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Δειώλω σπεύζσλα όηη ηο παρόλ θείκελο αποηειεί προϊόλ προζωπηθής κειέηες θαη εργαζίας 

θαη πως όιες οη πεγές ποσ τρεζηκοποηήζεθαλ γηα ηε ζσγγραθή ηες, δειώλοληαη ζαθώς είηε 

ζηης παραποκπές, είηε ζηε βηβιηογραθία. Γλωρίδω πως ε ιογοθιοπή αποηειεί ζοβαρόηαηο 

παράπηωκα θαη είκαη ελήκερε γηα ηελ επέιεσζε ηωλ λοκίκωλ ζσλεπεηώλ. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  

Η εογαζία αρηή παοξρζιάζηηκε ζηξ 4ξ Παμελλήμιξ 

Σρμέδοιξ Πξλεξδξμίαπ & Χωοξηανίαπ  

(Βόλξπ, 24-27/09/15) 

...και είμαι αθιεοωμέμη ζηξρπ γξμείπ μξρ Θαμάζη και 

Κάηια και ζηη γιαγιά μξρ Μαοία.... 



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 5 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πξφινγνο 

 

 

Πξόινγνο 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο δηαηξηβήο κε ηίηιν «ρέδην εθθέλσζεο 

ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ», δελ ζα 

ήηαλ εθηθηή εάλ δελ ππήξρε ε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ πνπ ζέισ λα 

επραξηζηήζσ: 

Tνπο Καζεγεηέο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ δέρηεθαλ λα απνηειέζνπλ 

ηελ θξηηηθή επηηξνπή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο,  γεγνλφο ην νπνίν κε ηηκά. 

Δηδηθφηεξα, ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο, Γξ, Ηζαάθ Παξραξίδε, γηα ηελ αξσγή ηνπ θαη ηηο 

πνιχηηκεο γλψζεηο, πνπ κε πιεζψξα κνπ παξείρε. Ζ ζπλεξγαζία καδί ηνπ, απέδσζε 

σθέιηκα πξάγκαηα ζε κέλα. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ ζθέςε 

θαη ν ιφγνο ηνπ κε θαζνδήγεζαλ ζε φιν ην θάζκα ηεο κειέηεο αιιά θαη πξνγελέζηεξα. 

Δπίζεο, ηελ Καζεγήηξηα ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο θα Μηξάληα Γαλδνπιάθε, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο σο βνεζφο Δπηβιέπνληα Καζεγεηή.  

Δπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή ηεο  Γπλακηθήο Σεθηνληθήο 

Δθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο, ζηνλ Σνκέα Γπλακηθήο Σεθηνληθήο Δθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο 

ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Δπζύκην Λέθθα   γηα ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ κνπ έδσζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Kaveh Shahabi (Teaching Assistant in 

University of Southern California), γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε, φζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο CASPER
1
 ,  γηα ηε δεκηνπξγία 

αζθαιψλ θαη γξήγνξσλ δηαδξνκψλ εθθέλσζεο. 

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αιέθν Μηραιά Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη πξψελ ππεχζπλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ, θαζψο θαη ηνλ Ππξαγφ θ. Νηθόιαν Κνινβό ηεο 

                                                 
1
 K. Shahabi and J. P. Wilson, “CASPER: Intelligent capacity-aware evacuation routing,” Computers, 

Environment and Urban Systems, vol. 46, pp. 12–24, Apr. 2014 
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Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κέξθπξαο γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζε εηδηθά ζέκαηα ηεο Παιηάο 

Πφιεο ηεο Κέξθπξαο θαη γηα ηoλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζαλ ζε νηηδήπνηε 

ρξεηάζηεθα γηα ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. 

πλερίδνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηνπ λεζηνχ ηεο 

Κέξθπξαο, φπσο ηελ Πεξηθέξεηα Ηφλησλ Νήζσλ, ην Γήκν Κέξθπξαο θαζψο θαη ηηο ηνπηθέο 

Τπεξεζίεο Παξνρήο Βνήζεηαο, πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο δηφηη κνπ παξείραλ δεδνκέλα πνιχηηκα γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηαηξία GEODATA S.A. πνπ κνπ παξείρε 

ςεθηαθφ πιηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Θέισ λα επραξηζηήζσ αθφκε, ηνλ ζπλάδειθφ κνπ Κσλζηαληίλν Λπρλαξόπνπιν 

γηα ηελ πξνζπκνπνίεζε ηνπ λα κε ζπκβνπιέςεη ζε ζέκαηα επηκέιεηαο ηνπ θεηκέλνπ θαζψο 

θαη ηε ζπλάδειθφ κνπ Υξπζάλζε Γαηίδνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο φιν 

απηφ ην δηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ε νπνία κε ζηεξίδεη 

απφ ηελ εκέξα ηεο χπαξμήο κνπ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ 

πινπνίεζε φισλ κνπ ησλ ζηφρσλ. 

Πεξίιεςε  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε δηαθφξσλ ζελαξίσλ 

εθθέλσζεο ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο, (απνηειεί Ηζηνξηθφ Κέληξν κε ππθλή δφκεζε 

θαη ςειά θηίξηα ) ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ.  

ηελ εξγαζία θαηαγξάθνληαη πιήξσο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε γξήγνξε 

θαη αζθαιή εθθέλσζε ηνπ πιεζπζκνχ.  

Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαηφπηλ ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS (ArcMap 

θηι) θαζψο θαη ησλ επεθηάζεσλ Νetwork Analyst θαη Casper.  
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ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ζπγθεληξψλνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαζψο θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ πηζαλή επαλάιεςε ηεο έξεπλαο 

ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ ηα εκπφδηα θαη νη παξαιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

Δηζαγσγή 

Γελ ππάξρεη ιαφο ρσξίο πνιηηηζκφ, ρσξίο πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα, παξάδνζε θαη 

θιεξνλνκηά. Δίηε πξφθεηηαη γηα αγαζά-ηνπία, θηίξηα, κλεκεία, αληηθείκελα, είηε πξφθεηηαη 

γηα έζηκα, γιψζζα, κνπζηθή, ζξεζθεία, φια καδί απνηεινχλ εθθξάζεηο πνιηηηζηηθήο 

κλήκεο. Ο πνιηηηζηηθφο απηφο πινχηνο απνηειεί ηελ θιεξνλνκηά θάζε ιανχ, θάζε έζλνπο 

πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά, έλα ζχλνιν πνπ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα 

ζπλδέζνπλ ην παξφλ κε ην παξειζφλ ηνπο σο κηα δσηηθήο ζεκαζίαο ιεηηνπξγία (Λέλνο, 

2003). 

Γεδνκέλνπ φηη ε Παιηά Πφιε ηεο Κέξθπξαο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν δείγκα ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, κε ελζσκαηψζεηο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημή ηεο κέζσ ηεο έληαμήο ηεο ζηνλ 

Καηάινγν Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο πξνζζέηεη έλα ζεκαληηθφ θαη δηαθνξεηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ (έληαμε 2007). Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο σο 

εμαηξεηηθήο αμίαο κλεκείν δηεπξχλεη ην εχξνο θαη ην θχξνο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Γεκηνπξγεί δε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζπλζήθεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε δηαθφξσλ ζελαξίσλ 

εθθέλσζεο ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο, (απνηειεί Ηζηνξηθφ Κέληξν κε ππθλή δφκεζε 

θαη ςειά θηίξηα) ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηπηψζεη 

ζεηζκψλ ζηα νπνία ζα θαηαγξάθνληαη πιήξσο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε γξήγνξε 

θαη αζθαιή εθθέλσζε ηνπ πιεζπζκνχ.  

Με ιίγα ιφγηα, ζηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κνληέινπ 

πξνζνκνίσζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππνζεηηθά πξνβιέπεηαη ή ζα έρεη πξνθιεζεί έλαο ζεηζκφο κε επίδξαζε ζηνλ ρψξν ηνπ 

Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ θαη  κε ζηφρν ηελ πιήξε θαηαγξαθή ζε ράξηεο ησλ πεξηνρψλ 

θαηαθπγήο, ηνπ πην αζθαινχο ηξφπνπ πξνζέιεπζεο θαη ηνπ πηζαλνχ ρξφλνπ πξνζέιεπζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ  ζηα αζθαιή ζεκεία. 
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Σα ζελάξηα ζηεξίδνληαη ζηε δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

Κέξθπξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Πφιεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη 5 ζελάξηα κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 2 

δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ( ρεηκεξηλή θαη ζεξηλή) θαζψο ε ζπζζψξεπζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη 

πην έληνλε ηε ζεξηλή πεξίνδν άξα θαη ν πιεζπζκφο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαθχγεη ζε 

εθθέλσζε είλαη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξνο θαη δηαθνξεηηθά θαηαλεκεκέλνο. 

Αθνινπζήζνπλ ηα δηαγξάκκαηα παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαθέξνληαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα καδί κε ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ δηάθνξσλ πεξηπηψζεσλ, ελψ 

παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο πηζαλέο εθαξκνγέο. 

Σειηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο ην νπνίν ζα πξνζθέξεη κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο 

εθθέλσζεο ηεο πεξηνρήο ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο θαη ζα επηηξέπεη ζηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ, λα θάλνπλ πην νξγαλσκέλα ηε 

δνπιεηά ηνπο. 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά 

Δθθέλσζε, Κέξθπξα, Παιηά Πφιε, εηζκφο, Γηαρείξηζε, Έθηαθηε Αλάγθε 
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1 Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ 

1.1 Γεληθά γηα ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ζηξάθεθε ζηε καδηθή παξαγσγή θαη ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ νη ηζνξξνπίεο κε ηε θχζε θαη ηνλ πιαλήηε έρνπλ 

αιιάμεη κε απνηέιεζκα ηηο νινέλα θαη εληνλφηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Οη θπξηφηεξεο 

αηηίεο απηήο ηεο επηδείλσζεο είλαη (Μπαινχηζνο, 2005): 

 Οη έληνλεο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ππνβάζκηζε 

απηνχ. 

 Ζ ηεξάζηηα αζηηθνπνίεζε πνπ ζπκβαίλεη ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο πξνθαιεί 

πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη εηδηθά ζε πεξηνρέο επηξξεπείο ζηνπο 

θηλδχλνπο φπσο θνίηεο πνηακψλ, παξαιηαθέο δψλεο θαη εθαηζηεηνγελείο 

πεξηνρέο. 

 Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έθξεμε ζηε επέθηαζε ηεο 

δφκεζεο αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Ζ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 

 Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ είλαη απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ. 

Οη επηπηψζεηο απηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ είλαη εκθαλείο. χκθσλα κε ην Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ICDO) ην δηάζηεκα 1992-2012 πεξίπνπ 4,5 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη επεξεάζηεθαλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ελψ ην χςνο ησλ δεκηψλ 

θαηαγξάθεηαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα.  
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Διάγραμμα 1 | Αρικμόσ ανκρώπων ( ςε χιλιάδεσ ) που επλιγθςαν από φυςικζσ καταςτροφζσ κατά τθ δεκαετία 
1992-2012 (Ρθγι: ICDO, 2015) 

 

Διάγραμμα 2 | Κόςτοσ υλικών ηθμιών από φυςικζσ καταςτροφζσ για τθ δεκαετία 1992-2012 (Ρθγι: ICDO, 2015) 
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Διάγραμμα 3 | Ανκρώπινεσ απώλειεσ ( ςε χιλιάδεσ ) από φυςικζσ καταςτροφζσ κατά τθ δεκαετία 1992-2012 (Ρθγι: 
ICDO, 2015) 

 

Μφλν ην 2014 έραζαλ ηε δσή ηνπο πάλσ απφ 7.600 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ην 66% 

απφ πιεκκχξεο θαη καδηθέο κεηαθηλήζεηο θαη νη δεκηέο μεπέξαζαλ ηα 110 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζχκθσλα κε ηνλ ICDO.  

Σα κεγαιχηεξα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΦΤΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1980 Σπθψλαο Άιελ Σέμαο 

Άλεκνη 305 ρικ/ψξα 

269 απψιεηεο 

1,24 δηο. $ 

2004 Σζνπλάκη Ηλδνλεζία 

Κχκαηα 10 κέηξσλ 

230.000 απψιεηεο 

Οηθνζπζηήκαηα 

θαηαζηξάθεθαλ 

2005 Σπθψλαο Καηξίλα Κεληξηθή Ακεξηθή 

Άλεκνη 280 

ρικ./ψξα 

1322 απψιεηεο 

108 δηο. $ 

2010 εηζκφο Ατηή 
7 R 

223.000απψιεηεο 

2014 Πιεκκχξα Ηλδία 
Γηάξθεηα 13 εκεξψλ 

665 απψιεηεο 

2014 εηζκφο Κίλα 
6,3 R 

617 απψιεηεο 

2014 
Αθξαίεο Καηξηθέο 

πλζήθεο 
Ζ.Π.Α. 12,6 δηο $ δεκηέο 

2015 εηζκφο Νεπάι 
7,8R 

>2500 απψιεηεο 

 

Ρίνακασ 1 | Μεγαλφτερεσ φυςικζσ καταςτροφζσ ςε παγκόςμιο επίπεδο (Ρθγι: MunichRe, 2015) 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΦΤΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1988 εηζκφο Αξκελία 
14 εθαη.$  

25.000 απψιεηεο 

1999 Θχειια Lothar 
Απζηξία, Βέιγην, 

Γαιιία 

11,5 εθαη. $ 

110 απψιεηεο 

2002 Πιεκκχξα 
Γεξκαλία, Απζηξία, 

Οπγγαξία 

16,5 εθαη. $ 

39 απψιεηεο 

2003 Καχζσλαο 
Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηζπαλία 

13,8 εθαη. $ 

70.000 απψιεηεο 

2007 Θχειια Kyrill 
Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Γεξκαλία, Γαιιία 

10 εθαη. $ 

49 απψιεηεο 

2010 Καχζσλαο Ρσζία 
400 εθαη. $ 

56.000 απψιεηεο 

2011 εηζκφο Νέα Εειαλδία 
24 εθαη. $ 

185 απψιεηεο 
 

Ρίνακασ 2 | Μεγαλφτερεσ φυςικζσ καταςτροφζσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ρθγι: MunichRe, 2015) 

 

Ο ειιαδηθφο ρψξνο, γλψξηζε επίζεο ζεηξά ζεκαληηθψλ θπζηθψλ απεηιψλ θαη θηλδχλσλ κε 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, φπσο: 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΦΤΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1978 εηζκφο Θεζζαινλίθε 

6,5R 

45 απψιεηεο 

9.500 θηήξηα κε 

ζνβαξέο δεκηέο 

1997 Ππξθαγηά 
έηρ νπ 

Θεζζαινλίθε 

55% ζπλνιηθήο 

έθηαζεο θάεθε 

1999 εηζκφο Πάξλεζα 

5,9R 

143 απψιεηεο 

300 θηήξηα 

θαηαξξένπλ 

2007 Ππξθαγηά Ζιεία 

269.000 εθηάξηα γεο 

θαη 1.500 ζπίηηα 

θάεθαλ 

5 δηο € δεκηέο 

2014 εηζκφο Κεθαινληά 

5,9 θαη 5,2R 

50% ησλ ζπηηηψλ κε 

θαηνηθήζηκα 

3,7 εθαη. € 

Δπξσπατθή βνήζεηα 

2015 Πιεκκχξα Έβξνο-έξξεο 

40.000 ζηξέκκαηα 

θαιιηεξγήζηκεο γεο 

θαιχθζεθαλ 

 

Ρίνακασ 3 | Μεγαλφτερεσ φυςικζσ καταςτροφζσ ςε Ελλθνικό επίπεδο (Ρθγι: Κδια επεξεργαςία) 

 

Γηα λα κπνξέζεη, ινηπφλ, λα αλαπηχμεη ε πνιηηεία ζρέδηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

θαη θαηαπνιέκεζεο θξίζεσλ πξέπεη πξψηα λα έρεη θαηαλνήζεη εηο βάζνο ηηο έλλνηεο πνπ 
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πεξηιακβάλνληαη ζηα ζέκαηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ζηα ζέκαηα ηεο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Αξρηθά, ζε πνιχ πξνγελέζηεξα ζηάδηα, ηα θπζηθά θαηλφκελα ζεσξνχληαλ σο 

απξνζδφθεηα, κεγάια θαη ακεηάθιεηα γεγνλφηα, φπνπ νη άλζξσπνη θαη νη θνηλσλίεο ηνπο 

ηα αληηκεηψπηδαλ κε δένο. Ο ηξφπνο αιιά θαη ε έληαζε ηεο επίδξαζεο ησλ εθδειψζεσλ 

ηεο θχζεο απνδίδνληαλ ζπλήζσο ζε θάηη «ζείν» κε ζπλέπεηα λα ραξαθηεξίδνληαη νη 

θαηαζηξνθέο σο ζενκελίεο θαη φηη ηφζν νη γελεζηνπξγέο αηηίεο, φζν θαη νη ζπλέπεηέο 

απηψλ ησλ θπζηθψλ γεγνλφησλ δελ είραλ θακηά ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε αηηηφηεηα. 

Έηζη, ε έξεπλα ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ είρε παξαβιέςεη ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ 

ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη απηφ επεηδή ηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα είραλ ζεσξεί 

σο «πξάμεηο ηνπ ζενχ», νη νπνίεο έπιεηηαλ ηπραία θαη αδηαθξίησο ηηο θνηλσλίεο (Fothergill 

θαη Peek, 2004). 

Ο ίδηνο φκσο ν νξηζκφο ελφο θπζηθνχ γεγνλφηνο σο «θαηαζηξνθή» είλαη κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, δεδνκέλνπ φηη πξνυπνζέηεη έλα ζεκαληηθφ βαζκφ δηαηαξαρήο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, ηνλ νπνίν άιια θπζηθά θαηλφκελα δελ πξνθαινχλ. Ο Quarantelli ζε κία 

απφ ηηο πξψηεο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηξνθέο, ππνζηήξημε φηη «νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο» ζε αληίζεζε κε ηα ακηγψο «θπζηθά γεγνλφηα», νξίδνληαη ηφζν απφ 

ηηο «θνηλσληθέο επηπηψζεηο» ηνπο φζν θαη απφ ηε ζπλαθφινπζε «θνηλσληθή αληίδξαζε» 

απηψλ ησλ επηπηψζεσλ. Δίηε δηαζρίδεη ην θαηψθιη ηεο θαηαζηξνθήο είηε φρη, έλα γεγνλφο 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο θπζηθήο ηξσηφηεηαο 

κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο λα αληηδξάζεη θαη 

αληαπνθξηζεί ζε απηφ. 

Ο ζχγρξνλνο θφζκνο, πιήηηεηαη έληνλα απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε απνηέιεζκα 

λα δνθηκάδνληαη ηφζν νη άλζξσπνη, φζν θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπο, θαζψο θαη ην επξχηεξν 

δνκεκέλν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, θαη ε αληίιεςε γηα ηηο αηηίεο ή/θαη ηηο αθνξκέο γηα 

ηελ πξφθιεζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ έρεη κεηαβιεζεί. 

Οη πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ θαηαζηξνθψλ πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ φξν «θίλδπλνο 

θαηαζηξνθήο» (disaster risk). Οη επηπηψζεηο ησλ θαηαζηξνθψλ θαζνξίδνληαη φρη κφλν απφ 

ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ, αιιά επίζεο θαη απφ ηελ ηξσηφηεηα ηεο θνηλσλίαο ε νπνία θαηέρεη 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν.  
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Ο θίλδπλνο, ε επηθηλδπλφηεηα θαη ε ηξσηφηεηα πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ γηα ην ιφγν απηφ θαη ε παξνπζίαζε ηνπο είλαη ζεκαληηθή. 

 Ο θίλδπλνο (risk) είλαη ην πξντφλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο επηθηλδπλφηεηαο (hazard) θαη 

ηεο ηξσηφηεηαο (vulnerability). 

