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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ανάληψη Ερευνητικού Προγράμματος 
 

Με την υπ’ αριθμόν 56/2017 (ΑΔΑ: 7Ν44ΟΚΝΙ-ΩΟ8) απόφαση του Συμβουλίου της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και την υπ’ αριθμόν 1718018415 (ΑΔΑ: Ψ77Τ46ΨΖ2Ν-
ΒΞΝ) απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη σύναψη 
σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχοντας υπόψη: 

• το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 
 

• το Π.Δ. 432/81 για την εκτέλεση έργων από τα Α.Ε.Ι. και την Y.A. 679/22.8.96 που 
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009, και του κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 
παρ. 2 εδάφιο Α’ του Ν. 3027/2002 εκδοθέντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και 
 

• το Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος», 
 
ανατέθηκε η εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Οργανωτικό και Διαχειριστικό 
Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Σεισμών για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής». Το εν 
λόγω ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.  
 
Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα εκπονήθηκε με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή 

Ευθύμιο Λέκκα και τους Επιστημονικούς Συνεργάτες : 
Δ. ΓΚΟΥΤΗΣ, Γεωλόγος – Γεωτεχνικός M.Sc. 

Ε. ΚΩΤΣΗ, Γεωλόγος M.Sc.  

 

1.2 Σκοπός του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος 
 

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος, είναι η καλύτερη οργάνωση των Δήμων που 

ανήκουν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

όσο το δυνατόν πιο άμεσα και συγκροτημένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού.  

Τα αναμενόμενα οφέλη της ΠΕΔΑ είναι η καλύτερη οργάνωση μέσω της εφαρμογής του 

παρόντος Οργανωτικού και Διαχειριστικού Πρωτοκόλλου Αντιμετώπισης Σεισμών, το οποίο 

επιδιώκει την αρτιότερη οργάνωση για την αντιμετώπιση ενός σεισμικού γεγονότος, με τις 

ελάχιστες δυνατές απώλειες σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  
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1.3 Περιοχή Έρευνας – Διοικητική Διαίρεση 
 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής απαρτίζεται από τους 66 δήμους της Περιφέρειας 

Αττικής.  Έχει  έκταση  3.808km2 και  καλύπτει  λιγότερο από 3%  της συνολικής έκτασης της 

επικράτειας.  

Γενικότερα η  Περιφέρεια  Αττικής  γεωγραφικά  διακρίνεται  σε  δύο μεγάλες  υποενότητες,  

την  «Περιφέρεια Πρωτευούσης» και το «υπόλοιπο Αττικής».   

Η «Περιφέρεια Πρωτευούσης» περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας – Πειραιά 

και οριοθετείται  από  το  όρος  Αιγάλεω,  το  Ποικίλο  όρος, την  Πάρνηθα,  τον  Υμηττό  και  

την  Πεντέλη  (λεκανοπέδιο  της  Αθήνας),  αποτελώντας  το  11,2%  της συνολικής  έκτασης  

της  Περιφέρειας Αττικής, έχοντας τα χαρακτηριστικά μιας Μητροπολιτικής περιοχής. 

H δυτική και η ανατολική Αττική καλύπτει   το   88,8%   της   συνολικής   έκτασης   της   

Περιφέρειας   και περιλαμβάνει  ουσιαστικά  την  περιαστική  ζώνη  του  Λεκανοπεδίου  της  

Αθήνας  και  ένα  πλέγμα μικρότερων  πόλεων  του οποίου οι κοινωνικοοικονομικές 

δραστηριότητες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τη μητροπολιτική περιοχή του 

λεκανοπεδίου. 

Με βάση το ΠΔ υπ’ αρίθμ. 75 του 2011 ορίστηκε η ίδρυση και η λειτουργία όλων των 

Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων ανά την Ελλάδα.   

Διοικητικά η Περιφέρεια Αττικής κατατμείται στους ακόλουθους τομείς: 

1. Κεντρικός Τομέας 

2. Νότιος Τομέας 

3. Βόρειος Τομέας 

4. Δυτικός Τομέας 

5. Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά 

6. Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 

7. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 

8. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
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➢ Κεντρικός Τομέας 
 

Κεντρικός Τομέας 

Δήμος Αθηναίων 

Δήμος Βύρωνος 

Δήμος Γαλατσίου 

Δήμος Δάφνης – Υμηττού 

Δήμος Ζωγράφου 

Δήμος Ηλιούπολης 

Δήμος Καισαριανής 

Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας  
Πίνακας 1: Δήμοι Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 

 

Εικόνα 1: Χάρτης Δήμων Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 
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➢ Νότιος Τομέας 
 

Νότιος Τομέας 

Δήμος Αγίου Δημητρίου 

Δήμος Αλίμου 

Δήμος Γλυφάδας 

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης 

Δήμος Καλλιθέας 

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου 

Δήμος Νέας Σμύρνης 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 
Πίνακας 2: Δήμοι Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής 

Εικόνα 2: Χάρτης Δήμων Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

8 

➢ Βόρειος Τομέας 
 

Βόρειος Τομέας 

Δήμος Αγ. Παρασκευής 

Δήμος Αμαρουσίου 

Δήμος Βριλησσίων 

Δήμος Κηφισιάς 

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης 

Δήμος Μεταμόρφωσης 

Δήμος Νέας Ιωνίας 

Δήμος Πεντέλης 

Δήμος Χαλανδρίου 

Δήμος Χολαργού – Παπάγου 

Δήμος Ψυχικού – Φιλοθέης 
Πίνακας 3: Δήμοι Βόρειου Τομέα Περιφέρειας Αττικής 

 

 

Εικόνα 3: Χάρτης Δήμων Βόρειου Τομέα Περιφέρειας Αττικής 

 

 

 

 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

9 

➢ Δυτικός Τομέας 
 

Δυτικός Τομέας 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 

Δήμος Αγίων . Αναργύρων – Καματερού 

Δήμος Αιγάλεω 

Δήμος Ιλίου 

Δήμος Περιστερίου 

Δήμος Πετρούπολης 

Δήμος Χαϊδαρίου 
Πίνακας 4: Δήμοι Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 

 

 

Εικόνα 4: Χάρτης Δήμων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 
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➢ Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς  
 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς 

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας 

Δήμος Κορυδαλλού 

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

Δήμος Πειραιώς 

Δήμος Περάματος 
Πίνακας 5: Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Περιφέρειας Αττικής 

 
 

Εικόνα 5: Χάρτης Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Περιφέρειας Αττικής 
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➢ Περιφερειακή Ενότητα Νήσων  
 

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 

Δήμος Αγκιστρίου 

Δήμος Αίγινας 

Δήμος Κυθήρων 

Δήμος Πειραιώς 

Δήμος Περάματος 

Δήμος Πόρου 

Δήμος Σαλαμίνας 

Δήμος Σπετσών 

Δήμος Τροιζηνίας 

Δήμος Ύδρας 
Πίνακας 6: Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής 

Εικόνα 6: Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής 
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➢ Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής  
 

Περιφερειακή Ενότητα  
Δυτικής Αττικής 

Δήμος Ασπροπύργου 

Δήμος Ελευσίνας 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας 

Δήμος Μεγαρέων 

Δήμος Φυλής 
Πίνακας 7: Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής 

 
 

Εικόνα 7: Χάρτης Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής 
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➢ Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
 

Περιφερειακής Ενότητας  
Ανατολικής Αττικής 

Δήμος Αχαρνών 

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

Δήμος Διονύσου 

Δήμος Κρωπίας 

Δήμος Λαυρεωτικής 

Δήμος Μαραθώνος 

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

Δήμος Παιανίας 

Δήμος Παλλήνης 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου 

Δήμος Σαρωνικού 

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 

Δήμος Ωρωπού 
Πίνακας 8: Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής 

 

Εικόνα 8: Χάρτης Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής 

 

 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_-_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85
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2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Το σχέδιο «Ξενοκράτης» αποτελεί το γενικό σχεδιασμό της χώρας για την Πολιτική 

Προστασία και αποτελείται από την Διϋπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 

Προστασίας, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στην Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν οι 

κάτωθι υπουργοί: 

o Υπουργός Προστασίας του Πολίτη (ως Πρόεδρος) 

o Υπουργός Οικονομικών 

o Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

o Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

o Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

o Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

o Υπουργός Υγείας 

o Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

o Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) μετέχουν ο Γενικός 

Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρος και οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων. 

Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων καθώς και  

Επιστημονικό - Ερευνητικό Κέντρο. 

Το Διάγραμμα Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και τα Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής 

Πολιτικής Προστασίας παρουσιάζονται στη κάτωθι εικόνα. 
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ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Εικόνα 9: Διάγραμμα Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| •ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Δ.Ε.Σ.Π.Π.

|
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΣΟ / ΠΠ

|

•ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

•ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

•ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

|
•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

|
•ΔΗΜΟΙ
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2.1 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια 

Αττικής 
 

Στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργεί Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η οποία 
απαρτίζεται συνολικά από τα κάτωθι δέκα τμήματα: 

1. Τμήμα Συντονισμού 
2. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 
3. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
4. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών 
5. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών 
6. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
7. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 
8. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 
9. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
10. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 
Αρμοδιότητα του Τμήματος Συντονισμού είναι η προμήθεια και παροχή υλικών και μέσων 

για την αντιμετώπιση των καταστροφών της Περιφέρειας και η τήρηση αρχείου σχετικά με 

την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην Περιφέρεια. Η ενημέρωση των 

πολιτών συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος. 

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την οργάνωση, ταξινόμηση και 

τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση και διακίνηση της 

αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, επικύρωση αντιγράφων την προμήθεια γραφικής ύλης.  

Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών τμημάτων πολιτικής προστασίας ορίστηκαν και αυτές 

από το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 6, ΦΕΚ 

2494/Β/2011) και είναι οι κάτωθι: 

• Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 

ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της 

Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνοντας σχετικά την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας.  

