  

αλαγθώλ  

6,6  (20,5)  0  (0  -  0)  

79,8  

(11,2)  

81,8  (81,8  -  

81,8)  
<0,001  

Γλώζεηο  

ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  

καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ  

11,4  (27,1)  0  (0  -  0)  

96,4  

(12,2)  

100 (100 - 100)  <0,001  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  

εηνηκόηεηα  ζηελ  

δηαρείξηζε  

θξίζεσλ  από  

καδηθέο  

θαηαζηξνθέο   

12,4  (28,5)  0  (0  -  0)  97 (14,7)  100 (100 - 100)  <0,001  

 



 

180 
 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  αχμεζε  ζε  φιεο  ηηο  βαζκνινγίεο  γλψζεσλ,  δειαδή  

αχμεζε  ησλ  γλψζεσλ,  κεηά  ηελ  παξέκβαζε.  Πξηλ  ηελ  παξέκβαζε,  ε  

βαζκνινγία  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ  ήηαλ  

ζεκαληηθά  ρακειφηεξε  ζε  ζχγθξηζε  ηφζν  κε  ηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  

ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  φζν  θαη  κε  

ηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εηνηκφηεηα  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  

καδηθέο  θαηαζηξνθέο  (p=0,003 θαη  p=0,026 αληίζηνηρα).  Όκνηα,  κεηά  ηελ  

παξέκβαζε,  ε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  

αλαγθψλ  ήηαλ  ζεκαληηθά  ρακειφηεξε  ζε  ζχγθξηζε  ηφζν  κε  ηε  βαζκνινγία  

γλψζεσλ  ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  

φζν  θαη  κε  ηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εηνηκφηεηα  ζηελ  δηαρείξηζε  

θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  (p<0,001 θαη  p<0,001 αληίζηνηρα).  Οη  

βαζκνινγίεο  γλψζεσλ  ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  

θαηαζηξνθψλ  θαη  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εηνηκφηεηα  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  

καδηθέο  θαηαζηξνθέο  ήηαλ  παξφκνηεο  ηφζν  πξηλ  φζν  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  

(p=0,592 θαη  p=0,798 αληίζηνηρα).  
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ΓΡΑΦΖΜΑ  20.  

ην  γξάθεκα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  κέζεο  βαζκνινγίεο  γλψζεσλ  ησλ  

ζπκκεηερφλησλ  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε.  

 

 

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  ζπληειεζηέο  ζπζρέηηζεο  ηνπ  

Spearman κεηαμχ  ησλ  βαζκνινγηψλ  γλψζεσλ,  ππιν  ηην  παπέμβαζη .   

 

 ΠΗΝΑΚΑ  21.    

Γλώζεηο  

ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  

εηνηκόηεηα  ζηελ  

δηαρείξηζε  θξίζεσλ  από  

καδηθέο  θαηαζηξνθέο  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  

αλαγθώλ   

r  0 ,82  0,80  

P  

<0,001  <0,001  

Γλώζεηο  ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ   

r  1 ,00  0,90  

P  

.  <0,001  
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Τπήξμε  ζεκαληηθή  ζεηηθή  ζπζρέηηζε  κεηαμχ  φισλ  ησλ  βαζκνινγηψλ  γλψζεσλ  

ππιν  ηην  παπέμβαζη .  πλεπψο  φζν  πεξηζζφηεξεο  γλψζεηο  έρνπλ  ζε  έλαλ  ηνκέα,  

ηφζν  πεξηζζφηεξεο  έρνπλ  θαη  ζηνπο  άιινπο  δχν.  

 

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  ζπληειεζηέο  ζπζρέηηζεο  ηνπ  Spearman 

κεηαμχ  ησλ  βαζκνινγηψλ  γλψζεσλ,  μεηά  ηην  παπέμβαζη .   

 

 ΠΗΝΑΚΑ  22.    

Γλώζεηο  

ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  

καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  εηνηκόηεηα  

ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  από  

καδηθέο  θαηαζηξνθέο  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  

εθαξκνγή  ησλ  

ζρεδίσλ  εθηάθησλ  

αλαγθώλ   

r  0 ,50  0,41  

P  

<0,001  0,002  

Γλώζεηο  

ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  

δηαρείξηζε  καδηθώλ  

θαηαζηξνθώλ   

r  1 ,00  0,42  

P  

.  0,001  

 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  ζεηηθή  ζπζρέηηζε  κεηαμχ  φισλ  ησλ  βαζκνινγηψλ  

γλψζεσλ  μεηά  ηην  παπέμβαζη .  πλεπψο  φζν  πεξηζζφηεξεο  γλψζεηο  έρνπλ  ζε  

έλαλ  ηνκέα,  ηφζν  πεξηζζφηεξεο  έρνπλ  θαη  ζηνπο  άιινπο  δχν.  
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ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλεηαη  ε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  

γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ  αλάινγα  κε  δεκνγξαθηθά  

θαη  εξγαζηαθά  ηνπο  ζηνηρεία.  

 

ΠΗΝΑΚΑ  23.  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  

αλαγθώλ  (κεηαβνιή)  

P Mann-

Whitney  

test  Μέζε  

ηηκή  (SD)  

Γηάκεζνο  (Δλδ.  

εύξνο)  

Φύιν ;  Άλδξαο  77,53  

(13,37)  

81,82  (77,27  -  

81,82)  

0 ,595  

Γπλαίθα  71,47  

(27,71)  

81,82  (72,73  -  

81,82)   

Υξόληα  Τπεξεζίαο ;  0-20 έηε  69,7  

(26,54)  

81,82  (72,73  -  

81,82)  

0 ,620  

άλσ  ησλ  20  

εηψλ  

71,72  

(28,32)  

81,82  (72,73  -  

81,82)   

Έρεηε  ζέζε  επζύλεο ;  Ναη  45,45  

(38,28)  

48,64  (18,18  -  

81,82)  
0,004 

Όρη  79,16  

(14,9)  

81,82  (81,82  -  

81,82)   

Ννζειεπηηθό  πξνζσπηθό ;  Όρη  80,52  

(3 ,44)  

81,82  (81,82  -  

81,82)  

0 ,810  

Ναη  71,96  

(26,25)  

81,82  (72,73  -  

81,82)   

 

Βξέζεθε  ζεκαληηθή  δηαθνξά  ζηε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  γηα  

ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ  κφλν  αλάινγα  κε  ην  αλ  είραλ  

ζέζε  επζχλεο  ή  φρη.  πγθεθξηκέλα,  ζεκαληηθά  κεγαιχηεξε  αχμεζε  ζηε 

βαζκνινγία  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ  είραλ  
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ηα  άηνκα  πνπ  δελ  είραλ  ζέζε  επζχλεο.  Απηφ  νθείιεηαη  ζην  γεγνλφο  φηη  πξηλ  ηελ  

παξέκβαζε,  νη  ζπκκεηέρνληεο  κε  ζέζε  επζχλεο  είραλ  ζεκαληηθά  πςειφηεξε  

βαζκνινγία  (p<0,001),  δειαδή  πεξηζζφηεξε  γλψζε,  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  νη  

δχν  νκάδεο  (απηνί  κε  ηε  ζέζε  επζχλεο  θαη  απηνί  ρσξίο  ηε  ζέζε  επζχλεο)  ήξζαλ  

ζε  παξφκνηα  επίπεδα  (p=0,076),  φπσο  θαίλεηαη  θαη  ζην  αθφινπζν  γξάθεκα:   

ΓΡΑΦΖΜΑ   24.  

 

 

ηε  ζπλέρεηα  έγηλε  πνιππαξαγνληηθή  γξακκηθή  παιηλδξφκεζε  έρνληαο  ζαλ  

εμαξηεκέλε  κεηαβιεηή  ηε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  γηα  ηελ  

εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ  θαη  ζαλ  αλεμάξηεηεο  ηα  

δεκνγξαθηθά  θαη  εξγαζηαθά  ζηνηρεία  ησλ  ζπκκεηερφλησλ.  Με  ηε  κέζνδν  

δηαδνρηθήο  έληαμεο/αθαίξεζεο  (stepwise method) θαη  ηε  ρξήζε  ινγαξηζκηθψλ  

κεηαζρεκαηηζκψλ  βξέζεθε  φηη  κφλν  ε  ζέζε  επζχλεο  ζρεηηδφηαλ  κε  ηε  κεηαβνιή  

ζε  απηή  ηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  (β=0,36,  SE=0,09, p<0,001).  πγθεθξηκέλα,  νη  

ζπκκεηέρνληεο  πνπ  δελ  είραλ  θάπνηα  ζέζε  επζχλεο  είραλ  ζεκαληηθά  πςειφηεξε  

αχμεζε  ζηε  βαζκνινγία  απηή  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο  πνπ  είραλ  

θάπνηα  ζέζε  επζχλεο.   
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ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλεηαη  ε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  

ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  αλάινγα  

κε  δεκνγξαθηθά  θαη  εξγαζηαθά  ηνπο  ζηνηρεία.  

 

ΠΗΝΑΚΑ  25.  

Γλώζεηο  ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  

καδηθώλ  θαηαζηξνθώλ  

(κεηαβνιή)  

P Mann-

Whitney  

test  

Μέζε  

ηηκή  (SD)  

Γηάκεζνο  (Δλδ.  

εύξνο)  

Φύιν ;  Άλδξαο  90,63  

(17,97)  

100 (87,5  -  100)  0 ,940  

Γπλαίθα  82,69  

(36,79)  

100 (100 - 100)  

 

Υξόληα  Τπεξεζίαο ;  0-20 έηε  81,67  

(37,16)  

100 (75 - 100)  0 ,869  

άλσ  ησλ  20  

εηψλ  

80,56  

(36,25)  

100 (75 - 100)  

 

Έρεηε  ζέζε  επζύλεο ;  Ναη  45 (53,75)  37,5  (0  -  100)  0,001 

Όρη  93,75  

(16,29)  

100 (100 - 100)  

 

Ννζειεπηηθό  πξνζσπηθό ;  Όρη  96,43  

(9 ,45)  

100 (100 - 100)  0 ,439  

Ναη  82,98  

(34,62)  

100 (75 - 100)  

 

 

Βξέζεθε  ζεκαληηθή  δηαθνξά  ζηε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  

ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  κφλν  

αλάινγα  κε  ην  αλ  είραλ  ζέζε  επζχλεο  ή  φρη.  πγθεθξηκέλα,  ζεκαληηθά  

κεγαιχηεξε  αχμεζε  ζηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  
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ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  είραλ  ηα  άηνκα  πνπ  δελ  είραλ  ζέζε  

επζχλεο.  Απηφ  νθείιεηαη  ζην  γεγνλφο  φηη  ελψ  πξηλ  ηελ  παξέκβαζε,  νη  

ζπκκεηέρνληεο  κε  ζέζε  επζχλεο  είραλ  ζεκαληηθά  πςειφηεξε  βαζκνινγία  

(p<0,001), δειαδή  πεξηζζφηεξε  γλψζε,  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  νη  ζπκκεηέρνληεο  

ρσξίο  ζέζε  επζχλεο  ήξζαλ  είραλ  ζεκαληηθά  πςειφηεξε  βαζκνινγία  (p=0,032),  

φπσο  θαίλεηαη  θαη  ζην  αθφινπζν  γξάθεκα:   

ΓΡΑΦΖΜΑ  26.  

 

 

ηε  ζπλέρεηα  έγηλε  πνιππαξαγνληηθή  γξακκηθή  παιηλδξφκεζε  έρνληαο  ζαλ  

εμαξηεκέλε  κεηαβιεηή  ηε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  ζπγθεθξηκέλσλ  

ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  ζαλ  αλεμάξηεηεο  ηα  

δεκνγξαθηθά  θαη  εξγαζηαθά  ζηνηρεία  ησλ  ζπκκεηερφλησλ.  Με  ηε  κέζνδν  

δηαδνρηθήο  έληαμεο/αθαίξεζεο  (stepwise method) θαη  ηε  ρξήζε  ινγαξηζκηθψλ  

κεηαζρεκαηηζκψλ  βξέζεθε  φηη  κφλν  ε  ζέζε  επζχλεο  ζρεηηδφηαλ  κε  ηε  κεηαβνιή  

ζε  απηή  ηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  (β=0,47,  SE=0,10, p<0,001).  πγθεθξηκέλα,  νη  

ζπκκεηέρνληεο  πνπ  δελ  είραλ  θάπνηα  ζέζε  επζχλεο  είραλ  ζεκαληηθά  πςειφηεξε  

αχμεζε  ζηε  βαζκνινγία  απηή  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο  πνπ  είραλ  

θάπνηα  ζέζε  επζχλεο.   
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      ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλεηαη  ε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  γηα  ηελ  

εηνηκφηεηα  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  αλάινγα  κε  

δεκνγξαθηθά  θαη  εξγαζηαθά  ηνπο  ζηνηρεία.  

 

ΠΗΝΑΚΑ  27.  

Γλώζεηο  γηα  ηελ  εηνηκόηεηα  ζηελ  

δηαρείξηζε  θξίζεσλ  από  καδηθέο  

θαηαζηξνθέο  (κεηαβνιή)  

P Mann-

Whitney  

test  Μέζε  ηηκή  

(SD)  

Γηάκεζνο  (Δλδ.  

εύξνο)  

Φύιν ;  

Άλδξαο  87,5  (23,96)  100 (83,33  - 100)  0 ,918  

Γπλαίθα  83,33  (35,25)  100 (100 - 100)  

 

Υξόληα  Τπεξεζίαο ;  

0-20 έηε  80 (37,37)  100 (66,67 - 100)  0 ,895  

άλσ  ησλ  20  

εηψλ  

79,63  (35,3)  100 (66,67  - 100)  

 

Έρεηε  ζέζε  επζύλεο ;  

Ναη  55 (44,48)  58,33  (0  -  100)  0,001 

Όρη  90,91  (25,28)  100 (100 - 100)  

 

Ννζειεπηηθό  

πξνζσπηθό ;  

Όρη  95,24  (12,6)  100 (100 - 100)  0 ,490  

Ναη  82,62  (34,22)  100 (100 - 100)  

 

 

Βξέζεθε  ζεκαληηθή  δηαθνξά  ζηε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  γηα  

ηελ  εηνηκφηεηα  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  κφλν  

αλάινγα  κε  ην  αλ  είραλ  ζέζε  επζχλεο  ή  φρη.  πγθεθξηκέλα,  ζεκαληηθά  

κεγαιχηεξε  αχμεζε  ζηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εηνηκφηεηα  ζηελ  

δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  είραλ  ηα  άηνκα  πνπ  δελ  είραλ  

ζέζε  επζχλεο.  Απηφ  νθείιεηαη  ζην  γεγνλφο  φηη  πξηλ  ηελ  παξέκβαζε,  νη  

ζπκκεηέρνληεο  κε  ζέζε  επζχλεο  είραλ  ζεκαληηθά  πςειφηεξε  βαζκνινγία  

(p<0,001),  δειαδή  πεξηζζφηεξε  γλψζε,  θαη  κεηά  ηελ  παξέκβαζε  νη  δχν  νκάδεο  
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(απηνί  κε  ηε  ζέζε  επζχλεο  θαη  απηνί  ρσξίο  ηε  ζέζε  επζχλεο)  ήξζαλ  ζε  

παξφκνηα  επίπεδα  (p=0,400),  φπσο  θαίλεηαη  θαη  ζην  αθφινπζν  γξάθεκα:   

ΓΡΑΦΖΜΑ  28.  