Risk = (Hazard) x (Vulnerability) 

Δίλαη δεδνκέλν φηη θαλέλα άηνκν δελ είλαη δπλαηφλ λα δεη ζε απφιπηα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ ψζηε λα κελ δηαηξέρεη ηνλ παξακηθξφ δπλεηηθφ θίλδπλν, είηε απηφο 

αλαθέξεηαη ζηελ αλζξψπηλε δσή, είηε ζην πεξηβάιινλ είηε ζηα ίδηα ηα νηθνλνκηθά αγαζά. 

Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ δελ πθίζηαηαη. 

Ζ επηθηλδπλφηεηα σο θπζηθφ θαηλφκελν, πξνθαιείηαη απφ επηθίλδπλα θαηλφκελα πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο. Ζ δε ηξσηφηεηα, είλαη ν 

βαζκφο επαηζζεζίαο ζε έλα θίλδπλν, δειαδή, ε πηζαλφηεηα κε ην αλ θαη πφζν ζπρλά 

κπνξεί λα ζπκβεί έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ή κε αηηία. 

 Θα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί πσο ε «επηθηλδπλφηεηα» (hazard) πθίζηαηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία αλζξψπσλ ελψ ν θίλδπλνο ιακβάλεη ρψξα κφλνλ φηαλ ν 

άλζξσπνο εθηίζεηαη – ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο έθζεζεο – ζε απηήλ ηελ γεληθή πεγή 

θηλδχλνπ. 

Με δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, ε  επηθηλδπλφηεηα, εθιακβάλεηαη σο κηα θπζηθή ή 

ηερλεηά πξνθαινχκελε δηαδηθαζία πνπ εθθέξεηαη απφ ην δπλακηθφ ηεο απψιεηαο, 

απνηειψληαο κηα γεληθή κνξθή «απεηιήο» (danger), ελψ ν «θίλδπλνο» (risk) ζπληζηά ηελ 

πξαγκαηηθή «έθζεζε» (exposure) νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ έρεη αμία γηα ηνλ άλζξσπν 

απέλαληη ζε θάπνην επηθίλδπλν θαηλφκελν ή γεγνλφο, ζεσξνχκελνο σο έλαο ζπλδπαζκφο 

πηζαλφηεηαο θαη απψιεηαο (Smith, 1996). 

Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε θάπνηαο κνξθήο 

επηθηλδπλφηεηα» (hazard). 

Γηα κηα θαηαζηξνθή, φζν θαη αλ απηή πξνθαιείηαη απφ θπζηθά αίηηα, ε εμέιημε θαη 

νη επηπηψζεηο ηεο εκπιέθνπλ ηνλ αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ παξάγνληα. Ο θίλδπλνο, κέζα 

απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ επαπμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη, αιιειεπηδξψληαο κε ηελ 

ηξσηφηεηα ησλ θνηλσληψλ, εγείξεη ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία θαη επνκέλσο ηε 
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δηαθηλδχλεπζε, νδεγψληαο ζε θαηαζηξνθέο. Μηα θαηαζηξνθή γεληθά πξνθχπηεη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν, κηαο ηξσηήο θνηλσλίαο αλζξψπσλ θαη ηεο 

θπζηθήο έθζεζήο ηεο ζε κηα επηθίλδπλε δηαδηθαζία. Γίλνληαο έηζη έκθαζε ζηηο αλζξψπηλεο 

θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλφκελσλ. 

1.2 εκαληηθνί νξηζκνί 

 Καηαζηξνθέο: Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε έλλνηα είλαη πνιχπιεπξε θαη 

αξθεηά πην πνιχπινθε απφ φηη θαίλεηαη. ηηο κέξεο καο ζπρλά θαηαζηξνθή 

θαη θξίζε ζεσξνχληαη φηη είλαη παλνκνηφηππεο έλλνηεο θάηη πνπ είλαη ιάζνο. 

χκθσλα κε ηε ηξαηεγηθή Μείσζε ησλ Καηαζηξνθψλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (UN/ISDR, 2009) σο θαηαζηξνθή νξίδνπκε κηα ζεκαληηθή 

δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλφηεηαο ή θνηλσλίαο πνπ ζπλδέεηαη κε 

εθηεηακέλεο απψιεηεο θαη επηπηψζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο λα αληαπεμέιζεη κε ίδηνπο πφξνπο. Χζηφζν, κηα θαηαζηξνθή 

απνηειεί απφξξνηα ζπλδπαζκνχ αξθεηψλ παξαγφλησλ φπσο ε 

επηθηλδπλφηεηα, ε ηξσηφηεηα, ε ηθαλφηεηα ή κε γηα αλάθακςε θαζψο θαη ε 

έθζεζε ζε έλα επηθίλδπλν θαηλφκελν (Γαλδνπιάθε, 2011).  

 Φπζηθέο Καηαζηξνθέο: Γξνπλ σο απνηέιεζκα αθξαίσλ ή κε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Σν κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

απφ ηελ ηξσηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (κηαο θνηλσλίαο ή κηαο θνηλφηεηαο) θαη 

απφ ηελ πιηθή θαη κε αμία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθηίζεηαη (Μαθξφπνπινο, 

2006). Σα είδε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ είλαη: πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, 

θαηνιηζζήζεηο, εθαίζηεηα, ζεηζκνί, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη νη 

θιηκαηηθέο κεηαβνιέο. 

 Κιηκαηηθή Αιιαγή: Έλαο ηεξάζηηνο παξάγνληαο εθδήισζεο θαηαζηξνθψλ είλαη 

θπζηθή νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζηηο κέξεο καο είλαη πιένλ αηζζεηέο. Οη 

αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά θαηαζηξνθψλ κε δχν κεραληζκνχο 

(Γαλδνπιάθε, 2011). Ο πξψηνο αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαηαζηξνθήο ιφγσ θιίκαηνο ή θαηξνχ( πιεκκχξα) θαη ν δεχηεξνο 

ζρεηίδεηαη κε ην πφζν επάισηε είλαη κηα θνηλσλία ζε θπζηθνχο θηλδχλνπο 

ιφγσ εμάληιεζεο πφξσλ.  
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 Δπηθηλδπλφηεηα: Οξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ελφο θαηλνκέλνπ ή κηαο 

έθηαθηεο αλάγθεο (Γθνπληξνκίρνπ, 2011). 

 Σξσηφηεηα: Σν πφζν επάισην είλαη έλα ζχζηεκα ζε κηα επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

Όζν πςειφηεξε είλαη ε ηξσηφηεηα ηφζν κεγαιχηεξεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο 

(Γθνπληξνκίρνπ, 2011). 

 Γηαθηλδχλεπζε: Οξίδεηαη σο ην κέηξν ησλ ζπλεπεηψλ θαη βαζίδεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαηαζηξνθήο (Γθνπληξνκίρνπ, 

2011).  

 Γηαρείξηζε Καηαζηξνθήο: Ζ ζπλερφκελε δηεξγαζία ζηελ νπνία κέζσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ νξγαλψλνπκε ηηο θάζεηο 

κηαο έθηαθηεο αλάγθεο (Γθνπληξνκίρνπ, 2011). Ο νξηζκφο αλαιχεηαη 

θαιχηεξα ζε επφκελε ππνελφηεηα.  

 ρεδηαζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο: Σν ζρέδην πνπ νξγαλψλνπκε θαη ζπληάζζνπκε 

ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε κηα αθξαία θαηάζηαζε κειινληηθά 

 ρεδηαζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο: Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο ζε έθηαθηεο αλάγθεο (Γαλδνπιάθε, 2011).  

 Δθθέλσζε: Μηα θνηλή ζηξαηεγηθή θαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαλαηνπνζέηεζε πιεζπζκψλ ζε αζθαιέζηεξεο 

πεξηνρέο (Λακπξφπνπινο, 2010, Perry, 1985). 

 

1.3 Δηδηθόηεξν ζέκα κειέηεο: ν εηζκόο 

Οη ζεηζκνί ηξνκνθξαηνχζαλ αλέθαζελ ηνλ άλζξσπν, γη‟ απηφ θαη πξνζπάζεζε λα 

εξκελεχζεη ην θαηλφκελν, ζχκθσλα πάληα κε ηηο παξαζηάζεηο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ: γηα 

ηνπο αξραίνπο Έιιελεο Δγθέιαδνο, γηα ηνπο αξραίνπο Ηάπσλεο ην γαηφςαξν, γηα ηνπο 

Ηλδηάλνπο νη ρειψλεο πνπ δηαθσλνχζαλ, φια φληα ηεξάζηηα ζε κέγεζνο, πνπ θαηνηθνχζαλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, πξνθαινχζαλ ηνπο ζεηζκνχο θαζψο θηλνχληαλ. 

 ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν Δγθέιαδνο -αξρεγφο ησλ Σηηάλσλ θαη γηφο ηνπ Σάηαξνπ 

θαη ηεο Γεο- θνλεχζεθε (θαηά ηελ επηθξαηέζηεξε παξάδνζε) απφ ηελ Αζελά, ε νπνία , 

αθνχ ηνλ έηξεςε ζε θπγή, έξξηςε ελαληίνλ ηνπ ηελ ηθειία ή ην φξνο Αίηλα, κε ην νπνίν 
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θαη ηνλ θαηαπιάθσζε. Ο Δγθέιαδνο θηλνχκελνο ελίνηε κέζα ζηνλ ηάθν ηνπ πξνθαιεί 

εθξήμεηο εθαηζηείσλ θαη ζεηζκνχο.  

Δηπκνινγηθά ε ιέμε „εγθέιαδνο‟ πξνθχπηεη κάιινλ απφ ζχληκεζε (έγθεηκαη + ιας), 

θαη ζεκαίλεη „ν εγθαηεζηεκέλνο ζηα πεηξψκαηα, ζηνλ ζηεξεφ θινηφ ηεο γεο‟.  

ήκεξα πηα γλσξίδνπκε φηη ν ζεηζκφο είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν, απνηέιεζκα 

θπζηθψλ –γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαηάξαμε ηεο κεραληθήο 

ηζνξξνπίαο ησλ πεηξσκάησλ, ε δε απειεπζεξσκέλε ελέξγεηα θαηά ηελ δηαηαξαρή απηή 

δηαδίδεηαη κέζα ζηε γε κε ηελ κνξθή ζεηζκηθψλ θπκάησλ θαη εθδειψλεηαη σο θίλεζε ηνπ 

εδάθνπο (ππξάθνο, Σνπηνπδάθε)
2
 

Πώς προθαιείηαη; 

Ο ζεηζκφο ζηνλ πιαλήηε καο ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ μαθληθή απειεπζέξσζε 

ζπζζσξεπκέλεο ελέξγεηαο ζην θινηφ ηεο Γεο. Σνλ αληηιακβαλφκαζηε ζηελ επηθάλεηά ηεο 

θαζψο κέξνο ηεο ελέξγεηαο κεηαθέξεηαη εθεί κε ηα ζεηζκηθά θχκαηα. Σα θχκαηα απηά 

δηαδίδνληαη ζην θινηφ κε ηαιαληψζεηο ησλ πεηξσκάησλ θαη θζάλνληαο ζηελ επηθάλεηα 

πξνθαινχλ ηηο αλαηαξάμεηο ηνπ εδάθνπο πνπ γίλνληαη αηζζεηέο. Σα ζεηζκηθά θχκαηα 

πξνθαινχλ κε ηηο ηαιαληψζεηο θαη δηαθνξέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ζηα πεηξψκαηα ηνπ 

θινηνχ θαζψο νδεχνπλ κέζα απφ απηά (ζεηζκηθφ- ειεθηξηθφ θαηλφκελν δεπηέξνπ είδνπο). 

Άιιε κηα εθδήισζε ησλ ζεηζκψλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ πεηξσκάησλ 

ηεο ιηζφζθαηξαο, είλαη ε δεκηνπξγία ηζνπλάκη ζηε ζάιαζζα φηαλ ν ζεηζκφο είλαη 

ππνζαιάζζηνο θαη έρεη απνηέιεζκα ηθαλή θαηαθφξπθε αλάηαμε ηνπ βπζνχ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζεηζκνί ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηεθηνληθφ ραξαθηήξα ηεο Γεο θαη νλνκάδνληαη 

ηεθηνληθνί ζεηζκνί. Έλαο ζεηζκφο φκσο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην απφηνκν γιίζηξεκα 

ελφο παγεηψλα. 

Χο ζεηζκφο ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ην άκεζν απνηέιεζκα απφ κία κε θπζηθή 

δηεξγαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα κία έθξεμε, κία ππφγεηα ππξεληθή δνθηκή ή ηελ 

ηνκνγξάθεζε κέξνπο ηνπ θινηνχ κε ζεηζκηθά θχκαηα πνπ πξνθαινχκε κε θηππήκαηα ηνπ 

εδάθνπο. εηζκφο κπνξεί λα παξαρζεί θαη απφ κία έθξεμε ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο 

(Οπζηακπαζίδεο, 2012). 

                                                 
2
 http://lee.civil.ntua.gr/pdf/mathimata/antiseismikes_kataskeves/simeioseis/simeioseis_ak.pdf 
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Ζ πξαγκαηηθή αηηία ησλ ζεηζκψλ πνπ γελλψληαη ζην θινηφ ηεο Γεο δειψζεθε 

ζσζηά ην 1760 απφ ην Βξεηαλφ Σδνλ Μίηζει (John Michell), ν νπνίνο έγξαςε πσο νη 

ζεηζκνί θαη ηα θχκαηα ελέξγεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνθαινχληαη απφ "κάδεο πεηξσκάησλ 

πνπ κεηαηνπίδνληαη, κίιηα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα" θαη ζεσξείηαη παηέξαο ηεο επηζηήκεο 

ηεο κειέηεο ησλ ζεηζκψλ, ηεο εηζκνινγίαο. 

Πώς κεηράηαη; 

Γηα ηελ κέηξεζε κηαο ζεηζκηθήο δφλεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο δχν θιίκαθεο:  

-Κιίκαθα Ρίρηεξ (Richter scale)  

-Κιίκαθα Μεξθάιη (Mercalli intensity scale)  

Χο βαζκφο «0» επειέγε ζπκβαηηθά ε αζζελέζηεξε δφλεζε πνπ κπνξνχζε λα 

θαηαγξαθεί ηελ επνρή πνπ θαζηεξψζεθε ε θιίκαθα. Οη ζχγρξνλνη ζεηζκνγξάθνη 

θαηαγξάθνπλ θαη αζζελέζηεξεο δνλήζεηο απφ εθείλεο πνπ αξρηθά είραλ επηιεγεί γηα λα 

νξίζνπλ ην «0» (νη νπνίεο θαη νξίδνληαη κε αξλεηηθέο ηηκέο). Πξαθηηθψο, ε αζζελέζηεξε 

δφλεζε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη - 1,5 Ρίρηεξ, πνπ ηζνδπλακεί κε ην ζπάζηκν κίαο 

πέηξαο. 

Ζ θιίκαθα ηνπ Μεξθάιη δελ κεηξάεη ηελ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ έλαλ 

ζεηζκφ, φπσο ε θιίκαθα Ρίρηεξ. Αληίζεηα αζρνιείηαη κε ηηο επηπηψζεηο ελφο ζεηζκνχ ζε 

κία δεδνκέλε πεξηνρή. πλεπψο ελδείθλπηαη γηα ηελ κέηξεζε ζεηζκψλ ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ελψ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα αξαηνθαηνηθεκέλεο ή 

αθαηνίθεηεο.  

Με βάζε ηελ θιίκαθα, νη ζεηζκνί ηαμηλνκνχληαη ζε 12 επίπεδα, αλάινγα κε ηελ 

έληαζή ηνπο θαη ηηο δεκηέο πνπ επηθέξνπλ. Σα επίπεδα απηά θέξνπλ ιαηηληθνχο αξηζκνχο 

θαη μεθηλνχλ απφ ην I (κε αηζζεηφο ζεηζκφο, θαηαγξάθεηαη κφλν απφ ζεηζκνγξάθνπο), κε 

αχμνπζα ζεηξά θαζψο απμάλεηαη ε έληαζε ηνπ ζεηζκνχ θαη νη πξνθαινχκελεο δεκηέο. ηηο 

αζζελείο δνλήζεηο, ρσξίο δεκηέο, ε θαηάηαμε γίλεηαη αλάινγα κε ην πφζν αηζζεηέο 

γίλνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Σν χςηζην δπλαηφ επίπεδν πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη ην 

XII (12) θαη αληηζηνηρεί ζε έλαλ ζεηζκφ πνπ ζα επέθεξε νιηθή θαηαζηξνθή ζε θάζε 

αλζξψπηλε θαηαζθεπή θαη ζα άιιαδε ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. ηνπο 

ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, απηφ έρεη θαηαγξαθεί κφιηο κία θνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ζεηζκφ 
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ηεο Haiyuan, Κίλα, ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1920, κε ζπλνιηθφ απνινγηζκφ 200.000 - 240.000 

ζχκαηα. Δηδηθφηεξα ζηηο επαξρίεο Lijunbu-Haiyuan-Ganyanchi, ζεκεηψζεθαλ 

παξακνξθψζεηο ηνπ εδάθνπο θαη νιηθή θαηαζηξνθή επηπέδνπ XII (Οπζηακπαζίδεο, 

2012).  
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2 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ δηνηθεηηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Σν δήηεκα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο μεθίλεζε λα απαζρνιεί ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ 

θφζκνπ κεηά ην 2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν θαη εηδηθφηεξα κεηά ηελ επίηεπμε ηεο ππξεληθήο 

ζράζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο αηνκηθήο βφκβαο. Αξρηθά ν ζθνπφο ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ 

πξαθηηθέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νη νπνίεο ζα πξνζηάηεπαλ ηνλ πιεζπζκφ απφ έλαλ 

επεξρφκελν ππξεληθφ πφιεκν. Έηζη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1951 ν Σξνχκαλ ηδξχεη ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γηνίθεζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξάιιεια κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηα ζρνιεία ζηα νπνία νη καζεηέο δηδάζθνληαλ ηηο επηπηψζεηο κηαο 

ππξεληθήο επίζεζεο. Σν 1958 δεκηνπξγείηαη ην πξψην παγθνζκίσο Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Κηλεηνπνίεζεο, ην νπνίν έρεη ζαλ απνζηνιή ηε δηάδνζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο.  

Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Δπξψπε ν χιινγνο Μειψλ Γελεχεο (Association des 

Lieuxde Genève) κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ICDO) 

παίξλεη κνξθή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο θαη αζρνιείηαη κε (ICDO, 2015): 

 Σε ζέζπηζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη άκπλαο. 

 Σελ αλάιεςε θαη πξνψζεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ πάλσ ζηα ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Σε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθψλ, ηελ εηνηκφηεηα θαη 

ηελ επέκβαζε. 

Σν 1958 επίζεο νICDO δεκηνπξγεί ην Γηεζλέο Κέληξν Ππξεληθνχ πλαγεξκνχ κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο πξνο φθεινο 

ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  
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Σν 1977 ζην Γηπισκαηηθφ πλέδξην ηεο Γελεχεο πηνζεηείηαη ν νξηζκφο ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο «πνιηηηθή πξνζηαζία λνείηαη σο ε απφδνζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ απνζηνιψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ 

πιεζπζκνχ απφ ηνπο θηλδχλνπο ερζξνπξαμηψλ ή θαηαζηξνθψλ, θαη ε βνήζεηα αλάθακςεο 

απηνχ απφ ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ησλ ερζξνπξαμηψλ ή θαηαζηξνθψλ αιιά θαη ε παξνρή 

απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα επηβίσζε» (Πξσηφθνιιν Πξνζηαζίαο Θπκάησλ απφ 

Γηεζλείο Έλνπιεο πγθξνχζεηο, 1949).  

Σν 1990 ν ICDO νξίδεη ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα λα 

ππελζπκίδεη θαη λα ηηκά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ ζε 

πεξηφδνπο θαηαζηξνθψλ.  