• Η διατύπωση εισηγήσεων στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για το σχεδιασμό πολιτικής 

προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της 

εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική 

Επιτροπή.  

• Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά 

το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας και η ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας σχετικά.  

• Η υποβολή εισήγησης στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση 

απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στις περιπτώσεις τοπικών 

καταστροφών και τοπικών καταστροφών μικρής έντασης.  
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• Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού 

και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών 

και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και 

τις κατευθύνσεις που παρέχει ο Περιφερειάρχης. 

 

 

Εικόνα 10: Χωρική Κατανομή της Περιφέρειας Αττικής με βάση το πρόγραμμα (Λέκκας, 2010) 
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2.2  Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας σε Επίπεδο 

Δήμου  
 
Σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι έχουν τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

• Να μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των 
υπηρεσιών τους, προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
πολιτικής προστασίας και να συντάσσουν προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών. 

• Να συντονίζουν και να επιβλέπουν τα μέτρα για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 
και αποκατάσταση των καταστροφών. 

• Να διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση των 
καταστροφικών φαινομένων και να συντονίζουν τη δράση αυτών. 

• Να συγκροτούν Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στην έδρα τους. 

• Να καθορίζουν χώρους υποδοχής πληγέντων και να μεριμνούν για την ανάπτυξη 
υποδομών στους χώρους αυτούς, ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων. 

• Να ενεργούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους οποιαδήποτε δράση συμβάλλει στο έργο 
της πολιτικής προστασίας και προκύπτει από όλο το πλέγμα της αποστολής τους. 
 

Βάσει του υπάρχοντος νομικού και διοικητικού πλαισίου, για την υλοποίηση των 
αρμοδιοτήτων αυτών κάθε Δήμος της χώρας διαθέτει ή δύναται να δημιουργήσει τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, που ενεργοποιείται καταλλήλως για όλα τα είδη 
φυσικών κινδύνων. 

• Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, που ενεργοποιούνται 
ανάλογα με το είδος του κινδύνου και τις ανάγκες που προκύπτουν. 

• Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ, αναφέρεται και ως ΣΔΟ στην περίπτωση των Δήμων), 
επικεφαλής του οποίου είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος . 

 
Επίσης, οι Δήμοι οφείλουν να καταρτίσουν τα παρακάτω: 

• Μνημόνιο Ενεργειών, το οποίο καταγράφει τις δράσεις ευθύνης του Δήμου και τους 
κανόνες εμπλοκής του και συμβάλει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, που 
πραγματοποιείται σε επίπεδο Περιφέρειας. Μέσω του μνημονίου ενεργειών 
εξασφαλίζεται και ο επιχειρησιακός συντονισμός με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και 
οργανωτικές δομές της Περιφέρειας. 
 

• Μνημόνιο Συνεργασίας με τους συμπλεκομένους σε τοπικό επίπεδο φορείς, 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και με γειτονικούς Δήμους, με στόχο τον πλήρη 
συντονισμό των ενεργειών επιχειρησιακής διαχείρισης. 

 

• Σχέδιο Δράσης για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης, το οποίο στηρίζεται τόσο στο Μνημόνιο Ενεργειών όσο και στα 
Μνημόνια Συνεργασίας. 

 
Επομένως, κάθε προτεινόμενη δομή επιχειρησιακής οργάνωσης για την αντιμετώπιση 
φυσικών ή τεχνολογικών κινδύνων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα ως άνω 
προβλεπόμενα.  
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3. ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κατά την εκπόνηση του Α’ Παραδοτέου δημιουργήθηκαν Βάσεις Καταγραφής Δεδομένων 

όλων των διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης ενός σεισμικού γεγονότος καθώς και όλων των 

εθελοντικών ομάδων που θα είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη διαχείριση μιας κρίσης 

που εκδηλώνεται εξαιτίας της εκδήλωσης ενός σεισμικού φαινομένου. 

ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΥ 

Εξοπλισμός Διάσωσης – Απεγκλωβισμού 
Χωματουργικά Εργαλεία 

Πτυοσκάπανα 
Φτυάρια 

Αξίνες 
Γκασμάδες 

Τροχοί κοπής (Βενζινοκίνητοι) 
Τροχοί κοπής (Ηλεκτροκίνητοι) 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (γενήτριες) Η/Ζ kw/amber 
Ηλεκτροκόληση 

Προβολείς 
Τρίποδα 

Φανή Φιέλης 
Σχοινιά 

Προστατευτικές Μάσκες 
Προστατευτικά Γυαλιά 

Κράνη 
Φορεία Τύπου basket 
Κορδέλα Ασφαλείας 

Αδιάβροχα 
Γιλέκα (Φωσφορίζοντα) 
Ισοθερμικές Κουβέρτες 

Οξυγόνο σε φορητές φιάλες 
Απεινιδωτές 
Σκηνές, Τέντες 
Ξηρά Τροφή 

Δεξαμενή Πόσιμου Ύδατος 

Διαθέσιμα Οχήματα 
Είδος Οχήματος 

Ονοματεπώνυμο χειριστή 
Κινητό Τηλέφωνο Χειριστή 
Τηλέφωνο Οικίας χειριστή 

Ιδιοκτησία Οχήματος 

Ορισμός και Σήμανση Χώρων Καταφυγής 
Γεωγραφικές Συντεταγμένες Θέσεων (σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’ 87) 

Επικοινωνία (Υπηρεσιακά Τηλέφωνα) 
Ονοματεπώνυμο (Υπαλλήλου που το έχει στην κατοχή του) 

Αριθμός Υπηρεσιακού Κινητού 
Αρμοδιότητα Υπαλλήλου 

Πίνακας 9: Βάση Καταγραφής Δεδομένων Διαθέσιμων Μέσων Αντιμετώπισης 

Έκτακτης Ανάγκης Εξαιτίας Σεισμού 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

20 

ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Επωνυμία Εθελοντικής Οργάνωσης - Συλλόγου 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Κινητό Τηλέφωνο  Υπευθύνου Επικοινωνίας 

Τηλέφωνο Οικίας Υπευθύνου Επικοινωνίας 
Πίνακας 10: Βάση Καταγραφής Εθελοντικών Οργανώσεων & Συλλόγων 

 

Η Βάση Καταγραφής Δεδομένων Διαθέσιμων Μέσων Αντιμετώπισης καθώς και η Βάση 

Καταγραφής Εθελοντικών Οργανώσεων & Συλλόγων εστάλησαν ηλεκτρονικά από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής σε όλους τους Δήμους που 

την απαρτίζουν προς συμπλήρωση.  

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι Δήμοι που απέστειλαν το σύνολο ή μέρος των 

ανωτέρω στοιχείων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στις αντίστοιχες βάσεις. 

Δήμος Εξοπλισμός Οχήματα 
Χώροι 

Καταφυγής 
Υπηρεσιακά 
Τηλέφωνα 

Εθελοντικές 
Οργανώσεις 
- Σύλλογοι 

Άγιος Ιωάννη 
Ρέντη - Νίκαια 

Χ Χ Χ  Χ 

Άγιοι 
Ανάργυροι - 
Καματερό 

Χ     

Αθηναίων Χ  Χ   

Ελευσίνα Χ Χ Χ Χ Χ 

Ηρακλείου Χ Χ  Χ Χ 

Ίλιον Χ Χ    

Κηφισιάς Χ     

Λαυρεωτικής Χ    Χ 

Μαραθώνας Χ Χ Χ Χ Χ 

Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας 

Χ Χ Χ Χ Χ 

Μεταμόρφωση  Χ Χ  Χ 

Παλλήνης Χ     

Σαλαμίνας Χ Χ   Χ 

Σαρωνικού     Χ 

Χαλανδρίου Χ Χ Χ  Χ 
Πίνακας 11: Πίνακας Δήμων που απέστειλαν το σύνολο ή μέρος στοιχείων σχετικά με τον διαθέσιμο 

εξοπλισμό, τα οχήματα τους χώρους καταφυγής, τα υπηρεσιακά τηλέφωνα των αρμοδίων και τις εθελοντικές 

οργανώσεις 

Οι βάσεις για κάθε Δήμο θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

ώστε να υπάρχει ένα πλήρες αρχείο με όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη διαχείριση ενός 

σεισμού και τους εθελοντικούς συλλόγους που θα μπορούσαν να συμβάλουν ενεργά. 

Στο Παράρτημα Α παρατίθενται τα αρχεία που εστάλησαν από τους Δήμους.  
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4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση του Σεισμικού κινδύνου απαιτείται η δημιουργία 

ψηφιακών χαρτών. Οι χάρτες θα πρέπει να αποτυπώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες με στόχο να απεικονίζεται όσο πιο ρεαλιστικά η περιοχή ενδιαφέροντος.  

Ως Βάση Καταγραφής ορίζεται μια συλλογή από συστηματικά μορφοποιημένα σχετικά 

μεταξύ τους δεδομένα. Η εκάστοτε βάση δημιουργείται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με 

δεδομένα τα οποία έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών. 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographical Information Systems - G.I.S.) 

αποτελούν λογισμικά που αξιοποιούν τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

αποθήκευση, ανάλυση, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων, που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με τη γεωγραφική πληροφορία. 

Επίσης, δεν αποτελούν μόνον μέσα κωδικοποίησης, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων 

και πληροφοριών, αλλά κυρίως αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την διαχείριση των 

πληροφοριών αυτών. Μέσω των εν λόγω συστημάτων δίνεται η δυνατότητα τα δεδομένα να 

απεικονιστούν τόσο με τη μορφή διαγραμμάτων, όσο και με τη μορφή χαρτών. Οι ψηφιακοί 

χάρτες βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση των δεδομένων, στη σωστή διαχείριση αυτών και  

εκ τούτου στην ορθολογική λήψη αποφάσεων. 