 

 

ηε  ζπλέρεηα  έγηλε  πνιππαξαγνληηθή  γξακκηθή  παιηλδξφκεζε  έρνληαο  ζαλ  

εμαξηεκέλε  κεηαβιεηή  ηε  κεηαβνιή  ηεο  βαζκνινγίαο  γλψζεσλ  γηα  ηελ  

εηνηκφηεηα  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  θαη  ζαλ  

αλεμάξηεηεο  ηα  δεκνγξαθηθά  θαη  εξγαζηαθά  ζηνηρεία  ησλ  ζπκκεηερφλησλ.  Με  

ηε  κέζνδν  δηαδνρηθήο  έληαμεο/αθαίξεζεο  (stepwise method) θαη  ηε  ρξήζε  

ινγαξηζκηθψλ  κεηαζρεκαηηζκψλ  βξέζεθε  φηη  κφλν  ε  ζέζε  επζχλεο  ζρεηηδφηαλ  

κε  ηε  κεηαβνιή  ζε  απηή  ηε  βαζκνινγία  γλψζεσλ  (β=0,58,  SE=0,19, p=0,004).  

πγθεθξηκέλα,  νη  ζπκκεηέρνληεο  πνπ  δελ  είραλ  θάπνηα  ζέζε  επζχλεο  είραλ  

ζεκαληηθά  πςειφηεξε  αχμεζε  ζηε  βαζκνινγία  απηή  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηνπο  

ζπκκεηέρνληεο  πνπ  είραλ  θάπνηα  ζέζε  επζχλεο .  

ηνχο   παξαθάησ   πίλαθεο   ην  Pearson's ρ2  θαη  ην  Fisher 's  exact test  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα  ηε  ζχγθξηζε  ηνπ  πνζνζηνχ  γλψζεο  κεηαμχ  δηαθνξεηηθψλ  

νκάδσλ.  
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ΠΗΝΑΚΑ  29.  

πκκεηέρεηε  ζηελ  νκάδα  ηνπ  

ΠΔΡΔΑ ;  

P  Pearson 's  

x2 test  

Ναη  Όρη  

N % N % 

Γλσξίδεηε  ην  ρξφλν  θαη  ηνλ  ηξφπν  

ελεξγνπνίεζεο  ελφο  ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  

αλάγθεο;  

Ναη  22 40,0  19 3,3  <0,001* 

Όρη  33 60,0  565 96,7  
  

ε  πεξίπσζε  καδηθήο  θαηαζηξνθήο,  

γλσξίδεηε  πνχ  έρεη  νξηζηε ί  ην  θέληξν  

επηρε ηξήζεσλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ;  

Ναη  20 37,0  26 4,5  <0,001* 

Όρη  34 63,0  558 95,5  
  

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ζρεδίνπ  ε ηδνπνίεζεο  -  αλάθιεζεο;  

Ναη  21 46,7  31 6,7  <0,001* 

Όρη  24 53,3  429 93,3    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηνλ  θαζνξηζκφ  

ηνπ  ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  θαη  

ζπλάληεζεο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  πνπ  

παξνπζηάδεηαη ;  

Ναη  24 52,2  45 9,9  <0,001  

Όρη  22 47,8  411 90,1  

  

Έρεη  πξνεγεζεί  ελεκέξσζε  απφ  ηελ  

αζθάιεηα  ηνπ  Ννζνθνκείνπ ;  

Ναη  21 38,2  51 8,8  <0,001  

Όρη  21 38,2  338 58,2    

Γελ  γλσξίδσ  13 23,6  192 33,0    

Έρεη  πξνλνήζεη  ε  πξντζηακέλε  ηνπ  

ηκήκαηνο  ζαο  γ ηα  ηελ  δηαηήξεζε  

εθεδξηθψλ  πιηθψλ;  

Ναη  28 50,9  313 54,1  NS 

Όρη  12 21,8  117 20,2    

Γελ  γλσξίδσ  15 27,3  149 25,7    

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερφκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  πνπ  βξίζθεηε  ην  πιηθφ  θαη  ν  

εμνπιηζκφο  πνπ  ζα  ρξεηαζηε ίηε ;  

Ναη  27 49,1  255 43,7  NS 

Όρη  28 50,9  328 56,3  
  

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερφκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  φιεο  νη  έμνδνη  θηλδχλνπ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ  πνπ  ε ίλαη;  

Ναη  39 70,9  202 34,7  <0,001  

Όρη  16 29,1  380 65,3  
  

Γλσξίδεηε  ήδε  ην  ζχζηεκα  επηθν ηλσλίαο  

πνπ  ζα  πξέπε η  λα  εθαξκφζεηε  

Ναη  18 32,7  12 2,1  <0,001* 

Όρη  37 67,3  570 97,9    

Έρεη  θαζνξηζηε ί  εηδ ηθφο  ρψξνο  πνπ  ζα  

κπνξνχζε  λα  δηαηεζε ί  γ ηα  αλακνλή;  

Ναη  11 20,0  22 3,8  <0,001  

Όρη  21 38,2  288 49,6    

Γελ  γλσξίδσ  23 41,8  271 46,6    

Έρεη  θαζνξηζηε ί  ε  ηαρε ία  δηαδηθαζία  

εθθέλσζεο  ηνπ  ηδξχκαηνο;  

Ναη  17 31,5  12 2,1  <0,001  

Όρη  9  16,7  255 44,0    

Γελ  γλσξίδσ  28 51,9  312 53,9    

ε  πεξίπσζε  δηαθνπήο  ειεθηξηθνχ  

ξεχκαηνο  ππάξρνπλ  γελλήηξηεο  ζην  

Ννζνθνκείν ;  

Ναη  53 96,4  456 78,4  <0,001* 

Όρη  1  1 ,8  4  ,7    

Γελ  γλσξίδσ  1  1 ,8  122 21,0    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηα  επίπεδα  

εην ηκφηεηαο;  

Ναη  24 51,1  30 5,9  <0,001* 

Όρη  23 48,9  475 94,1    

Δίζηε  ζε  ζέζε  λα  πξνζθέξεηε  ππεξεζίεο  

ζηελ  θάζε  ηεο  αλάθακςεο ;  

Ναη  23 42,6  74 12,9  <0,001  

Όρη  10 18,5  142 24,7    

Γελ  γλσξίδσ  21 38,9  359 62,4    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ην  θχιιν  δξάζεο  

ηνπ  έξγνπ  ζαο;  

Ναη  23 52,3  25 5,2  <0,001* 

Όρη  21 47,7  457 94,8    

Ζ  επηηξνπή  Ννζνθνκεηαθψλ  ινηκψμεσλ  

ηνπ  λνζνθνκείνπ  έρε η  θαζνξίζεη  ηξφπνπο  

δηαηήξεζεο  επηθ ίλδπλσλ  κνιπζκαηηθψλ ;  

Ναη  26 47,3  165 28,6  0 ,004 

Όρη  0  ,0  49 8,5    

Γελ  γλσξίδσ  29 52,7  363 62,9    

Έρεη  πξνεγεζεί  εθπαίδεπζε  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  ζε  ζέκαηα  αληηκεηψπηζεο  

ΡΒΥΠ ;  

Ναη  15 27,3  40 6,9  <0,001* 

Όρη  25 45,5  336 58,1    

Γελ  γλσξίδσ  15 27,3  202 34,9    

Έρνπλ  πξνεγεζε ί  αζθήζεηο  εην ηκφηεηαο ;  Ναη  19 34,5  129 22,2  NS 
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Όρη  21 38,2  212 36,6    

Γελ  γλσξίδσ  15 27,3  239 41,2    

*Fisher's exact test 

ΠΗΝΑΚΑ  30.  

Υξφληα  Τπεξεζίαο ;  

P  

Pearson 's  

x2 test  

0-10 έηε  10-20 έηε  

άλσ  ησλ  20 

εηψλ  

N % N % N % 

Γλσξίδεηε  ην  ρξφλν  θαη  ηνλ  ηξφπν  

ελεξγνπνίεζεο  ελφο  ζρεδίνπ  

εθηάθηνπ  αλάγθεο;  

Ναη  5  2 ,9  6  3 ,1  30 11,3  0 ,001 

Όρη  169 97,1  188 96,9  235 88,7    

ε  πεξίπσζε  καδηθήο  θαηαζηξνθήο,  

γλσξίδεηε  πνχ  έρεη  νξηζηε ί  ην  

θέληξν  επηρε ηξήζεσλ  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ;  

Ναη  8  4 ,6  7  3 ,6  31 11,7  0 ,008 

Όρη  166 95,4  187 96,4  233 88,3    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ζρεδίνπ  ε ηδνπνίεζεο  -  αλάθιεζεο;  

Ναη  15 10,6  8  5 ,2  29 14,2  NS 

Όρη  127 89,4  145 94,8  175 85,8    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηνλ  

θαζνξηζκφ  ηνπ  ζεκείνπ  

παξνπζίαζεο  θαη  ζπλάληεζεο  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  πνπ  παξνπζηάδεηαη;  

Ναη  17 12,0  12 7,8  40 19,7  0 ,014 

Όρη  125 88,0  141 92,2  163 80,3    

Έρεη  πξνεγεζεί  ελεκέξσζε  απφ  ηελ  

αζθάιεηα  ηνπ  Ννζνθνκείνπ;  

Ναη  19 10,9  13 6,7  40 15,2  NS 

Όρη  97 55,7  120 62,2  139 52,7    

Γελ  γλσξίδσ  58 33,3  60 31,1  85 32,2    

Έρεη  πξνλνήζεη  ε  πξντζηακέλε  ηνπ  

ηκήκαηνο  ζαο  γ ηα  ηελ  δηαηήξεζε  

εθεδξηθψλ  πιηθψλ;  

Ναη  92 53,2  86 44,3  161 61,5  0 ,010 

Όρη  35 20,2  47 24,2  46 17,6    

Γελ  γλσξίδσ  46 26,6  61 31,4  55 21,0    

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερφκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  πνπ  βξίζθεηε  ην  πιηθφ  

θαη  ν  εμνπιηζκφο  πνπ  ζα  

ρξεηαζηε ίηε;  

Ναη  69 39,7  71 36,6  141 53,2  0 ,002 

Όρη  105 60,3  123 63,4  124 46,8    

Γλσξίδεηε  ζε  ελδερφκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  φιεο  νη  έμνδνη  θηλδχλνπ  

ηνπ  λνζνθνκείνπ  πνπ  είλαη;  

Ναη  44 25,4  61 31,4  134 50,6  <0,001  

Όρη  129 74,6  133 68,6  131 49,4    

Γλσξίδεηε  ήδε  ην  ζχζηεκα  

επηθν ηλσλίαο  πνπ  ζα  πξέπεη  λα  

εθαξκφζεηε ;  

Ναη  7  4 ,0  3  1 ,5  20 7,6  0 ,022 

Όρη  167 96,0  191 98,5  244 92,4    

Έρεη  θαζνξηζηε ί  εηδ ηθφο  ρψξνο  πνπ  

ζα  κπνξνχζε  λα  δηαηεζε ί  γηα  

αλακνλή;  

Ναη  10 5 ,7  5  2 ,6  18 6,8  NS 

Όρη  90 51,7  99 51,0  119 45,2    

Γελ  γλσξίδσ  74 42,5  90 46,4  126 47,9    

Έρεη  θαζνξηζηε ί  ε  ηαρε ία  δηαδηθαζία  

εθθέλσζεο  ηνπ  ηδξχκαηνο;  

Ναη  5  2 ,9  5  2 ,6  19 7,3  NS 

Όρη  80 46,0  86 44,6  98 37,5    

Γελ  γλσξίδσ  89 51,1  102 52,8  144 55,2    

ε  πεξίπσζε  δηαθνπήο  ειεθηξηθνχ  

ξεχκαηνο  ππάξρνπλ  γελλήηξηεο  ζην  

Ννζνθνκείν ;  

Ναη  129 75,0  157 80,9  217 81,9  NS 

Όρη  0  ,0  1  ,5  4  1 ,5    

Γελ  γλσξίδσ  43 25,0  36 18,6  44 16,6    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ηα  επίπεδα  

εην ηκφηεηαο;  

Ναη  8  5 ,4  15 8,7  31 13,7  0 ,028 

Όρη  139 94,6  157 91,3  196 86,3    

Δίζηε  ζε  ζέζε  λα  πξνζθέξεηε  

ππεξεζίεο  ζηελ  θάζε  ηεο  

αλάθακςεο;  

Ναη  24 14,0  23 11,9  49 19,0  NS 

Όρη  45 26,2  38 19,7  65 25,2    

Γελ  γλσξίδσ  103 59,9  132 68,4  144 55,8    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  γηα  ην  θχιιν  

δξάζεο  ηνπ  έξγνπ  ζαο;  

Ναη  15 10,3  13 8,2  20 9,1  NS 

Όρη  130 89,7  146 91,8  199 90,9    
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*Fisher 's  exact  test  

 

.  ΠΗΝΑΚΑ  31.  

πκπιεξψζηε  ηελ  ηδηφηεηά  ζαο  

P  

Pearson 's  

x2 test  

Ηαηξηθφ  

πξνζσπηθφ  

Ννζειεπηηθφ  

πξνζσπηθφ  

Γηνηθεηηθφ  

πξνζσπηθφ  

Σερληθφ  

πξνζσπηθφ  Άιιν  

N % N % N % N % N % 

Γλσξίδεηε  ην  ρξφλν  

θαη  ηνλ  ηξφπν  

ελεξγνπνίεζεο  

ελφο  ζρεδίνπ  

εθηάθηνπ  αλάγθεο;  

Ναη  1  1 ,3  27 6,7  9  8 ,4  1  5 ,0  3  10,3  NS 

Όρη  79 98,8  374 93,3  98 91,6  19 95,0  26 89,7    

ε  πεξίπσζε  

καδηθήο  

θαηαζηξνθήο,  

γλσξίδεηε  πνχ  έρεη  

νξηζηε ί  ην  θέληξν  

επηρε ηξήζεσλ  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ;  

Ναη  1  1 ,3  29 7,3  10 9,3  3  15,0  3  10,3  NS 

Όρη  79 98,8  371 92,8  97 90,7  17 85,0  26 89,7    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  

γηα  ηελ  εθαξκνγή  

ζρεδίνπ  

εηδνπνίεζεο  -  

αλάθιεζεο;  

Ναη  2  3 ,3  32 9,6  9  11,1  2  20,0  7  35,0  0 ,001 

Όρη  59 96,7  300 90,4  72 88,9  8  80,0  13 65,0    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  

γηα  ηνλ  θαζνξηζκφ  

ηνπ  ζεκείνπ  

παξνπζίαζεο  θαη  

ζπλάληεζεο  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  πνπ  

παξνπζηάδεηαη ;  

Ναη  5  8 ,3  40 12,2  12 15,0  3  25,0  9  40,9  0 ,002 

Όρη  55 91,7  287 87,8  68 85,0  9  75,0  13 59,1    

Έρεη  πξνεγεζεί  

ελεκέξσζε  απφ  ηελ  

αζθάιεηα  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ ;  

Ναη  5  6 ,4  44 11,0  18 16,8  0  ,0  5  17,2  0 ,002 

Όρη  46 59,0  245 61,3  47 43,9  8  40,0  12 41,4    

Γελ  

γλσξίδσ  

27 34,6  111 27,8  42 39,3  12 60,0  12 41,4    

Έρεη  πξνλνήζεη  ε  

πξντζηακέλε  ηνπ  

ηκήκαηνο  ζαο  γ ηα  

ηελ  δηαηήξεζε  

εθεδξηθψλ  πιηθψλ;  

Ναη  41 52,6  250 62,8  30 28,0  5  25,0  14 48,3  <0,001  

Όρη  7  9 ,0  87 21,9  24 22,4  5  25,0  6  20,7    

Γελ  

γλσξίδσ  

30 38,5  61 15,3  53 49,5  10 50,0  9  31,0    

Γλσξίδεηε  ζε  

ελδερφκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  πνπ  

βξίζθεηε  ην  πιηθφ  

θαη  ν  εμνπιηζκφο  

πνπ  ζα  

ρξεηαζηε ίηε;  