ηελ Διιάδα, ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 

θαηαζηξνθψλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ κέζσλ (ΦΔΚ212/Α). 

Χο έλλνηα ε πνιηηηθή πξνζηαζία πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο ζε κηα θαηαζηξνθή, ηε δηαθχιαμε αγαζψλ θαη 

κλεκείσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ (ΦΔΚ 212/Α). 

 Με ην λφκν 3013 ηνπ 2012 επαλαπξνζδηνξίζηεθε ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαζψο θαη νη έλλνηεο πνπ πεξηέρνληαη, ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο 

θαη ηα φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Γθνπληξνκίρνπ, 

2011).  

Με ηνλ αλαζεσξεκέλν λφκν 3852 ηέζεθε ζε ηζρχ ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο πνπ 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη εηζήγαγε λέα 

δεδνκέλα ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Γθνπληξνκίρνπ, 2011).  

Έθηνηε, ε ρψξα καο δνκείηαη απφ ηα εμήο δηνηθεηηθά επίπεδα (ΦΔΚ 102/Α): 

 Κεληξηθή Κξαηηθή Γηνίθεζε – ππνπξγεία θαη αξκφδηεο ππεξεζίεο 

 Απνθεληξσκέλε Κξαηηθή Γηνίθεζε 

 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε – πεξηθέξεηεο θαη δήκνη 
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2.1 Δηδηθόηεξα: Θεζκηθό πιαίζην θαη νξγάλσζε 

ρεδηαζκνύ Έθηαθηεο Αλάγθεο ζηελ Διιάδα 

Δίλαη γεγνλφο πσο ζε ζπκβάληα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο ν ζεηζκφο πνπ 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν παξάγνληαο ηνπ παληθνχ θαη ηεο 

άλαξρεο κεηαθίλεζεο είλαη πςειφο θάηη πνπ θαζηζηά ην ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ αθφκα πην επηηαθηηθφ.  

Σν πφζν επηθίλδπλε κπνξεί λα γίλεη κηα άλαξρε κάδα έρεη απνδεηρζεί απφ ηα 

ρηιηάδεο αηπρήκαηα πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε ηζηνξία.  

Γηα λα απνθεπρζνχλ πνιιά απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, ε Πνιηηεία θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη εθ ησλ πξφηεξσλ ζρέδηα, γηα ηελ απφθξηζή ηεο ζηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. Υξεηάδεηαη δειαδή λα έρνπλ πξνβιεθζεί πξηλ ζπκβεί ε θαηαζηξνθή κεραληζκνί 

γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ εμαζθάιηζε 

εηνηκφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη αηφκσλ θαη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη 

ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη πιηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ απηψλ. 

ηελ Διιάδα ήδε απφ ηελ πεξίνδν 1983-1984 κε πξσηνβνπιία ηνπ λενζχζηαηνπ 

ηφηε Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο, δεκηνπξγήζεθε ην 

"Μεηαβαηηθφ ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζεηζκνχο". ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ λα ξπζκηζηνχλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ελφο ζεηζκνχ, 

θαζψο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή ηάμε θαη δεκφζηα πξφλνηα κε κηα γξήγνξε, 

επέιηθηε θαη ζσζηή παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ζεηζκνπαζείο. 

Οη ζεηζκνί ηεο Καιακάηαο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1986 απνηέιεζαλ ηελ πξψηε 

ζνβαξή δνθηκαζία ηνπ παξαπάλσ κεηαβαηηθνχ ζρεδίνπ, δεδνκέλνπ φηη ρξεηάζηεθε λα 

αληηκεησπηζηνχλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί έλαο θαηαζηξεπηηθφο ζεηζκφο. 

Αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο απηήο, ζπληάρζεθε ην 1992 ην εζληθφ ζρέδην 

“Ξελνθξάηεο - εηζκνί ” ην νπνίν πξνήιζε απφ ην “Μεηαβαηηθφ ζρέδην” πνπ απνηέιεζε 

νδεγφ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεηζκηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ έπιεμαλ ηε ρψξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ απνδείρηεθε θπκαηλφκελε θαη επεξεαδφκελε 

απφ κηα ζεηξά παξάγνληεο, ελψ ε δνθηκαζία ηνπ ζηελ πξάμε αλέδεημε νξηζκέλα ζηνηρεία 
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ζηε δνκή ηνπ πνπ πξνβιεκάηηζαλ. Παξφιν πνπ ζήκεξα ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη, έρεη 

αλαπξνζαξκνζηεί κε κηα ζεηξά θαηλνχξησλ λνκνζεζηψλ γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηα λέα 

δεδνκέλα (Παπαληθνιάνπ θ.α.,1998). 

2.1.1 Σα ζηάδηα νξγάλσζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ 

Ζ αθεηεξία γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ζπλνςίδεηαη ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο “Πνηεο είλαη νη ελζηηθηψδεηο 

θηλήζεηο πνπ ζα θάλεη έλαο άλζξσπνο πνπ κφιηο βίσζε έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο;” 

Σν πξψην πξάγκα πνπ θπξηαξρεί είλαη ν παληθφο πνπ νδεγεί ζε απνθάζεηο 

αςπρνιφγεηεο θαη κεηαθηλήζεηο ρσξίο πξννξηζκφ. Δμαηηίαο απηψλ ησλ άζθνπσλ 

κεηαθηλήζεσλ ζα δεκηνπξγεζεί θπθινθνξηαθφ ράνο θαη φιεο νη θεληξηθέο αξηεξίεο 

θαηαθιχδνληαη απφ έληξνκν θφζκν. Ζ ειιηπήο γλψζε γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηηο δηαδξνκέο 

αζθαιείαο νδεγεί ζηελ πξνζθπγή ζε ρψξνπο αθαηάιιεινπο. Σέινο, ε γεληθή άγλνηα ηνπ 

πιεζπζκνχ νδεγεί ζε εγθισβηζκέλνπο αλζξψπνπο πνπ δελ μέξνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη 

πνπ πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ.  

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε αλαγθαηφηεηα ελφο βηψζηκνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζεσξείηαη επηηαθηηθή ζηηο κέξεο καο. Ζ 

νξγάλσζε σζηφζν ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχπινθε θαη πξέπεη λα 

αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα 

πεξηέρεη κηα  ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία λα απαληά ζηα εξσηήκαηα "Πφηε - Πνηνη - 

Πνχ". Μφλν θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ή εθθέλσζεο ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθφ θαη βηψζηκν. 

Πξψηα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ νη ζθνπνί ηνπ ζρεδίνπ θαη ζε πνηα δεδνκέλα 

ζηεξίδεηαη (Βπζνχθιαο, 2007 θαη Γαλδνπιάθε, 2011): 

 ηελ νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο απηψλ. 

 ηνπο ηξφπνπο απηνχο κε ηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαρείξηζε 

απηψλ ησλ ππνδνκψλ. 

 ην θαηά πφζν δηαζέζηκνη ή φρη είλαη νη κεραληζκνί θαη νη πφξνη 

αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 
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 Ζ πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ ελφο εθηάθηνπ ζπκβάληνο ή αθφκα θαη ε απνθπγή 

ηνπ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη εθ λένπ νξγάλσζε θαη αλάθακςε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα εζηηάζεη ε Πνιηηεία 

θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη (Μαθξφπνπινο, 2006): 

 Οξγάλσζε – πληνληζκφο – Λεηηνπξγηθφηεηα: ην ηξίπηπρν απηφ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη απφ νιφθιεξε ηε δηνηθεηηθή κεραλή θαη ηνλ εζεινληηζκφ. 

 Μειέηε ησλ δηαζέζηκσλ εκπεηξηψλ θαη επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. 

 Γξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε κε δεκηνπξγίαο θνξέσλ θαη 

κεραληζκψλ ειέγρνπ θαηαζθεπψλ.  

 

Χζηφζν, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ε θαηάζηαζε είλαη πνιππινθφηεξε θαη απηφ γηαηί 

(Λακπξφπνπινο, 2010): 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλαο 

πιεζπζκφο έσο φηνπ βξεη θαηαθχγην δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. 

 Σα ζελάξηα ζε πεξηφδνπο «εξεκίαο» είλαη ιηγφηεξν πνιχπινθα απφ φηη ζε 

θαηαζηάζεηο αλάγθεο. 

 Ο ζπληνληζκφο νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα θαηαζηεί αδχλαηνο. 

 Ο παληθφο φπσο πξναλαθέξακε απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα 

νξγαλσκέλε εθθέλσζε. 

 Απμεκέλα είλαη ηα πνζνζηά αηπρεκάησλ ιφγσ παληθνχ θαη άλαξρεο 

κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Γπζθνιία παξαηεξείηαη φζνλ αθνξά ηε κεηαθίλεζε ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ζσζηηθψλ νρεκάησλ. 

 Αδπλακία πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ. 

Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κε βάζε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην 

ζρεδηαζκφ, είλαη απαξαίηεην ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ λα γίλεηαη πάληα ζε πεξηφδνπο 

«εξεκίαο». Δπίζεο, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Οθείιεη, αθφκα, λα βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθή γλψζε θαη έξεπλα θαη λα 
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έρεη σο ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία ηελ πξφβιεςε, ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ επειημία. Σέινο, 

είλαη απαξαίηεηε ε δηαξθήο ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ κε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ  ηεο θαηαζηξνθήο (Γθνπληξνκίρνπ, 2011). 

Όπσο είλαη γλσζηφ νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ηείλνπλ λα δηαθξίλνληαη απφ κηα 

επαλαιεςηκφηεηα, έηζη ψζηε νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπο ζρεκαηίδνπλ έλαλ «θχθιν», 

επί ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη νη ελέξγεηεο απηέο, γλσζηφο θαη σο «θχθινο δηαρείξηζεο ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ», ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ ηα ζηάδηα ηνπ «κεηξηαζκνχ» 

(mitigation), ηεο «εηνηκφηεηαο - πξνεηνηκαζίαο» (preparedness - preparation), ηεο 

«απφθξηζεο» (response) θαη ηεο «απνθαηάζηαζεο – αλάθακςεο» (reconstruction - 

recovery). 

Ο θύθιος ηες δηατείρηζες ηωλ θαηαζηροθώλ 

 

Σχιμα 1 | Φάςεισ Διαχείριςθσ Καταςτροφών (Ρθγι: Δανδουλάκθ, 2011) 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα απνηππψλεηαη εκθαλψο ην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ 

«αλνηθηφ θχθιν», ρσξίο αξρή θαη ηέινο θαη δηακνξθψλνληαο έηζη κηα ζπλερή δηαδηθαζία. 

Σα δχν πξψηα ζηάδηα ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πξν-θαηαζηξνθηθή θάζε, ελψ ηα δχν 

ηειεπηαία ζηελ κεηά-θαηαζηξνθηθή θάζε. Οη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζε θάζε 
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ζηάδην, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ πνπ ηηο θαζνξίδνπλ, δηαθέξνπλ, φζν 

δηαθέξνπλ θαη νη αλάγθεο πνπ ρξήδνπλ δηεπζέηεζεο/αληηκεηψπηζεο.  

Πξόιεςε θαη κεηξηαζκόο ησλ επηπηώζεσλ: Ζ πξφιεςε θαη ε πξνεηνηκαζία είλαη 

ην ήκηζπ ηνπ παληφο. Πξφθεηηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξηλ ην 

ζπκβάλ ψζηε λα κεησζνχλ φζν επηηξέπεηαη νη επηπηψζεηο γηα λα κπνξέζεη ην ζχζηεκα λα 

αληαπεμέιζεη κε δηθνχο ηνπ πφξνπο θαη κέζα. Ο ζεκέιηνο ιίζνο ηεο πξφιεςεο είλαη ε 

δηαθηλδχλεπζε πνπ φπσο είπακε νξίδεηαη σο ην κέηξν ησλ ζπλεπεηψλ θαη βαζίδεηαη ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαηαζηξνθήο. Οη ζπληζηψζεο ηεο δηαθηλδχλεπζεο είλαη 

ε επηθηλδπλφηεηα, ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, ε εππάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (Γθνπληξνκίρνπ, 2011).  

Σν ζηάδην απηφ, πεξηιακβάλεη, κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ φπσο: 

θαλνληζκνί, ζρεδηαζκφο ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, θαηάξηηζε ζρεδίσλ εθθέλσζεο, 

θαηαζθεπή έξγσλ κε πςειφ βαζκφ πξνζηαζίαο, δειαδή φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ζηφρν έρνπλ λα κεησζεί ν αληίθηππνο απφ ηελ εκθάληζε θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ. Σα 

κέηξα πξφιεςεο θαη κεηξηαζκνχ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζηηθά (ιχζεηο εθαξκνζκέλεο 

κεραληθήο π.ρ. θξάγκαηα) ή θαλνληζηηθά θαη κε-πιηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκνζεζία, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο, κηθξνδσληθέο κειέηεο, ηελ αζθάιηζε θαη ζηα ζρέδηα 

εθθέλσζεο. Ζ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία επηηξέπεη ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή 

επέκβαζε πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζε κηα επηθείκελε θαηαζηξνθή. εκαληηθά ζηνηρεία 

είλαη ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ δηάζσζεο θαη 

έθηαθηεο αλάγθεο, ε επείγνπζα ηαηξηθή πεξίζαιςε, ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαβίβαζε ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Κάπνηα 

απφ ηα βαζηθά κέηξα πξφιεςεο είλαη ν ζσζηφο πνιενδνκηθφο θαη ρσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο, νη αλαπιάζεηο πεξηνρψλ κεγάιεο ηξσηφηεηαο, ν έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο, ε 

ζέζπηζε δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα κέηξα είλαη θπξίσο καθξνπξφζεζκα θαη 

ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ αλάπηπμε ελφο ηφπνπ. 

Δηνηκόηεηα: Αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην βαζκφ 

εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ. Καη ζε απηφ ην ζηάδην ππάξρνπλ ηφζν νη θαηαζθεπαζηηθέο φζν θαη νη κε 
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θαηαζθεπαζηηθέο δξάζεηο, κε ηε δηαθνξά φηη ηφζν νη θαηαζθεπαζηηθέο φζν θαη νη κε-

θαηαζθεπαζηηθέο (π.ρ. εθθελψζεηο θαη κεηαθηλήζεηο εππαζψλ πιεζπζκψλ) πνπ ακθφηεξεο 

εμειίζζνληαη απφ ην ζρεδηαζκφ ζηελ εθηέιεζε. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ελεκέξσζε, ηε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ κεηξηαζκφ 

ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Αληηκεηώπηζε: πγθαηαιέγνληαη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθδήισζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο, φζν θαη ζην βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ αθνινπζεί απφ απηφ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηνπ ή θαη ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπ. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δξάζεηο γηα ηελ δηάζσζε, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ άκεζσλ αλαγθψλ (πξνζσξηλή ζηέγαζε, ζίηηζε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε) ησλ 

πιεγέλησλ θαη ησλ δηαζσζέλησλ απφ ηελ θαηαζηξνθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο ηεο 

αληηκεηψπηζεο αθνξνχλ ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ φπσο ηε ζηέγαζε, ηελ παξνρή 

ηαηξηθήο βνήζεηαο φπνπ απηή ρξεηάδεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Γθνπληξνκίρνπ, 2011). Γηα απηφ ην ζηάδην ππάξρεη άθζνλε δηαζέζηκε 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία βάζεη ησλ νπνίσλ νη δεκφζηνη θνξείο ζα κπνξνχζαλ λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα ζπληάμνπλ ζρέδην δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ. 

Απνθαηάζηαζε: Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά κε ηελ έλλνηα ηεο «επαλαθνξάο ηεο 

πξν ηεο θαηαζηξνθήο θαηάζηαζεο ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν» (Quarantelli, 1999). 

πκπεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο επηδηφξζσζεο θαη επηζθεπήο ησλ πιηθψλ δεκηψλ θαη 

θζνξψλ, επαλφξζσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ, νη δηαδηθαζίεο 

αλαδφκεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο, δηαδηθαζίεο πνπ ζην 

ζχλνιφ ηνπο πνιιέο θνξέο ππεξβαίλνπλ ηα 20 ρξφληα, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε 

θαηαζηξνθή (Alexander, 2002). Με ηηο ελέξγεηεο απηέο δηαζθαιίδεηαη ε επάλνδνο ζηελ 

πξν ηεο θαηαζηξνθήο θαηάζηαζε απφ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο πιεπξάο 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο έξγα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ θαζψο θαη καθξνπξφζεζκα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα φπσο επίζεο θαη κέηξα πξφιεςεο έλαληη ηνπ επφκελνπ 

θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο.  

Σα παξαπάλσ αλαθεξζέληα ζηάδηα πεξηιακβάλνπλ ην ζπλνιηθφ πιαίζην κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο κηαο θαηαζηξνθήο, πνπ ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη πνπ έρνπλ 

ιεθζεί πξηλ ιάβεη ρψξα έλαο θπζηθφο θίλδπλνο ζηφρν έρνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 

απνθπγή ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ελφο θπζηθνχ γεγνλφηνο ζηελ θνηλσλία. Ζ βαζηθή 
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επηδίσμε φισλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ θαηαζηξνθψλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θπζηθνχο θηλδχλνπο. Ζ 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη, πξψηνλ: ηε κείσζε ηεο ηξσηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ απέλαληη ζε γεγνλφηα φπσο νη ζεηζκνί, νη πιεκκχξεο, νη θαηαηγίδεο θαη 

αθεηέξνπ, ηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο λέσλ επηθίλδπλσλ θαηλφκελσλ φπσο π.ρ. νη 

θαηνιηζζήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αθαηάιιειε ρξήζε ηεο γεο ή νη πιεκκχξεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ απνςίισζε ζηα αλάληε ησλ ιεθαλψλ, ησλ ρεηκάξξσλ θαη ησλ 

πνηακψλ. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, ζα πξέπεη λα 

ελψλεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνο κηα θνηλή πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδνληαο ηνλ νινθιεξσκέλν 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία δηακέζνπ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο θνηλσλίαο, λα νηθνδνκεί 

θαη λα εληζρχεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζε εζληθφ θαη ηνκεαθφ επίπεδν θαη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο ηξσηφηεηαο. 

Βέβαηα φια απηά πάληα κε ηε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ησλ άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ν «θχθινο δηαρείξηζεο κηαο θαηαζηξνθήο» δηαθέξεη θαηά 

πεξίπησζε θαη αλάινγα ηνλ θίλδπλν. Μπνξεί λα ππάξρνπλ φξηα γηα ην θάζε ζηάδην ηνπ 

αιιά ζπάληα είλαη επθξηλή θαη εμίζνπ ζπάληα έρνπλ θαη γεληθή ηζρχ. Απηφ γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηφ απφ ην γεγνλφο φηη ην κέγεζνο ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο δηαθέξεη απφ πεξηνρή 

ζε πεξηνρή θαζψο δηαθέξεη ην κέγεζνο ηνπ θπζηθνχ θηλδχλνπ, νη επηπηψζεηο θαη ε 

εηνηκφηεηα κηαο πνιηηείαο ή θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο.  

Δπίζεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θάζεσλ «δηαρείξηζεο ηεο θαηαζηξνθήο» δελ είλαη 

πάληα ε ίδηα θαη ζπρλά παξαηεξείηαη επηθάιπςε απηψλ. Δμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο, ε νξγάλσζε θαη ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, 

ε νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ, ε ζπλεξγαζία ζε ηνπηθφ, θνηλσληθφ, θξαηηθφ 

επίπεδν. Γεληθά φκσο ππάξρεη κηα δπζθνιία ζηνλ αθξηβή ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ.  
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2.1.2  Σν Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

"Ξελνθξάηεο" 

Ο Νόκνο Ν3013/2002 

Ζ βαζηθή ζρεδίαζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ ρψξα καο ζηεξίδεηαη ζηνλ Ν. 