Ακολούθως δημιουργήθηκαν οι ψηφιακοί χάρτες όπου απεικονίζονται όλες οι σεισμικές 

πηγές που είναι πιθανό να επηρεάσουν κάποιους από τους Δήμους που απαρτίζουν την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.  

Για κάθε τομέα της Περιφέρειας Αττικής δημιουργήθηκε ένας χάρτης που φέρει τις εξής 

πληροφορίες: 

α) τους Δήμους που περιλαμβάνει ο εκάστοτε τομέα της Περιφέρειας Αττικής 

β) τις σεισμοτεκτονικές πηγές που δύναται να επηρεάσουν τον τομέα 

γ) τους ιστορικούς σεισμούς που έχουν πλήξει την ευρύτερη περιοχή με βάση το 

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
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Εικόνα 11: Σεισμικός Χάρτης Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 12: Σεισμικός Χάρτης Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 13: Σεισμικός Χάρτης Βορείου Τομέα Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 14: Σεισμικός Χάρτης Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 15: Σεισμικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 16: Σεισμικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 17: Σεισμικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 18: Σεισμικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής 
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4.1   Ψηφιακοί Χάρτες Κατά το Στάδιο της Πρόληψης 
 

Κατά το στάδιο της Πρόληψης για την δημιουργία των ψηφιακών χαρτών απαιτείται η 

αποτύπωση  μίας σειράς γεωχωρικών δεδομένων όπως γεωλογικά, σεισμοτεκτονικά 

πολεοδομικά, πληθυσμιακά στοιχεία κ.α.. 

Για την καλύτερη κατανόηση του σεισμοτεκτονικού καθεστώτος της περιοχής έρευνας 

απαιτείται η πλήρη καταγραφή των σεισμικών ιστορικών δεδομένων της ευρύτερης 

περιοχής. Για την περιγραφή του κάθε σεισμού θα πρέπει να είναι γνωστά και να 

καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία ψηφιακών 

χαρτών οι συντεταγμένες του επικέντρου κάθε σεισμού, το εστιακό βάθος αυτού, καθώς και 

η ένταση του.  

Τα σεισμικά επίκεντρα εντοπίζονται στις ρηξιγενής ζώνες. Η γνώση τόσο των ενεργών 

ρηξιγενών ζωνών, όσο και των ανενεργών και η καταχώριση αυτών σε ψηφιακή μορφή 

αποτελεί μια σημαντική πληροφορία. Για κάθε ρηξιγενή ζώνη θα πρέπει να υπάρχει πλήρη 

περιγραφή, που θα περιλαμβάνει: 

α) την κατεύθυνση αυτής 

β) τον τύπο αυτής και  

γ) το μήκος αυτής 

 

Η γεωλογία της περιοχής στην οποία εκδηλώνεται ένα σεισμικό φαινόμενο διαδραματίζει 

κρίσιμο ρόλο για το μέγεθος της καταστροφής. Η αντίδραση των γεωλογικών σχηματισμών 

στα σεισμικά κύματα ποικίλει ανάλογα με τη σύσταση αυτών καθώς και την ηλικία τους. 

Σημαντικό είναι να υπάρχει καταγραφή των τύπων των εδαφών που απαντώνται καθώς και 

το υδρογραφικό δίκτυο που διατρέχει το Δήμο. Πέρα από την πλήρη καταγραφή όλων των 

γεωλογικών στοιχείων που είναι σημαντική, εξίσου κρίσιμη είναι ανάλυση της μορφολογίας.  

Τόσο η μορφολογική κλίση του εδάφους όσο και ο τύπος βλάστησης που συναντάται 

αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την εκδήλωση και εξέλιξη κυρίως συνοδών καταστροφικών 

φαινομένων.  

Οι παραπάνω πληροφορίες που αφορούν τη γεωλογία θα πρέπει να συνδυαστούν με ένα 

πλήθος πληροφοριών σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής. Αρχικά 

απαιτείται η ψηφιακή αποτύπωση των ορίων όλων των Δήμων που ανήκουν στην 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Η γνώση των ΟΤΑ που συνορεύουν δίνει τη δυνατότητα 

σωστότερου σχεδιασμού.  

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κάθε δήμου παρέχει πληροφορίες για τη δόμηση της 

περιοχής, οικοδομικά τετράγωνα, το συντελεστή δόμησης τους Ελεύθερους χώρους καθώς 

και το οδικό δίκτυο. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ψηφιοποίηση αυτού για κάθε δήμο.  

Στους ελεύθερους χώρους καταγράφονται όλοι οι χώροι που δύναται να συγκεντρωθεί ο 

πληθυσμός σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος. Κάθε ανοιχτός χώρος εντός του 

αστικού ιστού καθώς και κάθε ελεύθερος – ανοιχτός χώρος πλησίον αυτού χρειάζεται να 

ψηφιοποιηθεί. 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

31 

Η ψηφιακή καταγραφή του οδικού δικτύου είναι σημαντική για τη δημιουργία σχεδίου 

εκκενώσεως περιοχών. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση μιας κρίσης είναι απαραίτητη 

η γνώση όλων των οδών διαφυγής αλλά και αυτών που οδηγούν στους χώρους καταφυγής. 

Αναφορικά με τα κτήρια εξαιρετικά χρήσιμο θα ήταν η καταγραφή αυτών και τα 

χαρακτηριστικά τους. Στα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν κυρίως το 

υλικό κατασκευής τους και ο αριθμός των ορόφων τους. 

Αθλητικοί χώροι που δύναται να χρησιμοποιηθούν ως χώροι καταφυγής ή καταυλισμού 

καθώς και νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, όπου μπορούν άμεσα να μεταφερθούν τραυματίες. 

ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Μορφολογία 

Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου 

Κλίσεις Πρανών 

Προσανατολισμός Πρανών 

Γεωλογικά Στοιχεία 
Τύποι Εδαφών 

Γεωλογικοί Σχηματισμού 

Σεισμικότητα 

Ρηξιγενείς Ζώνες 

Μήκος Ρηξιγενών Ζωνών 

Ιστορικοί Σεισμοί 

Ακριβείς Θέσεις Επικέντρων 

Κατολισθήσεις 
Ακριβείς Θέσεις Επιφανειακών Μετακινήσεων 

Γεωλογικών Μαζών 

Καθιζήσεις Ακριβείς Θέσεις Υποχώρησης Εδάφους 

Ρευστοποιήσεις 

Θέσεις στις οποίες εντοπίζονται χαλαροί 
γεωλογικοί σχηματισμοί, οι οποίοι έχουν χάσει 

τη συνεκτικότητά τους με αποτέλεσμα να 
συμπεριφέρονται ως ρευστά 

Κάλυψη Εδαφών Corine 

Πληθυσμιακά Στοιχεία 

Μόνιμός και Εποχιακός Πληθυσμός 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα 

 
 

Δημογραφική Σύνθεση Πληθυσμού 
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ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Πολεοδομικά Στοιχεία 

Όρια ΟΤΑ 

Κτήρια 

Ελεύθεροι Χώροι 

Χώροι Άθλησης 

Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία 

Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 
(Life Lines) 

Δίκτυο Ύδρευσης 

Δίκτυο Αποχέτευσης 

Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 

Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

Οδικό Δίκτυο 
Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο 

Μικρότεροι Οδοί εντός του Δήμου 

Λιμάνια Γεωγραφική Θέση 

Αεροδρόμια Γεωγραφική Θέση 

Πολιτιστικά Μνημεία 
Γεωγραφική Θέση 

Είδος Μνημείου 

Πίνακας 12: Γεωχωρικά Δεδομένα Ψηφιακών Χαρτών Πρόληψης Επιπτώσεων Σεισμικού Γεγονότος 

4.2  Ψηφιακοί Χάρτες Κατά το Στάδιο της Αντιμετώπισης 
 

Ο χρόνος απόκρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα σεισμικό γεγονός αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Δημιουργώντας 

ψηφιακούς χάρτες στους οποίους αποτυπώνεται σειρά σημαντικών δεδομένων καταρτίζεται 

ένα εργαλείο που βοηθά στην πιο άμεση λήψη αποφάσεων. 

Οι χάρτες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να 

απεικονίζουν όλα τα τρωτά σημεία του δήμου. Η ψηφιοποίηση όλων των κτηρίων όπου 

στεγάζονται οι δημοτικές υπηρεσίες, των δομών υγείας ή δομών που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως χώροι καταφυγής ή ως χώροι καταυλισμού σεισμοπλήκτων είναι 

εξαιρετικά χρήσιμη. Το σύνολο του οδικού δικτύου αλλά και η ταξινόμηση αυτού είναι 

σημαντικό προκειμένου κατά τη διαχείριση μιας κρίσης να είναι εφικτή η άμεση λήψη 

αποφάσεων για τις οδούς που θα χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση του πληθυσμού 

από την πληγείσα περιοχή. Εξαιρετικά σημαντικό είναι η χαρτογράφηση όλων των 

νοσοκομείων και κέντρων Υγείας που βρίσκονται πλησίον του εκάστοτε ΟΤΑ. 

Η μορφολογία και οι χρήσεις γης είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

και σε αυτούς τους χάρτες. Η χαρτογράφηση και η ψηφιοποίηση των λεγόμενων “Life lines” 

(δίκτυο ηλεκτροδότησης και δίκτυο ύδρευσης) θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη 
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για την άμεση αποκατάσταση αυτών. Στο Μετακαταστροφικό Στάδιο είναι πολύ σημαντικό 

να υπάρχει ταχεία αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμικό γεγονός ή 

τα συνοδά σε αυτό φαινόμενα. 

ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Όρια Δήμου 
Περίγραμμα Χωρικής 
Αρμοδιότητας Δήμου 

Τρωτά Σημεία Δήμου 

Θέσεις όπου Εντοπίζονται Κτήρια με Στατικά 
Προβλήματα 

Θέσεις Όπου Έχουν Καταγραφεί Κατολισθήσεις 

Κτήρια 

Κτήρια Κεντρικής Διοίκησης 

Δημοτικά Κτήρια 

Κτήρια Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Χώροι Καταφυγής 

Θέση 

Χωρητικότητα 

Χώροι Καταυλισμού 

Θέση 

Χωρητικότητα 

Οδικό Δίκτυο 

Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο 

Μικρότεροι Οδοί εντός του Δήμου 

Πλησιέστερα Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας Καταγραφή των Θέσεων αυτών 

Χρήσεις Γης Corine 

Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 
(Life lines) 

Δίκτυο ύδρευσης 

Δίκτυο Αποχέτευσης 

Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 
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ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 

Λιμάνια Γεωγραφική Θέση 

Αεροδρόμια Γεωγραφική Θέση 

Πίνακας 13: Γεωχωρικά Δεδομένα Ψηφιακών Χαρτών Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Σεισμικού Γεγονότος 

4.3  Ψηφιακοί Χάρτες για την Ανάλυση των Επιπτώσεων   
 

Το τελικό στάδιο διαχείρισης μιας κρίσης που ως γενεσιουργό αίτιο έχει την εκδήλωση ενός 

σεισμικού φαινομένου αφορά την αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής.  

Κατά το στάδιο αυτό αρχικά πραγματοποιείται η ανάλυση των κοινωνικό-οικονομικών 

επιπτώσεων που προκλήθηκαν από το σεισμό. Σκοπός της ανάλυσης είναι η πλήρης και 

εμπεριστατωμένη αποτίμηση όλων των υλικών ζημιών και των κοινωνικών προβλημάτων 

που προέκυψαν. 

ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Κτήρια 

Κτήρια Κεντρικής Διοίκησης 

Δημοτικά Κτήρια 

Κτήρια Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πολεοδομικό Σχέδιο Πολεοδομικά Τετράγωνα 

Οδικό Δίκτυο 

Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο 

Μικρότεροι Οδοί εντός του Δήμου 

Χρήσεις Γης Corine 

Αξίες Γης Τιμές Ζώνης 

Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 
(Life lines) 

Δίκτυο ύδρευσης 

Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 
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ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Δίκτυο Αποχέτευσης 

Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

Διοικητικά Όρια Δήμου Χωρική Αρμοδιότητα 

Συνεπακόλουθα Φαινόμενα 

Θέσεις Κατολισθήσεων 

Θέσεις Καθιζήσεων 

Θέσεις Ρευστοποιήσεων 

Καταγραφή Ζημιών σε Κτήρια 

Θέσεις Κτηρίων που Έχουν Υποστεί Ζημιές 

Ταξινόμηση είδους Ζημιών 

Πίνακας 14: Γεωχωρικά Δεδομένα Ψηφιακών Χαρτών Κοινωνικο – Οικονομικών Επιπτώσεων Σεισμικού 

Γεγονότος 
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5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

5.1  Μέτρα κατά το Στάδιο Πρόληψης 
 

Κατά το παρόν στάδιο κάθε δήμος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την ενημέρωση, 

εκπαίδευση και κινητοποίηση όλου του έμψυχου και υλικοτεχνικού υλικού που διαθέτει.  

Η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα σχετικά με την προστασία τους κατά την εκδήλωση 

ενός σεισμικού γεγονότος πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Γραφείων Πολιτικής 

Προστασίας των Δήμων, τόσο με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όσο και με τη 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.  

Ο εκάστοτε Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ενημέρωση των δημοτών σύμφωνα 

πάντα με τις οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας και της γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας. 

Η ενημέρωση των πολιτών είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι 

ένας χώρος με έντονες γεωδυναμικές - φυσικογεωγραφικές διεργασίες οι οποίες έχουν σαν 

αποτέλεσμα την εκδήλωση σεισμικών κινήσεων, η ενημέρωση των πολιτών θα μπορούσε να 

αποβεί σωτήρια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ενός τέτοιου φυσικού φαινομένου. Η 

περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. 

Η διάθεση έντυπου υλικού με οδηγίες για τα μέτρα αυτοπροστασίας μπορεί να απευθύνεται 

τόσο σε ευαίσθητες ομάδες, σε σχολεία όσο και σε ξενοδοχειακές μονάδες που εντοπίζονται 

στις περιοχές που απαρτίζουν την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Στόχος είναι να 

ενημερωθούν για τα μέτρα αυτοπροστασίας όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.  

Η κατασκευή κάθε κτηρίου ακολουθεί τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, κατά τον οποίο 

η χώρα διαιρείται σε τρείς Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας. 
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Εικόνα 19 Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΓΓΠΠ) 

Στον ανωτέρω χάρτης παρατηρείται ότι στο σύνολο των Δήμων που απαρτίζουν την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής εντοπίζονται δύο διαφορετικές Ζώνες Σεισμικής 

Επικινδυνότητας. Ανεξάρτητα από αυτό σε κάθε Δήμο κατά το Στάδιο πρόληψης οφείλεται 

να διεξάγεται προσεισμικός έλεγχος των κτηρίων δημόσιας ή κοινωφελούς χρήσης σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης. 

Ο ρόλος των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ως εκ τούτου σε 

κάθε Δήμο θα πρέπει να συσταθεί, αν δεν υφίσταται ήδη, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.  

Αρχικά θα πρέπει να καταρτιστεί μια κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία όλων όσων 

εμπλέκονται στην εφαρμογή των δράσεων του εκάστοτε Δήμου, των αναπληρωτών αυτών. 

Η κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. Επώνυμο 

2. Όνομα 

3. Θέση 

4. Ειδικότητα 

5. Κινητό 

6. Τηλέφωνο Υπηρεσίας στην οποία εργάζεται 
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Οι Βάσεις Δεδομένων που δημιουργήθηκαν κατά την εκπόνηση του παρόντος 

Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος οφείλουν να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε κάθε δήμος να γνωρίζει με ακρίβεια όλα τα επιχειρησιακά μέσα που 

διαθέτει. Αντίγραφο της κατάστασής των εργαζομένων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 

ενός σεισμικού γεγονότος καθώς και των βάσεων με τα διαθέσιμα επιχειρησιακά μέσα 

μπορεί να παραχωρείται και στις διοικήσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας  και 

της Πυροσβεστικής με σκοπό την άμεση κινητοποίηση. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες κάθε δήμου οφείλουν να καταγράψουν κάθε υπαίθριο χώρο που σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα αποτελέσει χώρο συγκέντρωσης των πολιτών. Χώροι όπως 

αθλητικές εγκαταστάσεις που θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως χώροι καταυλισμού 

πληγέντων θα πρέπει να φέρουν σήμανση. 

Οι χώροι καταφυγής και οι χώροι καταυλισμοί των παραθαλάσσιων περιοχών των Δήμων 

που ανήκουν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, οφείλουν να τοποθετούνται 

υψομετρικά υψηλότερα ώστε να είναι προφυλαγμένοι και από την πιθανή εκδήλωση   

θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι). 

Επίσης κατά το στάδιο της πρόληψης προσδιορίζονται και οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν 

για την απόθεση μπάζων, που δύναται να προέλθουν από πιθανές καταρρεύσεις κτηρίων 

μετά από ένα καταστροφικό σεισμό. 

Οι δήμοι δύναται να διεξάγουν ασκήσεις πολιτική προστασίας. Οι εν λόγω ασκήσεις θα έχουν 

ως σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών. 

Σε ετήσια βάση κρίνεται απαραίτητη η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας με ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων. Στόχος του Συντονιστικού 

Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) είναι ο καλύτερος συντονισμός των φορέων που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διαχείριση κρίσεων που προήλθαν από την εκδήλωση ενός σεισμικού 

φαινομένου. Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε εμπλεκόμενου φορέα σύμφωνα 

πάντα με το θεσμικό πλαίσιο είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που οφείλει να συζητείται κατά τη 

συνεδρίαση του.  

Εξαιρετικής σημασίας ζήτημα για την άμεση απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

είναι το ζήτημα των επικοινωνιών. Θα πρέπει κατά το στάδιο της πρόληψης να έχουν 

εξασφαλιστεί και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας καθώς και ασύρματα δίκτυα. 

5.2  Μέτρα Άμεσης Απόκρισης Αμέσως Μετά την Εκδήλωση Σεισμού 
 

Ο χρόνος απόκρισης όλων των εμπλεκόμενων φορέων μετά την εκδήλωση ενός σεισμικού 

φαινομένου είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Η άμεση απόκριση έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να 

περιορίσει σημαντικά τις συνέπειες από ένα σεισμό και κυρίως να βοηθήσει στη διάσωση 

όσο το δυνατόν περισσότερων θυμάτων.  

Αμέσως μετά την εκδήλωση σεισμού ενημερώνονται οι τοπικές υπηρεσίες του 

Πυροσβεστικού Σώματος και το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Παράλληλα θα πρέπει να 

επιστρέψουν άμεσα στις θέσεις τους εκτός από τον Δήμαρχος της πληγείσας περιοχής και οι 

αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και όλοι όσοι απαρτίζουν το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Η 

εκτίμηση των ζημιών θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, γι’ αυτό και θα πρέπει αμέσως μετά την 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

39 

εκδήλωση ενός σεισμικού γεγονότος να ενεργοποιηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες και να 

ξεκινήσουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να προβούν όσο πιο άμεσα γίνεται σε μια 

πρώτη εκτίμηση, όσο το δυνατόν πιο ακριβής, για το μέγεθος της καταστροφής. 