Ναη  25 31,6  216 53,9  26 24,3  4  20,0  11 37,9  <0,001  

Όρη  54 68,4  185 46,1  81 75,7  16 80,0  18 62,1    

Γλσξίδεηε  ζε  Ναη  19 24,4  162 40,4  36 33,6  12 60,0  11 37,9  0 ,016 

Ζ  επηηξνπή  Ννζνθνκεηαθψλ  

ινηκψμεσλ  ηνπ  λνζνθνκείνπ  έρε η  

θαζνξίζε η  ηξφπνπο  δηαηήξεζεο  

επηθ ίλδπλσλ  κνιπζκαηηθψλ;  

Ναη  27 15,9  58 29,9  102 38,9  <0,001  

Όρη  19 11,2  9  4 ,6  21 8,0    

Γελ  γλσξίδσ  124 72,9  127 65,5  139 53,1    

Έρεη  πξνεγεζεί  εθπαίδεπζε  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  ζε  ζέκαηα  

αληηκεηψπηζεο  ΡΒΥΠ;  

Ναη  15 8 ,8  15 7,7  25 9,5  NS 

Όρη  91 53,2  119 61,3  150 57,3    

Γελ  γλσξίδσ  65 38,0  60 30,9  87 33,2    

Έρνπλ  πξνεγεζε ί  αζθήζεηο  

εην ηκφηεηαο;  

Ναη  24 14,0  44 22,7  80 30,3  0 ,001 

Όρη  67 39,2  65 33,5  98 37,1    

Γελ  γλσξίδσ  80 46,8  85 43,8  86 32,6    
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ελδερφκελε  καδηθή  

θαηαζηξνθή  φιεο  

νη  έμνδνη  θηλδχλνπ  

ηνπ  λνζνθνκείνπ  

πνπ  είλαη ;  

Όρη  59 75,6  239 59,6  71 66,4  8  40,0  18 62,1    

Γλσξίδεηε  ήδε  ην  

ζχζηεκα  

επηθν ηλσλίαο  πνπ  

ζα  πξέπε η  λα  

εθαξκφζεηε ;  

Ναη  1  1 ,3  16 4,0  6  5 ,6  2  10,0  5  17,2  0 ,012* 

Όρη  78 98,7  384 96,0  101 94,4  18 90,0  24 82,8    

Έρεη  θαζνξηζηε ί  

εηδηθφο  ρψξνο  πνπ  

ζα  κπνξνχζε  λα  

δηαηεζε ί  γ ηα  

αλακνλή;  

Ναη  1  1 ,3  19 4,8  6  5 ,7  0  ,0  7  24,1  <0,001  

Όρη  38 48,1  213 53,3  40 37,7  6  30,0  11 37,9    

Γελ  

γλσξίδσ  

40 50,6  168 42,0  60 56,6  14 70,0  11 37,9    

Έρεη  θαζνξηζηε ί  ε  

ηαρε ία  δηαδηθαζία  

εθθέλσζεο  ηνπ  

ηδξχκαηνο ;  

Ναη  1  1 ,3  11 2,8  11 10,4  2  10,0  4  13,8  <0,001* 

Όρη  32 40,5  192 48,4  27 25,5  4  20,0  9  31,0    

Γελ  

γλσξίδσ  

46 58,2  194 48,9  68 64,2  14 70,0  16 55,2    

ε  πεξίπσζε  

δηαθνπήο  

ειεθηξηθνχ  

ξεχκαηνο  ππάξρνπλ  

γελλήηξηεο  ζην  

Ννζνθνκείν ;  

Ναη  50 62,5  330 82,7  87 81,3  16 80,0  24 82,8  0 ,002* 

Όρη  1  1 ,3  1  ,3  2  1 ,9  1  5 ,0  0  ,0    

Γελ  

γλσξίδσ  

29 36,3  68 17,0  18 16,8  3  15,0  5  17,2    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  

γηα  ηα  επίπεδα  

εην ηκφηεηαο;  

Ναη  1  1 ,6  25 7,0  17 18,9  6  35,3  5  22,7  <0,001* 

Όρη  62 98,4  333 93,0  73 81,1  11 64,7  17 77,3    

Δίζηε  ζε  ζέζε  λα  

πξνζθέξεηε  

ππεξεζίεο  ζηελ  

θάζε  ηεο  

αλάθακςεο ;  

Ναη  11 13,8  57 14,5  18 17,0  4  20,0  7  24,1  0 ,028* 

Όρη  24 30,0  82 20,9  35 33,0  1  5 ,0  9  31,0    

Γελ  

γλσξίδσ  

45 56,3  253 64,5  53 50,0  15 75,0  13 44,8    

Έρεηε  ελεκεξσζεί  

γηα  ην  θχιιν  

δξάζεο  ηνπ  έξγνπ  

ζαο;  

Ναη  3  4 ,9  23 6,8  11 12,5  5  35,7  6  24,0  0 ,001* 

Όρη  58 95,1  314 93,2  77 87,5  9  64,3  19 76,0    

Ζ  επηηξνπή  

Ννζνθνκεηαθψλ  

ινηκψμεσλ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ  έρε η  

θαζνξίζε η  ηξφπνπο  

δηαηήξεζεο  

επηθ ίλδπλσλ  

κνιπζκαηηθψλ ;  

Ναη  14 17,7  129 32,7  34 31,8  4  20,0  9  31,0  NS 

Όρη  12 15,2  28 7,1  7  6 ,5  0  ,0  2  6 ,9    

Γελ  

γλσξίδσ  

53 67,1  238 60,3  66 61,7  16 80,0  18 62,1    

Έρεη  πξνεγεζεί  

εθπαίδεπζε  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  ζε  

ζέκαηα  

αληηκεηψπηζεο  

ΡΒΥΠ ;  

Ναη  1  1 ,3  35 8,8  11 10,3  1  5 ,0  7  24,1  <0,001* 

Όρη  46 58,2  255 64,4  40 37,4  10 50,0  9  31,0    

Γελ  

γλσξίδσ  

32 40,5  106 26,8  56 52,3  9  45,0  13 44,8    

Έρνπλ  πξνεγεζε ί  

αζθήζεηο  

εην ηκφηεηαο;  

Ναη  5  6 ,3  100 25,2  32 29,9  5  25,0  6  20,7  0 ,004* 

Όρη  42 52,5  144 36,3  32 29,9  7  35,0  7  24,1    

Γελ  

γλσξίδσ  

33 41,3  153 38,5  43 40,2  8  40,0  16 55,2    

*Fisher 's  exact  test  

 

Ζ  γλψζε  θαη  ελεκέξσζε  ζρεηηθά  κε  ηελ  εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  

 

 δηέθεξε  ζε  πνιιέο  πεξηπηψζεηο  αλάινγα  κε  ην  θχιν  ησλ  ζπκκεηερφλησλ.   
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Δπίζεο  ζε  πνιιέο  πεξηπηψζεηο  βξέζεθε  νη  λνζειεπηέο  λα  είλαη  πην   

 

ελεκεξσκέλνη  απφ  ηνπο  γηαηξνχο,  ελψ  πην  ελεκεξσκέλνη  θάλεθαλ  απηνί  κε  ηα  

 

 πςειφηεξα  ρξφληα  πξνυπεξεζίαο  (p<0.05) θαη  απηνί  νη  νπνίνη  ζπκκεηείραλε   

 

ζηελ  νκάδα  ηνπ  ΠΔΡΔΑ  (p<0.05).  
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 υντελεςτζσ ςυμφωνίασ για όλεσ τισ ερωτήςεισ μεταξφ πρώτησ και δεφτερησ εβδομάδασ 

(test-retest). 

Οη  ζπληειεζηέο  intraclass correlation coefficients  (ICCs) ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα  λα  

δηεξεπλεζεί  ε  ζπκθσλία  ησλ  απαληήζεσλ  κεηαμχ  πξψηεο  θαη  δεχηεξεο  νκάδαο  

(Ν=40).  Ζ  ζπκθσλία  ζεσξείηαη  ρακειή  φηαλ  ν  ζπληειεζηήο  είλαη  κέρξη  0,4,  κέηξηα  

φηαλ  ν  ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  θπκαίλεηαη  απφ  0 ,41 έσο  0 ,6,  πςειή  φηαλ  ν  

ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  θπκαίλεηαη  απφ  0,61 έσο  0,80 θαη  πνιχ  πςειή  φηαλ  ν  

ζπληειεζηήο  ζπζρέηηζεο  είλαη  κεγαιχηεξνο  απφ  0,8.    

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  ζπληειεζηέο  ζπκθσλίαο  γηα  φιεο  ηηο  

εξσηήζεηο  κεηαμχ  πξψηεο  θαη  δεχηεξεο  εβδνκάδαο  ( test -retest) .   

ΡΙΝΑΚΑΣ 32. 

Ερώτηςη ICC P 

1 0,916 <0,001 

2 0,912 <0,001 

3 0,905 <0,001 

4 0,802 <0,001 

5 0,874 <0,001 

6 0,851 <0,001 

7 0,905 <0,001 

8 0,910 <0,001 

9 0,912 <0,001 

10 0,831 <0,001 

11 0,811 <0,001 

12 0,882 <0,001 

13 0,884 <0,001 

14 0,842 <0,001 

15 0,812 <0,001 

16 0,715 <0,001 

17 0,910 <0,001 

18 0,783 <0,001 

19 0,902 <0,001 

20 0,852 <0,001 

21 0,846 <0,001 

22 0,841 <0,001 

23 0,861 <0,001 

24 0,913 <0,001 

25 0,789 <0,001 

26 0,791 <0,001 

27 0,800 <0,001 

 



 

195 
 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  θαη  πςεινχ  βαζκνχ  ζηηο  πεξηζζφηεξεο  πεξηπηψζεηο  ζπκθσλία  

κεηαμχ  πξψηεο  θαη  δεχηεξεο  εβδνκάδαο  ζε  φιεο  ηηο  εξσηήζεηο  απνδεηθλχνληαο  ηελ  

αμηνπηζηία  ησλ  κεηξήζεσλ.  

 

ηνλ  πίλαθα  πνπ  αθνινπζεί  δίλνληαη  νη  ζπληειεζηέο  ζπκθσλίαο  γλψζεσλ  ησλ  ηξηψλ  

παξαγφλησλ  ηεο  κειέηεο  κεηαμχ  πξψηεο  θαη  δεχηεξεο  εβδνκάδαο  ( test -retest) .   

Πίλαθαο  33.  

Παξάγνληεο  ICC P 

Γλψζεηο  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ   0,834 <0,001 

Γλψζεηο  ζπγθεθξηκέλσλ  ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  καδηθψλ  

θαηαζηξνθψλ   
0,817 <0,001 

Γλψζεηο   γηα  ηελ  εηνηκφηεηα   ζηελ   δηαρείξηζε  θξίζεσλ  απφ  

καδηθέο  θαηαζηξνθέο   
0,831 <0,001 

 

Τπήξμε  ζεκαληηθή  θαη  πςεινχ  βαζκνχ  ζπκθσλία  κεηαμχ  πξψηεο  θαη  δεχηεξεο  

εβδνκάδαο  θαη  ζηηο  ηξεηο  βαζκνινγίεο  γλψζεσλ  απνδεηθλχνληαο  ηελ  αμηνπηζηία  ησλ  

κεηξήζεσλ.  

 

.   

 



 

 

Κεθάιαην  11
ν
 ΤΕΖΣΖΖ   

ην  πιαίζην  εθπφλεζεο  ηεο  παξνχζαο  κειέηεο,  δηεξεπλήζεθαλ   ν   

ηξφπνο  θαη  νη  κέζνδνη,  κε  ηα  νπνία  νη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  

εθπαηδεχνληαη  ζηελ  εθαξκνγή  βαζηθψλ  ζρεδίσλ  αληηκεηψπηζεο  θαη  

δηαρείξηζεο  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  αληηκεηψπηζεο  ησλ  θξίζεσλ.  

Δπηπιένλ,  κειεηήζεθαλ  ν   πνηνηηθφο  θαη  πνζνηηθφο   πξνζδηνξηζκφο  ηεο  

δήηεζεο  ππεξεζηψλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  θαη  ν  ξφινο  ησλ  δηαρεηξηζηψλ,  

πξνθεηκέλνπ  λα  δηαηππσζνχλ  πξνηάζεηο  γηα  ηελ  εθπαίδεπζή  ηνπο.  

εκαληηθνί  επίζεο  εξεπλεηηθνί  ζθνπνί  ηεο  ελ  ιφγσ  εξγαζίαο  πνπ  

ηέζεθαλ  ήηαλ  αλ  κηα  ζρεηηθή  εθπαηδεπηηθή  παξέκβαζε  ζηνπο  

επαγγεικαηίεο  πγείαο  κπνξεί  λα  βειηηψζεη  ην  επίπεδν  εθπαίδεπζήο  ηνπο  

ζηελ  εθαξκνγή  επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ.  Σέινο  

δηεξεπλήζεθαλ  ην  πνην  κνληέιν  εθπαηδεπηηθήο  παξέκβαζεο  είλαη  ην  

θαηαιιειφηεξν  γηα  ηελ  εθπαίδεπζε  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  θαηά  ηελ  

κεηαθνξά  ηεο  απαηηνχκελεο  ηερλνγλσζίαο   θαζψο  θαη  αλ  ε  επαξθήο  

εθπαίδεπζε  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  δηαρείξηζε  θαη  ηελ  

ζπλνιηθή  θαηαλφεζε  ησλ  δηαδηθαζηψλ  ησλ  ζρεδίσλ  πνπ  εθαξκφδνπλ  

ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ,  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  επεηγνπζψλ  

θαηαζηάζεσλ,  κεηά  ηηο  ζρεηηθέο  εθπαηδεπηηθέο  παξεκβάζεηο,  ηνπο  

απνθφκηζε  ηελ  εληχπσζε  ηεο  αχμεζεο  ηεο  εκπηζηνζχλεο  ζην  πξφζσπφ  

ηνπο.  

Δηδηθφηεξα ,  ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  κειέηεο  έδεημαλ  

φηη  νη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  εθαξκφδνπλ  ζρέδηα  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  

κηαο  θξίζεο  ζε  κηα  ελδερφκελε  πεξίπησζε  καδηθήο  θαηαζηξνθήο.  

Αλαθνξηθά  κε  ηηο  γλψζεηο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηνλ  ηνκέα  ησλ  

ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  θαζψο  θαη  ην  πνζνζηφ  εθείλσλ  πνπ  είραλ  



 

 

κειεηήζεη  ζην  παξειζφλ  θάπνηα  ζρέδηα  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ,  νη  

ζπκκεηέρνληεο  θαίλεηαη  λα  έρνπλ  ρακειφ  επίπεδν  γλψζεσλ  ζηνλ  ηνκέα  

ησλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ,  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  

επεηγνπζψλ  θαηαζηάζεσλ.  Δπίζεο,  έλα  κέξνο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  

έρεη  εθπαηδεπηεί  ζην  παξειζφλ  ζρεηηθά  κε  ηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ ,  

ζηνηρείν  πνπ  θαηαδεηθλχεη  ηελ  επηζπκία  θαη  ηελ  αλάγθε  ησλ  

επαγγεικαηηψλ  πγείαο  λα  εθπαηδεχνληαη  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ.  

Ζ  ζπληξηπηηθή   πιεηνςεθία   ησλ   ζπκκεηερφλησλ  ζηελ   έξεπλα   ζεσξεί  

απαξαίηεην  λα  κάζνπλ  α)  πνην  ζρέδην  εθηάθησλ  αλαγθψλ  ζε  ελδερφκελε  

καδηθή  θαηαζηξνθή  εθαξκφδεηαη  ζηα  λνζνθνκεία,  β)  πνην  ζρέδην  

εθαξκφδεηαη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ζεηζκψλ  θαη  θπζηθψλ  θαηαζηξνθψλ,  

γ)  πνην  ζρέδην  εθαξκφδεηαη  ζε  πεξίπησζε  παλδεκίαο  γξίπεο,  δ)  πνην  

ζρέδην  εθαξκφδεηαη  ζε  πεξίπησζε  αληηκεηψπηζεο  ξαδηνινγηθψλ,  

βηνινγηθψλ,  ρεκηθψλ,  ππξεληθψλ  απεηιψλ.  Αθφκα,  πξνθεηκέλνπ  λα  

επηθαηξνπνηνχλ  ηηο  γλψζεηο  ηνπο  πάλσ  ζηελ  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  ε  

πξνηίκεζε  πνπ  δίλεηαη  είλαη  νη  πξνβνιέο  απφ  ηα  ζεκηλάξηα.  