3013/2002 (ΦΔΚ102/Α΄/2002) «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο απηφο επαλαδηαηππψζεθε κε ην Π.Γ. 151/2004 (ΦΔΚ 107/Α‟/2004) θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 

Με ηνπο λφκνπο απηνχο, νξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, εηζάγνληαη 

νη ζρεηηθέο έλλνηεο θαη νη νξηζκνί, πεξηγξάθεηαη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο αιιά θαη ηα Όξγαλα ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε θεληξηθφ θαη απνθεληξσκέλν επίπεδν. 

Ζ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηεο ρψξαο απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο (ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη ππξεληθψλ ζπκβάλησλ) θαη ινηπέο 

θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο θαηά ηελ δηάξθεηα εηξεληθήο 

πεξηφδνπ. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ πεξηιακβάλεηαη ε κέξηκλα γηα ηα πιηθά θαη 

πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ: 

 Δθπνλνχληαη ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ, 

ιακβάλνληαη κέηξα εηνηκφηεηαο θαη αλαιακβάλνληαη δξάζεηο πξφιεςεο, 

εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

 Αμηνπνηείηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά κέζα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη 

 Τπνβάιινληαη εηζεγήζεηο πξνο ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπνπξγεία γηα 

ηελ αλακφξθσζε ηεο αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο. 
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Σν ρέδην "Ξελνθξάηεο" 

Με ηελ Τ.Α. 1299/2003 (ΦΔΚ 423 Β΄/10-4-2003) εγθξίζεθε ην Γεληθφ ρέδην 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» φπσο απηφ 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ.Α. 3384/2006 (ΦΔΚ 776/28-6-06) έγθξηζεο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ 

γηα ηελ «Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ». 

Σν ρέδην "Ξελνθξάηεο" απνηειεί ηε βάζε ζρεδίαζεο θαη ελεξγεηψλ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ – ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο - γηα ηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ. Με ην ζρέδην απηφ, νξίδνληαη νη 

εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη θνξείο, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ δηεπζχλνπλ θαη 

ζπληνλίδνπλ ηηο δπλάκεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε φια ηα επίπεδα. 

θνπφο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ, ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

πνιηηψλ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

πγθεθξηκέλα: 

 Πξνζδηνξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη θνξείο θαζψο θαη ηα 

φξγαλα πνπ δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο ζε φια 

ηα επίπεδα. 

 Παξέρνληαη νπζηψδε ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηίκεζε 

θαηαζηάζεσλ, αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, επηζήκαλζε εππαζψλ ρψξσλ θαη 

αθνινχζσο εθπφλεζε εηδηθψλ ζρεδίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ 

"ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" πξνο αληηκεηψπηζε ησλ θαηά πεξίπησζε θηλδχλσλ. 

 Γίδνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηαθηηθψλ, ηελ νξζή νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη 

δηακφξθσζε επηρεηξεζηαθήο θηινζνθίαο, γηα ηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε, 

δξαζηεξηνπνίεζε, δηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ. 

 Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία δηνηθεηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ηφζν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλάκεσλ φζν θαη ησλ πιεγέλησλ 

πνιηηψλ. 
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 Σέινο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ξνήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη παξαγφλησλ 

ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. 

 

Σα Δηδηθά ρέδηα ζπληάζζνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηα Τπνπξγεία, 

εθαξκφδνληαο ηφζν ηνπο θαλφλεο εκπινθήο ηνπο, φζν θαη δηνηθεηηθήο θχζεσο ελέξγεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. ε απηή ηε δηεξγαζία θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ ζρεδίσλ, εάλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιινη θνξείο πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ 

Τ.Α. 1299/2003 ( ΦΔΚ 423/Β/2003). 

 

2.1.3  Όξγαλα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

Ο γεληθφο ζρεδηαζκφο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο καο βάζεη ηνπ ζρεδίνπ 

«Ξελνθξάηεο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά). 

Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ππνπξγνί: 

 Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο σο Πξφεδξνο, Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γεσξγίαο, 

Πνιηηηζκνχ, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεκφζηαο Σάμεο, Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο θαη Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 
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Σν Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) ζην νπνίν 

κεηέρνπλ  

o ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ΠΠ σο Πξφεδξνο θαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο 

ησλ ππνπξγείσλ, ν αξκφδηνο Αξρεγφο ΓΔΔΘΑ θαη νη Πξφεδξνη 

Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ Διιάδνο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πνπ έρεη σο απνζηνιή ηε κειέηε, 

ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, 

ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ ή 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θάζεσλ 

πξνεηνηκαζίαο, θηλεηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ δξάζεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

 

  

Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη:  

α. Ζ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο, κεηά 

πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηνπ Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Ο 

αλσηέξσ ζρεδηαζκφο δηαθξίλεηαη ζε εζληθήο εκβέιεηαο πξνγξάκκαηα, ζρέδηα, κέηξα θαη δξάζεηο 

ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ζε 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, κέηξα θαη δξάζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο.  

β. Ο απνινγηζκφο εθαξκνγήο ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο, κεηά απφ γεληθέο, 

πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθέο. 

 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ είλαη λα:  

α. πγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο επί κέξνπο πξνηάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εηζήγεζεο 

γηα ηνλ Δηήζην Δζληθφ ρεδηαζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

β. Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηήζηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο,  

γ. πληνλίδεη ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ κέζσλ, θαζψο θαη ην φιν 

έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο γεληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθψλ 

δ. Δλεκεξψλεη ηελ θνηλή γλψκε γηα απεηινχκελνπο θίλδπλνπο θαηαζηξνθψλ θαη παξέρεη 

νδεγίεο, θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ  

ε. πληνλίδεη ην έξγν απνθαηάζηαζεο ησλ πάζεο θχζεσο δεκηψλ απφ ηηο αλσηέξσ θαηαζηξνθέο.  

ζη. πληάζζεη απνινγηζκφ δξάζεο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο 

αληηκεηψπηζεο θάζε γεληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθήο  

δ. Δπηιακβάλεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο. 
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Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ) είλαη ν Γ. 

Γξακκαηέαο ΠΠ. 

ηελ ΓΓΠΠ ιεηηνπξγεί Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ & Δπηζηεκνληθφ - Δξεπλεηηθφ 

Κέληξν. 
 

Απφ ην 2011, ε λέα δηνηθεηηθή δνκή ηεο ρψξαο κε βάζε ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ. Βάζεη ησλ νξγαληζκψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο έρνπλ ζπζηαζεί Γνκέο (Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία) Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο
3
, ελψ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία Οξγάλσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε άιια πνιηηηθά Όξγαλα 

(Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θιπ) 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Όξγαλα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη ην 

πκβνύιην ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (Γεληθφο Γξακκαηέαο, Πεξηθεξεηάξρεο θαη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ) κε γλσκνδνηηθφ ξφιν. 

Ζ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θάζε πεξηνρήο, δηαζέηεη Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο. 

 

                                                 
3
 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΓΖΜΧΝ ΣΟΤ ΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΦΤΗΚΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ, (Δπζ. Λέθθαο ,2011) 

Αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΓΠΠ είλαη λα:  

α. Πξνεηνηκάδεη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πηζαλψλ, θάζε κνξθήο, θαηαζηξνθψλ, ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ.  

β. Αμηνπνηεί ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο, ελ φςεη απεηινχκελνπ θηλδχλνπ 

θαηαζηξνθψλ θαη  

γ. πληνλίδεη ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ, θαηά ηελ εθδήισζε ησλ 

θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ην έξγν απνθαηάζηαζεο ησλ πξνθαινχκελσλ δεκηψλ. 
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 Ζ Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Α.Γ. απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

-Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Πξόιεςεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κέξηκλα 

θαηάξηηζεο ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε πξνγξάκκαηα, κέηξα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

-Σκήκα Αληηκεηώπηζεο θαη Απνθαηάζηαζεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ην ζπληνληζκφ 

φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ, θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο, ιεηηνπξγεί ην: 

γ. Σκήκα ΠΑΛΛΑΪΚΖ ΑΜΤΝΑ – Π. . Δ. Α., πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, ζπκκεηνρή, ζπληνληζκφ, ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ΠΑΜ − 

ΠΔΑ εληφο ηεο δψλεο επζχλεο ηνπ θαη γηα ηε κέξηκλα ελαξκφληζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ επνπηεία, 

ελίζρπζε θαη ζπλδξνκή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ, γηα ζέκαηα πνιηηηθήο άκπλαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Αθφκε,  ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ππάγεηαη θαη ην πληνληζηηθό Κέληξν  γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ. 

 

Ζ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο είλαη αξκφδηα γηα: 

α. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ζε ζέκαηα πξφιεςεο, ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο 

θαη γηα 

β. ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εηνηκφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. 
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Ο ξφινο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία
4
 θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην 

άξζξν 186 ηνπ Ν.3852/2010, φπνπ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ είλαη θαη ν ηνκέαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο.  ε απηφλ 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ν ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο εδαθηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ζην πιαίζην ηνπ Ν.3013/2002 φπσο ηζρχεη θάζε 

θνξά, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.3536/2007. 

 

Ζ Δθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο κεηαμχ ησλ άιισλ εηζεγείηαη ηα ζρέδηα 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζε ελαξκφληζε κε ηα 

αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.(άξζξν 174). 

 

ηνπο δε Αληηπεξηθεξεηάξρεο κεηαμχ άιισλ αξκνδηνηήησλ, αλαηίζεηαη ε επζχλε 

ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ θαη άιισλ 

θαηαζηξνθψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ν πεξηθεξεηάξρεο θαη επηπιένλ πξνεδξεχνπλ ηνπ 

πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηάο 

ηνπο.(άξζξν 160) 

 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηνηειψλ Τπεξεζηαθώλ Μνλάδσλ 

(Γηεπζύλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) κε παξαξηήκαηα ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

(Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). 

 

Ο ξφινο ησλ Γήκσλ ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία πξνβιέπεη: 

 

• ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ λα ιεηηνπξγεί πληνληζηηθό Σνπηθό Όξγαλν κε επηθεθαιήο ην 

Γήκαξρν θαη ηε ζπκκεηνρή δχν Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, εηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, εθπξνζψπσλ ζηξαηησηηθψλ, αζηπλνκηθψλ, ππξνζβεζηηθψλ θαη δαζηθψλ 

αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη εθπξνζψπσλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, ελψ ζηνπο λένπο Γήκνπο κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη θέληξν επηρεηξήζεσλ ηνπ 

                                                 
4
 Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΥΧΡΑ (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ)-

Νηθ. Γηακαληήο (http://blog.interaigis.gr/?p=1684) 
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ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεώλ ηνπο θαηά ηελ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη νθείινπλ λα 

ζπληάζζνπλ κλεκφλην ελεξγεηψλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην 

επίπεδφ ηνπο θαζψο θαη κε φκνξνπο δήκνπο. 

 

• Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζε ελαξκφληζε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. (Άξζξν 63) 

 

• Να ζπζηήλνληαη Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο Γήκσλ κε αληηθείκελν ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία πνπ αλαπηχζζνπλ δξάζεηο θαη ελεξγνπνηνχληαη γηα φια ηα είδε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ. (Άξζξν 97) 

 

• Ο Πξόεδξνο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο λα θαηαγξάθεη ηα κέζα θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

θαη είλαη ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ππξαζθάιεηαο ηεο ηνπηθήο Κνηλφηεηαο. Γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ζρεδίνπ πξφιεςεο ππξθαγηψλ θαη άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα επηρεηξήζεσλ αληηκεηψπηζεο 

ππξθαγηψλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ. ( Άξζξν 

82). Αθφκε, κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο θαη Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο είλαη ε πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ε ζπλεξγαζία κε νκάδεο εζεινληψλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηνπηθήο Κνηλφηεηαο.( Άξζξν 83θαη 84) 
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Σχιμα 2| Ο ςχεδιαςμόσ & τα όργανα αντιμετώπιςθσ & διαχείριςθσ κρίςεων *Ρθγι: Η ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΑΣ (ΚΑΛΛΙΚΑΤΗΣ)-Νικ. Διαμαντισ (http://blog.interaigis.gr/?p=1684,2011)] 

 

Πέξαλ ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», εθπνλνχληαη Δηδηθά ρέδηα ηφζν ζην «γεληθφ επίπεδν» απφ ηα 

αξκφδηα Τπνπξγεία, φζν θαη ζην «πεξηθεξεηαθφ επίπεδν» απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Απηνδηνίθεζε, Σέινο, ζην «ηνπηθφ επίπεδν», εθπνλνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο «Μλεκόληα 

Δλεξγεηώλ ή πλεξγαζηώλ ή ρεδίσλ Γξάζεο». 

 

ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΏΝ

ΑΜΟΔΙΑ  ΥΡΟΥΓΕΙΑ

Γενικι Γραμματεία 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Ειδικά Σχζδια 
Εκτάκτων 
Αναγκών

Γενικό Σχζδιο 
Εκτάκτων 
Αναγκών 

"ΞΕΝΟΚΑΤΗΣ"

ΡΕΙΦΕΕΙΑ

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ειδικά Σχζδια 
Εκτάκτων 
Αναγκών

ΔΗΜΟΣ
Μνθμόνια

Συνεργαςίασ

Δι-υπουργικι 
Επιτροπι Εκν. 

Σχεδιαςμοφ ΡΡ

Κεντρικό 

Συντονιςτικό 
Πργανο ΡΡ 

Συντονιςτικό 
Πργανο ΡΡ  ανά 

Ρ.Ε.  (ΣΟΡΡ)

Συντονιςτικό 
Τοπικό Πργανο 

ΡΡ  (ΣΤΟΡΡ)

Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων

Γενικόσ Γραμματζασ ΑΔ

Ρεριφερειάρχθσ

Ρεριφερειακό Συμβοφλιο

Αντι-Ρεριφερειάρχθσ

Συμβοφλιο Α.Δ.

Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Εκτελεςτικι Επιτροπι

Διμαρχοσ Εκτελεςτικι Επιτροπι

Δομι  Ρεριβάλλοντοσ & 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Συντονιςτικό Κζντρο Δαςικών 
Ρυρκαγιών

Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Ρρόεδροσ Κοινότθτασ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΓΑΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΙΣΕΩΝ
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Δθμοτικό Συμβοφλιο
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2.1.4 πλνπηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ζην Ν. Κεξθύξαο 

Ζ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θάζε Ο.Σ.Α. ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηνπ 

απνζηνιήο, αιιά θαη ππνρξέσζή ηνπ σο δχλακε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Ν. 3013/2002, 

Άξζξν 3).  

Πέξα απφ ην εζληθφ ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ πξνδηαγξάθεηαη ν ζπληνληζηήο 

θαη ν ξφινο ησλ άιισλ θξαηηθψλ, ηδησηηθψλ θαη εζεινληηθψλ θνξέσλ, ν ζπληνληζκφο 

πνιιέο θνξέο πξνυπνζέηεη ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή 

ζπκθψλσλ κεηαμχ Πνιηηείαο θαη θνξέσλ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο νη 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο. Πξνυπνζέηεη επίζεο θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θνξέσλ γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 

θαζελφο. Δπηπιένλ, αλαγθαία είλαη ε ιεηηνπξγία εληαίνπ θέληξνπ επηρεηξήζεσλ, ζε εζληθφ 

θαη ηνπηθφ επίπεδν, φπνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη αληαιιάζζνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ξφιν θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαζελφο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

θαη απνθαηάζηαζεο. 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα αλαιεθζνχλ νη επζχλεο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, λα βειηησζεί ν ζπληνληζκφο ησλ ζπλαξκφδησλ 

ππεξεζηψλ, λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη λα αλαβαζκηζηεί ην θαζεζηψο ηνπ εζεινληή πνιίηε 

θαη ηεο απηνπξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ. Άιισζηε, ε ελεκέξσζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ απνηειεί επζχλε ηεο πνιηηείαο, ψζηε άπαληεο λα γλσξίδνπλ γηα ην πψο πξέπεη λα 

αληηδξνχλ ζε κία πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή/θαη θπζηθήο θαηαζηξνθήο, δει., λα είλαη 

ζε ζέζε λα απην-πξνζηαηεπηνχλ, αιιά θαη λα σθειήζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο. 

Ο ζπληνληζκόο απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ησλ καδηθψλ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, ηδίσο αλ ιεθζεί ππφςε 
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ν ζπλσζηηζκφο ζηειερψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πνιιέο θνξέο θαηαθιχδνπλ ηνλ 

ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο. πγρξφλσο φκσο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη νη θαηαζηάζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, ν ζπληνληζκφο, γηα λα 

έρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη, πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ, κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαη μεθάζαξνπο ξφινπο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθδήισζε 

κηαο θαηαζηξνθήο. 

Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ζε επίπεδν Ο.Σ.Α. 

απνηειεί ηεξάζηηα επζχλε θαη ρξεηάδεηαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε, ζηειέρσζε, πιηθνχο 

πφξνπο θαη άξηηα αμηνπνίεζε απηψλ. Γηα λα επνδσζεί δε ν ζπληνληζκφο απηφο, απαηηείηαη 

επηπιένλ ε εμεηδίθεπζε ελφο Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ζρεηίδεηαη γηα νξηζκέλα ζέκαηα (πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη απηψλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Γπηηθήο Διιάδνο, 

Πεινπνλλήζνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα.. 

ην εζσηεξηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κέξθπξαο (κε ηελ εμαίξεζε ηε λήζνπ ησλ Παμψλ) ηαπηίδνληαη κε εθείλα ηνπ Γήκνπ 

Κέξθπξαο. 

 ην επίπεδν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κέξθπξαο, ιεηηνπξγνχλ: 

Α. Σν πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (.Ο.Π.Π), ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ππνβνεζεηηθά φζνλ αθνξά ζην ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ ζηελ δηάζεζε δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ, θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο : 

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο, σο Πξφεδξν. 

 Γχν Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο 

 Δθπξφζσπν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ  

 Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Γπη. Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ 
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 Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

  Πξντζηάκελν Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κέξθπξαο 

  ηξαηησηηθφ Γηνηθεηή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο ή εθπξφζσπφ ηνπ. 

 Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο 

 Γηνηθεηή Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κέξθπξαο 

 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Γαζψλ ηεο νηθίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

  Πξντζηάκελν Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο 

  Πξντζηάκελν Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο. 

 Δθπξφζσπν ηεο 6εο  Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο  

 Δθπξνζψπνπο εζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Οξγάλνπ ιακβάλνπλ κέξνο, θαηά πεξίπησζε, εθπξφζσπνη 

Γήκσλ ησλ πιεηηφκελσλ πεξηνρψλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο, εθπξφζσπνη 

ινηπψλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 

θαζψο θαη άιινη εθπξφζσπνη ππεξεζηψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ. 
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B. Ζ Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΠΗΝ ζηελ νπνία έρνπλ αλαηεζεί νη παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ απηνηειή Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΠΗΝ απαξηίδνπλ ηα αθφινπζα  

Σκήκαηα: 

α. Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κέξθπξαο. 

β. Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεθαιιελίαο. 

γ. Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ. 

δ. Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λεπθάδνο. 

 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Γ/λζεο Π.Π.. είλαη:  

1.Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

2.Ζ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο. 

3.Ζ δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εηήζην εζληθφ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εθπνλείηαη απφ ηε 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή. 

4.Ζ ππνβνιή εηζήγεζεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο θήξπμεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

5.Ζ έθδνζε απνθάζεσλ θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θαηαζηξνθέο 

κηθξήο έληαζεο. 

6.Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ζεκάησλ πξφιεςεο, ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ή 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο θαη ε δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

7.Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηψλ. 

8.Ζ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, ζχκθσλα 

κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3536/2007 (Α΄ 42). 

9.Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ζηε κειέηε κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπο. 