Κρίσιμο ζήτημα είναι να έχει εξασφαλιστεί η επικοινωνία μεταξύ των επιχειρησιακών 

φορέων. Οι οδικοί άξονες θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθεροι από οποιοδήποτε εμπόδιο, 

ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Ακολούθως πρέπει να 

παρασχεθεί άμεσα βοήθεια στους πληγέντες. 

Η Δημοτική αρχή της πληγείσας περιοχής θα πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που έχει πληγεί το 

Δημαρχιακό Μέγαρο ή κάποιο έτερο κτήριο το οποίο στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες, θα 

πρέπει οι υπηρεσίες να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους που θα τους παρέχουν όλα τα 

απαραίτητα για την λειτουργία αυτού. 

Κατά το στάδιο της αντιμετώπισης των συνεπειών ενός καταστροφικού σεισμού είναι πιθανό 

να χρειαστεί βοήθεια από όμορους δήμους. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής σε όλη 

τη διάρκεια μπορεί να συλλέγει στοιχεία για όσα χρειάζεται η πληγείσα περιοχή. Έχοντας 

καταρτίσει τις Βάσεις Καταγραφής Δεδομένων Διαθέσιμων Μέσων Αντιμετώπισης Σεισμών 

και Εθελοντικών Συλλόγων και Οργανώσεων είναι σε θέση άμεσα να γνωρίζει ποια είναι τα 

μέσα αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να διατεθούν από τους δήμους που 

βρίσκονται πλησίον της περιοχής που επλήγη. 

Σε συνέχεια μέσω ανακοινώσεων που θα πρέπει να διοχετευθούν τόσο στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, στα τοπικά μέσα της περιοχής καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα 

γνωστοποιείται ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο θα μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται 

για οποιαδήποτε βοήθεια έχουν ανάγκη. 

Σε συνεργασία με τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων τουλάχιστον έως ότου αυτά 

ελέγχουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Περιοχές όπου έχουν καταγραφεί εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων ή υπάρχουν κτήρια 

που είναι πιθανό να καταρρεύσουν και σύμφωνα με τη σεισμική ακολουθία ενδεχομένως να 

χρειαστεί μια καλώς οργανωμένη, πιθανόν προληπτική, εκκένωση της εν λόγω περιοχής. 

Οι χώροι υποδοχής θα πρέπει να είναι άρτια εξοπλισμένοι ώστε να μπορούν να δεχθούν τους 

πληγέντες. 

Προτού μεταβούν στους χώρους υποδοχής και προσωρινής διαμονής οι πληγέντες οφείλουν 

οι χώροι να εκλεχθούν ως προς τη λειτουργία των βασικών δικτύων υποδομής και να έχουν 

προετοιμαστεί κατάλληλα. Το οδικό δίκτυο που οδηγεί στους χώρους καταυλισμού θα 

πρέπει να έχει καθαριστεί από τα όποια συντρίμμια και να έχει ελεγχθεί η ασφάλεια αυτού.  

Ένα σεισμικό γεγονός είναι πιθανόν να προκαλέσει ζημίες στα δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης αλλά και ηλεκτρισμού. Οι καταστροφές στα δίκτυα θα πρέπει να 

αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Ως την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης ο 

δήμος θα πρέπει να φροντίσει να διανείμει στο σύνολο των πληγέντων πόσιμο νερό. 

Η συγκρότηση αρμόδιων επιτροπών  για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες. 

Σκοπός των επιτροπών είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση κατάρτιση των καταλόγων των 

πληγέντων, ώστε να μπορέσουν να λάβουν την όποια οικονομική βοήθεια τους αναλογεί.  
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Κρίσιμο ζήτημα για τους Δήμους της Περιφερειακής Ένωσης όπου εντοπίζονται λιμενικές 

εγκαταστάσεις είναι η διαχείριση και η λειτουργία αυτών μετά την εκδήλωση ενός σεισμικού 

γεγονότος. Ο Δήμος οφείλει να διευκολύνει και να συνεργάζεται με τις λιμενικές αρχές 

προκειμένου να γίνει ένας ολοκληρωμένος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, καθώς και την 

διερεύνηση πιθανόν μορφολογικών αλλαγών στον πυθμένα του λιμένα. 

Η σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου άμεσα και σε ασφαλή χώρο κρίνεται 

αναγκαία για τον αρτιότερο συντονισμό και την αμεσότερη ενημέρωση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. Σκοπός του συντονιστικού είναι επίσης η ιεράρχηση των δράσεων 

για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από το σεισμό  καθώς και τη διαχείριση 

των συνεπειών. 

Οι δημοτικές υπηρεσίες οφείλουν να βοηθούν και να συνδράμουν αν τους ζητηθεί στο έργο 

αποκατάστασης βλαβών δικτύων παροχής κοινής ωφέλειας. 

5.3 Μετά – Καταστροφικό Στάδιο 
 

Πρώτο και κυριότερο ζήτημα αποτελεί η έρευνα και η διάσωση επιζώντων. Οι Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίες εκκινούν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αμέσως μόλις οι πληροφορίες για 

πιθανούς εγκλωβισμούς διαβιβαστούν σε αυτές. Προτεραιότητα όλων των φορέων είναι να 

λαμβάνουν πληροφορίες για καταρρεύσεις κτηρίων και πιθανούς εγκλωβισμένους και εν 

συνεχεία η ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Ένα σεισμικό γεγονός δύναται να αποτελέσει την αφορμή για την εκδήλωση συνοδών 

φυσικών καταστροφικών φαινομένων, αλλά και τεχνολογικών καταστροφών. Είναι πιθανό 

να εκδηλωθούν φαινόμενα κατολισθήσεων, ρευστοποιήσεων ακόμη και θαλάσσιων 

κυμάτων βαρύτητας, αν πρόκειται για παράκτιες περιοχές. 

Η εκδήλωση ενός σεισμού εντός του αστικού ιστού είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιές, 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε περιοχές όπου υπάρχουν δεξαμενές είναι πιθανό 

να υποστούν διάρρηξη και να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων υλικών. Οι εν λόγω καταστροφές 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται ειδικά σχέδια αντιμετώπισης.  

Ασφαλείς υπαίθριοι χώροι και ασφαλείς χώροι καταφυγής είναι όσοι ανταποκρίνονται στις 

οδηγίες που έχει θέσει ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Οι χώροι 

αυτοί είναι πολύ σημαντικοί διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι πολίτες εγκαταλείπουν τους 

στεγασμένους χώρους κυρίως στις περιοχές όπου ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός. Σε 

αυτούς τους χώρους οι πληγέντες καταφεύγουν τα πρώτα 24-ώρα. 

Αφού συλλέγουν αρκετά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πληγέντων, την κατάσταση των 

κτηρίων καθώς και τη μετασεισμική δραστηριότητα δύναται να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση 

του χρόνου παραμονής των πληγέντων στους προαναφερθέντες υπαίθριους χώρους. Κατά 

τις πρώτες ώρες παραμονής των πληγέντων σε υπαίθριους χώρους θα πρέπει να μεριμνήσει 

η διάθεση πόσιμου ύδατος και κατά περίπτωση και σε σχέση με τον χρόνο παραμονής η 

διάθεση φαγητού. 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μετά την πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων από 

την εκδήλωση ενός σεισμικού φαινομένου είναι στην ευχέρειά του η κήρυξη της περιοχής σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  
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Μετασεισμικός έλεγχος όλων των κτηριακών δομών της πληγείσας περιοχής διενεργείται 

έπειτα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης 

Σεισμοπλήκτων συγκροτεί επιτροπές πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων των 

κτηρίων μετά το σεισμό. Διενεργούν αυτοψίες και καταγραφές αναφορικά με τα κτήρια που 

έχουν υποστεί οποιαδήποτε καταστροφή από τα σεισμικά κύματα. Στόχος των αυτοψιών 

είναι η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις οικίες τους  και επιστροφή της ομαλής 

λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας.  

Στα σχολικά κτήρια οι έλεγχοι διεξάγονται από τους αρμόδιους μηχανικούς του πρώην 

Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, νυν Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. 

5.4  Μέτρα που Αφορούν τις Σχολικές Μονάδες 
 

Θα πρέπει να οριστούν αρμοδιότητες στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, εφόσον 

υπάρχει. Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού πρέπει να προσδιορίζονται τόσο για την 

προσεισμική, όσο και για την άμεση μετασεισμική περίοδο.  

Οι αρμοδιότητες που αφορούν τη μετασεισμική περίοδο πρέπει να καθορίζονται κυρίως 

ανάλογα με τον χώρο που βρίσκεται ο καθένας την ώρα του συμβάντος και όχι απαραίτητα 

να συσχετίζονται με συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτικά καθήκοντα την ώρα της έκτακτης ανάγκης έχουν ως 

προτεραιότητα την προστασία τη δική τους και των παιδιών την ώρα του σεισμικού 

συμβάντος και την στη συνέχεια ασφαλή εκκένωση του κτιρίου μετά το τέλος του σεισμού 

και τη συγκέντρωση των παιδιών στον χώρο καταφυγής με τη διαδικασία που ορίζεται στο 

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου (ΟΑΣΠ, 2015). Εν συνεχεία οι μαθητές θα 

παραλειφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συλλέγουν όσο τω δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού. 

 

5.5  Οργανόγραμμα Φορέων που Εμπλέκονται στη Διαχείριση ενός 

Σεισμικού Φαινομένου 
 

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  στην διαχείριση ενός σεισμικού 

φαινομένου εμπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς: 

1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
 

2. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 

3. Πυροσβεστικό Σώμα 
 

4. Ελληνική Αστυνομία 
 

5. Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 
 

6. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
 

7. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό των 

δράσεων όλων των φορέων εκ του θεσμικού πλαισίου με ευθύνες και υποχρεώσεις στην 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, με το συντονισμό της διοίκησης για την 

άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την εκδήλωση 

σεισμών, καθώς και για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να 

προκληθούν.  