Ζ  γλψζε  θαη  ελεκέξσζε  ζρεηηθά  κε  ηελ  εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο   

 

θαηαζηξνθέο  δηέθεξε  ζε  πνιιέο  πεξηπηψζεηο  αλάινγα  κε  ην  θχιν  ησλ  

 

 ζπκκεηερφλησλ.  Δπίζεο  ζε  πνιιέο  πεξηπηψζεηο  βξέζεθε  νη  λνζειεπηέο  

 

 λα  είλαη  πην  ελεκεξσκέλνη  απφ  ηνπο  γηαηξνχο,  ελψ  πην  ελεκεξσκέλνη   

 

θάλεθαλ  απηνί  κε  ηα  πςειφηεξα  ρξφληα  πξνυπεξεζίαο  (p<0.05) θαη   

 

απηνί  νη  νπνίνη  ζπκκεηείραλε  ζηελ  νκάδα  ηνπ  ΠΔΡΔΑ  (p<0.05).  

 

Δίλαη  ζαθέο  επνκέλσο  φηη  νη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  δελ  πξέπεη  κφλν  

λα  κπνξνχλ  λα  γλσξίδνπλ  ζεσξεηηθά  ηα  ζρέδηα  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  

αιιά  θαη  λα  ηα  εθαξκφδνπλ  ζηελ  πξάμε  κε  αζθήζεηο.   



 

 

χκθσλα   κε   απνηειέζκαηα   εξεπλψλ   απφ   ηελ   παγθφζκηα   

βηβιηνγξαθία,   ε  απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο   εθπαίδεπζεο   θαη  ησλ  

αζθήζεσλ  εηνηκφηεηαο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηεο  έθηαθηεο  αλάγθεο  ζην  

ηνκέα  ησλ  λνζνθνκείσλ  θαη  ηα  νθέιε  πνπ  παξέρνπλ  είλαη  άκεζα  θαη  

καθξνπξφζεζκα.  Σα  νθέιε  απφ  ηηο  αζθήζεηο  εηνηκφηεηαο  έθηαθηεο  

αλάγθεο  εληνπίδνληαη   ζε  ζρέδηα  έθηαθηεο  αλάγθεο,  ζε  δηαδηθαζίεο,  ζε  

πφξνπο,  ζε  επηθνηλσλία   θαη  ζηελ  αληαιιαγή  καζεκάησλ  απφ  αζθήζεηο  

έθηαθηεο  αλάγθεο.  (Skryabinaa,  et  al  2017; Tadesse,  et   al  2014;  

Benjamin,  et  al 2015; Alevetsovitis,  et  al 2014; Pesiridis,  2013).  

Δπηπιένλ  ζηε  αγθάε   ην  20,6% ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  είρε  

εθπαηδεπηεί  παξά  ηε  ζπληξηπηηθή  ηνπο  πιεηνςεθία  (92,8%) πνπ  

ρξεηάδνληαλ  πξφζζεηε  θαηάξηηζε  γηα  ηελ  εηνηκφηεηα  θαη  ηελ  

αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθψλ .   Απηφ  είλαη  ρακειφηεξν  απφ  ηελ  Νφηηα  

Αθξηθή  (Childers , Alperin, Miner,  2005; D.J. FitzGerald et al, 2017), 

φπνπ  52% ησλ  εξγαδνκέλσλ  ζηνλ  ηνκέα  ηεο  πγείαο  αλέθεξαλ  φηη  ππήξμε  

ζπλερήο  θαηάξηηζε  ζηα  λνζνθνκεία  ηνπο.  Απφ  ηελ  άιιε  πιεπξά,  ην  

παξφλ  εχξεκα  παξνπζηάδεη  θαιχηεξε  ζέζε  απφ  ηε  κειέηε  ζηε  αγθάε  

(Tadesse,  Ardalan , 2014; Coles et al ,  2014) γεγνλφο  πνπ  απνθάιπςε  

φηη  κφλν  ην  1,3% είρε  ιάβεη  ζπζηεκαηηθή  θαηάξηηζε  ζηελ  ηαηξηθή  

θαηαζηξνθή.   Ζ  κειέηε  απηή  δείρλεη  φηη  ε  κεγάιε  πιεηνςεθία  ησλ  

επαγγεικαηηψλ  πγείαο  δελ  είραλ  επθαηξίεο  λα  ελεκεξσζνχλ  ζρεηηθά  κε  

ηελ  πην  πξφζθαηε  θαη  επξχηεξε  πξννπηηθή  ηεο  πξφιεςεο  θαηαζηξνθψλ  

θαη  ηεο  δηαρείξηζεο  θαηαζηξνθψλ,  δεηψληαο  θαιά  νξγαλσκέλα  

πξνγξάκκαηα  φπνπ  νη  επαλαιεπηηθέο  εθπαηδεχζεηο  δηεμάγνληαη  ζε  

επηζπκεηφ  ρξνληθφ  δηάζηεκα.  (Childers, Alperin, Miner,  2005; Savoia et 

al 2014; Caum et  al ,  2013).  



 

 

Οη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  απνηεινχλ  ηνπο  θχξηνπο  δηαρεηξηζηέο  ησλ  

θξίζεσλ  ζηα  λνζνθνκεία.  Ζ  γλψζε  θαη  ε  θαηαλφεζε  ησλ  ζρεδίσλ,  ησλ  

δηαδηθαζηψλ  θαη  ηεο  δηαρείξηζεο  είλαη  αλαγθαίεο  πξνυπνζέζεηο  γηα  

πνηνηηθή,  ζσζηή  θαη  αζθαιή  δηαρείξηζε.( Moulsdale et al ,2014; Kotora  

et al,  2014) 

Έλα  πξφγξακκα  θαηάξηηζεο  γηα  ηηο  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  έρεη  

κεγάιν  φθεινο  γηα  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο  θαη  ηέηνηα  πξνγξάκκαηα  

ζχληνκσλ  εθπαηδεπηηθψλ  παξεκβάζεσλ  είλαη  σθέιηκα.  (Bistaraki, et al  

2011; Moulsdale, et  al 2014; Lynch, et al 2014; Shah, et  al 2014; 

Pesiridis,  2013).  

Μφλν  έλα  πνιχ  κηθξφ  πνζνζηφ  ησλ  ζπκκεηερφλησλ  ζπκκεηείρε  

ζηελ  νκάδα  ηνπ  ΠΔΡΔΑ .  Δπίζεο,  κηθξφ  ήηαλ  ην   πνζνζηφ  ησλ  

ζπκκεηερφλησλ  πνπ  γλψξηδε  ηηο  δηαδηθαζίεο  δηαρείξηζεο  αζζελψλ  κε  

εμαηξεηηθά  κνιπζκαηηθά  λνζήκαηα ,  ην  ρξφλν  θαη  ηνλ  ηξφπν  

ελεξγνπνίεζεο  ελφο  ζρεδίνπ  εθηάθηνπ  αλάγθεο  θαζψο  επίζεο  κηθξφ  

πνζνζηφ  γλψξηδε  πνπ  έρεη  νξηζηεί  ην  θέληξν  επηρεηξήζεσλ  ηνπ  

Ννζνθνκείνπ,  ζε  πεξίπησζε  καδηθήο  θαηαζηξνθήο.   ηελ  ζπλέρεηα  

κηθξφ  παξακέλεη  ην  πνζνζηφ   ησλ  ζπκκεηερφλησλ  πνπ  είρε  ελεκεξσζεί  

γηα  ηελ  εθαξκνγή  ζρεδίνπ  εηδνπνίεζεο  - αλάθιεζεο ,  θαη  γηα  ηνλ  

θαζνξηζκφ  ηνπ  ζεκείνπ  παξνπζίαζεο  θαη  ζπλάληεζεο  ηνπ  πξνζσπηθνχ .  

Δπίζεο,  ζρεδφλ  ην  κηζφ  πνζνζηφ  ησλ  ζπκκεηερφλησλ  γλψξηδε  φηη  ζε  

ελδερφκελε  καδηθή  θαηαζηξνθή  πνπ  βξίζθεηαη  ην  πιηθφ  θαη  ν  

εμνπιηζκφο  πνπ  ζα  ρξεηαζηεί  θαζψο  επίζεο  πνπ  είλαη  φιεο  νη  έμνδνη  

θηλδχλνπ  ηνπ  λνζνθνκείνπ,  ελψ  κφλν  ην  8,2% ησλ  ζπκκεηερφλησλ   

γλψξηδε   ήδε   ην   ζχζηεκα   επηθνηλσλίαο   πνπ   ζα   πξέπεη   λα   

εθαξκφζεη .   



 

 

Αηπρήκαηα,  καδηθέο  θαηαζηξνθέο,  θαη  θαηαζηάζεηο  θξίζεσλ  πνπ  

απαηηνχλ  δηαρείξηζε  ζπκβαίλνπλ  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  κε  ηάζε  αχμνπζαο   

ζπρλφηεηαο.   Ο  αλζξψπηλνο  παξάγνληαο  (αλζξψπηλν  ιάζνο)  επζχλεηαη  

θαηά  73% γηα  ηηο  ηξαγσδίεο  ζε  φιν  ηνλ  θφζκν.  χκθσλα  κε  ηα  ζηνηρεία  

πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  ηα  πνξίζκαηα  ησλ  εκπεηξνγλσκφλσλ,  ηξία  ζηα  

ηέζζεξα  δπζηπρήκαηα  νθείινληαη  ζε  πάζεο  θχζεσο  ζθάικαηα  ησλ  

αλζξψπσλ.   

Παξαβίαζε  ησλ  θαλφλσλ  ιφγσ  ζπλήζεηαο  θαη  αίζζεζεο  «ξνπηίλαο» 

ησλ  εηδηθψλ ,  θαθή  ζπλελλφεζε  κεηαμχ  ησλ  ππεπζχλσλ,  απνθπγή  

ειέγρνπ ,  εζθαικέλεο  ελέξγεηεο  ζε  θξίζηκεο  ζηηγκέο,  απνηεινχλ  ηε  ιίζηα  

ησλ  ζπλεζηζκέλσλ  ιαζψλ.  Οη  θαηαζηξνθέο  νθείινληαη  εθηφο  απφ  ηνλ  

άλζξσπν  θαη  ζε  άιινπο  παξάγνληεο,  φπσο  ηα  θαηξηθά  θαηλφκελα.  

πκπεξαζκαηηθά  ε  ειάρηζηε  πηζαλφηεηα  αηπρήκαηνο  παξακέλεη  θαη  πξνο  

ηνχην  απαηηείηαη  ε  βειηίσζε  θαη  εηνηκφηεηα  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  

ζην  ζέκα  ηεο  πξφιεςεο  θαη  αληηκεηψπηζεο  ηνπ  καδηθνχ  αηπρήκαηνο.  

ηφρνο  ζα  πξέπεη  λα  είλαη  ε  ζπληνληζκέλε  εθαξκνγή  ελφο  θνηλνχ  

ζπζηήκαηνο  έγθαηξεο  θηλεηνπνίεζεο  θαη  νπζηαζηηθήο  αξσγήο  πξνο  ηνπο  

πιεγέληεο.  Μέζα  ζε  απηά  ηα  πιαίζηα  αλαθέξνπκε  νξηζκέλα  ζεκεία:  

1.Οη  λφκνη  πνιιέο  θνξέο  δελ  επαξθνχλ  γηα  ηελ  εγθαζίδξπζε  ελφο  

βηψζηκνπ  θαη  ξεαιηζηηθνχ  κνληέινπ  παξέκβαζεο.  Θα  πξέπεη  λα  

πξαγκαηνπνηεζνχλ  επί  ηφπνπ  έξεπλεο  θαη  εθπαίδεπζε  ψζηε  λα  

δηαπηζησζνχλ  νη  αλάγθεο  θαη  νη  ηπρφλ  δπζιεηηνπξγίεο  ή  επηθαιχςεηο  

απφ  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  λφκσλ  θαη  ησλ  ππνπξγηθψλ  απνθάζεσλ.  ηφρνο  

ζα  πξέπεη  λα  είλαη  ε  δηεπθξίληζε  ησλ  ξφισλ  ησλ  εκπιεθφκελσλ  θνξέσλ  

ζηελ  πξάμε,  ε  κεηάδνζε  ηεο  γλψζεο  ψζηε  ν  θάζε  έλαο  απφ  απηνχο  λα  

γλσξίδεη  ηηο  αξκνδηφηεηεο  θαη  ππνρξεψζεηο  ηνπ.  



 

 

2.Σα  επί  κέξνπο  ζρέδηα,  πνπ  αθνξνχλ  αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθψλ,  πνπ  

εγθξίλνληαη  απφ  ηε  Γεληθή  Γξακκαηεία  ΠΠ  ζα  πξέπεη  λα  είλαη  ζαθψο  

εμεηδηθεπκέλα  - μεθάζαξα  σο  πξνο  ηνπο  ζηφρνπο  ηνπο  θαη  σο  πξνο  ηηο  

παξεκβάζεηο  πνπ  πξνηείλνπλ.  Σν  θάζε  ζρέδην  ζα  πξέπεη  λα  ιεηηνπξγεί  

ζην  πιαίζην  ησλ  αξκνδηνηήησλ  ησλ  εκπιεθφκελσλ  θνξέσλ.  Ζ  Γεληθή  

Γξακκαηεία  ΠΠ  ζα  πξέπεη  λα  ειέγρεη  ην  θάζε  ζρέδην  κε  γλψκνλα  ηηο  

πξαγκαηηθέο  δπλαηφηεηεο  ηνπ  θάζε  θνξέα.  

3.Κξίλεηαη  αλαγθαία  ε  δηαξθήο  εθπαίδεπζε  θαη  επηκφξθσζε  ησλ  

ζηειερψλ  ησλ  Τπνπξγείσλ,  πνπ  αζρνινχληαη  κε  ηα  ζέκαηα  Πνιηηηθήο  

Πξνζηαζίαο,  ψζηε  ηα  κνληέια  θαη  νη  ζηξαηεγηθέο  παξέκβαζεο  λα  είλαη  

φζνλ  ην  δπλαηφλ  ζχγρξνλα  θαη  ελαξκνληζκέλα  κε  ηελ  επξσπατθή  

πξαθηηθή.  

4. Μεγάιε  βαξχηεηα  δίλεηαη  ζηελ  εθαξκνγή  ηνπ  άξζξνπ  15 ηνπ  

Ν3013/2002 ζχκθσλα  κε  ην  νπνίν  ζε  θάζε  θεληξηθή  ππεξεζία  

Τπνπξγείνπ  ζπλίζηαηαη  νξγαληθή  κνλάδα  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο,  κε  

αξκνδηφηεηα  ζέκαηα  ΠΠ.  Δθηηκνχκε  φηη  κε  ηελ  πινπνίεζε  ηνπ  ελ  ιφγσ  

άξζξνπ  ζε  θάζε  Τπνπξγείν  ζα  ππάξρεη  πξνζσπηθφ  εηδηθεπκέλν  ζε  

ζέκαηα  ΠΠ,  γεγνλφο  πνπ  ζα  ζπκβάιεη  νπζηαζηηθά  ζηελ  έγθαηξε  

εθαξκνγή  ηνπ  ζρεδίνπ  «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ».  