10.Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

11.Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ, ζην πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, γηα ηε δαζνππξφζβεζε. 
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ην δε επίπεδν ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο ιεηηνπξγνχλ: 

Γ. Σν πληνληζηηθό Σνπηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: 

 Γήκαξρν Κέξθπξαο, σο Πξφεδξνο ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο 

 Αληηδήκαξρν Σ.Τ. – Πνιενδνκίαο – Υσξνηαμίαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Κέξθπξαο 

 Γχν κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Κέξθπξαο 

 Δθπξφζσπν Αλψηεξεο Γ/ζεο Φξνπξάο Κεξθχξαο  

 Δθπξφζσπν Ναπηηθνχ ηαζκνχ Κέξθπξαο  

 Δθπξφζσπν Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Κέξθπξαο  

 Δθπξφζσπν Ληκεληθήο Αξρήο Κέξθπξαο 

 Γηνηθεηή Γ/ζεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κέξθπξαο  

 Δθπξφζσπν Γαζαξρείνπ Κέξθπξαο  

 Δμεηδηθεπκέλα ζηειέρε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο 

 Δθπξφζσπν Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Κέξθπξαο 

 Δθπξφζσπν Γ/λζεο ΥΧΠΔ Γήκνπ Κέξθπξαο 

 Δθπξφζσπνπο Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Κέξθπξαο 

 Δθπξφζσπν Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ 

 Δθπξφζσπν Μνλάδαο Τπνζηήξημεο Κξίζεσλ  

 Δθπξφζσπνο ξγάλσζεο  «Κεξθπξαίσλ Πξσηνβνπιία»  

 Δθπξφζσπν Λέζρεο «4Υ4» 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο θαηαζηξνθήο, θαζψο θαη ηνπ έξγνπ 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ, ην πην πάλσ Όξγαλν ιεηηνπξγεί ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, κε 

δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηνπο νξηδφκελνπο, απφ ηνπο κεηέρνληεο, 

αλαπιεξσηέο ηνπο. 

 

Γ. Ζ Γηεύζπλζε Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ην 

Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Π.Π.. είλαη λα:  

 Γηαηππψλεη εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εηήζην ζρεδηαζκφ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, 

αμηνπνηψληαο ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία. 

 πληάζζεη Μλεκφληα Δλεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα δξάζεο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο αλά 

θαηεγνξία θηλδχλνπ (φπσο ζεηζκφο, ππξθαγηά, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, θ.ιπ.) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Λακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη Δθαξκφδεη ηα 

ζρέδηα δξάζεο φηαλ απαηηείηαη, κέζσ ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (.Σ.Ο.), ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ. Με ηελ επίζεκε εθαξκνγή ζρεδίνπ έθηαθηεο θαηάζηαζεο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ .Σ.Ο. ην 

πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. 

 πλεξγάδεηαη κε άιινπο Γεκφζηνπο Φνξείο, Τπεξεζίεο θαη Γ.Δ.Κ.Ο. γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

ζρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο (π.ρ. Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Ν. Α. Υαλίσλ, ΓΔΖ, 

Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, ΔΛ.Α., ΟΣΔ, ΓΔΤΑΥ, θ.ιπ.). 

 Σεξεί αξρείν ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη ηελ αιιεινγξαθία κε ηηο αληίζηνηρεο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο (π.ρ. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ), Πεξηθέξεηα Κξήηεο, θ.ιπ.). 

 Μεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο.  

 Μεξηκλά γηα ηελ ζπγθξφηεζε Οκάδσλ Δζεινληψλ νη νπνίνη ζα εληαρζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ 

ζε πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα απαξαίηεησλ εμνπιηζκψλ, εθνδίσλ θαη πιηθψλ, θαζψο επίζεο γηα ηελ 

αζθαιή θχιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ. 

 Λακβάλεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξφιεςε επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ 

ζηα ζρνιηθά, λνζειεπηηθά, πξνλνηαθά θαη δεκνηηθά θηίξηα. 

 Έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκψλ Ππξνπξνζηαζίαο, ηελ ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

κέζσλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ επάλδξσζή ηνπο κε πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν. 

 πκκεηέρεη, δηα ησλ εληεηαικέλσλ ππαιιήισλ ηνπ, ζηηο αζθήζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ηεινχληαη 

απφ θξαηηθνχο θνξείο θαη πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα ή βνήζεηα πνπ ήζειε δεηεζεί. 

 Δλεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ θάπνησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ ππνδνρήο πιεγέλησλ αλά είδνο θαηαζηξνθήο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ηθαλψλ γηα ηε δηαβίσζε ησλ εθεί 

δηακελφλησλ. 

 Έρεη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε εηδηθέο δηαηάμεηο ή εγθπθιίνπο. 
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Σχιμα 3|Σχεδιαςμόσ & όργανα αντιμετώπιςθσ & διαχείριςθσ κρίςεων ςτθν Ρ.Ε. Κζρκυρασ*Ρθγι:  Η ΡΟΛΙΤΙΚΗ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΑΣ (ΚΑΛΛΙΚΑΤΗΣ)-Νικ. Διαμαντισ 
(http://blog.interaigis.gr/?p=1684,2011)] 

 

Καηφπηλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Κέξθπξαο, δηαπηζηψλεηαη πσο 

ην λεζί πζηεξεί ζρεηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Οπζηαζηηθά 

εμεηδηθεπκέλν(α) ρέδην(α) Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δελ ππάξρεη θαη απιψο ρξεζηκνπνηείηαη 

ην γεληθφ ρέδην "Ξελνθξάηεο". 

Πξφζθαηα (Ννέκβξηνο 2014) ππνγξάθεθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ζηελ Παιηά Πφιε ηεο Κέξθπξαο, γηα ην νπνίν ν ρεδηαζκφο ζα μεθηλήζεη ζην 

επφκελν δηάζηεκα. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Πην αλαιπηηθά: 

Τπνγξάθηεθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο, ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Ππξνζβεζηηθήο Γηνίθεζεο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηήκηνπ. 
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Όπσο αλαθέξεη ην αλαθνηλσζέλ ηνπ Γήκνπ "θνπφο ηεο ζπκθσλίαο είλαη ε 

ελεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πνιίηε, ησλ ππνδνκψλ - δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ, έλαληη 

θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ». 

Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο ζπκθψλεζαλ ζε έλα θνηλφ πιαίζην δξάζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη: 

Α)Σελ αλαγθαηφηεηα ελφο ζπληνληζκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ - θξίζεσλ 

θαη αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ ζηελ Παιαηά Πφιε ηεο Κέξθπξαο. 

Β)Σε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ κειέηε Σξσηφηεηαο, έθζεζε 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο Παιηάο Πφιεο, έλαληη θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θηλδχλσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ζρέδην, δηαρείξηζεο, πνπ θαηαξηίζηεθε γηα ηελ έληαμε ηεο, 

ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Γ)Σελ θαηάξηηζε θαηφπηλ νινθιεξσκέλεο κειέηεο δηαβαζκηζκέλσλ δσλψλ 

επηθηλδπλφηεηαο ηεο Παιηάο πφιεο ζπλεθηηκψληαο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

Γ)Σε κειέηε ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ, ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηηο δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ζεηζκψλ 

θαη ππξθαγηψλ. 

χκθσλα κε ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, ε Π.Τ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε 

ράξηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ην Ηζηνξηθφ Κέληξν, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν 

Παιηάο Πφιεο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ 

θαη ησλ δηεμφδσλ δηαθπγήο ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ. 

Δπίζεο λα θαηαξηίζεη πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο, θαηφπηλ θαηαξηίζεσλ ησλ δηαβαζκηζκέλσλ δσλψλ επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

Παιηάο Πφιεο. 

Ο Γήκνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαγξαθή θηηξίσλ, ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. 

Σελ θαηάξηηζε ραξηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ επηθίλδπλσλ θηηξίσλ, πνπ 

πξνυθίζηαληαη ηνπο έηνπο 1955 θαη ησλ ρξήζεσλ επαγγεικαηηθψλ ή κε, ησλ ππνδνκψλ 

δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο. 
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Σν Ηφλην Παλεπηζηήκην ζα παξέρεη ηερλνθξαηηθή ππνζηήξημε κέζσ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ ηνπ, ζηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

κειεηψλ, θαζψο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ (ηζηνξηθψλ θιπ). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, νη ηξεηο θνξείο ζα ζπζηήζνπλ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη πληνληζκνχ, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δξάζεσλ θαη ζα ππνβάιεη εθζέζεηο πξνφδνπ θάζε δπν κήλεο. Ζ δε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο 

ζα είλαη εηήζηα θαη ζα ππφθεηηαη ζε εμακεληαία αμηνιφγεζε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

2.2 Σν ρέδην Δθθέλσζεο σο θνκκάηη ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο   

Οη αλζξψπηλνη πιεζπζκνί βξίζθνληαη ζπρλά αληηκέησπνη κε πνιπάξηζκνπο 

θπζηθνχο (π.ρ. ηπθψλεο, ζεηζκνί, αλεκνζηξφβηινη, ηζνπλάκη, εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο, 

πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο ιάζπεο, ππξθαγηέο) ή αλζξσπνγελείο θηλδχλνπο, άιινη ηπραίνη 

(π.ρ., επηθίλδπλε απειεπζέξσζε πιηθψλ ή κηα δπζιεηηνπξγία ζε εγθαηαζηάζεηο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο) θαη άιινη ζθφπηκνη (π.ρ. ηξνκνθξαηηθή επίζεζε). Όινη νη θίλδπλνη κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή θαηαζηξνθή θαη εξήκσζε θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, ε 

θνηλσλία έρεη πηνζεηήζεη δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Ο «θχθινο ησλ θαηαζηξνθψλ»
5
 είλαη ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν γηα λα εκπεδσζεί 

ε ηδέα ηεο πξφιεςεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ελφο 

θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο. 

                                                 
5
 «ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ», Λέθθαο θ.ά. (2005) 
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Σχιμα 4| Φάςεισ και ςτάδια του "κφκλου διαχείριςθσ καταςτροφών" (Ρθγι: Λζκκασ κα,2005) 

Γηαθξηηά κέξε ηνπ «θχθινπ δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ» απνηεινχλ ην 

«καθξνρξφλην» πξν θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ζηάδην, θαζψο θαη ην «βξαρπρξφλην» πξν 

θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ζηάδην. ην πιαίζην ησλ δχν απηψλ ζηαδίσλ εμειίζζνληαη νη 

δηάθνξεο θάζεηο/δηαδηθαζίεο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, δειαδή: ε πξφιεςε, ν κεηξηαζκφο, 

ε εηνηκφηεηα, ε απφθξηζε, ε αλάθακςε θαη ε απνθαηάζηαζε. 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε «εθθέλσζε» απνηειεί 

επηκέξνπο δηαδηθαζία πνπ εληάζζεηαη ζηε θάζε ηεο «εηνηκφηεηαο & ηνπ ζρεδηαζκνχ» θαη 

απνηειεί κηα θνηλή ζηξαηεγηθή ζηε δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο ζε πνιιά 

επηθίλδπλα γεγνλφηα, ε θαιχηεξε επηινγή είλαη λα κεηαθηλεζνχλ θαη επαλαηνπνζεηεζνχλ 

νη απεηινχκελνη πιεζπζκνί ζε αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαηαγξάθνληαη δηάθνξνη ηχπνη εθθέλσζεο, 

φπσο: 

άκεζε εθθέλσζε: πεξίπησζε θηλδχλνπ πνπ επηβάιιεη ηελ αλάιεςε άκεζεο δξάζεο, 

επηηξέπνληαο έηζη πεξηνξηζκέλε ή θακία πξνεηδνπνίεζε θαη πεξηνξηζκέλν ρξφλν 
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πξνεηνηκαζίαο ( π.ρ. ππξθαγηέο, ζεηζκνί θιπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

απαηηνχλ άκεζε δξάζε) 

εθθέλσζε θαηόπηλ πξνεηδνπνίεζεο: ν ηχπνο απηφο εθθέλσζεο αθνινπζεί ηε ιήςε 

επαξθψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία κηα απφθαζε γηα  

εθθέλσζε κπξνζηά ζε έλαλ αλακελφκελν θίλδπλν. (π.ρ. θπθιψλεο θαη θαηαηγίδεο) 

απην-εθθέλσζε: πξφθεηηαη γηα ηχπν «απζφξκεηεο» εθθέλσζεο, πνπ  πεξηιακβάλεη ηελ 

κεηαθίλεζε αλζξψπσλ  θαη νκάδσλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. 

θαηαθύγην επηηόπνπ: ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα εθηηκεζεί φηη νη άλζξσπνη ζα 

ήηαλ αζθαιέζηεξν λα παξακείλνπλ θαη λα βξνπλ θαηαθχγην ζηε ζέζε ηνπο,  παξά λα 

απνκαθξπλζνχλ (π.ρ. φηαλ ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθθέλσζε ζεσξείηαη 

κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ ηεο παξακνλήο ζηε ζέζε ηνπο) 

 

Σχιμα 5|Οι τφποι τθσ εκκζνωςθσ (Ρθγι: Evacuation Planning – Handbook 4 (Australian Emergency Management 
Institute,2013) 
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2.2.1 Απαηηήζεηο θαη κέηξα ρεδηαζκνύ Δθθέλσζεο 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο εθθέλσζεο πξέπεη αξρηθά λα εξεπλεζνχλ θάπνηνη θξίζηκνη 

ηνκείο (Λακπξφπνπινο, 2010):  

 Οη ρσξηθέο θαη ρξνληθέο πιεξνθνξίεο. Δίλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

επηιεγνχλ νη θαηάιιειεο δηαδξνκέο εθθέλσζεο, λα ππάξρεη ζαθήο 

πξννξηζκφο, λα εθηηκεζεί ν ρξφλνο αλαρψξεζεο θαη ν ρξφλνο 

εθθέλσζεο, θαζψο επίζεο νη φγθνη θπθινθνξίαο θαη νη ηαρχηεηεο ζην 

νδηθφ δίθηπν.  

 Πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο ρξφλνπ. Οη κειέηεο θαη ηα εξγαιεία πξνζνκνίσζεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή ζα δεκηνπξγνχλ, πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.  

 Γπλακηθή αλάζεζε θπθινθνξίαο. Σα κεγάια νδηθά δίθηπα έρνπλ ζαθψο 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ δηαδηθαζία 

εθθέλσζεο. 

Οη απαηηήζεηο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαηά ηελ εθθέλσζε είλαη νη εμήο (Λακπξφπνπινο, 

2010):  

 Αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ ζε έλα ζχζηεκα.  

 Γηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ 

Μεγαιχηεξε φγθνη θπθινθνξίαο ζε κηθξφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Μεηαθίλεζε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά. − Καζεκεξηλέο 

κεηαθηλήζεηο: εξγαζία, ζρνιείν, ςψληα θιπ. − Μεηαθηλήζεηο εθθέλσζεο: 

απνρψξεζε απφ επηθίλδπλεο δηαδξνκέο. 

 Σξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ εθθέλσζεο. Κάηνηθνη: κέλνπλ ζηελ 

επηθίλδπλε πεξηνρή. Σνπξίζηεο θαη επηζθέπηεο: κέλνπλ ζε μελνδνρεία. 

Πιεζπζκφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. − Φπιαθέο, ζρνιεία, λνζνθνκεία θαη 

εγθαηαζηάζεηο πεξίζαιςεο.  

 ρεδηαζκφο κεηαθίλεζεο. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ νρεκάησλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη απαηηήζεηο ησλ κεηαθηλήζεσλ βαζίδνληαη 

θπξίσο ζηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζην κέγεζνο ησλ νηθνγελεηψλ. 
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 1-3 νρήκαηα αλά λνηθνθπξηφ, ζχκθσλα κε ηηο πην θνηλέο εθηηκήζεηο 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ.  

 

2.2.1.1 Οι θάζεις ηης εκκένωζης 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη δηάθνξεο θάζεηο ελφο ζρεδηαζκνχ «καδηθήο 

εθθέλσζεο», ζηηο νπνίεο εθηφο απφ ηηο ζπλήζεηο θάζεηο (απφθαζε, πξνεηδνπνίεζε, 

εθθέλσζε, θαηαθχγην θιπ), πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο ηεο «πξν ηεο εθδήισζεο» ηεο 

θαηαζηξνθήο πνπ ζεσξείηαη θξίζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθθέλσζεο, 

θαζψο θαη ηεο «κεηά ηελ εθθέλσζε». 

Οη θάζεηο απηέο απνηππψλνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί
6
: 

                                                 
6
 «Comprehensive Guide for Planning Mass Evacuations in Natural Disasters»- Global Camp Coordination 

and Camp Management (CCCM) Cluster (2013). 
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Σχιμα 6|Οι φάςεισ τθσ εκκζνωςθσ (Ρθγι: Evacuation Planning – Handbook 4 (Australian Emergency Management 
Institute,2013) 
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Αλαιπηηθά, νη δηάθνξεο θάζεηο έρνπλ σο εμήο: 

Πξν ηεο εθδήισζεο θαηλνκέλνπ/ Δλίζρπζε εηνηκόηεηαο 

Ζ δσή, ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ε πγεία ησλ αηφκσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

επηθείκελνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, είηε φπνπ ηα πξφζσπα απηά κπνξνχλ λα βξίζθνληαη, είηε κέζσ 

"θαηαθπγήο" ηνπο ζε έλα ρψξν . Ζ εθθέλσζε κπνξεί λα θαηαζηεί αλαγθαία, αλάινγα κε 

ηελ θαηάζηαζε. 

Ζ εθθέλσζε αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πηζαλή αλάγθε εθθέλσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε πςειφ θίλδπλν απφ επηθείκελε  ή πξαγκαηηθή θαηαζηξνθή. 

Σα κέηξα ζε θνηλνηηθή βάζε θαη ε εηνηκφηεηα ηεο αληίδξαζεο ηεο θπβέξλεζεο γηα 

ηελ εθθέλσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

 πκκεηνρηθή αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο / γεηηνληάο βαζηζκέλεο ζε εθηηκήζεηο ησλ 

θηλδχλσλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθθέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε πξνζηηέο γιψζζεο θαη κνξθέο γηα ηηο πηζαλέο δψλεο εθθέλσζεο, 

ηα ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ηα αζθαιή θαηαθχγηα 

 Δλεξγνπνίεζε ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, ηδηαίηεξα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο γηα βνήζεηα, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεηε ε εθθέλσζε. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο-κέηξα αληηκεηψπηζεο, ησλ λνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ εθηηκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο 

 Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηηο κεηαθνξέο, ηηο επηθνηλσλίεο, ηε ζηέγε, ηελ αλαθνχθηζε 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πιεζπζκψλ ζε πηζαλέο δψλεο εθθέλσζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο. 

 Ζ δεκηνπξγία εθ ησλ πξνηέξσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο ζε 

εθθελσκέλνπο ρψξνπο. 

 Αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο γηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα 
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 Ζ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ αληαπφθξηζεο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο. 

Έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε/Γεκόζηα πιεξνθνξία 

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ πιεζπζκφ ηαθηηθά θαη  ζε φιεο ηηο 

θάζεηο, απφ ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο θηλδχλνπο (φπσο ηα επίπεδα ησλ πδάησλ), κέρξη ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ έρεη θξηζεί γηα εθθέλσζε, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί, ηελ 

ηθαλφηεηα ή αληθαλφηεηα ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο , γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο 

κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ή / θαη ηηο επθαηξίεο  λα κεηεγθαηαζηαζνχλ αιινχ. 

Απόθαζε / Δλεξγνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ εθθέλσζεο 

Μφιηο έλαο θίλδπλνο απεηιήζεη ή έρεη επηπηψζεηο ζε  κηα πεξηνρή, απνθαζίδεηαη 

επηζήκσο ε εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο, ε νπνία απφθαζε ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο 

εθθέλσζεο. 