 

Το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλλει τόσο κατά το στάδιο της πρόληψης, με όλα 

όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στο παρόν Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο. Αποτελεί σημαντικό 

πυλώνα για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και για την ανακούφιση των 

πληγέντων. 

 
Το πυροσβεστικό σώμα είναι κυρίως επιφορτισμένο με το έργο της έρευνας και διάσωσης 

εγκλωβισμένων. Αντιστοίχως η Ελληνική Αστυνομία βοηθά στο να διεξαχθεί ομαλά η 

κυκλοφορία δίνοντας προτεραιότητα στα πυροσβεστικά οχήματα και στα οχήματα του ΕΚΑΒ. 

Ακολούθως φροντίζει να μην υπάρξουν κλοπές στα υπό κατάρρευση κτήρια τις ημέρες 

αμέσως μετά το καταστροφικό γεγονός και έως ότου οι ιδιοκτήτες μπορέσουν να 

απομακρύνουν τα υπάρχοντά τους.  Σε περίπτωση που η πληγείσα περιοχή είναι 

παραθαλάσσια δύναται να ζητηθεί και η συνδρομή του Λιμενικού Σώματος σε θέματα της 

αρμοδιότητάς του. 

 

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση των 

νοσοκομείων, των επικοινωνιών και της διαχείρισης των πληροφοριών μεταξύ των 

υπηρεσιών υγείας καθώς και των υπόλοιπων κέντρων επιχειρήσεων. Συντονίζει τόσο τους 

δημόσιους φορείς υγείας όσο και τους ιδιωτικούς. 

 
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας είναι αρμόδιο για τη διάθεση των διαθέσιμων 
ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στην περιοχή που επλήγη. Ενεργοποιεί την Ομάδα 
Διαχείρισης Κρίσεων η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις κατά τόπους 
δυνάμεις του ΕΚΑΒ. 
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνει την μέσω μνημονίων 
συνεργασίας συμμετοχή των διαθέσιμων Δημοτικών Επιχειρήσεων και των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου καθώς συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό, 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και υπηρεσίες διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την 
ολοκλήρωση της επιχειρησιακής οργάνωσης των Δήμων στα πλαίσια της Πολιτικής 
Προστασίας. 
 

6.1  Προτάσεις Ενεργειών ανά Στάδιο 
 

❖ Προτάσεις Ενεργειών Κατά το Στάδιο της Πρόληψης 
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής έχει συστήσει Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Η 
επιτροπή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ορισμένα στοιχεία που είναι άκρως απαραίτητοι 
για την υλοποίηση της αντισεισμικής πολιτικής και θα περιλαμβάνουν (ΑΣΔΑ, 2010): 
 

• Τις χρήσεις γης με έμφαση στους ελεύθερους χώρους - χώρους πράσινου - πλατείες - 
γήπεδα - κατοικίες - δημόσια κτίρια - εμπορικά κέντρα - νοσοκομεία - βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές ζώνες - κτίρια με επικίνδυνα υλικά ή λειτουργίες κλπ. 

• Στοιχεία του πολεοδομικού ιστού και των κατασκευών, όπως: είδος κατασκευών - τρόπος 
και ποιότητα κατασκευής - αντισεισμικός συντελεστής - ύψος κτιρίων - πυκνότητα 
δόμησης - τρωτότητα κτιρίων κλπ. 

• Τεχνικογεωλογικές παραμέτρους και χαρακτηριστικά εδαφών θεμελίωσης. 

• Λεπτομερή καταγραφή του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ύψος στάθμης, διακίνηση 
υπόγειου νερού και σχέση με συνθήκες θεμελίωσης. 

• Καταγραφή και χαρακτηριστικά υπάρχοντος οδικού δικτύου με έμφαση σε στοιχεία, 
όπως: πλάτος δρόμου σε σχέση με ύψος κατασκευών - μονόδρομοι - διασταυρώσεις - 
συνθήκες κυκλοφορίας - δυνατότητα κίνησης οχημάτων άμεσης επέμβασης και παροχής 
βοήθειας - εναλλακτικές διαδρομές - άξονες διαφυγής πληθυσμού κλπ. 

• Χάρτες των Life lines (δικτύων υποδομής) όπως δίκτυο ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης, 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ. 

• Προσδιορισμός κατάλληλων χώρων για χρήση τους ως χώρους καταφυγής, καταυλισμού, 
παροχής βοήθειας, μετεγκατάστασης κρίσιμων υπηρεσιών κλπ., σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. 

• Συγκέντρωση όλων των Μικροζωνικών Μελετών καθώς και Μελετών σεισμικής 
επικινδυνότητας που αφορούν την περιοχή αρμοδιότητας του   

• Μηχανοργάνωση και δημιουργία βάσεων δεδομένων όλων των παραπάνω στοιχείων σε 
θεματικούς χάρτες. 
 
Περαιτέρω δράσεις για τον σχεδιασμό πρόληψης και θωράκισης απέναντι στο σεισμικό 
κίνδυνο πρέπει είναι οι εξής: 

• Συντήρηση παλαιών κτιρίων, έλεγχος στατικής ασφάλειας κάτω από αναμενόμενο 
σεισμικό κίνδυνο, επεμβάσεις - ενισχύσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, έλεγχος ασφάλειας 
για πιθανές καταπτώσεις στοιχείων των κτιρίων (μάρμαρα πρόσοψης, μαρκίζες, κλπ.) και 
έργα αποκατάστασης. 

• Διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου (στατικό έλεγχο, αντισεισμική ενίσχυση 
και έλεγχος για τήρηση όρων και κανονισμών ασφαλούς λειτουργίας) σε δημόσια κτίρια 
ή άλλες κατασκευές υψίστης ασφαλείας (π.χ. σταθμοί ΔΕΗ, κέντρα ΟΤΕ κλπ.), σχολεία, 
Νοσοκομεία, Πυροσβεστικούς σταθμούς, Αστυνομικά τμήματα, εμπορικά καταστήματα, 
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κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.) Ο έλεγχος πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διαπίστωση της δυνατότητας των κτιρίων για ασφαλή και γρήγορη 
εκκένωση, την ύπαρξη εξόδων κινδύνου, θυρών ασφαλείας με σωστή φορά ανοίγματος, 
επαρκές και ελεύθερο από εμπόδια κλιμακοστάσιο, πυρασφάλεια κλπ. 

• Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε τα Δημαρχεία να είναι σε θέση να 
λειτουργήσουν μετά από κάποιο σεισμό, με πρόβλεψη εναλλακτικής στέγασης, αφού 
στην ουσία αποτελεί το κέντρο οργάνωσης και διεύθυνσης των δράσεων μέσα από τον 
συντονισμό των υπηρεσιών και την συλλογή και μετάδοση των πληροφοριών. 

• Έλεγχο προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας λειτουργίας όλων εκείνων των μονάδων 
και δικτύων που σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας είναι επικίνδυνο να εκδηλωθεί 
μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά. 

• Κατάστρωση σχεδίων εκκένωσης των Δημοτικών κτιρίων και των σχολείων. Ασκήσεις 
εκκένωσης των κτιρίων και των σχολείων. 

• Ασκήσεις ετοιμότητας επί χάρτου και σε πραγματικές συνθήκες για να εντοπιστούν 
δυσλειτουργίες και ελλείψεις. 

 
Η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας συνιστάται να οργανώσει δράσεις για την ενημέρωση των 
πολιτών. Θα μπορούσε να δημιουργήσει φυλλάδιο με μέτρα αυτοπροστασίας για τους 
σεισμούς. 
 
 

❖ Προτεινόμενες ενέργειες κατά το στάδιο της ετοιμότητας 
Ο χρόνος εκδήλωσης ενός σεισμικού φαινομένου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Συνεπώς 
οι δράσεις που περιγράφονται ανωτέρω και αφορούν το στάδιο πρόληψης και κυρίως οι 
ασκήσεις ετοιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Εξίσου σημαντικό είναι να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Βάση 

Καταγραφής Δεδομένων Διαθέσιμων Μέσων Αντιμετώπισης καθώς και η Βάση Καταγραφής 

των Εθελοντικών Οργανώσεων και Συλλόγων. 

 
 

❖ Προτεινόμενες ενέργειες κατά το στάδιο της άμεσης επέμβασης 
Σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού θα χρειαστεί να συγκληθούν τα ΣΤΟ τα οποία θα 
ενεργοποιήσουν τις ομάδες επέμβασης βάσει του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τους 
σεισμούς. 

• Θα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και θα αξιολογούν συστηματικά τα δεδομένα 
κατά την μετασεισμική περίοδο καθώς θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις 
ομάδες επέμβασης για την εξέλιξη των δράσεων τους, θα καταγράφουν τις πιθανές 
ανάγκες που θα προκύπτουν και θα ενημερώνουν συστηματικά τη Περιφέρεια και τη ΓΓΠΠ 
για τις ανάγκες του σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό και θα εκτελούν τις εντολές 
που θα τους δίνονται. 

• Θα βρίσκονται σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική για δράσεις απεγκλωβισμού πολιτών, 
με την Αστυνομία για τήρηση της τάξης και εξασφάλιση διατήρησης ανοικτών των 
βασικών οδικών αρτηριών ανοικτών για την άμεση μετακίνηση των Ομάδων επέμβασης 
και λοιπών φορέων στις περιοχές που έχουν ανάγκη. 

• Επιπλέον, θα ενημερώνουν τους πολίτες για την εξέλιξη του φαινομένου και τις δράσεις 
των Δήμων και της ΠΕΔΑ. 