5.Ζ  Δπξσπατθή  Δπηηξνπή  θαηαβάιεη  κεγάιε  πξνζπάζεηα  γηα  ηελ  

ραξηνγξάθεζε  ησλ  θηλδχλσλ  πνπ  απεηινχλ  ηηο  πεξηνρέο  ηεο  EE 

«Έγγξαθν  Δξγαζίαο  Δπξσπατθήο  Δπηηξνπήο  γηα  ηελ  Πνιηηηθή  

Πξνζηαζία  παξάξηεκα  II»).  Ζ  ρψξα  καο  ζα  πξέπεη  κε  ηε  ζεηξά  ηεο  λα  

ζπκβάιιεη  νπζηαζηηθά  ζε  απηήλ  ηελ  πξνζπάζεηα.  Ζ  ραξηνγξάθεζε  

θηλδχλσλ  -θπξίσο  ε  «δπλακηθή» ραξηνγξάθεζε,  πνπ  έρεη  ηε  δπλαηφηεηα  

λα  πξνζαξκφδεηαη  ζηηο  πεξηβαιινληηθέο  θαη  θιηκαηνινγηθέο  αιιαγέο - 

είλαη  ίζσο  ην  βαζηθφηεξν  ζηνηρείν  γηα  έλαλ  νξζνινγηθφ  ζρεδηαζκφ,  πνπ  



 

 

ζα  νδεγήζεη  ζηε  ζσζηή  ζηειέρσζε  ησλ  αξκφδησλ  νξγάλσλ  θαη  ζηε  

ζσζηή  θαηαλνκή  θαη  δηαρείξηζε  ησλ  πφξσλ  θαη  ησλ  κέζσλ  ΠΠ.  

Θεσξνχκε  ζεκαληηθφ  ην  γεγνλφο  φηη  ήδε  αλαθέξεηαη  ζην  ζρέδην  

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» ε  ραξηνγξάθεζε  θηλδχλσλ  σο  ππνρξέσζε  ησλ  

Πεξηθεξεηψλ  θαη  ησλ  Ννκαξρηαθψλ  Απηνδηνηθήζεσλ  θαη  θξίλνπκε  

αλαγθαία  ηελ  πινπνίεζε  απηήο  ηεο  δηάηαμεο,  κε  ηελ  επνπηεία  ηεο  

Γεληθήο  Γξακκαηείαο  ΠΠ.  

6.Υξεηάδεηαη  λα  εληζρπζεί  ε  πξνζπάζεηα  επαηζζεηνπνίεζεο  θαη  

ελεκέξσζεο  ηνπ  θνηλνχ.  Οη  πνιίηεο  φιεο  ηεο  ρψξαο  πξέπεη  λα  

ελεκεξσζνχλ  θαη  λα  εθπαηδεπηνχλ  πάλσ  ζηελ  ελδεδεηγκέλε  

ζπκπεξηθνξά  πξηλ,  θαηά  ηε  δηάξθεηα  θαη  κεηά  ηελ  εθδήισζε  

θαηαζηξνθηθνχ  ζπκβάληνο.  Ηδηαίηεξε  ζεκαζία  πξέπεη  λα  δνζεί  ζηελ  

ελεκέξσζε  νκάδσλ-ζηφρσλ  (πρ.  ζρνιεία,  πιεζπζκνί  ζε  επηβαξεκέλεο  

πεξηνρέο).  

7. Γηα  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε  ιεηηνπξγία  ηνπ  24σξνπ  Κέληξνπ  

Δπηρεηξήζεσλ  ΠΠ  θαη  γηα  ηελ  έγθαηξε  αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθηθψλ  

ζπκβάλησλ  πξνηείλεηαη  ε  ελίζρπζε  ηνπ  κε  έλαλ  ηαηξφ  δεκφζηαο  πγείαο,  

ζε  θαζεζηψο  επηθπιαθήο.  

8. Μεγάιε  έκθαζε  ζα  πξέπεη  λα  δνζεί  ζηελ  αλάπηπμε  θαη  ελίζρπζε  ησλ  

Απνθεληξσκέλσλ  Οξγάλσλ  ΠΠ  θαη  φπσο  άιισζηε  νξίδεη  ν  λφκνο  

3013/2002.  πγθεθξηκέλα,  ζε  θάζε  Πεξηθέξεηα  ηεο  ρψξαο  αλαπηχζζεηαη  

Γηεχζπλζε  ΠΠ,  ζε  θάζε  Ννκαξρηαθή  Απηνδηνίθεζε  ηδξχεηαη  Γξαθείν  

ΠΠ.  Αληίζηνηρα,  ζε  θάζε  Γήκν  ζα  πξέπεη  λα  ιεηηνπξγήζεη  Γξαθείν  ΠΠ,  

πνπ  ζα  παξεκβαίλεη  θαηά  ην  έθηαθην  θαηαζηξνθηθφ  ζπκβάλ.  Με  ηνλ  

ηξφπν  απηφ  ζα  επηηεπρζεί  ε  έγθαηξε  αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθηθψλ  

θαηλνκέλσλ  θαη  ησλ  απνηειεζκάησλ  ηνπο  θαη  ε  πιήξεο  απνθαηάζηαζε  

ησλ  ζπκάησλ  θαη  πιεγέλησλ.  



 

 

9.Σέινο,  θξίλεηαη  απαξαίηεηε  ε  ζχζηαζε  Οκάδσλ  Σαρείαο  Παξέκβαζεο.  

πγθεθξηκέλα,  φινη  νη  εκπιεθφκελνη  θνξείο  ζε  θάζε  επίπεδν  (εζληθφ,  

πεξηθεξεηαθφ,  ηνπηθφ)  ζα  πξέπεη  λα  ιεηηνπξγήζνπλ  ηέηνηεο  θνηλέο  

δηεπηζηεκνληθέο  νκάδεο,  νη  νπνίεο  ζα  παξεκβαίλνπλ  ζε  πεξηφδνπο  

θξίζεσλ  θαη  ζα  ιεηηνπξγνχλ  σο  ζεκεία  επαθήο  κεηαμχ  ησλ  θνξέσλ.  Ήδε  

ζην  Δζληθφ  Κέληξν  Άκεζεο  Κνηλσληθήο  Βνήζεηαο  ΔΚΑΒ ιεηηνπξγεί  

Οκάδα  Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ  (Οκάδα  Σαρείαο  Παξέκβαζεο)  κε  ζαθείο  

ππνρξεψζεηο,  ηφζν  ζε  πεξηφδνπο  θξίζεο,  φζν  θαη  ζε  πεξηφδνπο  

νκαιφηεηαο.   

10.πγθεθξηκέλα,  ζε  πεξηφδνπο  θξίζεο  ε  Οκάδα  απηή  ζπληνλίδεη  ηηο  

πεξηθεξεηαθέο  ή  ηνπηθέο  ππεξεζίεο  θνηλσληθήο  θξνληίδαο  θαη  παξέρεη  

ςπρνθνηλσληθή  ζηήξημε  ζε  άηνκα,  νηθνγέλεηεο  ή  πιεζπζκηαθέο  νκάδεο  

πνπ  βξίζθνληαη  ζε  θαηάζηαζε  θνηλσληθνχ  θηλδχλνπ  ή  ππνθέξνπλ  απφ  

δηαηαξαρή  κεηά  απφ  κεηαηξαπκαηηθφ  ζηξεο.  Πξνηείλνπκε  ηελ  επέθηαζε  

απηήο  ηεο  ππεξεζίαο  ηνπ  ΔΚΑΒ,  ψζηε  λα  ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  

ςπρνινγηθήο  ζηήξημεο  θαη  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πνπ  βηψλνπλ  ζπρλά  

ζηξεζνγφλεο  θαηαζηάζεηο  ή  πνπ  ζπκκεηέρνπλ  ζε  επηρεηξήζεηο  δηάζσζεο  

(πρ.  ζηήξημε  πξνζσπηθνχ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο,  Ππξνζβεζηψλ,  

ζηειερψλ  ΠΠ  θαη  εζεινληψλ).  Με  ηνλ  ηξφπν  απηφ  ην  ΔΚΑΚΒ  ζα  

ζπκβάιεη  ζην  λα  απνθνξηηζηνχλ  νη  εηδηθνί  επαγγεικαηίεο  θαη  λα  

μεπεξάζνπλ  ηπρφλ  δπζθνιίεο,  πνπ  πξνέξρνληαη  απφ  ηε  θχζε  ηνπ  

επαγγέικαηνο  θαη  ηνπ  έξγνπ  πνπ  πξνζθέξνπλ.  

Σν  ζεζκηθφ  πιαίζην  ηεο  ρψξαο  καο  είλαη  αξθεηά  πιήξεο  θαη  ζχγρξνλν.  

Σα  δηάθνξα  πξνβιήκαηα  πνπ  παξαηεξνχληαη,  ίζσο,  ζε  επίπεδν  

παξέκβαζεο  θαη  ζπληνληζκνχ  κπνξνχλ  λα  επηιπζνχλ  κέζα  ζε  θαζεζηψο  

ζπλεξγαζίαο,  φπνπ  ζα  ζπκκεηέρνπλ  φινη  νη  εκπιεθφκελνη  θνξείο.  

Δπζχλε  φισλ  είλαη  ε  δεκηνπξγία  ησλ  πξνυπνζέζεσλ  γηα  κηα  ηέηνηα  



 

 

ζπλεξγαζία,  ε  νπνία  ζα  πξέπεη  λα  ιάβεη  ρψξα  ζε  πεξίνδν  νκαιφηεηαο,  

ψζηε  λα  κε  βξεζνχκε  εθηεζεηκέλνη  ζε  πεξίπησζε  εθδήισζεο  

θαηαζηξνθηθνχ  γεγνλφηνο.  

πκπεξαζκαηηθά  κπνξνχκε  λα  πνχκε  φηη  ην  Γεληθφ  ρέδην  ΠΠ,  κε  ηε  

ζπλζεκαηηθή  νλνκαζία  «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ»,  ζέηεη  γηα  πξψηε  θνξά  ηηο  

βαζηθέο  απαηηήζεηο  ζρεδίαζεο  θαη  θαζνξίδεη  ην  εζληθφ  ζχζηεκα  

έγθαηξεο  θηλεηνπνίεζεο.  Ζ  παξνχζα  ππνπξγηθή  απφθαζε  εγθαζηδξχεη  

κηα  θνηλή  γιψζζα  επηθνηλσλίαο  κεηαμχ  ησλ  εκπιεθνκέλσλ  θνξέσλ  θαη  

θάλεη  δπλαηή  ηε  κεηαμχ  ηνπο  ζπλεξγαζία.  Καζνξίδεη  ηηο  αξκνδηφηεηεο  

ηνπ  θάζε  θνξέα  μερσξηζηά  θαη  νξίδεη  ηε  δηαδηθαζία  έγθξηζεο  ησλ  επί  

κέξνπο  εηδηθψλ  ζρεδίσλ.  Έηζη:  

 Ο  ζπληνληζκφο  ησλ  εκπιεθφκελσλ  επηρεηξεζηαθψλ  δπλάκεσλ  γηα  

ηελ  αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθηθψλ  θαηλνκέλσλ  γίλεηαη,  αλαιφγσο  ηνπ  

είδνπο  ή  ηεο  έληαζεο  ηεο  θαηαζηξνθήο  (Γεληθή,  Πεξηθεξεηαθή,  Σνπηθή),  

απφ  ηνλ  Γεληθφ  Γξακκαηέα  ΠΠ  θαη  ηνπο  νηθείνπο  Γεληθνχο  Γξακκαηείο  

Πεξηθεξεηψλ  αληίζηνηρα.  

• Σν  Κέληξν  Δπηρεηξήζεσλ  ηεο  Γεληθήο  Γξακκαηείαο  ΠΠ  πξέπεη  λα  

έρεη  ζαθή  εηθφλα  ηεο  θαηάζηαζεο  θαη  ζπλερή  ελεκέξσζε,  πξνθεηκέλνπ  

λα  ζπλδξάκεη  κε  απνηειεζκαηηθφ  ηξφπν  ηηο  επηρεηξεζηαθέο  θαη  ινηπέο  

δπλάκεηο.  

• Αθφκα,  ην  Γεληθφ  ρέδην  «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» ζε  παξάξηεκα  ηνπ  δίλεη  

φινπο  ηνπο  απαξαίηεηνπο  επηζηεκνληθνχο  νξηζκνχο  ησλ  θπζηθψλ  θαη  

ηερλνινγηθψλ  θαηαζηξνθψλ  θαη  ησλ  θπζηθψλ  θαηλνκέλσλ.  

    Πφζν  εχθνιν  είλαη  λα  επηηεπρζεί  ν  ζπληνληζκφο,  ζε  νπνηνδήπνηε  

επίπεδν,  ηφζσλ  εηεξφθιεησλ  δπλάκεσλ  πνπ  ζπλζέηνπλ  ηνλ  θξαηηθφ  

κεραληζκφ  (Άκεζα  θαη  έκκεζα  εκπιεθφκελεο  επεκβαηηθέο  δπλάκεηο)  

εηδηθά  ζηελ  πεξίπησζε  πνπ  απαηηείηαη  ε  ζπκκεηνρή  φισλ  ε  ησλ  



 

 

πεξηζζνηέξσλ  απφ  απηέο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ελφο  καδηθνχ  

αηπρήκαηνο.  Σν  εξψηεκα  εμαθνινπζεί  λα  πθίζηαηαη  αθνχ  ηα  παξαθάησ  

αξκφδηα  φξγαλα  θαη  ππεξεζίεο  εκπιέθνληαη  ζην  πεδίν  ελφο  αηπρήκαηνο  

ή  θαηαζηξνθήο  :  

     Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  Γηνίθεζεο  θαη  Γηνηθεηηθήο  Απνθέληξσζεο  

(ΤΠΔΓΓΑ/ΓΓΠΠ,  ΔΛΑ  ,  199 ΔΚΤΠ,)  πληνληζκφο ,  Τπνπξγείν  

Δζληθήο  Άκπλαο  (ΤΠΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗ,   ΔΚΔΓ) ,  Έξεπλα  Γηάζσζε ,  

Τπνπξγείν  Τγείαο  Κνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο  (ΤΤΚΑ/ΔΚΔΠΤ) ,   

Τπνπξγείν  Σνπξηζκνχ.  Λφγσ  ηεο  ζεζκηθήο  ηζρχνο  πνπ  δηαζέηνπλ,  εμ  

αηηίαο  ηνπ  έξγνπ  πνπ  αζθνχλ  ζηελ  αληίζηνηρε  πεξίπησζε  αηπρήκαηνο,  

αιιά  θαη  ηεο  ηζρχνο  ησλ  πνιηηηθψλ  πξντζηακέλσλ  ηνπο  (Τπνπξγψλ)  εμ  

αηηίαο  ηεο  ζέζεο  ηνπο  ζηελ  θπβεξλεηηθή  ηεξαξρία  απηελεξγνχλ  

(πξνθαλψο  ζην  πιαίζην  αξκνδηνηήησλ  ηνπο)  αιιά  θαη  εμ  αηηίαο  ηεο  

ππέξκεηξεο  δηαζπνξάο  ησλ  αξκνδηνηήησλ.  