Δπεηδή φια ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ θαηαζηξψλνληαη ζε πεξηφδνπο 

"εξεκίαο", απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θάλεη ηελ εθαξκνγή ηνπο  

δπζθνιφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβάληνο. Ζ βάζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο απφθαζεο, 

ινηπφλ, βαζίδεηαη ζηνλ άλζξσπν σο παξάγνληα πίεζεο θαζψο θαη ζε παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, φπσο (Κνπθνπαληειή, Παξαιίθαο, 2015): 

 Ζ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ: κφλν φηαλ ληψζεη φηη θηλδπλεχεη έλα άηνκν ζα 

αλαδεηήζεη πξνζηαζία θαη αζθαιή ηνπνζεζία. 

 Ζ εκπηζηνζχλε ζηηο αξρέο: ζε πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο νη ξφινη ησλ 

αξρψλ θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο πξέπεη λα είλαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλεο 

ψζηε λα απνθεπρζεί ν παληθφο θαη νη επηπηψζεηο. 

 Ο ηξφπνο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ: πξνθαλψο έλαο θαιά ελεκεξσκέλνο 

πιεζπζκφο δελ ζα θαηαθχγεη ζε άλαξρεο θηλήζεηο. Ζ θαιή ελεκέξσζε θαη 

κάιηζηα εθ ηνπ ζχλεγγπο απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απνθπγήο παληθνχ. 

 Σα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνχ: δχλαληαη λα 

κεηξηάζνπλ ηελ ηαρχηεηα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

έιιεηςε πφξσλ ή πξνβιεκάησλ πγείαο θ.α. 
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 Ζ θνηλσληθή επίδξαζε: πνπ βξίζθεη αληίθξηζκα ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηφκσλ κε ηελ νπνία ιακβάλεη απνθάζεηο έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Δθηφο απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ε πνιηηεία θαη νη αξκφδηνη θνξείο ζα πξέπεη 

λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ εππάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πιεζπζκνχ, ηα δηαζέζηκα 

ρξνληθά φξηα απνκάθξπλζεο, ηνπο πφξνπο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηπρφλ 

πξνυπάξρνληα ζρέδηα εθθέλσζεο, θιπ (Λακπξφπνπινο, 2010). 

Σα αθφινπζα ζηνηρεία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ απφθαζε εθθέλσζεο: λνκηθά 

ζέκαηα (πνηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο απφθαζεο), πξνεηνηκαζία θνηλφηεηαο (χπαξμε ή 

κε ζρεδίνπ εθθέλσζεο), ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (ν θίλδπλνο απαηηεί ή φρη 

εθθέλσζε?), πφξνη θαη εμνπιηζκφο θ.α. 

Πξνεηδνπνίεζε / Γεκόζηα πξνεηδνπνίεζε γηα εθθέλσζε ή δηαηαγή εθθέλσζεο 

Αθνχ έρεη απνθαζηζηεί ε δηαδηθαζία ηεο εθθέλσζεο, πξνεηδνπνηνχληαη νη πνιίηεο 

ψζηε λα γλσξίδνπλ φηη έρεη παξζεί απφθαζε γηα εθθέλσζε. 

Απφ ην πφζν θαιά νξγαλψλεηαη ην δεχηεξν ζηάδην θξίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο εθθέλσζεο, θαζψο έλαο θαιά πιεξνθνξεκέλνο πιεζπζκφο δελ ζα θαηαθχγεη ζηνλ 

παληθφ.  

Οη πξνεηδνπνηήζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα πεηχρνπλ δχν πξσηεχνληα ζηνηρεία: 

α. ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πεξί κηαο επηθείκελεο  απεηιήο θαη 

β.  ηελ πξνψζεζε θαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθψλ δξάζεσλ εθ ησλ νπνίσλ ε εθθέλσζε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα επηινγή. 

Μηα πξνεηδνπνίεζε πξέπεη λα παξέρεη έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε, αθνχ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθθέλσζεο ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνεηδνπνίεζεο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη πξνεηδνπνίεζεο κε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε θχζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ ζα θαζνξίζεη 

ηφζν ην είδνο πξνεηδνπνίεζεο, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο. 
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Γεληθά, ε ζσζηή θαη ελδειερήο πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ είλαη θξίζηκε γηα ηηο 

νπνηαδήπνηε αιιαγέο ζηα ζρέδηα κέζσ ηα κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (Λακπξφπνπινο, 2010). 

 

Δθθέλσζε / Μεηαθίλεζε ζηνπο ρώξνπο θαηαθπγήο 

Αθνχ πξνεηδνπνηεζνχλ νη πνιίηεο, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο εθθέλσζεο θαηά ηελ 

νπνία άηνκα ή νκάδεο κεηαθηλνχληαη απφ κηα επηθίλδπλε ζε κηα αζθαιή πεξηνρή (ζε 

ρψξνπο θαηαθπγήο). 

 Ζ απνκάθξπλζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζηάδην ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο θαζψο εδψ εληνπίδνληαη φιεο νη αδπλακίεο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο 

θαηαζηξνθψλ. ην ζηάδην απηφ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην «ζχζηεκα», νη δηαζέζηκνη πφξνη, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα ηνπνζεζία 

ραξαθηεξίδεηαη αζθαιέζηεξε απφ άιιεο, θιπ (Λακπξφπνπινο, 2010). Δηδηθφηεξα, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ν επείγνλ ραξαθηήξαο ηεο θαηάζηαζεο, ε 

ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ν ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο, ηα άηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν, νη πξννξηζκνί θιπ. 

Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε, έλαο ηχπνο εθθέλσζεο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ελδεηθλπφκελνο απφ θάπνηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα, ε εκπεηξία δείρλεη φηη ε απην-

εθθέλσζε κπνξεί λα είλαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πην απνηειεζκαηηθή, θαη ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη φηαλ ζπκβαίλεη. Απφ ηελ άιιε, ε ειεγρφκελε εθθέλσζε κπνξεί επίζεο λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη είλαη γεληθά πην εχθνιν λα ηε δηαρεηξηζηεί θαλείο, αιιά απαηηεί 

κηα ζεκαληηθή θαη δηαξθή δέζκεπζε πφξσλ. Δπίζεο, επηηξέπεη ηε ζηαδηαθή εθθέλσζε ηεο 

πιεγείζαο πεξηνρήο
7
. 

Καηαθύγην έθηαθηεο αλάγθεο  

Μφιηο ν πιεζπζκφο νδεγεζεί εθηφο ηεο δψλεο εθθέλσζεο, ζα πξέπεη λα έρεη 

πξφζβαζε ζε αζθαιή θαηαθχγηα, ζε κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε άιισλ βαζηθψλ αλαγθψλ, 

θαζψο θαη ζηηο αλαγθαίεο δηαζθαιίζεηο έλαληη ηπρφλ πεξαηηέξσ θηλδχλσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ηνπ.  

                                                 
7
 Evacuation Planning – Handbook 4 (Australian Emergency Management Institute) 
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Σα ζρέδηα εθθέλσζεο  ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελδερφκελε αλάγθε γηα 

εθηεηακέλεο πεξηφδνπο ζηήξημεο ζε έλα θαηαθχγην. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη 

ψζηε νη θαηαθεχγνληεο πνιίηεο  λα είλαη ζε ζέζε λα επηζηξέςνπλ κε αζθάιεηα ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο, εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο πφξνπο ηνπ πιεγέληνο πιεζπζκνχ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάθακςε. Μηα 

παξαηεηακέλε παξακνλή ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο κπνξεί λα απαηηήζεη ηε 

κεηεγθαηάζηαζε ζε άιιε κεηαβαηηθή ζηέγε πξνηνχ λα βξεζνχλ πην κφληκεο ιχζεηο. Σα 

ζρνιεία θαη άιια δεκφζηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζσξηλά θέληξα εθθέλσζεο 

θαηά ηελ άκεζε πεξίνδν έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα αλαθηεζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ ηα 

παηδηά λα αξρίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη λα μεθηλήζεη ε παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη  

δηνίθεζεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε. 

Ζ επηινγή ησλ αζθαιψλ ρψξσλ (θαηαθπγίσλ) πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο 

κειέηεο πεξηνρέο, φπνπ αλαιχεηαη ην πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ 

(ρσξεηηθφηεηα), αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζίηηζε, ζηέγαζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο (εθφζνλ ρξεηαζηνχλ), ε ζέζε θαη ε ρξήζε, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξφζβαζεο θιπ. 

Σα θαηαθχγηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο δελ 

κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε αθξίβεηα ην πφηε ζα γίλεη ε επηζηξνθή ησλ αηφκσλ ζην 

ζχζηεκα.  

Οη αξκφδηνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθθέλσζεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηα πην 

θαηάιιεια είδε θαηαθπγίσλ θαηά πεξίπησζε, φπσο: 

1. Καηαθχγηα επηηφπνπ 

 

2. ε νηθνγέλεηα, θίινπο θιπ κέξε εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ γεγνλφηνο 

 

3. Πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο, αλνηρηνί ρψξνη 

 

4. Καηαθχγηα 

 

5. Κέληξα εθθέλσζεο 

 

6. Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 

7. Υψξνη έζραηεο αλάγθεο 
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Πξνο Αλάθηεζε / Δπηζηξνθή θαη Δπαλέληαμε ή κεηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε ζε 

άιιε πεξηνρή  

Μφιηο ζηαζεξνπνηεζεί ε θαηάζηαζε θαη εθφζνλ νη δψλεο εθθέλσζεο γίλνπλ 

πξνζβάζηκεο θαη αζθαιείο γηα ηελ επηζηξνθή,  ν  πιεζπζκφο  ζα πξέπεη λα βνεζεζεί ψζηε 

λα κεηεγθαηαζηαζεί θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αλάθακςεο.  

Οη αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ πιεζπζκφ λα 

επηζηξέςεη κε αζθάιεηα ζην «ζχζηεκα» (πιεγείζα πεξηνρή). Καη εδψ νη ξφινη ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ζην ζρέδην εθθέλσζεο, ψζηε εηδηθά νη 

επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, λα ιάβνπλ ηελ πξνζνρή πνπ πξέπεη.  

Ζ απφθαζε λα επηηξαπεί ζηνπο κεηαθηλεζέληεο λα επηζηξέςνπλ ζηελ θελσζείζα 

πεξηνρή ζα εμαξηεζεί απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ. Δηδηθφηεξα, είλαη απαξαίηεην λα: 

• αμηνινγεζεί ε θελσζείζα πεξηνρή γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ε επηζηξνθή είλαη 

αζθαιήο θαη δπλαηή θαη 

•  αμηνινγεζνχλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επηβιεζνχλ γηα ηελ 

επηζηξνθή. 

Γεληθά, ε επηζηξνθή ζα πξέπεη λα είλαη κηα πξνγξακκαηηζκέλε θαη ειεγρφκελε 

δηαδηθαζία. 

Δλαιιαθηηθά θαη ζε πεξίπησζε φπνπ ε επηζηξνθή δελ είλαη πξνηηκεηέα ή βηψζηκε 

επηινγή, ν πιεζπζκφο πνπ έρεη εθθελσζεί κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πην καθξνπξφζεζκε 

βνήζεηα γηα λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζηελ πεξηνρή πνπ πιήγεθε, ή λα κεηαθηλεζεί θαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο. 

πλερήο παξαθνινύζεζε ησλ θηλδύλσλ θαη Δπηθνηλσλία 

ε φιεο απηέο ηηο θάζεηο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο νη 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο, νη θηλήζεηο θαη νη θίλδπλνη ζηνλ εθθελσκέλν πιεζπζκφ, φζν ε 

θαηάζηαζε ηεο θαηαζηξνθή εμειίζζεηαη. Απηφ πεξηιακβάλεη δεπηεξεχνληεο θηλδχλνπο 

φπσο νη θαηνιηζζήζεηο, ε ππξθαγηά, νη θαηεζηξακκέλα δνκέο, νη λέεο πεξίνδνη έληνλσλ 

βξνρνπηψζεσλ θαζψο θαη  δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ, πρ ζρεηηθέο κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο ηα ππξεληθά αηπρήκαηα, ή δηαξξνή ρεκηθψλ νπζηψλ 
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ή ιαδηνχ θαζψο επίζεο θαη ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ 

ρξεηάζηεθαλ λα εθθελσζνχλ. 
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 Ηδησηηθή πιινγή Ππξαγνχ Ν. Κνινβνχ, Μάηνο 2015 
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3 Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ ρεδηαζκνύ 

ηεο Δθθέλσζεο
9 

 

Σεο εθπφλεζεο ελφο ζρεδίνπ «καδηθήο» εθθέλσζεο πξνεγείηαη κηα πξνθαηαξθηηθή 

θάζε θαηά ηελ νπνία ζπιιέγνληαη νξηζκέλα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη 

δξνκνινγνχληαη αλαγθαίεο ελέξγεηεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα.. 

 

Σχιμα 7| Η προκαταρκτικι φάςθ τθσ εκκζνωςθσ (Ρθγι: Evacuation Planning – Handbook 4 (Australian Emergency 
Management Institute,2013) 

 

Καηαλόεζε ηεο δώλεο εθθέλσζεο 

Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ εθθέλσζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ ππφ εθθέλσζε δψλε, φπσο: 

-Αλάιπζε ησλ ηνπηθψλ δεδνκέλσλ, εληνπηζκφο θαη θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηνπ 

πξννξηδφκελνπ γηα κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ ζην πιαίζην κηαο εθθέλσζεο. Ζ θαηαλφεζε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Βνεζάεη επίζεο ζηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ κία 

εθθέλσζε. ηνηρεία φπσο ε ππθλνθαηνίθεζε, νη ηνπξηζηηθέο δψλεο, νη δπζθνιίεο 

πξφζβαζεο, ηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα θιπ είλαη ρξήζηκα θαηά ην ζρεδηαζκφ 

κηαο εθθέλσζεο. 

                                                 
9
 «Comprehensive Guide for Planning Mass Evacuations in Natural Disasters»- Global Camp Coordination 

and Camp Management (CCCM) Cluster (2013). 
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-Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνπ επηπέδνπ ζνβαξφηεηάο πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο 

φπσο: ε αλαζθφπεζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θηλδχλνπ, ε έληαζε, ε ζπρλφηεηα θαη ε 

πηζαλφηεηα, ε αλάιπζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαη ε ηξσηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ θιπ. 

-Ζ αλάιπζε ηεο εθθέλσζεο ιακβάλεη ππφςε ηεο ην κέγεζνο ηνπ πιεγέληνο πιεζπζκνχ θαη 

ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηνπ. Βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ ηξφπσλ κεηαθνξάο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθθέλσζε, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο δηαδξνκέο εθθέλσζεο. 

-Μνληέια ρξνληζκνχ εθθέλσζεο: ν ζπγρξνληζκφο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

απφθαζε, πξνεηδνπνίεζε θαη πινπνίεζε κηαο εθθέλσζεο. Δθηηκήζεηο γηα ην ρξφλν 

θηλεηνπνίεζεο ησλ κέζσλ, ην ρξφλν ιήςεσο ηεο πξνεηδνπνίεζεο γηα εθθέλσζεο, ην ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ πξηλ απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζέζεο ηνπ, ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο πξνο ηηο αζθαιείο πεξηνρέο-θαηαθχγηα, ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο (π.ρ. εκέξα – λχρηα) θιπ είλαη απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ελφο ζρεδηαζκνχ εθθέλσζεο. 

-Αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ ΜΚΟ θαη άιισλ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ  εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο δψλεο εθθέλσζεο. 

-Απνγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ παξερφκελσλ λνζνθνκεηαθψλ θαη 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

-Πξνζδηνξηζκφο ησλ αζθαιψλ ζεκείσλ δηέιεπζεο θαη ησλ δσλψλ-θαηαθπγίσλ. 

-Εεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εθθέλσζε. 

-Καζηέξσζε θαη εθπφλεζε επηκέξνπο ζρεδίσλ εθθέλσζεο γηα εηδηθέο ππνδνκέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, φπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία, θπιαθέο θιπ, εληαγκέλσλ θπζηθά ζην 

επξχηεξν ζρέδην εθθέλσζεο ηεο πεξηνρήο 

-Γηα-ζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη ζπλελλνήζεηο γηα ην ελδερφκελν εθθέλσζεο ζε 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο 
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Οξηδόληηα Θέκαηα 

Ζ λνκηθή βάζε ηεο εθθέλσζεο: ν ζρεδηαζκφο ηεο εθθέλσζεο πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο εθθελψζεηο θαη ηελ πξνζηαζία θαη 

παξνρή βνήζεηαο ζηα άηνκα πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπο. 

Ζ λνκνζεζία (ηνπηθή, εζληθή θιπ) θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο, ηηο αξκνδηφηεηεο  θαη ηνπο 

πφξνπο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ, πνηα πιηθά ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα γηα 

ηελ αληαπφθξηζε ζε έλαλ θίλδπλν θαη πψο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη. Αθφκε, ε δηαθνξά 

κεηαμχ εζεινληηθήο θαη ππνρξεσηηθήο εθθέλσζεο, απνηειεί έλα επαίζζεην λνκηθφ δήηεκα. 

Ρόινη θαη ππεπζπλόηεηεο:  ε εθθέλσζε είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ, πνπ πξέπεη λα εξγαζηνχλ 

ζπληνληζκέλα πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν. Δίλαη ινηπφλ θξίζηκεο ζεκαζίαο ζέκα, φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο, πνπ πξέπεη λα είλαη 

δηαηππσκέλνη κε ζαθήλεηα. 

Πξνζηαζία: ην δήηεκα ηεο «πξνζηαζίαο» επεθηείλεηαη πέξαλ ηεο πηζαλήο 

ζσκαηηθήο βιάβεο απφ έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαβίαζε αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ή ηελ εθκεηάιιεπζε θαηαζηάζεσλ, πξνβιήκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ κέζα ζην ράνο πνπ δεκηνπξγεί ε θαηαζηξνθή. Οξηζκέλεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επάισηα ζε ηέηνηεο παξαβηάζεηο θαη γη απηφ ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη εηδηθή κέξηκλα θαη αξσγή απφ ηηο αξρέο. Σέηνηεο νκάδεο είλαη: ειηθησκέλνη, 

γπλαίθεο, παηδηά, άηνκα κε αλαπεξίεο, κεηνλνηηθέο νκάδεο, απνκνλσκέλεο θνηλφηεηεο, 

ζρνιηθέο νκάδεο, ηνπξίζηεο θ.ά. θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξφλνηαο θαη πξνζηαζίαο ζηελ 

πεξίπησζε κηαο εθθέλσζεο. 

Πνιύ-επίπεδε ζπλέξγηα θαη ζπλεξγαζία: ε απάληεζε ζε κία θαηαζηξνθή απαηηεί 

ζπρλά ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ή επίπεδα αληαπφθξηζεο. Όζν 

ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρνπλ ζρέδηα εθθέλσζεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν,  εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ηα ζρέδηα απηά λα εληάζζνληαη ζε πθηζηάκελα λνκηθά 

θαη επηρεηξεζηαθά πιαίζηα άιισλ επηπέδσλ. Ζ επξχηεξε, πνιχ-επίπεδε ζπλέξγηα 

εμαζθαιίδεη ηνπο πξφζζεηνπο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο θξίλνληαη 

απαξαίηεηνη θαη απηφ είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαίν ζηελ πεξίπησζε ηεο εθθέλσζεο εηδηθψλ 

ππνδνκψλ φπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία θιπ. 
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πζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη δηαρείξηζε δεκόζηαο πιεξνθνξίαο: 

έλα ζχζηεκα έγθπξεο πξνεηδνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο γλψζε ησλ θηλδχλσλ, 

παξαθνινχζεζε, αλάιπζε θαη πξφβιεςε ησλ θηλδχλσλ, αλαθνίλσζε - δηάδνζε ησλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ηνπηθέο δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο ζηηο πξνεηδνπνηήζεηο.  