 
Η ομάδες επέμβασης εθελοντών θα παραβρίσκονται σε επιλεγμένους χώρους συγκέντρωσης 
των κατοίκων ανά συνοικία για την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του Δήμου και την 
καθησύχασή τους προς αποφυγή πανικόβλητων δράσεων των πολιτών, την παρότρυνσή τους 
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για την συγκέντρωσή τους στους χώρους αυτούς, και για την καταγραφή των πρώτων 
αναγκών, της παροχής πρώτων βοηθειών σε τραυματίες, και την καταγραφή των πολιτών 
που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους ώστε να τους οδηγήσουν στους 
χώρους καταυλισμού του Δήμου. 

Η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβει την διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς τους 
χώρους καταφυγής, την φύλαξη των χώρων καταυλισμού και των κτιρίων που υπέστησαν 
ζημιές, καθώς και την ρύθμιση της κυκλοφορίας διατηρώντας ανοιχτούς τους κύριους 
οδικούς άξονες που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να ακολουθήσουν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να 
συγκεντρωθούν στους προβλεπόμενους ανοικτούς χώρους καταφυγής. Τα σχολεία, 
νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί θα πρέπει και αυτοί να εκκενωθούν υπό την επίβλεψη των 
εκπαιδευτικών, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να οδηγηθούν σε επιλεγμένους χώρους 
καταφυγής όπου θα παραμείνουν μέχρι την συλλογή τους από τους γονείς τους. 
 

❖ Προτεινόμενες ενέργειες κατά το στάδιο της αποκατάστασης 
Κατά το στάδιο της αποκατάστασης η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής μπορεί να 
συμβάλει με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει στις εξής δράσεις: 
 

• Καταγραφή των αστέγων και δράσεις για την άμεση εξασφάλιση στέγης σε συνεργασία 
με την Γραμματεία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων. Μέχρι να τους εξασφαλιστεί στέγη οι 
πληγέντες θα παραμένουν στους καταυλισμούς του Δήμου. 

• Συνεχή καταγραφή των αναγκών των πολιτών και προσπάθεια κάλυψής τους σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια και την ΓΓΠΠ 

• Οργάνωση Ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στους χώρους καταυλισμού 

• Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης ενεργειών η οποία θα συντάσσεται κάθε φορά μετά το 
πέρας των δράσεων αντιμετώπισης και θα αποτελεί εργαλείο για την βελτίωση των 
δράσεων και μνημονίων ενεργειών. 

 

 6.2  Μνημόνια Συνεργασιών 
 

Τα μνημόνια συνεργασιών έχουν ως κύριο σκοπό τον συντονισμό των δράσεων της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς . Μνημόνια 
συνεργασίας μπορούν να συναφθούν μεταξύ της ΠΕΔΑ και των Δήμων,  των Δημοτικών 
επιχειρήσεων, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, και του  ΕΚΑΒ. Επίσης μπορεί να συντάξει 
μνημόνια συνεργασιών με Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα και Εθελοντικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας ώστε να 
εναρμονιστούν και να αξιοποιηθούν οι δράσεις που ο κάθε φορέας θα μπορούσε να 
προσφέρει τόσο σε δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό. 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής θα πρέπει να κοινοποιήσει τα μνημόνια ενεργειών 
του στους Δήμους, στις τοπικές Διευθύνσεις της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ για να 
τα συμπεριλάβουν στον δικό τους Σχεδιασμό. 
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7. ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής είναι αναγκαίο να αναλάβει πρωτοβουλίες σε 
συνεργασία με τους Δήμους που την απαρτίζουν με στόχο την σωστή ενημέρωση των 
πολιτών. Η ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει κυρίως να εστιαστεί σε δύο τομείς: 
 
Α. Ενημέρωση για το στάδιο πρόληψης 
 
Β. Ενημέρωση για το στάδιο αντιμετώπισης  

Απαραίτητη είναι η ενημέρωση των πολιτών για την οργάνωση και λειτουργία όλων των 
δομών και λειτουργιών ενημέρωσης και επικοινωνίας που είναι απαιτητές κατά το στάδιο 
διαχείρισης των συνεπειών έπειτα από την εκδήλωση σεισμού. 

Πλήρες είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη και μπορεί να 
αντιμετωπίσει όλες τις πηγές πληροφόρησης με σκοπό το σωστό συντονισμό των ΣΤΟ, των 
αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών και αρχών αλλά και των κατοίκων.  Στόχος είναι όλοι να 
συμμετέχουν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλα τα στάδια της 
επιχειρησιακής οργάνωσης.  

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής για την ενημέρωση των πολιτών κατά το στάδιο 
πρόληψης θα πρέπει να ορίσει επιτροπή έκδοσης ανακοινώσεων , η οποία θα τελεί υπό την 
άμεση εποπτεία της ΠΕΔΑ και των ΣΤΟ. 

Η ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερώς όλες τις απαραίτητες 

οδηγίες για τα μέτρα αυτοπροστασία που πρέπει να λάβει καθώς και τις ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβεί. Αναφερόμενοι στα μέτρα αυτοπροστασίας πρόκειται για τον τρόπο που 

πρέπει να αντιδράσει ο πολίτης κατά τη διάρκεια του σεισμού. 

Προληπτικά Μέτρα 
Φροντίστε την οικία σας και μοιραστείτε χρήσιμες πληροφορίες με τα μέλη της οικογένειάς 

σας : 

• Στερεώστε γερά βιβλιοθήκες και ράφια. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα σε ψηλά 

ράφια ή πάνω από τα κρεβάτια. 

•  Μην τοποθετείτε ψηλά έπιπλα κοντά στην έξοδο. 

• Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού μακριά από 

γυάλινες επιφάνειες, μακριά από εξωτερικούς τοίχους. 

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. 

• Προμηθευτείτε βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών και τοποθετείστε το σε σημείο που θα είναι 

γνωστό για όλα τα μέλη της οικογένειας. Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς 

κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου και για τα τηλέφωνα 

έκτακτης ανάγκης (112, 199, 166, 100 κλπ.). 
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Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού 
 
Εντός της οικία σας 

• Μείνετε ψύχραιμοι. 

• Απομακρυνθείτε από γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα κλπ). 

• Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και 

κρατήστε με τα χέρια σας τα πόδια σας. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο γονατίστε στο 

μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια 

το κεφάλι και τον αυχένα σας. 

• Μην βγαίνετε στο μπαλκόνι και μην βγείτε από το σπίτι. 

 

Σε χώρους ψυχαγωγίας (εμπορικό κέντρο, κλπ) 

• Μείνετε ψύχραιμοι και μη παρασυρθείτε από ανθρώπους που έχουν πανικοβληθεί και 

κινούνται άτακτα προς τις εξόδους. 

• Μη φύγετε από το χώρο έως το  τέλος της δόνησης. 

 

Σε ανοιχτό χώρο 

• Απομακρυνθείτε από χώρους κάτω από κτίρια. 

• Σε περίπτωση που έχετε τσάντα ή χαρτοφύλακα καλύψτε το κεφάλι σας με αυτό. 

 

Αν είστε στο αυτοκίνητο 

• Σταθμεύστε σε ανοιχτό χώρο.  

• Αποφύγετε σήραγγες, και γέφυρες. 

 

Μετά το σεισμό 
 

• Ελέγξτε για πιθανούς τραυματισμούς. Αν κάποιος είναι βαριά τραυματισμένος μη τον 

μετακινείτε. 

• Εκκενώστε το κτίριο χρησιμοποιώντας μόνο το κλιμακοστάσιο, όχι τον ανελκυστήρα  και 

καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο. 

• Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας. 

• Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας (κινητό και σταθερό) μόνο αν είναι μεγάλη ανάγκη, 

ώστε να μην προκληθεί υπερφόρτωση δικτύου. 

• Μην εισέρχεστε σε κτίρια που υπάρχουν βλάβες (κομμένα καλώδια, διαρροή αερίου κλπ). 

• Μην επαναπαύεστε και προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς. 

• Ακολουθείτε απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρχών. 

 

 

 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

48 

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς 
 
• Ενημερώστε εκπαιδευτικούς, μαθητές καθώς  και το σύλλογο γονέων για τις επιπτώσεις 

του σεισμού και τα μέτρα προστασίας. 

• Επισημάνετε και ελαχιστοποιήστε τα δυνητικώς επικίνδυνα στοιχεία στο σχολικό 

συγκρότημα, σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τις Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.(ΚΤΥΠ Α.Ε.)  

• Μεριμνήστε για τη σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και περιγράψτε τη σειρά 

εκκένωσης των αιθουσών διδασκαλίας. Σηματοδοτείστε κατάλληλα τις διαδρομές 

διαφυγής των μαθητών. 

• Καθορίστε και σημάνετε τους χώρους καταφυγής – συγκέντρωσης μαθητών και 

εκπαιδευτικών. Τέτοιους χώρους αποτελούν οι ελεύθεροι ανοιχτοί χώροι του προαυλίου, 

(μακριά από τις όψεις του κτιρίου, μαντρότοιχους, στύλους ΔΕΗ, κλπ). Επίσης πρέπει να 

σημανθούν και οι ανοιχτοί χώροι (πλατείες, γήπεδα, κλπ.), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

την ακίνδυνη προσπέλαση σε αυτούς. 

• Ορίστε ονομαστικά τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, αφού μεριμνήσουν για 

την ασφαλή εκκένωση της αίθουσας που βρίσκονται, θα αναλάβουν αμέσως μετά το 

σεισμό τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. πυρόσβεση 

β. έλεγχο και κλείσιμο γενικών διακοπτών του ηλεκτρικού και του νερού 

γ. έλεγχο για τυχόν τραυματισμένους ή ακινητοποιημένους μαθητές σε τουαλέτες, 

εργαστήρια, γυμναστήρια, κλπ και παροχή πρώτων βοηθειών 

δ. παρουσίες μαθητών και παράδοση στους κηδεμόνες τους 

ε. επικοινωνία με αρμόδιους φορείς 

• Θα πρέπει να πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
Στις ασκήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν  όλα τα πιθανά σενάρια για το χρόνο που θα 
μπορούσε να εκδηλωθεί μια σεισμική δόνηση, όπως κατά τη διάρκεια του μαθήματος και 
κατά την ώρα του διαλείμματος. 
 