Πξψηε  θξίζηκε  θάζε  ηεο  πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο  απνηειεί  ε  

«πξφιεςε»,  πνπ  έρεη  άκεζε  ζρέζε  κε  ηε  κειέηε  θηλδχλσλ  θαη  ηελ  

νξγάλσζε  ζπζηεκάησλ  πξφγλσζεο.  Ζ  παξαθάησ  αλαθνξά  αλάζεζεο  

αξκνδηνηήησλ  θαη  δηαζπνξάο  πεξηγξάθεη  επαθξηβψο  ηελ  πιαηθφξκα  

ζπληνληζκνχ  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  ζε  αληίζηνηρεο  πεξηπηψζεηο .  Ο  

θεληξηθφο  ζρεδηαζκφο  θαη  νη  ζεηζκνί  έρνπλ  αλαηεζεί  ζην  ΤΠΔΥΩΓΔ  

(ΟΑΠ),  νη  δαζηθέο  ππξθαγηέο  ζην  ππνπξγείν  Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο  θαη  

ε  πινπνίεζε  ηεο  εθαξκνγήο  ησλ  ζρεδίσλ  θαη  ηνπ  ειέγρνπ  ζε  

πεξηθέξεηεο,  λνκαξρίεο,  θαη  δήκνπο.  Ζ  ίδηα  εηθφλα  παξνπζηάδεηαη  ζηελ  

«έγθαηξε  πξνεηδνπνίεζε».  Αξκφδηα  ππεξεζία  γηα  ηελ  πξνεηδνπνίεζε  

εθηάθησλ  θαηξηθψλ  θαηλνκέλσλ  είλαη  ε  Δζληθή  Μεηεσξνινγηθή  

Τπεξεζία ,  πνπ  αλήθεη  ζην  ππ.  Δζληθήο  Άκπλαο.  Όκσο,  γηα  ηελ  έθδνζε  

ηνπ  «εκεξήζηνπ  ράξηε  πξφβιεςεο  θηλδχλνπ  ππξθαγηάο» (κέζσ  ηνπ  



 

 

νπνίνπ  θηλεηνπνηείηαη  ν  κεραληζκφο  θαηαζηνιήο  δαζηθψλ  ππξθαγηψλ)  

ππεχζπλε  είλαη  ε  ΓΓΠΠ.  Ζ  αξκνδηφηεηα  κεηαβηβάδεηαη  ζε  άιινπο  

θνξείο  φηαλ  πεξλάκε  ζηελ  «αληηκεηψπηζε  ηεο  θαηαζηξνθήο:  

Ππξφζβεζε,  δηάζσζε  θαη  απεγθισβηζκφο  απνηεινχλ  αξκνδηφηεηα  ηνπ  

Ππξνζβεζηηθνχ  ψκαηνο.  Ζ  κεηαθνξά  αζζελψλ  ή  πιεγέλησλ  είλαη  

αξκνδηφηεηα  ηνπ  Δζληθνχ  Κέληξνπ  Άκεζεο  Βνήζεηαο  ηνπ  ππ.  Τγείαο  θαη  

Κνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο.  Ζ  δηνηθεηηθή  κέξηκλα  γηα  ηνλ  πιεγέληα  

πιεζπζκφ  είλαη  ζπγρξφλσο  αξκνδηφηεηα  ηεο  ΓΓΠΠ  ηνπ  ππ.  Δζσηεξηθψλ,  

ηνπ  ππ.  Τγείαο,  ησλ  πεξηθεξεηψλ,  λνκαξρηψλ  θαη  δήκσλ.  Αιιά  ε  

αλαγλψξηζε  θαη  δηαρείξηζε  ησλ  λεθξψλ  είλαη  αξκνδηφηεηα  ησλ  

ηαηξνδηθαζηηθψλ  ππεξεζηψλ  ηνπ  ππ.  Γηθαηνζχλεο.  

Σν  ίδην  ζθεπηηθφ  επαλαιακβάλεηαη  θαη  ζηελ  «απνθαηάζηαζε»:  Ζ  

βξαρείαο  δηάξθεηαο  απνθαηάζηαζε  (δει.  απνθαηάζηαζε  ησλ  ιεηηνπξγηψλ  

ζηέγαζεο,  ζίηηζεο,  ειεθηξνδφηεζεο  θαη  πδξνδφηεζεο  ησλ  πιεγέλησλ)  

αζθείηαη  απφ  ην  ππ.  Δζσηεξηθψλ  κέζσ  ηεο  ΓΓΠΠ,  ησλ  λνκαξρηψλ  θαη  

ησλ  δήκσλ.  Ζ  καθξάο  δηάξθεηαο  απνθαηάζηαζε  (επαλαιεηηνπξγία  ησλ  

ππνδνκψλ)  είλαη  θπξίσο  έξγν  ηνπ  ΤΠΔΥΩΓΔ,  πνπ  αζθείηαη  κέζσ  ησλ  

αληίζηνηρσλ  ππεξεζηψλ  πεξηθεξεηψλ,  λνκαξρηψλ  θαη  δήκσλ.  ηα  δπν  

κεγάια  ππνπξγεία  πξνζηίζεηαη  θαη  ην  ππ.  Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο  θαη  

Σξνθίκσλ,  πνπ  κέζσ  ηνπ  νξγαληζκνχ  Διιεληθψλ  Γεσξγηθψλ  

Απνδεκηψζεσλ  (ΔΛΓΑ)  έρεη  σο  αξκνδηφηεηα  ηελ  απνθαηάζηαζε  ηνπ  

θπηηθνχ  θαη  δσηθνχ  θεθαιαίνπ.«Αξκνδηφηεηεο»  παξέρνληαη  αθεηδψο  ζε  

δεκνηηθέο  θαη  λνκαξρηαθέο  κνλάδεο  πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο,  πνπ  δελ  

έρνπλ  ηηο  ζηνηρεηψδεηο  πξνυπνζέζεηο  λα  ιεηηνπξγήζνπλ.  

«Απνδηνξγαλσκέλεο  ππεξεζίεο,  ζε  έλα  ραψδεο,  ιεηηνπξγηθφ  θαη  δνκηθφ  

πεξηβάιινλ  δελ  κπνξνχλ  λα  αληαπνθξηζνχλ  ζηηο  απαηηήζεηο  ηεο  

αληηκεηψπηζεο  κηαο  θαηαζηξνθήο».  



 

 

ε  θαηαζηάζεηο  θξίζεσλ  θαη  αληηκεηψπηζεο  ηερλνινγηθψλ  θαη  

θπζηθψλ  αηπρεκάησλ  νθείινπλ  λα  ζπλεξγαζηνχλ  εληειψο  δηαθνξεηηθέο  

ππεξεζίεο  θαη  άλζξσπνη  κε  δηαθνξεηηθέο  εηδηθφηεηεο.  Όκσο ,  θάζε  

επίπεδν  δηνίθεζεο  είλαη  πεξηραξαθσκέλν  ζηηο  «αξκνδηφηεηεο» ηνπ  θαη  

δελ  ππάξρνπλ  θνηλά  ζρέδηα  δξάζεο.  Κη  αλ  αθφκε,  πάιη,  ιεηηνπξγνχζαλ  

απνηειεζκαηηθνί  κεραληζκνί  ζπληνληζκνχ,  ζηε  ρψξα  καο  πάιη  ζα  ήηαλ  

θαηαδηθαζκέλνη  ζε  απνηπρία.  ηε  δηεζλή  βηβιηνγξαθία  γίλεηαη  αλαθνξά  

ζε  «δνκηθά» κέηξα  πξφιεςεο  θαη  «κε  δνκηθά» κέηξα.  «Μέζα  ζε  ηξία  

ρξφληα  έρνπλ  δαπαλεζεί  εθαη.  επξψ  ζε  έξγα  πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο.  

Δπηπιένλ  έρεη  ζπζηαζεί  ην  Δπηζηεκνληθφ  θαη  Δξεπλεηηθφ  Κέληξν  

Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο.  Όκσο  ην  έξγν  ηεο  ζπζηεκαηηθήο  κειέηεο  ησλ  

θηλδχλσλ  ζε  εζληθφ  επίπεδν  δελ  πξαγκαηνπνηήζεθε.  Αληί  λα  

αθνινπζεζεί  κηα  πνιηηηθή  ζηειέρσζεο  κε  εμεηδηθεπκέλνπο  

επηζηήκνλεο,(εηδηθά  γηα  ηερλνινγηθά  αηπρήκαηα)  ειήθζε  ν  εχθνινο  

δξφκνο  ηεο  αλάζεζεο  κειεηψλ  ζε  ηδησηηθέο  εηαηξείεο  ζπκβνχισλ  ζηηο  

νπνίεο  δαπαλήζεθαλ  κεγάια  πνζά.  Οη  πεξηζζφηεξεο  απφ  απηέο  ηηο  

κειέηεο  ραξαθηεξίδνληαη  απφ  αθφξεηε  ζεσξεηηθνινγία,  θαλέλα  ζρέδην  

εθαξκνγήο,  άθξηηε  κεηαθνξά  μέλσλ  πξαθηηθψλ,  αζπκβαηφηεηα  κεηαμχ  

ησλ  πξνηεηλνκέλσλ  ζηηο  κειέηεο  θαη  ηηο  πξαγκαηηθέο  δπλαηφηεηεο  ησλ  

δηνηθεηηθψλ  κεραληζκψλ.»  

«Αθφηνπ  φκσο  ηα  πξνβιήκαηα  εθδεισζνχλ  (γηαηί  δελ  είλαη  

δπλαηφ  λα  πξνιεθζνχλ  φια),  πξνηεξαηφηεηα  έρεη  ν  άςνγνο  ζπληνληζκφο  

ησλ  εκπιεθνκέλσλ  θνξέσλ.  ε  πεξηπηψζεηο  θξίζεσλ,  ε  πξψηε  

ζεκαληηθφηεξε  θίλεζε  είλαη  ε  γλσζηνπνίεζε  ηνπ  πνηνο  είλαη  

επηθεθαιήο.  Λφγσ  αληηθεηκέλνπ,  επηθεθαιήο  πξέπεη  λα  ηίζεηαη  ακέζσο  ε  

Γεληθή  Γξακκαηεία  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  (ΓΓΠΠ)  - ην  πληνληζηηθφ  

Γηππνπξγηθφ  Όξγαλν  επηθνπξηθά  κπνξεί  λα  ζπλδξάκεη  πξνο  ηελ  ίδηα  



 

 

θαηεχζπλζε.  Έλα  ζσζηά  νξγαλσκέλν  θξάηνο  ην  νπνίν  δηνηθείηαη  απφ  

δεκφζηνπο  ιεηηνπξγνχο,  θαη  φρη  απφ  πνιηηηθνχο.  Παξεκπηπηφλησο  

εγγελήο  αδπλακία  ηνπ  ζπζηήκαηνο  είλαη  φηη  ε  ζέζε  ηνπ  Γεληθνχ  

Γξακκαηέα  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  είλαη  πνιηηηθή,  κε  κέζν  ρξφλν  

παξακνλήο  ιηγφηεξν  απφ  δχν  ρξφληα  θαη  φρη  δηνηθεηηθή.  

Κάζε  θξίζε  αλαδεηθλχεη  ηε  ρξφληα  παζνγέλεηα  ηνπ  πνιηηηθνχ  καο  

ζπζηήκαηνο.  Αλ  ε  Διιάδα  δηέζεηε  απνηειεζκαηηθή  δεκφζηα  δηνίθεζε,  

δελ  ζα  ρξεηαδφηαλ  ε  παξέκβαζε  ηεο  πνιηηηθήο  εγεζίαο  γηα  λα  

ελεξγνπνηεζεί  ν  κεραληζκφο  (ν  ηαμίαξρνο  ηνπ  ζηξαηνχ  ή  ν  αζηπλνκηθφο  

δηεπζπληήο) - ζα  αξθνχζαλ  νη  εληνιέο  κηαο  έγθπξεο  θαη  νπζηαζηηθήο  

ΓΓΠΠ.  Σα  ηερλνινγηθά  αηπρήκαηα  απιψο  καο  ζπκίδνπλ  επψδπλα  απηφ  

πνπ  φινη  βηψλνπκε  θαζεκεξηλά  φηη  ην  θξάηνο  δηνηθείηαη  απφ  πνιηηηθνχο  

θαη  απνδπλακψλεηαη  ε  ηθαλφηεηα  ηεο  θξαηηθήο  κεραλήο  λα  

αληεπεμέξρεηαη  ζε  θξίζηκεο  θαηαζηάζεηο .  (Κ.  Σζνχθαο  2008).  

Ζ  έξεπλα  ηεο  παξνχζαο  εξγαζίαο  ραξαθηεξίδεηαη  απφ  κηα  ζεηξά  

πεξηνξηζκψλ,  νη  νπνίνη  θξίλεηαη  αλαγθαίν  λα  θαηαγξαθνχλ.  Ζ  

δηεξεχλεζε  φισλ  ησλ  πξναλαθεξφκελσλ  παξαγφλησλ  πξαγκαηνπνηήζεθε  

κε  ηελ  ρξήζε  ζπγθεθξηκέλνπ  εξεπλεηηθνχ  εξγαιείνπ.  Έηζη,  είλαη  πηζαλφ  

ε  εθαξκνγή  άιισλ  ζηαζκηζκέλσλ  εξσηεκαηνινγίσλ  λα  νδεγνχζε  ζε  

επηπιένλ  επξήκαηα  θαη  ζπκπεξάζκαηα.  Σν  νηθνλνκηθφ  πιαίζην  ηεο  

ζχγρξνλεο  θνηλσλίαο  έρεη  αξλεηηθή  επίδξαζε  ζηα   απνηειέζκαηα,  θαζψο  

ε  πεξηζηνιή  ησλ  δαπαλψλ  γηα  ηελ  πγεία  θαη  ν  πεξηνξηζκφο  ησλ  

δηαζέζηκσλ  νηθνλνκηθψλ  πφξσλ  ησλ  λνζνθνκείσλ  έρνπλ  επηθέξεη  

κεγάιεο  κεηψζεηο  ζηα  θνλδχιηα  εθπαηδεπηηθψλ  πξνγξακκάησλ,  ζην  

πιαίζην  ηεο  εθπαίδεπζεο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο.  

Σέινο  ζηελ  παξνχζα  κειέηε  ειέρζεζαλ  κφλν   ζεσξεηηθέο  

γλψζεηο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  αλαθνξηθά  κε  ηελ  εθαξκνγή  



 

 

επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  εθηάθησλ  αλαγθψλ  θαη  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  θαη  

φρη  δεμηφηεηεο  εθαξκνγήο  ησλ  ζρεδίσλ  ζηελ  πξάμε.  Μηα  ηέηνηα  κειέηε  

ζα  απαηηνχζε  πεξηζζφηεξν  ρξφλν  έξεπλαο,  εμνπιηζκφ,  αιιά  θαη  αξθεηφ  

ρξφλν  απαζρφιεζεο  ησλ  ζπκκεηερφλησλ.  

Παξά  φκσο  ηνπο  αλαθεξφκελνπο  πεξηνξηζκνχο,  ζεσξνχκε  φηη  κε 

ηελ  κεζνδνινγία  πνπ  επηιέρζεθε,  ηελ  ζηαηηζηηθή  αλάιπζε  πνπ  

εθαξκφζηεθε  θαη  ηνλ  κεγάιν  αξηζκφ  δείγκαηνο  εμήρζεζαλ  

αληηπξνζσπεπηηθά  ζπκπεξάζκαηα  ζε  ζρέζε  κε  ην  ζέκα  πνπ  κειεηάηαη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  - ΠΡΟΣΑΔΗ  

Απφ  ηα  παξαπάλσ  επξήκαηα   θαίλνληαη  φηη  εληζρχνληαη  ηα  

ζπκπεξάζκαηα  θαη  νη  επηζεκάλζεηο  ηεο  δηεζλνχο  βηβιηνγξαθίαο  ζρεηηθά  

κε  ηα  γεληθφηεξα  δεηήκαηα  πνπ  αθνξνχλ  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο  

εθπαίδεπζεο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  εηνηκφηεηα   γηα  καδηθέο  

θαηαζηξνθέο.  

Ο  αξηζκφο,   ησλ  επηρεηξεζηαθψλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  καδηθψλ  

θαηαζηξνθψλ,  φπσο  επηγξακκαηηθά  αλαθέξνληαη  ν  Πεξζέαο,  ν  

ψζηξαηνο,  ν  Φηινθηήηεο,  ν  Ξελνθξάηεο  θ.α.  πνπ  δηαρεηξίδνληαη  νη  

επαγγεικαηίεο  πγείαο  ρξεζηκνπνηνχληαη  πνιχ  πνην  ζπρλά  ηα  ηειεπηαία  

ρξφληα  ζε  ζρέζε  κε  παιηφηεξα,  ζαλ  παζνθπζηνινγηθφ  επαθφινπζν   ησλ  

ζπρλψλ  καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ.  