 

 

Ξενοδοχειακές Μονάδες 
 

Όλες οι Ξενοδοχειακές Μονάδες θα πρέπει να συντάξουν σχέδια εκκένωσης των κτιρίων 
τους, σε περίπτωση σεισμού και να τα υποβάλλουν στους κατά τόπους Δήμους. 
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8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η Ελλάδα είναι ένας χώρος με έντονες γεωδυναμικές - φυσικογεωγραφικές διεργασίες οι 

οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση σεισμικών κινήσεων. Συνεπώς η προστασία από 

την εκδήλωση ενός σεισμικού γεγονότος είναι ιδιαίτερης σημασίας για όλη τ χώρα. 

Η πολιτική προστασία έχει ως στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας 

των πολιτών γενικότερα από τους φυσικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο του ιδίου στόχου 

περιλαμβάνεται και η μέριμνα για τα υλικά αγαθά, τα πολιτιστικά μνημεία και τις υποδομές, 

με κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.  

Οι συνολικές συνέπειες των καταστροφών αυτών δεν οφείλονται μόνο στις άμεσες 

επιπτώσεις, αλλά και στο γεγονός ότι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, υφίσταται 

αποδιοργάνωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της πληγείσας περιοχής. Όμως η 

σύγχρονη επιστημονική γνώση παρέχει τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης των συνεπειών 

των καταστροφών, εφόσον ακολουθηθεί μια ορθολογική πολιτική και εφαρμοσθούν τα 

προβλεπόμενα απ’ αυτή μέτρα προστασίας.  

Σκοπός του παρόντος, είναι η καλύτερη οργάνωση των Δήμων που ανήκουν στην 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν 

πιο άμεσα και συγκροτημένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού. Στόχος είναι η 

αρτιότερη οργάνωση της ΠΕΔΑ ώστε να αντιμετωπίσει ένα σεισμικό γεγονός με τις ελάχιστες 

δυνατές απώλειες σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Η δημιουργία βάσης δεδομένων για την πλήρη καταγραφή όλων των διαθέσιμων μέσων 

αντιμετώπισης ενός σεισμικού γεγονότος καθώς και η δημιουργία βάσης δεδομένων για την 

καταγραφή όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τοπικών ομάδων που δύναται 

να συμβάλουν άμεσα στην διαχείριση μίας έκτακτης ανάγκης βοηθούν στη σωστή διαχείριση 

ενός σεισμού. Ο χρόνος απόκρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα σεισμικό γεγονός 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων συνεπειών του 

σεισμικού γεγονότος. 

Οι βάσεις καταγραφής δεδομένων διαθέσιμων μέσων και εθελοντικών οργανώσεων 

επιβάλλεται να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε η ΠΕΔΑ να 

διαθέτει ανά πάσα στιγμή ένα ενημερωμένο εργαλείο που δύναται να δώσει μια πλήρη 

εικόνα για τα διαθέσιμα μέσα διαχείρισης που έχει στη διάθεσή του κάθε δήμος. 

Σημαντικός παράγοντας προς την κατεύθυνση της θωράκισης της χώρας απέναντι στους 

κινδύνους και τις καταστροφές είναι η σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των 

πολιτών. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με έντονη σεισμικότητα οι πολίτες 

της έως σήμερα δεν έχουν ενημερωθεί – καταρτιστεί καταλλήλως για τα σωστά μέτρα 

αυτοπροστασίας που πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ενός σεισμού. 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) φέρει την ευθύνη το σχεδιασμό, 

εκπόνηση, συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του 

πληθυσμού και στελεχών φορέων του δημοσίου σε θέματα αντισεισμικής προστασίας. 

Καθώς και η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για 

πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, συνεργάζεται με τον Ο.Α.Σ.Π. στην έκδοση 

έντυπου υλικού και οδηγιών προς τους πολίτες (ΓΓΠΠ, 2018). Ειδικότερα, στους χώρους 
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εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα και να δίνουν οδηγίες στους 

εργαζόμενους, ώστε να μπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου 

κινδύνου να διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως το χώρο εργασίας και 

να μεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο, σύμφωνα με το σχέδιο διαφυγής που οφείλουν να έχουν 

καταρτίσει.(ΠΔ17/1996, ΦΕΚ 11/Α΄/1996). 

Σχετικά με την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης οι διευθυντές κατά την έναρξη του σχολικού έτους υποχρεούνται να 

πραγματοποιούν άσκηση για την διαφυγή των μαθητών από το κτήριο. 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής στα πλαίσια εκπόνησης του παρόντος Εφαρμοσμένου 

Ερευνητικού Προγράμματος ήδη έχει προγραμματίσει την ενημέρωση των φορέων. Στα 

πλαίσια ενημέρωσης του κοινού η ΠΕΔΑ μπορεί, ακολουθώντας τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., να 

οργανώσει ενέργειες για την σωστή ενημέρωση των πολιτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Ευθύμης Λέκκας 

Καθηγητής Δυναμικής, 

Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 

και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 
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Α.1 Γεωχωρικά Δεδομένα για τη Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτών Διαχείρισης ανά 

Στάδιο Διαχείρισης 
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ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΧΑΡΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στάδιο Διαχείρισης Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Πρόληψη Μορφολογία 

Ψηφιακό Μοντέλο 
Ανάγλυφου 

Κλίσεις Πρανών 

Προσανατολισμός Πρανών 

Πρόληψη Γεωλογικά Στοιχεία 

Τύποι Εδαφών 

Γεωλογικοί Σχηματισμού 

Πρόληψη Σεισμικότητα 

Ρηξιγενείς Ζώνες 

Μήκος Ρηξιγενών Ζωνών 

Ιστορικοί Σεισμοί 

Ακριβείς Θέσεις 
Επικέντρων 

Πρόληψη Κατολισθήσεις 

Ακριβείς Θέσεις 
Επιφανειακών 
Μετακινήσεων 

Γεωλογικών Μαζών 

Πρόληψη Μέσα Επικοινωνίας 
Αφορά το Σύνολο των 
Μέσων Επικοινωνίας 

Πρόληψη & Αποκατάσταση Καθιζήσεις 
Ακριβείς Θέσεις 

Υποχώρησης του Εδάφους 

Πρόληψη & Αποκατάσταση Ρευστοποιήσεις 

Θέσεις στις οποίες 
εντοπίζονται χαλαροί 

γεωλογικοί σχηματισμοί, 
οι οποίοι έχουν χάσει τη 
συνεκτικότητά τους με 

αποτέλεσμα να 
συμπεριφέρονται ως 

ρευστά. 

Πρόληψη & Αποκατάσταση Κάλυψη Εδαφών Corine 

Πρόληψη, Αντιμετώπιση & 
Αποκατάσταση 

 
Πληθυσμιακά Στοιχεία 

Μόνιμός και Εποχιακός 
Πληθυσμός 

 
Πληθυσμιακή Πυκνότητα 

 

Δημογραφική Σύνθεση 
Πληθυσμού 
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ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΧΑΡΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στάδιο Διαχείρισης Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Πρόληψη, Αντιμετώπιση & 
Αποκατάσταση 

Πολεοδομικά Στοιχεία 

Όρια ΟΤΑ 

Ελεύθεροι Χώροι 

Χώροι Άθλησης 

Πρόληψης Κέντρα Υγείας, 
Νοσοκομεία 

Πρόληψη, Αντιμετώπιση & 
Αποκατάσταση 

 
Κτήρια 

Κτήρια Κεντρικής 
Διοίκησης 

Δημοτικά Κτήρια 

Κτήρια Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και 

Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Πρόληψη, Αντιμετώπιση & 
Αποκατάσταση 

 
 

Οδικό Δίκτυο Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο 

Πρόληψη, Αντιμετώπιση & 
Αποκατάσταση 

 

Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 
(Life lines) 

Δίκτυο ύδρευσης 

Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 

Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

Δίκτυο Αποχέτευσης 

Αντιμετώπιση Χώροι Καταφυγής 

Μικρότεροι Οδοί εντός του 
Δήμου 

Χωρητικότητα 

Αντιμετώπιση Χώροι Καταυλισμού 
Θέση 

Χωρητικότητα 

Αντιμετώπιση Τρωτά Σημεία Δήμου 

Θέσεις όπου Εντοπίζονται 
Κτήρια με Στατικά 

Προβλήματα 

Θέσεις Όπου Έχουν 
Καταγραφεί 

Κατολισθήσεις 
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ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΧΑΡΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στάδιο Διαχείρισης Δεδομένα Περιγραφή Δεδομένων 

Αντιμετώπιση Αξίες Γης Τιμές Ζώνης 

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Αεροδρόμια Γεωγραφική Θέση 

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Λιμάνια Γεωγραφική Θέση 
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Β.1 Βάσεις Καταγραφής Δεδομένων όλων των Διαθέσιμων Μέσων Αντιμετώπισης 

Σεισμού  

(με βάση τα στοιχεία που απέστειλαν οι Δήμοι)  

 

Β.2 Βάση Καταγραφής Δεδομένων για όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις, 

Συλλόγους, κλπ, που Δύναται να Συμβάλουν Άμεσα στην Διαχείριση μιας 

Έκτακτης Ανάγκης  

(με βάση τα στοιχεία που απέστειλαν οι Δήμοι)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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