Ζ  άγλνηα  αιιά  θαη  ε  αλεπαξθήο  γλψζε  ησλ  ζρεδίσλ  θαζηζηά  

δχζθνιε  ηελ  δηαρείξηζε  κηαο  ελδερφκελεο   καδηθήο  θαηαζηξνθήο.  

Δπηπιένλ,  νη  επαγγεικαηίεο  πγείαο  πνπ  δελ  θαηαλννχλ   ην  ζθνπφ,  ηηο  

δπλαηφηεηεο,  ηνπο  πεξηνξηζκνχο  θαη  ηελ  δηαρείξηζε  ελφο  επηρεηξεζηαθνχ  

ζρεδίνπ,  κπνξεί  λα  είλαη  ζε  ζέζε  λα  κελ  επηθέξνπλ  απνηειεζκαηηθή  

εθαξκνγή  ηνπ.  

Σέινο  ε  έιιεηςε  γλψζεο  γχξσ  απφ  ηα  επηρεηξεζηαθά  ζρέδηα  

παξεκπνδίδεη  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα,  ηελ  ζσζηή  επηθνηλσλία  ησλ  

κειψλ  ηεο  νκάδαο  δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  θαη  ηεο  νξζήο  εηθφλαο  πξνο  ηελ  

θνηλσλία.   

Καηά  θαηξνχο  πνιινί  ζπγγξαθείο  έρνπλ  αζρνιεζεί  κε  ηελ  ζεκαζία  

ηεο  εθπαίδεπζεο  ζηελ  δηαρείξηζε  ησλ  θξίζεσλ,  ησλ  καδηθψλ  



 

 

θαηαζηξνθψλ  θαη  ησλ  επεηγνπζψλ  θαηαζηάζεσλ,  αιιά  θαη  ηεο  έιιεηςεο  

απηήο  κε  πξνηάζεηο  γηα  ηελ  βειηίσζή  ηεο  λα  απαληψληαη  ηφζν  ζε  

πξνπηπρηαθά  φζν  θαη  ζε  κεηαπηπρηαθά  εθπαηδεπηηθά  πξνγξάκκαηα.  

Ωζηφζν  ηδηαίηεξε  έκθαζε  δίδεηαη  ζηα  ελδνχπεξεζηαθά  πξνγξάκκαηα  

ζπλερηδφκελεο  εθπαίδεπζεο.  

Ζ   επαξθήο  εθπαίδεπζε  ζε  πξνπηπρηαθφ  επίπεδν  αιιά  θαη  κέζσ  

πξνγξακκάησλ  ζπλερηδφκελεο  εθπαίδεπζεο  είλαη  θαζνξηζηηθήο  ζεκαζίαο  

πξνζαξκφδνληαο  έηζη  ηελ  πξνζθνξά  ηεο  ζχγρξνλεο  γλψζεο  ζηελ  αλάγθε  

δήηεζεο  ησλ  ζχγρξνλσλ  επηθαηξνπνηεκέλσλ  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  

θξίζεσλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

ΔΠΗΛΟΓΟ  

 

Ζ  απνηειεζκαηηθή  ζσξάθηζε  ηεο  δσήο,  θαη  ηεο  πγείαο  ησλ  πνιηηψλ  

απφ  θάζε  είδνπο  θαηαζηξνθέο  απνθηά  νινέλα  θαη  κεγαιχηεξε  ζεκαζία  

ζηηο  κέξεο  καο,  ηδίσο  ελφςεη  ησλ  κεγάισλ  ηερλνινγηθψλ  πνιηηηζκηθψλ  

θαη  θιηκαηνινγηθψλ  αιιαγψλ  πνπ  βηψλεη  ν  Πιαλήηεο.  ε  απηέο  ηηο  

ζπλζήθεο  ησλ  απμεκέλσλ  απεηιψλ  θαη  θηλδχλσλ,  ν  πνιίηεο  πξνζβιέπεη  

ζε  κία  αμηφπηζηε  Πνιηηεία  θαη  θξαηηθφ  κεραληζκφ .  (Πνιηηηθή  

Πξνζηαζία),  ε  νπνία  ζα  ηνπ  εκπλεχζεη  αίζζεκα  αζθάιεηαο  θαη  

εκπηζηνζχλεο.  

ην  εληαίν  πιένλ  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  πξνσζείηαη  ζπζηεκαηηθά  

θαη  κεζνδηθά  ε  νξζνινγηθή  ιεηηνπξγία  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ,  ζε  

θεληξηθφ,  πεξηθεξεηαθφ  θαη  ηνπηθφ  επίπεδν,  κε  γλψκνλα  ηε  βειηίσζε  

ηεο  θαζεκεξηλφηεηαο  ηνπ  πνιίηε,  ηδίσο  ζε  ψξεο  θξίζεο  θαη  

αληηκεηψπηζεο  ησλ  θαηαζηξνθψλ.  Γηα  ηνλ  ζθνπφ  απηφλ,  ππφ  ηελ  

επνπηεία  ηεο  Γεληθήο  Γξακκαηείαο  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο,  εληζρχεηαη  ε  

ζπλεξγαζία  κεηαμχ  φισλ  ησλ  εκπιεθφκελσλ  θνξέσλ,  δηεπθνιχλνληαο  

ηελ  αλάπηπμε  θνηλψλ  δξάζεσλ  θαη  πξσηνβνπιηψλ  πξφιεςεο  θαη  

αληηκεηψπηζεο  ησλ  ζρεηηθψλ  θηλδχλσλ  θαη  απεηιψλ  θαζψο  θαη  ηνλ  

θαιχηεξν  ζπληνληζκφ  ηνπο  ζην  πιαίζην  ηεο  δηαρείξηζεο  ηεο  θξίζεο,  

ηφζν  ζε  ζεζκηθφ  φζν  θαη  ζε  επηρεηξεζηαθφ  επίπεδν.   

Ωζηφζν,  δελ  λνείηαη  απνηειεζκαηηθή  αληηκεηψπηζε  θαηαζηξνθψλ  

ρσξίο  ηελ  ελεξγνπνίεζε  θαη  ηε  ζχκπξαμε  θαη  ηνπ  ίδηνπ  ηνπ  πνιίηε.  

Δλφο  πνιίηε  ελεκεξσκέλνπ  θαη  ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ  ν  νπνίνο,  κε  

πλεχκα  θνηλσληθήο  αιιειεγγχεο  θαη  εζεινληηζκνχ  θαη  αγλνψληαο  ηηο  

θάζε  είδνπο  ζπεξκνινγίεο  πνπ  κφλν  παληθφ  πξνθαινχλ  αλαιακβάλεη  ηηο  



 

 

επζχλεο  πνπ  ηνπ  αλαινγνχλ  θαη  γίλεηαη  ζχκκαρνο  κε  ηνλ  θξαηηθφ  

κεραληζκφ,  κε  ην  πεξηβάιινλ  θαη,  ηειηθά,  κε  ηνλ  ζπλάλζξσπν  ηνπ.  

Ζ  αμία  ηεο  αλζξψπηλεο  δσήο  είλαη  αλεθηίκεηε,  εάλ  θαη  πνιιέο  

αζθαιηζηηθέο  εηαηξείεο  απνηηκνχλ  ην  αγαζφ  ηεο  ζε  ρηιηάδεο  επξψ.  Δίλαη  

άδηθν  λα  ράλνληαη  αλζξψπηλεο  δσέο,  ε  σο  θαιχηεξε  άπνςε  θαη  ζέζε,  

απφ  ηελ  θαθή  νξγάλσζε ,  ιεηηνπξγία  θαη  αληαπφθξηζε  ελφο  θξαηηθνχ  

κεραληζκνχ  πνπ  ηνλ  ζπλζέηνπλ  -απνηεινχλ  άλζξσπνη  (ιεηηνπξγνί)  νη  

νπνίνη  ελ  δπλάκεη  κπνξεί  λα  βξεζνχλ  ζηελ  ζέζε  ησλ  ζπκάησλ  κηαο  

θαηαζηξνθήο.  Δάλ  ζπλεθηηκεζεί  ε  ζπλερηδφκελε  αχμεζε  ησλ  καδηθψλ  

θαηαζηξνθψλ  θαη  ε  ζπλεπαγφκελε  αχμεζε  ηεο  επηθηλδπλφηεηαο  ηεο  

δηαρείξηζεο  θξίζεσλ  ηφηε  είλαη  απηνλφεην  φηη  ζα  απμεζεί  ν  αξηζκφο  ησλ  

ζπκάησλ.  Όια  απηά  ζεκαηνδνηνχλ  ηελ  αλάγθε  λα  δηδάζθεηαη  ε  

δηαρείξηζε  θξίζεσλ  ζε  φια  ηα  επίπεδα  εθπαίδεπζεο .  πρλά  ηα  ζρέδηα  

πνπ  θάλνπκε  πξηλ  απφ  κηα  κάρε  απνδεηθλχνληαη  αλαπνηειεζκαηηθά  θαη  

ηελ  ψξα  εθείλε  αλαγθαδφκαζηε  λα  απηνζρεδηάδνπκε.  Όκσο  αλ  ραζεί  κηα  

κάρε  γηα  ηελ  νπνία  δελ  είρακε  θάλεη  ζρεδηαζκφ,  είκαζηε  ζε  πνιχ  

δχζθνιε  ζέζε  λα  δηθαηνινγεζνχκε  ζηνλ  εαπηφ  καο  θαη  ηνπο  άιινπο  

γηαηί  δελ  ηνλ  είρακε  θάλεη.  (ηξαηεγφο  ηνπ  Ναπνιένληα  Βνλαπάξηε).  
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Πεινπνλλήζνπ  –  Ηνλίσλ  Νήζσλ- Ζπείξνπ  θαη  Γπηηθήο  Διιάδαο.  

 



              

 
 

  

 

 



              

 
 

13. Βεβαίσζε  ρνξήγεζεο  άδεηαο  γηα  ηελ  ζπιινγή  εξεπλεηηθψλ  

δεδνκέλσλ  απφ  ην  Δπηζηεκνληθφ  πκβνχιην  ηνπ  Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ  

Κνξίλζνπ  ηεο  6
εο

 Τγεηνλνκηθήο  Πεξηθέξεηαο  Πεινπνλλήζνπ  –  Ηνλίσλ  

Νήζσλ- Ζπείξνπ  θαη  Γπηηθήο  Διιάδαο.  

 

 



              

 
 

 

 

  



              

 
 

14. Βεβαίσζε  εθπαηδεπηηθήο  παξέκβαζεο  ζε  επαγγεικαηίεο  πγείαο  γηα  

ηηο  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  απφ  ην  γξαθείν  εθπαίδεπζεο  θαη  ηνλ  Γηνηθεηή  

ηνπ  Γεληθνχ  Παλαξθαδηθνχ  Ννζνθνκείνπ  Σξίπνιεο  ηεο  6
εο

 

Τγεηνλνκηθήο  Πεξηθέξεηαο  Πεινπνλλήζνπ  –  Ηνλίσλ  Νήζσλ- Ζπείξνπ  

θαη  Γπηηθήο  Διιάδαο.  

 

 



              

 
 

15. Βεβαίσζε  εθπαηδεπηηθήο  παξέκβαζεο  ζε  επαγγεικαηίεο  πγείαο  γηα  

ηηο  καδηθέο  θαηαζηξνθέο  απφ  ηελ  Ννζειεπηηθή  Τπεξεζία  ηνπ  Γεληθνχ  

Ννζνθνκείνπ  Κνξίλζνπ  ηεο  6
εο

 Τγεηνλνκηθήο  Πεξηθέξεηαο  

Πεινπνλλήζνπ  –  Ηνλίσλ  Νήζσλ- Ζπείξνπ  θαη  Γπηηθήο  Διιάδαο.  

 

 

 



              

 
 

16.Πηζηνπνηεηηθφ   ζπκκεηνρήο  ζην  3
ν
 Παλειιήλην   πλέδξην  Γηαρείξηζεο  

Κξίζεσλ  ζηνλ  Σνκέα  Τγείαο.  13-15 Ννεκβξίνπ  2015.Αζήλα.  

 

 



              

 
 

17.Πηζηνπνηεηηθφ   ζπκκεηνρήο  ζην  4
ν
 Παλειιήλην   πλέδξην  Γηαρείξηζεο  

Κξίζεσλ  ζηνλ  Σνκέα  Τγείαο.  3-5 Φεβξνπαξίνπ  2017.Αζήλα.  

 

 

 



              

 
 

18.Βξαβείν  θαιχηεξεο  πξνθνξηθήο  αλαθνίλσζεο  ζην  4
ν
 Παλειιήλην   πλέδξην  

Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ  ζηνλ  Σνκέα  Τγείαο.  5 Φεβξνπαξίνπ  2017.Αζήλα.  

 

 



              

 
 

19. Βξαβείν  θαιχηεξεο  πξνθνξηθήο  εξγαζίαο  ζην  3
ν
 Παλειιήλην   

πλέδξην  Γηαρείξηζεο  Κξίζεσλ  ζηνλ  Σνκέα  Τγείαο.  13-15 Ννεκβξίνπ  

2015.Αζήλα.  

 



              

 
 

                                 20.   ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Σμήμα Νοςηλευτική 

 

 

1.ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Αγαπεηέ  θ./θα……  

 

Ολνκάδνκαη  Μεηξφπνπινο  Νηθφιανο  θαη  είκαη  ππνςήθηνο  δηδάθηνξαο  

ζην  ηκήκα  Ννζειεπηηθήο  ηεο  ρνιήο  Δπηζηεκψλ  Αλζξψπηλεο  Κίλεζεο  

θαη  Πνηφηεηαο  Εσήο  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  Πεινπνλλήζνπ.  Γηα  ηελ  

νινθιήξσζε  ησλ  ζπνπδψλ  κνπ  ,  έρσ  αλαιάβεη  ηελ  εθπφλεζε  κειέηεο   

αλαθνξηθά  κε  ηελ  <<Γηεξεχλεζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  

εθπαίδεπζεο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο  

θαηαζηξνθέο>>.  

 

Ωο  πηζαλνί  δηαρεηξηζηέο  θξίζεο  είλαη  ζεκαληηθφ  λα  ζπκκεηέρεηε  ζηελ  

ζρεηηθή  έξεπλα  θαηαζέηνληαο  ηηο  δηθέο  ζαο  γλψζεηο  θαη  απφςεηο.  Γηα  ην  

ζθνπφ  απηφ  ,  ζαο  παξαθαιψ  αθνχ  ππνγξάςεηε  ην  επηζπλαπηφκελν  

<<ΔΝΣΤΠΟ  ΤΝΑΗΝΔΖ>>  λα  αθηεξψζεηε  ιίγα  ιεπηά  γηα  ηελ  

ζπκπιήξσζε  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ  πνπ  ζαο  δηαζέησ.  

 

 

 

 



              

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Σμήμα Νοςηλευτική 

Γηεπθξηλίδνληαη  ξεηά  ηα  αθφινπζα:  

1.Ζ  ζπκκεηνρή  ζαο  ζηελ  έξεπλα  είλαη  εζεινληηθή  θαη  εκπηζηεπηηθή.  

2.Σν  νλνκαηεπψλπκφ  ζαο  δελ  πξφθεηηαη  λα  δεκνζηνπνηεζεί  κε  θαλέλαλ  

ηξφπν.  

3.Ζ  ζπκπιήξσζε  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ   γίλεηαη  αλψλπκα.(Γελ  

ζρεηίδεηαη  ε  ππνγξαθή  ζαο  ζην  έληππν  ζπλαίλεζεο  κε  ηηο  απαληήζεηο  

ζαο  ζην  εξσηεκαηνιφγην.).  

4. Οη  απαληήζεηο  πνπ  ζα  δψζεηε  έρνπλ  εκπηζηεπηηθφ  ραξαθηήξα,  δελ  ζα  

εμεηαζηνχλ  κεκνλσκέλα,  αιιά  ζα  αμηνπνηεζνχλ  κφλν  ζηαηηζηηθά,  

δηακνξθψλνληαο  αλάινγνπο  δείθηεο.  

5.Καηά  ηελ  δεκνζίεπζε  κέξνπο  ή  ηκήκαηνο  ηεο  κειέηεο  δελ  ζα  γίλεη  

αλαθνξά  ζε  πξνζσπηθά  ζαο  ζηνηρεία.  

6.Μεηά  ηελ  νινθιήξσζε  ηεο  κειέηεο  ηα  έληππα  ζπλαίλεζεο  θαη  ηα  

εξσηεκαηνιφγηα  ζα  θαηαζηξαθνχλ.  

7. Ζ  έξεπλα  δελ  ρξεκαηνδνηείηαη  απφ  θαλέλα  θεξδνζθνπηθφ  ή  κε  

νξγαληζκφ.  

 

αο  επραξηζηψ  ζεξκά  εθ  ησλ  πξνηέξσλ  γηα  ηελ  αληαπφθξηζε  θαη  ηνλ  

ρξφλν  ζαο!  

 

 

 

                                       Μεηξφπνπινο  Νηθφιανο  

                                     Ννζειεπηήο.  

 



              

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Σμήμα Νοςηλευτική 

 

2.ΕΝΣΤΠΟ ΤΝΑΙΝΕΗ 

Με  ην  παξφλ  δειψλσ  φηη  δέρνκαη  λα  ζπκκεηέρσ  ζηελ  έξεπλα  κε  ζέκα  :  

<<Γηεξεχλεζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  εθπαίδεπζεο  ησλ  

επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο  θαηαζηξνθέο>>  πνπ  

δηεμάγεηαη  απφ  ηνλ  Μεηξφπνπιν  Νηθφιαν  ππνςήθην  δηδάθηνξα  ζην  

ηκήκα  Ννζειεπηηθήο  ηεο  ρνιήο  Δπηζηεκψλ  Αλζξψπηλεο  Κίλεζεο  θαη  

Πνηφηεηαο  Εσήο  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  Πεινπνλλήζνπ.  

 

Γηα  ηελ  ζπκκεηνρή  κνπ  απηή  ελεκεξψζεθα  φηη:   

1.Ζζπκεηνρή  κνπ  ζηελ  έξεπλα  είλαη  εζεινληηθή  θαη  εκπηζηεπηηθή.  

2.Σν  νλνκαηεπψλπκφ  κνπ  δελ  πξφθεηηαη  λα  δεκνζηνπνηεζεί  κε  θαλέλαλ  

ηξφπν.  

3.Ζ  ζπκπιήξσζε  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ   γίλεηαη  αλψλπκα.(Γελ  

ζρεηίδεηαη  ε  ππνγξαθή  κνπ  ζην  έληππν  ζπλαίλεζεο  κε  ηηο  απαληήζεηο  

κνπ  ζην  εξσηεκαηνιφγην.).  

4. Οη  απαληήζεηο  πνπ  ζα  δψζσ  έρνπλ  εκπηζηεπηηθφ  ραξαθηήξα,  δελ  ζα  

εμεηαζηνχλ  κεκνλσκέλα,  αιιά  ζα  αμηνπνηεζνχλ  κφλν  ζηαηηζηηθά,  

δηακνξθψλνληαο  αλάινγνπο  δείθηεο.  

5.Καηά  ηελ  δεκνζίεπζε  κέξνπο  ή  ηκήκαηνο  ηεο  κειέηεο  δελ  ζα  γίλεη  

αλαθνξά  ζε  πξνζσπηθά  κνπ  ζηνηρεία  

6.Μεηά  ηελ  νινθιήξσζε  ηεο  κειέηεο  ηα  έληππα  ζπλαίλεζεο  θαη  ηα  

εξσηεκαηνιφγηα  ζα  θαηαζηξαθνχλ.  

 

 

Ολνκαηεπψλπκν                                                         Τπνγξαθή  

 



              

 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Σμήμα Νοςηλευτικήσ 

 

Μειέηε  γηα  ηελ  <<Γηεξεχλεζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  

εθπαίδεπζεο  ησλ  επαγγεικαηηψλ  πγείαο  ζηελ  εηνηκφηεηα  γηα  καδηθέο  

θαηαζηξνθέο>>  

Σν  εξσηεκαηνιφγην  πνπ  θξαηάηε  ζηα  ρέξηα  ζαο  απνηειεί  κηα  

πξνζπάζεηα  δηεμαγσγήο  κειέηεο  ζηα  πιαίζηα  δηδαθηνξηθήο  εξεπλεηηθήο  

εξγαζίαο  ζην  ηκήκα  Ννζειεπηηθήο  ηεο  ρνιήο  Δπηζηεκψλ  Αλζξψπηλεο  

Κίλεζεο  θαη  Πνηφηεηαο  Εσήο  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  Πεινπνλλήζνπ.  

ε  ηέηνηνπ  είδνπο  εξσηεκαηνιφγηα  δελ  ππάξρνπλ  ζσζηέο  ή  ιάζνο  

απαληήζεηο  γη΄απηφ  ζαο  παξαθαιψ  λα  απαληήζεηε  κε  εηιηθξίλεηα  φια  ηα  

εξσηήκαηα.  Σα  εξσηεκαηνιφγηα  είλαη  αλψλπκα,  κεηά  ηελ  νινθιήξσζή  

ηνπο  ζα  ηχρνπλ  πνηνηηθήο  θαη  πνζνηηθήο  επεμεξγαζίαο.  Μεηά  ην  ηέινο  

ηεο  κειέηεο  απηήο  ηα  ζπκπιεξσκέλα  εξσηεκαηνιφγηα  ζα  

θαηαζηξαθνχλ.   

Γήισζε  ερεκχζεηαο  

πκθσλνχκε  θαη  δειψλνπκε  φηη  ηα  ζηνηρεία  ησλ  ζπκκεηερφλησλ  ζηελ  

κειέηε  είλαη  εκπηζηεπηηθά.  Σα  δεδνκέλα  πνπ  ζα  ζπιιερηνχλ  ζα  

αμηνπνηεζνχλ  γηα  ηηο  ζηαηηζηηθέο  αλαιχζεηο  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  

κειέηεο.  

 ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

    Σμήμα Νοςηλευτικήσ 

 

 

              Υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διαχείριςθσ Κρίςεων ςτον τομζα Υγείασ. 

 



              

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Σμήμα Νοςηλευτικήσ 

Μελζτθ για τθν <<Διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ των 

επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν ετοιμότθτα για μαηικζσ καταςτροφζσ>> 

                                                                 EΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ       

1. Συμπλθρϊςτε τα 2 πρϊτα γράμματα του ονόματόσ ςασ, τα 2 πρϊτα γράμματα του 

επϊνυμοφ ςασ και τουσ 2 τελευταίουσ αρικμοφσ τθσ θμερομθνίασ γεννιςεϊσ ςασ. 

 Ρ.χ.:Ραχόσ Αλζκοσ, 1961.= ΑλΡα61 

2.Συμπλθρϊςτε το φφλο ςασ.  Άνδρασ..                        Γυναίκα.. 

 

3.Συμπλθρϊςτε τον χρόνο υπθρεςίασ ςασ ςε ζτθ….. 

4.   Ζχετε κζςθ ευκφνθσ?......... 

5. Συμπλθρϊςτε τθν ιδιότθτά ςασ: 

                                    Ιατρικό προςωπικό………         ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:…………………………………….. 

                                  Νοςθλευτικό προςωπικό. 

                                   Διοικθτικό προςωπικό…. 

                                   Τεχνικό προςωπικό………. 

                                    Άλλο……………………………. 

 

 

 

 

 

 

Υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διαχείριςθσ Κρίςεων ςτον τομζα Υγείασ. 

6. Υπάρχουν  ςχζδια, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ, τα οποία εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ μαηικϊν 

καταςτροφϊν; 

Υπάρχουν και τα ζχω 

διαβάςει. 

Υπάρχουν αλλά δεν είχα  

πρόςβαςθ. 

Δεν γνωρίηω αν 

υπάρχουν . 

Ριςτεφω ότι 

υπάρχουν. 

 

 



              

 
 

7.Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ κατάςταςθσ ςτο χϊρο του Νοςοκομείου ποια είναι θ πρϊτθ 

ενζργεια ςτθν οποία κα πρζπει να προβεί ο Διοικθτισ του Νοςοκομείου? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.Συμμετζχετε ςτθν ομάδα του ΡΕΣΕΑ ; 

Ναι:…………                                                     

Πχι:………… 

Αν Ναι ωσ τι; 

Ιατρικό προςωπικό:…………. 

Νοςθλευτικό προςωπικό:… 

Διοικθτικό προςωπικό:…….. 

Τεχνικό προςωπικό:…………. 

Άλλο:……………………………….. 

9.Είναι γνωςτζσ ςε εςάσ οι διαδικαςίεσ  διαχείριςθσ αςκενϊν με εξαιρετικά μολυςματικά 

νοςιματα; 

Ναι:………... 

Πχι:………….  

Αν  Ναι αναφζρατε 2 (Δφο). 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Ζχουν οριςκεί οι είςοδοι του Νοςοκομείου ςε περίπτωςθ μεγάλθσ προςζλευςθσ 

αςκενϊν;    

Ναι. Πχι Δεν γνωρίηω 

 

 

 

 

Υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διαχείριςθσ Κρίςεων ςτον τομζα Υγείασ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διαχείριςθσ Κρίςεων ςτον τομζα Υγείασ. 

 

Α/Α ΕΩΤΘΣΕΙΣ(ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕΝ ΓΝΩΙΗΩ) ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 
ΓΝΩΙΗΩ 

12. Γνωρίηετε τον Χρόνο και τον Τρόπο ενεργοποίθςθσ ενόσ ςχεδίου εκτάκτου 

ανάγκθσ; 

Αν Ναι πωσ;………………………………………………………………………………………………… 

   

13. Σε περίπτωση μαζικής καταστρουής, γνωρίζετε ποσ έτει οριστεί το κέντρο 

επιτειρήσεων τοσ Νοσοκομείοσ; 

Αν Ναι που;……………………………………………………………………………………………. 

   

ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ         

ΣΧΕΔΙΟ 

Α.Σχζδιο εκτάκτων 

αναγκϊν ςτα 

Νοςοκομεία. 

Γ.Σχζδιο πανδθμίασ 

γρίπθσ 

Δ.Σχζδιο αντιμετϊπιςθσ 

ραδιολογικϊν,βιολογικϊ

ν,χθμικϊν και πυρθνικϊν 

απειλϊν 

ΡΕΣΕΑΣ 

 

ΣΩΣΤΑΤΟΣ 

 

ΦΙΛΟΚΤΘΤΘΣ ΑΤΕΜΙΣ 

 

Β.Σχζδιο αντιμετϊπιςθσ 

ςειςμϊν και φυςικϊν κα- 

ταςτροφϊν 

                              

     

 

 

 

                                                           

    

    

    

11.Τςεκάρετε το ςωςτό ςτα παρακάτω επιχειρθςιακά ςχζδια. 



              

 
 

 

14. 
 
Ζχετε ενθμερωκεί  για τθν Εφαρμογι ςχεδίου  ειδοποίθςθσ – ανάκλθςθσ; 

   

 
15. 

 
Ζχετε ενθμερωκεί  για τον Κακοριςμό του ςθμείου παρουςίαςθσ και 
ςυνάντθςθσ του προςωπικοφ που  παρουςιάηεται για να δουλζψει, όπου 

και γίνεται θ ανάκεςθ αρμοδιοτιτων; 

   

 
16. 

Ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ από τθν αςφάλεια του νοςοκομείου και τθ 
νοςθλευτικι υπθρεςία ςτο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό των εξωτερικϊν 
ιατρειϊν για τισ διαδικαςίεσ (άνοιγμα τθσ κεντρικισ πφλθσ, δθμιουργία 
προςωρινϊν χϊρων νοςθλείασ, εκκζνωςθ των τακτικϊν ιατρείων, 
εναλλακτικζσ ζξοδοι αςφαλείασ); 

   

 
17. 

 
Ζχει προνοιςει θ προϊςταμζνθ του  τμιματοσ ςασ για τθ διατιρθςθ 

εφεδρικϊν υλικϊν  ; 

   

 
18. 

 
Γνωρίηετε ςε ενδεχόμενθ μαηικι καταςτροφι που βρίςκετε το υλικό 
και ο εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτείτε; 

   

 
19. 

 
Γνωρίηετε ςε ενδεχόμενθ μαηικι καταςτροφι όλεσ οι ζξοδοι κινδφνου 

του νοςοκομείου που είναι; 

   

 

20. 
 
Γνωρίηετε ιδθ το ςφςτθμα επικοινωνίασ που κα πρζπει να εφαρμόςετε 
μεταξφ εςάσ των μελϊν τθσ ομάδασ ςασ και του ςυντονιςτι, ςε ενδεχόμενθ 
μαηικι καταςτροφι; 
Aν Ναι ποιο είναι:……………………………………………………………………………………….. 

   

21 Ζχει κακοριςτεί ειδικόσ χϊροσ που κα μποροφςε να διατεκεί για αναμονι 
ΜΜΕ, ανάγνωςθ δελτίου τφπου, επίςθσ ζχει κακοριςτεί εκπρόςωποσ 

τφπου για τυχϊν ζκδοςθ δελτίου τφπου; 

   

22. Ζχει κακοριςτεί θ ταχεία διαδικαςία εκκζνωςθσ του ιδρφματοσ  
Αν Ναι αναφζρατε το όνομα ςυντονιςτι 
:………………………………………………………  

   

 

 

 

 

 

Υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διαχείριςθσ Κρίςεων ςτον τομζα Υγείασ. 



              

 
 

 

30. O Επαγγελματίασ υγείασ πρζπει να εκπαιδεφεται για τθν αντιμετϊπιςθ Μαηικϊν 

Καταςτροφϊν μζςω: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διαχείριςθσ Κρίςεων ςτον τομζα Υγείασ. 
 

Α/Α Ερϊτθςθ Ναι Πχι Δεν 

γνωρίηω

. 

23. Σε περίπτωςθ διακοπισ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ υπάρχουν γεννιτριεσ 

ςτο Νοςοκομείο κακϊσ και μζριμνα για τα καφςιμα  με τα οποία αυτζσ κα 

λειτουργιςουν;   

   

24. Ζχετε ενθμερωκεί  για τα επίπεδα ετοιμότθτασ;        

25. Είςτε ςε κζςθ να προςφζρετε υπθρεςίεσ ςτθν φάςθ τθσ ανάκαμψθσ; 

Αν Ναι αναφζρατε μια:……………………………………………………………………… 

   

26. Ζχετε  ενθμερωκεί για το φφλλο δράςθσ  του ζργου ςασ;    

27 Θ επιτροπι Noςοκομειακϊν  Λοιμϊξεων του νοςοκομείου ζχει κακορίςει 

τρόπουσ διατιρθςθσ επικίνδυνων μολυςματικϊν αποβλιτων; 

Αν Ναι αναφζρατε ζναν:……………………………………………………………………… 

   

28 Ζχει προθγθκεί εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (ιατρονοςθλευτικό προςωπικό, 

προςωπικό αςφαλείασ, προςωπικό τεχνικϊν υπθρεςιϊν) ςε κζματα 

αντιμετϊπιςθσ ΒΧΡ(αδιολογικϊν, βιολογικϊν, χθμικϊν, πυρθνικϊν  

παραγόντων) (απολφμανςθ, απομίανςθ εκκζνωςθ κτιρίου, πυραςφάλεια). 

   

29 Ζχουν προθγθκεί αςκιςεισ ετοιμότθτασ ; 

Αν Ναι (πότε) ;………………………………………. 

   

     

Ευχαριςτϊ κερμά για τθν ςυμμετοχι ςασ 

Και το χρόνο που διακζςατε!!! 

 

Α.Σεμιναρίων; 

 

Β.Μακθμάτων; 

 

Γ.Βιβλίων; 

 

Δ.Αςκιςεων; 

 

Ε.Ρροβολϊν; 
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