Σνπηθή ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό ηεο εθθέλσζεο: έρεη παξαηεξεζεί φηη ε 

επηηπρία κηαο εθθέλσζεο απμάλεηαη ζεκαληηθά φηαλ ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ζπκκεηέρεη ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο. Οη ηνπηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα βξνπλ ιχζεηο θαη πφξνπο πνπ δελ είλαη 

άκεζα εκθαλείο ζηηο αξρέο. Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί θαλείο 

απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

επηθνηλσλήζεη κε θάζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο, θαη άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθθέλσζε. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αμηνπνηεζνχλ, ψζηε λα εθπνλεζνχλ 

ζρέδηα εθθέλσζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Δθπαίδεπζε θαη πξνζνκνίσζε: ηα ζρέδηα εθθέλσζεο είλαη απνηειεζκαηηθά, φηαλ 

είλαη γλψζηεο θαη έρνπλ εμαζθεζεί πάλσ ζε απηά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αζθήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα απνθαιπθζνχλ 

αδπλακίεο θαη θελά, επηηξέπνληαο έηζη ηελ αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε πξηλ απφ ηελ 

πξαγκαηηθή εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ. Οη αζθήζεηο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνπο ξφινπο ησλ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη κπνξνχλ λα εκπινπηίδνληαη κε πξνζνκνηψζεηο. Γεληθά, έλαο 

θαιά εθπαηδεπκέλνο θαη πιεζπζκφο κπνξεί λα βνεζήζεη λα ζσζνχλ δσέο ζηε δηάξθεηα 

κηαο εθθέλσζεο. 

Οξηζκέλα από απηά ηα βαζηθά ζηνηρεία αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα, κε αλαθνξά 

ζηελ Παιηά Πόιε ηεο Κέξθπξαο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ελόο ζρεδίνπ καδηθήο 

εθθέλσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απηήο. 

 

3.1 Ο Γήκνο Κέξθπξαο - ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ λήζνο Κέξθπξα βξίζθεηαη ζην βνξεην-δπηηθφ άθξν ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ηνλίνπ 

Πειάγνπο, ζηελ είζνδν ηεο Αδξηαηηθήο Θάιαζζαο, θνληά ζηηο Ζπεηξσηηθέο αθηέο. Οη 
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βνξεηναλαηνιηθέο ηεο αθηέο πιεζηάδνπλ αξθεηά (πεξ. 2 ρηιηφκεηξα) ηηο αθηέο  ηεο 

Αιβαλίαο. 

Μαδί κε ηα Γηαπφληηα Νεζηά (Οζσλνί, Δξείθνπζα θαη Μαζξάθη) απαξηίδεη ην Γήκν 

Κέξθπξαο, ν νπνίνο ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, πνπ εθηείλεηαη ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.  

Έρεη ζρήκα καθξφζηελν, πιαηχηεξν ζην βφξεην ηκήκα ηεο, ελψ ζηελεχεη πξνο ην 

λφην. Σα παξάιηά ηεο έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 217 ρηιηφκεηξα θαη ζρεκαηίδνπλ αξθεηνχο 

φξκνπο θαη αθξσηήξηα. Σν έδαθφο ηεο είλαη θπξίσο νξεηλφ, ηδηαίηεξα ζην βφξεην ηκήκα, κε 

ζεκαληηθφηεξν βνπλφ ηνλ Παληνθξάηνξα (906 κέηξα πςφκεηξν).. 

Γηαζέηεη πιένλ ησλ 300 νηθηζκψλ κε θπξηφηεξν απηφλ ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο, ζην 

θέληξν ηεο αλαηνιηθήο αθηνγξακκήο ηνπ λεζηνχ, πνπ απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Χάρτθσ 1Η Κζρκυρα ςτο καλάςςιο χώρο Αδριατικισ-Ιονίου,(Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 12.05.15) 
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3.2 Κνηλσληθά - Γεκνγξαθηθά Γεδνκέλα 
 

Ο ζπλνιηθφο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ (λήζνπ) Κέξθπξαο αξηζκεί ζε 102.071 

θαηνίθνπο (ΔΛ.ΣΑΣ 2011) θαη είλαη ν πνιππιεζέζηεξνο δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Νήζσλ. Απφ απηνχο, ην 9,1% έρεη μέλε ππεθνφηεηα. Σε δεθαεηία 2001 – 2011 ν κφληκνο 

πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ κεηψζεθε θαηά 6% πεξίπνπ (6.581 θάη.). Σν 48,6% ηνπ πιεζπζκνχ 

( 49.594 θάη.) είλαη άξξελεο θαη ην 51,4% (52.477 θάη.) είλαη ζήιπο. 

 

Διάγραμμα 4| Ο πλθκυςμόσ του Διμου Κζρκυρασ κατά ομάδεσ θλικιών 2011 (Ρθγι : ΕΛ.ΣΤΑΤ,2011) 

 

Σν 18,2 % ηνπ πιεζπζκνχ είλαη «0-19 εηψλ», ην 65,5% είλαη «20-69 εηψλ» θαη ην 

ππφινηπν 16,3% είλαη «70 εηψλ θαη άλσ». 

 

 

Ο πιεζπζκφο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κεξθπξαίσλ (πφιε Κέξθπξαο θαη πξνάζηηα), 

ππνινγίδεηαη ζε 32.095 θαηνίθνπο (2011), κεησκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 35.851 

θαηνίθνπο ηνπ 2001. Οη δε ειηθηαθέο νκάδεο δηαθνξνπνηνχληαη ειαθξψο θαη έρνπλ σο 

εμήο: 18,8 % ηνπ πιεζπζκνχ είλαη «0-19 εηψλ», ην 67,5% είλαη «20-69 εηψλ» θαη ην 

ππφινηπν 13,7% είλαη «70 εηψλ θαη άλσ». 
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Διάγραμμα 5| Ο πλθκυςμόσ ΔΕ Κερκυραίων κατά ομάδεσ θλικιών 2011, (Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ,2011) 

 

Όζνλ δε αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ην 12% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. 

είλαη «γ‟ζκηαο εθπαίδεπζεο», ην 39,4% «β‟ζκηαο εθπαίδεπζεο», ην 29,3% «α‟ζκηαο 

εθπαίδεπζεο», ην 13,4% «εγθαηέιεηςε ην δεκνηηθφ ζρνιείν» θαη 5,7% «δελ 

θαηαηάζζνληαη». 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ηεο πόιεο ηεο Κέξθπξαο (ρσξίο ηα πξνάζηηα), απηφο  

αλέξρεηαη ζε 24.838 θαηνίθνπο (2011), έλαληη 28.185 (2001) θαη 31.359 (1991). 
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Διάγραμμα 6| Εξζλιξθ πλθκυςμοφ Κζρκυρασ 2011,( Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ,2011) 
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Γηα ηελ κειεηψκελε πεξηνρή, ηελ «Παιηά Πόιε ηεο Κέξθπξαο», κε βάζε ηα 

(κνλαδηθά) δηαζέζηκα ζηνηρεία, δειαδή ηνπ  «πιεζπζκνχ αλά νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν», δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ ράξηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο 

[15.04.15]: 

 

Χάρτθσ 2| Ρλθκυςμιακι πυκνότθτα Ραλιάσ Ρόλθσ 2011, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 

ΖΜ.: ζε θάζε κηα θνπθίδα αληηζηνηρεί έλαο θάηνηθνο.  
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ην ζχλνιφ ηεο ε Παιηά Πφιε απαξηίδεηαη απφ 7.200 θαηνίθνπο, πεξίπνπ.  

Ο ράξηεο απηφο είλαη ζεκαληηθφο γηα λα θαλεί ε ζπζζψξεπζε ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ην πσο απηφο δηαθπκαίλεηαη, ψζηε λα δηαηππσζνχλ αξγφηεξα ηα ζελάξηα. Ζ 

κεγαιχηεξε ππθλφηεηα θαηνίθεζεο  παξαηεξείηαη  ζηελ πεξηνρή ηνπ «Κακπηέινπ» 

θαη ηεο «Πφξηα-Ρεκνχληα».  

Σέινο, εθηφο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο Παιηάο Πφιεο, ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

θαηαγξάθεηαη θαη ην καζεηηθφ/θνηηεηηθφ δπλακηθφ πνπ θνηηά ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ Παιηά Πφιε. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ 

εθπαίδεπζεο ζηελ Παιηά Πφιε [Ηδία επεμεξγαζία, 15.04.15] : 

Δπίπεδν 

Γπλακηθόηεηα 

Μνλ.Δθπαίδεπζεο 

1o βάκμια 
εκ/δευςθ 525 
2ο βάκμια 
εκ/δευςθ 678 
3ο βάκμια 
εκ/δευςθ 110 

Ρίνακασ 4 Ρθγι: Ρεριφερειακι Διευ/νςθ Εκπαίδευςθσ, Φεβρουάριοσ 2015| Ιδία επεξεργαςία, 02.02.15 

 

ην ζχλνιν, ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ζηελ Παιηά Πφιε ζπλίζηαηαη απφ 

1.313 καζεηέο. 
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3.3 Γνκηθά Γεδνκέλα 
 

ην Γήκν (λεζί) ηεο Κέξθπξαο, έρνπλ θαηαγξαθεί 61.958 θηίξηα (2011) εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 58.853 είλαη θηίξηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. Απφ ηα θηίξηα απηά (απνθιεηζηηθήο 

ρξήζεο) ην 80,5% είλαη θαηνηθίεο, ην 4,5& «θαηαζηήκαηα-γξαθεία», ην 2,1% 

«μελνδνρεία», ην 0,5% «εξγνζηάζηα-εξγαζηήξηα», θιπ 

 

Διάγραμμα 7| Οι κατθγορίεσ κτιρίων αποκλειςτικισ χριςθσ του Δ.Κζρκυρασ 2011 (Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2011) 

Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ (απνθιεηζηηθήο θαη κε ρξήζεο) 

ην 37% απηψλ έρεη θηηζηεί πξηλ απφ ην 1960, ην 35% απφ ην 1961-1985, ην 20% ηελ 

πεξίνδν 1986-2000 θαη ην ππφινηπν 8% απφ ηφηε κέρξη ην 2011. Άξα, ην 72% ησλ 

θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ έρεη θηηζηεί πξηλ ην 1985. 
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Διάγραμμα 8| Η περίοδοσ καταςκευισ των κτιρίων του Δ.Κζρκυρασ 2011, (Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ,2011) 

 

Ζ πόιε ηεο Κέξθπξαο ζπγθξνηείηαη απφ δχν επδηάθξηηα ηκήκαηα : 

- ηελ «παιηά πφιε» («ηζηνξηθφ θέληξν»), πνπ έρεη δηαηεξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο δνκή, κε έληνλεο επηξξνέο απφ ηελ πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο, 

ζηνηρεία ηεο Βπδαληηλήο παξάδνζεο, θαζψο θαη ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ηεο 

Διιεληθήο θαη Γπηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη γηα απηφ ην ιφγν έρεη ραξαθηεξηζηεί 

ηφζν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ φζν θαη απφ ηελ UNESCO σο ηζηνξηθφ 

δηαηεξεηέν κλεκείν.  

ην ηκήκα ηεο πφιεο εθηφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη λεψηεξεο 

θαηαζθεπέο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε 

αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ «παιαηνχ ηκήκαηνο». Απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο πξνο ηηο 

«εμφδνπο» ηεο πφιεο θαη ηα πξνάζηηα. 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θηηξίσλ, φπσο απηή πθίζηαηαη 

ζήκεξα ζηελ «Παιηά» θαη ζε ηκήκα ηεο εθηφο «Παιηάο Πφιεο » ηεο Κέξθπξαο [Πεγή: 

Ηδία επεμεξγαζία, 20.03.15]: 
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Χάρτθσ 3| Τα κτίρια τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.02.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ νηθηζηηθή δνκή ηεο παιηάο πφιεο ζήκεξα είλαη απηή πνπ ζπγθξνηήζεθε 

θαηά ην καθξηλφ πζηεξν-κεζαησληθφ παξειζφλ ηεο θαη κε ζεκεηαθέο κφλνλ 

αιινηψζεηο, πνπ επίζεο επηζεκαίλνπλ ηζηνξηθέο ζηηγκέο ή αληηιήςεηο, κεηαθέξεηαη 

έσο ζήκεξα. Ο δνκεκέλνο ρψξνο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κεγάινπο ηνκείο, πνπ 

παξαθνινπζψληαο ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ηξία 

πςψκαηα (ιφθνπο Κακπηέιιν, Αγ. Παηέξσλ, Αγ. Αζαλαζίνπ). Οη ηξεηο ηνκείο 

ππνδηαηξνχληαη ζε δέθα επηκέξνπο ελφηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξε 

εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη πνιενδνκηθή κνξθνινγία. Κάζε επηκέξνπο ελφηεηα 

(ζπλνηθία) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιαηεία, πνπ απνηειεί ην θέληξν ηεο θαη ηνλ 

κνλαδηθφ βαζηθά ειεχζεξν ρψξν, κε ηελ εθθιεζία θαη ην ςειφ θακπαλαξηφ, ζηελ 

νπνία ζπλήζσο νθείιεη θαη ην φλνκά ηεο. 

Σν ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Κέξθπξαο δελ αλήθεη φπσο 

είλαη θπζηθφ ζηελ ίδηα πεξίνδν. Δθηφο απφ ηα θηίξηα ηεο Βελεηνθξαηίαο ππάξρεη 

έλαο αξηζκφο θηηξίσλ πνπ ρηίζηεθε ζην κηθξφ δηάζηεκα 1797-1814 (επί Γάιισλ θαη 

Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο), πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ πνιιά θηίξηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

Αγγιηθήο Πξνζηαζίαο θαη νξηζκέλα θηίξηα ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ κεηά ηελ Έλσζε 

κε ηελ Διιάδα (1864) θαη ηεο πεξηφδνπ πεξί ην 1900.  
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Δηδηθά ηα θεξθπξατθά αζηηθά ζπίηηα ηεο Βελεηνθξαηίαο, είλαη είηε πνιπψξνθα ζε 

ηχπν πνιπθαηνηθίαο κε 3 ζπλήζσο νξφθνπο, δείγκα ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ, είηε ζπαληφηεξα κνλνθαηνηθίεο κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

νξφθνπο, ελψ ηα αξρνληηθά είλαη ζπλήζσο δηψξνθα. Σα θηίξηα ζρεκαηίδνπλ ζπλερή 

κέησπα ζηνπο δξφκνπο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο απιψλ ή θήπσλ. Υηίζηεθαλ ζε 

νηθφπεδα κε κηθξφ γεληθά εκβαδφλ θαη κε θάιπςε ζρεδφλ 100%. 

Ζ αζθάιεηα ησλ θηηξίσλ θαη γεληθφηεξα ησλ θαηαζθεπψλ, απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα ηνλ θχξην θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο 

θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ ζε πεξίπησζε θπζηθνχ θηλδχλνπ (ζεηζκνχ, θιπ.1). Ο 

Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή 

θηηξίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά λα δέρνληαη κε αζθάιεηα ηηο 

ηζρπξέο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαιεί ν ζεηζκφο. 

 

 

 

Ο πξψηνο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο ζεζκνζεηήζεθε θαη 

εθαξκφζηεθε ην 1959. Σν 1984 ζεζκνζεηήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ νη πξφζζεηεο 

δηαηάμεηο. Παξάιιεια μεθίλεζε απφ ηνλ Ο.Α..Π. ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ Νένπ 

Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ (Ν.Δ.Α.Κ) ν νπνίνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 

1995. Χζηφζν ιφγσ αλαγθαηφηεηαο αλαπξνζαξκνγήο ν ΝΔΑΚ αλαζεσξήζεθε ζηνλ 

Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ-ΔΑΚ 2000. Έλα απφ ηα ζεκειηψδε λέα ζηνηρεία 

ηνπ απνηέιεζε ε πξνζαξκνγή ζηνπο αληίζηνηρνπο Δπξσθψδηθεο EC8 

(Αληηζεηζκηθφο) θαη EC7 (Θεκειηψζεσλ).  

Δπνκέλσο, ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ θηηξίσλ, 

είλαη ε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπο, ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ 

θιπ ζηνηρεία, πνπ απνηππψλνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα θαη ηνπο Υάξηεο πνπ 

αθνινπζνχλ (Απνγξαθή Κηηξίσλ 2001-ΔΤΔΔ).  

 

Διάγραμμα 9| Η περίοδοσ καταςκευισ των κτιρίων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, (Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011) 
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Αθφκε, ν αξηζκφο νξφθσλ ησλ θηηξίσλ θαλεξψλεη εληζρχεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ηξσηφηεηαο ζηελ Παιηά Πφιε θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα απνηεινχληαη απφ 3 

έσο 5 νξφθνπο (56,6%). 

 

Διάγραμμα 10| Οι όροφοι των κτιρίων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, (Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

Σέινο, ζηα πεξηζζφηεξα θηίξηα ηεο Παιηάο Πφιεο ε πέηξα θπξηαξρεί σο ην 

θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο (65,3%). 

 

Διάγραμμα 11|Το υλικό καταςκευισ των κτιρίων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, (Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011) 

Σα ίδηα ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ, απεηθνλίδνληαη ζηνπο  

παξαθάησ Υάξηεο (νη ππφινηπνη Υάξηεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα). 
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Χάρτθσ 4| Τα κτίρια τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ που χτίςτθκαν πριν το 1919, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 
15.05.15) 

 

Χάρτθσ 5| Τα κτίρια τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ που ζχουν από 3 εωσ 5 ορόφουσ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 15.05.15) 

 

Χάρτθσ 6| Το υλικό καταςκευισ των κτιρίων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 15.05.15) 
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3.4 Οηθνλνκηθά Γεδνκέλα 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Ζ νηθνλνκηθή δσή ηνπ Γήκνπ πεξηειάκβαλε αλέθαζελ ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κνξθνινγία θαη παξαγσγηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ην θιίκα 

επλφεζε ηηο θιαζηθέο κνξθέο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, κε βαζηθνχο άμνλεο ηε γεσξγία 

θαη ηελ θηελνηξνθία. 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο, έρεη πεξηνξηζκέλε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ 

Γήκνπ, θαη πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή: - νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε - ηνπξηζηηθψλ εηδψλ θαη - ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ 

θάιπςε θπξίσο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ Παξφηη ε αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνχο, ζην Γήκν, 

είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε (ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο), ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ηελ πεξίνδν 1995 – 2005. Χζηφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηνπ ηνκέα έπαημε ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ, ε 

αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ νπνίνπ απμήζεθε ηελ πεξίνδν 2000 – 2005 πεξίπνπ 

θαηά 64%. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα σζηφζν, ζε απφιπηεο ηηκέο, αθνινπζεί θζίλνπζα 

πνξεία. 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Ζ ξαγδαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηνπο πινχζηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο ηνπ λεζηνχ, είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηεζλνχο εκβέιεηαο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ πνπ δέρεηαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο 

εηεζίσο. Ζ «ηξηηνγελνπνίεζε» ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηνπνζέηεζε ζηαδηαθά ζην 

πεξηζψξην ηνπο ππφινηπνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο, θάλνληαο ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηελ 

θχξηα πεγή εζφδσλ. 

Σα πξνβιήκαηα, σζηφζν, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

αξθεηά. Ζ έληνλε επνρηθφηεηα, πνπ δείρλεη λα δηαηεξείηαη δηαρξνληθά παξά ηελ 

απμνκείσζε ησλ αθίμεσλ ζε απφιπηεο ηηκέο, ε κεγάιε εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη πξννξηζκνχο (Αγγιία / Γεξκαλία), ν κεγάινο αξηζκφο 
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ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ «ρακειήο έσο κέηξηαο» πνηφηεηαο αιιά θαη ε αλεπάξθεηα ησλ 

ππνδνκψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηηο αθίμεηο θαη ηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο ηεο Κέξθπξαο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξνληέο 2010 θαη 2011, ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο [Ηδία επεμεξγαζία, 03.03.15] : 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

2010 2011 

Αυίξεις 611.307 613.432 

Διανσκτερεύσεις 3.948.871 4.083.947 
Ρίνακασ 5 | Οι αφίξεισ & οι διανυκτερεφςεισ ςτθν Κζρκυρα για τισ χρονιζσ 2010 & 2011, (Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ,2011) 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ζηελ Κέξθπξα, παξαηεξείηαη έληνλε επνρηθή θίλεζε κε 

θνξπθαίνπο κήλεο ηνλ Ηνχιην, ηνλ Αχγνπζην θαη ην επηέκβξε. 

Πέξαλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ηεο Κέξθπξαο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αλαπηπρζεί θαη κηα άιιε κνξθή ηνπξηζκνχ, ε θξνπαδηέξα, νη 

επηβάηεο ηεο νπνίαο, δηέξρνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ Παιηά Πφιε. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε επηβαηηθή θίλεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηε Κέξθπξα 

γηα ηηο ρξνληέο 2013 θαη 2014 [Ηδία επεμεξγαζία,12.03.15] : 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

2013 2014 

Αυίξεις 636.500 709.000 
Ρίνακασ 6| Η επιβατικι κίνθςθ των κρουαηιερόπλοιων ςτθν Κζρκυρα για τισ χρονιζσ 2013 & 2014, (Ρθγι: 
Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, Μάρτθσ 2015| Ιδία επεξεργαςία, 12.03.15 
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3.5 Γίθηπα θπθινθνξίαο θαη θύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο 

Σν θχξην νδηθφ δίθηπν ηεο λήζνπ Κέξθπξαο μεθηλάεη  (ή θαηαιήγεη) απφ (ζηελ) πφιε 

ηεο Κέξθπξαο, φπνπ βξίζθνληαη ηφζν ην ιηκάλη, φζν θαη ην αεξνδξφκην. Σν δίθηπν απηφ 

πεξηιακβάλεη ηελ «Δζληθή νδφ Κέξθπξαο- Παιαηνθαζηξίηζαο», πνπ «κεηαθέξεη ηελ 

θίλεζε απφ (ζην) βφξεην ηκήκα ηεο λήζνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο δηαζηαπξσζεί κε 

επαξρηαθέο νδνχο πξνο ηδάξη, Αραξάβε, Καζζηψπε θαη ηελ «Δζληθή νδφ Γχξνπ 

Αρηιιείνπ», πνπ νδεγεί ζηνλ (απφ) ην λφην, δηαζηαπξνχκελε κε ην επαξρηαθφ δίθηπν ηεο 

λφηηαο κέζεο Κέξθπξαο θαη ηεο Λεπθίκκεο. 

ηελ Παιηά Πφιε, ζηεγάδνληαη 9 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ θιηλψλ ηνπο. 

Σνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ε πιεξφηεηά ηνπο αγγίδεη ην 90%, φπσο θαη 

ζηελ ππφινηπε Κέξθπξα [Ηδία επεμεξγαζία, 12.03.15] : 

Ξελνδνρείν 

Γπλακηθόηεηα 

Ξελνδνρείσλ 

Corfu Palace 195 

Bella Venezia 60 

City Marina 100 

Cavalieri 91 

Siorra Vittoria 23 

Αξθάδηνλ 72 

Κσλζηαληηλνχπνιηο   52 

Δξκήο 60 

Αηιάληηο 115 
Ρίνακασ 7|Η δυναμικότθτα των ξενοδοχείων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ,( Ρθγι: Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο 
Ελλάδοσ, Μάρτθσ 2015) 
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Χάρτθσ 7| Το κφριο οδικό δίκτυο τθσ Κζρκυρασ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 12.05.15) 

Σν νδηθφ δίθηπν είλαη εμαηξεηηθά ππθλφ, δεδνκέλεο θπξίσο ηεο πιεζπζκηαθήο 

ππθλφηεηαο ηνπ λεζηνχ, θαη ησλ πνιιψλ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ. Χζηφζν, ε πνηφηεηά ηνπ 

είλαη αξθεηά ππνβαζκηζκέλε. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ (λεζηνχ) είλαη: κηθξφ πιάηνο, θαθή ράξαμε & θαηαζθεπή, θζνξά ζην 

νδφζηξσκα, έιιεηςε ζήκαλζεο – ππνδνκψλ αζθαιείαο – θσηηζκνχ ζηηο εηζφδνπο ησλ 

νηθηζκψλ, δηέιεπζε επαξρηαθψλ αμφλσλ κέζα απφ πνιππιεζείο νηθηζκνχο. Ζ έιιεηςε ελφο 

ζχγρξνλνπ νδηθνχ άμνλα βνξξά – λφηνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη δξαζηηθά ην ρξφλν 

θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη λα θαηαζηήζεη ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο πξαγκαηηθφ θέληξν 

ηνπ λεζηνχ, παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ δεηνχκελν. 

Οη βαζηθέο ρεξζαίεο είζνδνη (έμνδνη) ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο είλαη ηέζζεξεηο: λέν 

θαη παιαηφ Ληκάλη (κέζσ επαξρηαθήο νδνχ Δζληθήο Αληηζηάζεσο), Πιαηπηέξα (κέζσ Δ.Ο. 

Κέξθπξαο – Παιαηνθαζηξίηζαο), «3 Γεθχξηα» (κε δηαζηαπξψζεηο πξνο πιαηεία 

Φπρηαηξείνπ θαη παξαιηαθή νδφ Γαξίηζαο & Αεξνδξφκην) θαη Μηιη. Μαξγαξίηε (φπνπ 

θαηαιήγεη ε επαξρηαθή νδφο πξνο Πέιεθα). Πιελ ηεο εηζφδνπ απφ ην παιαηφ Ληκάλη θαη 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο παξαιηαθήο Γαξίηζαο πνπ νδεγεί ζηελ Πιαηεία πηαλάδα, ε θίλεζε απφ 



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 83 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Δθθέλσζεο 

 

 

φιεο ηηο άιιεο πχιεο θαηαιήγεη ζηελ Πιαηεία αξφθνπ, θνληά ζηα φξηα ηηο «Παιηάο 

Πφιεο».  

Σν ζχζηεκα ησλ δξφκσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο  παξακέλεη απηφ πνπ 

φξηζε ν ακπληηθφο ζρεδηαζκφο ηεο άιινηε πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο, αμηνπνηψληαο 

πξνυπάξρνπζεο δηαδξνκέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πχιεο ησλ ηεηρψλ. Αθνινπζψληαο ηελ 

κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, νη δξφκνη γίλνληαη ζπρλά αλεθνξηθνί, κε ζθάιεο, ξάκπεο, 

ζνισηά πεξάζκαηα, πνηέ ζρεδφλ επζχγξακκνη, κε επάιιεια κηθξά πιαηψκαηα. Λφγσ ηεο 

ζηελφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ησλ ζπρλψλ απφηνκσλ ζθαιηψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηνχο, ε 

θπθινθνξία ελίνηε δπζθνιεχεη γηα πεδνχο θαη θπξίσο νρήκαηα. 

Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε, ε Παιηά Πφιε.: 

 Πεξηβάιιεηαη απφ έλα δξφκν 2 ισξίδσλ κνλήο θπθινθνξίαο ζην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπ (ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο δξφκνπο, πνπ 

ελψλνληαη δηαηξέρνληαο πεξηκεηξηθά ηελ Παιηά Πφιε),  

 ην «εζσηεξηθφ» ηεο ραξαθηεξίδεηαη είηε απφ πεδφδξνκνπο, είηε απφ 

αθαλφληζηα δξνκάθηα. 

 

 

Χάρτθσ 8| Οι κατευκφνςεισ των δρόμων τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.02.15) 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη θσηνγξαθίεο (Πξνζσπηθφ αξρείν Νηθφιανπ Κνινβνχ) απφ 

ελδεηθηηθνχο δξφκνπο, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ζηελφηεηαο ηνπο. 

Γεληθά ζην ζχλνιν ηεο Παιηάο Πφιεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Κακπηέινπ νη 

δξφκνη δηέπνληαη απφ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

              

Εικόνα 1| Ιδιωτικι Συλλογι Ρυραγοφ Ν. Κολοβοφ, Μάιοσ 2015 

 

3.6 Υξήζεηο Γεο 

Παξάιιεια κε ηε ηελ εμέηαζε ησλ ζέζεσλ ρξήζεσο γεο ζην επίπεδν ηνπ 

Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο ηεο Κέξθπξαο, απαηηείηαη θαη ιεπηνκεξέζηεξε εμέηαζε  

ηεο ζέζεο, ηεο δηάξζξσζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ ζεκεηαθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο πφιεο, νη νπνίεο είηε ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, είηε παίδνπλ ξφιν ζε πεξηφδνπο έθηαθηεο 

αλάγθεο, είηε παξέρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξεί λα θαηαηαγνχλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο (Παπαληθνιάνπ θ.α.,1998): 

Α. Κξίζηκεο Λεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ φιεο εθείλεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ -θαη κάιηζηα κε απμεκέλε θφξηηζε κεηά ην ζεηζκφ 

 

Α1. Πεξίζαιςε θαη ιεηηνπξγίεο πγείαο 
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 Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο (κε έκθαζε ζηα ρεηξνπξγηθά, νξζνπεδηθά θαη 

θαξδηνινγηθά ηκήκαηα) 

 Δμσηεξηθά Ηαηξεία ΗΚΑ 

 ηαζκνί πξψησλ βνεζεηψλ (θέληξα ΔΚΑΒ) 

 Κιηληθέο(θαη άιιεο κνλάδεο παξνρήο βνήζεηαο) 

 Κέληξα Τγείαο 

 

Α2.Γηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

 Τπεξεζία  ΠΔΑ 

 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 

 Αζηπλνκία 

 Σξνραία 

 Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

 ηξαηησηηθέο Μνλάδεο - Τπεξεζίεο 

 Ληκεληθφ ψκα(Λφγν ηεο αξκνδηφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ) 

 

Α3.Λεηηνπξγίεο Δπηθνηλσλίαο Πιεξνθφξεζεο 

 ηαζκνί ΟΣΔ 

 Σαρπδξνκεία 

 Ραδηνθσληθνί ηαζκνί 

 Σειενπηηθνί ηαζκνί 

 πληνληζηηθφ Κέληξν(εθφζνλ έρεη πξνζδηνξηζζεί ην θηήξην θαη ε ζέζε) 

 

Α4.Γξακκέο Εσήο 

 Δγθαηαζηάζεηο, ζηαζκνί θαη δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Δγθαηαζηάζεηο, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο 

 

Β. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΔΤΠΑΘΔΗΑ Ή ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ 

Β1.Λεηηνπξγίεο πςειήο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ 

 Κηλεκαηνγξάθνη 

 Θέαηξα 

 Κιεηζηά γπκλαζηήξηα θαη γήπεδα 



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 86 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Δθθέλσζεο 

 

 

 Μεγάια Πνιπθαηαζηήκαηα 

 Μεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

 Υψξνη εθπαίδεπζεο(Α-Βαζκηα, Β-Βαζκηα, ΣΔΗ, ΑΔΗ) 

 Κέληξα Γηαζθέδαζεο (κεγάινπ κεγέζνπο) 

 Δθθιεζίεο 

 

Β2.Λεηηνπξγίεο κε ηδηφκνξθε θχζεο ηεο θαηνρήο ηνπ ρψξνπ 

 Παηδηθνί  ηαζκνί, λεπηαγσγεία 

 ρνιεία (θπξίσο Α-Βαζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 Γεξνθνκεία 

 Οηθνηξνθεία 

 ΚΑΠΖ 

 σθξνληζηηθά ηδξχκαηα 

 

Β3.Λεηηνπξγίεο κε απμεκέλν θαηαζηξνθηθφ δπλακηθφ 

 Γεμακελέο θαπζίκσλ 

 ηαζκνί-πξαηήξηα θαπζίκσλ 

 Υψξνη απνζήθεπζεο εχθιεθησλ πιηθψλ 

 Υεκηθέο Βηνκεραλίεο - βηνηερλίεο 

 Γηάθνξεο επηθίλδπλεο βηνκεραληθέο θαη άιιεο κνλάδεο 

 

 

Β4.Οηθνλνκηθέο,δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Μεγάιεο παξαγσγηθέο - νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

 Λεηηνπξγίεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο 

 Λεηηνπξγίεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 Ηζηνξηθά κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη 

 Μνπζεία 

 Βηβιηνζήθεο, ηζηνξηθά αξρεία θ.α. 

 

Καηφπηλ ζπιινγήο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ ράξηεο 

Υξήζεσλ Γεο  γηα ηελ Παιηά Πφιε [Ηδία Δπεμεξγαζία, 20.03.15]: 
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Χάρτθσ 9| Οι χριςεισ γθσ ςτθν Ραλιά Ρόλθ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία,20.03.15) 

Με βάζε ηηο απεηθνλίζεηο ηνπ παξαπάλσ ράξηε, εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο 

θαη εθηφο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο, ησλ 5 κεγαιχηεξσλ πιαηεηψλ (ζηελ πεξίκεηξν), ησλ 

κηθξφηεξσλ ζπλνηθηαθψλ πιαηεηψλ θαη ησλ δχν Φξνπξίσλ (αλαηνιηθά θαη δπηηθά ζην 

ράξηε), θαηαγξάθνληαη κνπζεία, μελνδνρεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία, ηξάπεδεο θαη 

πνιπθαηαζηήκαηα. εκεηψλνληαη επίζεο νη δξφκνη κε εκπνξηθά θπξίσο θαηαζηήκαηα, πνπ 

απνηεινχλ ηηο «Market Zones», πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε θίλεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θπξίσο ηηο πξσηλέο ψξεο, αιιά θαη θαηά ηελ ζεξηλή, ηνπξηζηηθή πεξίνδν. 

3.7 Διεύζεξνη θαη αλνηρηνί ρώξνη 

Οη ειεχζεξνη ρψξνη ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο είλαη, φπσο θαη ζε θάζε άιιε 

ππθλνδνκεκέλε ειιεληθή πφιε, θαηά γεληθή εθηίκεζε ζρεηηθά ιηγνζηνί. Παξφια απηά, 

ππάξρνπλ θάπνηα απνζέκαηα ειεχζεξσλ ρψξσλ (κεγάιεο πιαηείεο θαη πάξθα) πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε θάπνησλ επεηγνπζψλ αλαγθψλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. Απηνί θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Παπαληθνιάνπ θ.α., 1998): 

1. Αζηηθέο πιαηείεο θαη πάξθα 
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2. Αζηηθνί ειεχζεξνη ρψξνη πνπ ζπλαξηψληαη ζε πξναχιηα, ή πεξηβάιινληεο ρψξνη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο. 

3. Διεχζεξνη ρψξνη εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο. 

Ζ Πξψηε θαηεγνξία, ησλ αζηηθψλ πιαηεηψλ θαη πάξθσλ, αθνξά ειεχζεξνπο ρψξνπο 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο θαη ζπρλφηαηα 

ζε άκεζε επαθή κε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο. ρεδφλ πάληα είλαη δηακνξθσκέλεο κε 

λεζίδεο πξάζηλνπ, ζηληξηβάληα θιπ., ψζηε ηειηθά ε πξαγκαηηθά ειεχζεξε επηθάλεηα λα 

είλαη αθφκα πην πεξηνξηζκέλε. Οη ειεχζεξνη ρψξνη ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ ην πιενλέθηεκα 

φηη είλαη άκεζα θαη γξήγνξα πξνζβάζηκνη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη κάιηζηα 

ρσξίο ηε ρξήζε Η.Υ ή άιινπ κέζνπ, κηαο θαη γεηηληάδνπλ άκεζα, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε 

ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηεο πφιεο. Αδπλαηνχλ φκσο, ιφγν ηεο πεξηνξηζκέλεο 

επηθάλεηαο ηνπο, αιιά θαη ιφγν ησλ δηαθφξσλ δηακνξθψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ, λα 

θαιχςνπλ πιήξσο, ή ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιν βαζκφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν θαη ζε δηάξθεηα, 

ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ έλα θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ.  

ηα φξηα ηεο παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο ππάξρνπλ 5 κεγάιεο πιαηείεο, φπσο: ηνπ 

αξφθνπ, νη 2 ηνπ 10νπ πληάγκαηνο, ε Δλψζεσο θαη ηεο πηαλάδαο πνπ απνηειεί θαη ηε 

κεγαιχηεξε πιαηεία ησλ Βαιθαλίσλ.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αζηηθψλ ειεπζέξσλ ρψξσλ πνπ ζπλαξηψληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, είλαη ίζσο θαη ε θξηζηκφηεξε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεηαζεηζκηθήο 

πξνζαξκνγήο ηεο πφιεο, αθνχ αθελφο κελ δηαζέηνπλ, θαηά θαλφλα, κεγάιε έθηαζε θαη 

αθεηέξνπ βξίζθνληαη, αλ φρη εληφο ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα ηεο πφιεο, ηφηε θαηά θαλφλα 

εληφο ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ ηεο. 

Πξνζθέξνπλ έηζη ηελ δπλαηφηεηα γηα εχθνιε θαη ζρεηηθά άκεζε πξφζβαζε θαη 

παξάιιεια είλαη θαηάιιεινη γηα κνληκφηεξε θάιπςε κεηαζεηζκηθψλ αλαγθψλ ζε ρψξν 

θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 89 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Δθθέλσζεο 

 

 

ηνπο παξαθάησ ράξηεο απνηππψλνληαη νη ειεχζεξνη ρψξνη θαη ην είδνο ηνπο θαζψο 

θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο [ Ηδία επεμεξγαζία, 20.03.15] 

. 

 

 

Χάρτθσ 10| Η χωρθτικότθτα των χώρων καταφυγισ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 
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3.8 Τπεξεζίεο Γηάζσζεο 
 

Οη πην βαζηθέο Τπεξεζίεο δηάζσζεο ζην λεζί θαη ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο είλαη νη 

εμήο
10

: 

Σν λέν Γεληθό Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, δπλακηθφηεηαο 300 θιηλψλ, εδξεχεη ζηελ 

πεξηνρή Κνληνθαιίνπ (πξνάζηην ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο πξνο ηα βφξεηα) θαη ζε 

απφζηαζε πεξίπνπ 6 ρικ. απφ ηελ πφιε ηεο Κέξθπξα. ηεγάδεηαη ζήκεξα ζε ζχγρξνλεο 

θαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο, αιιά απφ ηελ άιιε αληηκεησπίδεη ζηεξήζεηο 

φζνλ αθνξά ζην αλαγθαίν γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Έσο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ιεηηνπξγνχζε ζηηο παιηέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο επί 

ηεο νδνχ Ηνπιίαο Αλδξεάδε θνληά ζηε δπηηθή είζνδν ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο. 

Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κέξθπξαο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

-Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Πφιεο Κέξθπξαο, πνπ πξφζθαηα κεηεγθαηαζηάζεθε ζηηο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παιηνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κέξθπξαο (νδφο Ηνπιίαο 

Αλδξεάδε), ελψ κέξνο ηνπ παξακέλεη αθφκε ζηηο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Π. 

Εαθεηξνπνχινπ θαη Μαξαζιή. 

                                                 
10

 Άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ην Γηαδίθηπν. 

Χάρτθσ 11| Οι ανοιχτοί χώροι τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 
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- Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Αεξνδξνκίνπ Κέξθπξαο 

-Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Θηλαιιίσλ ζηελ Αραξάβε (βφξεηα Κέξθπξα) 

-Ππξνζβεζηηθφ θιηκάθην Αξγπξάδσλ (Νφηηα Κέξθπξα)  

-Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Παμψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αξθεηέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο Παιηάο Πφιεο, κε ηνπο πνιχ ζηελνχο δξφκνπο θαη ηελ ππθλή δφκεζε κε ηα πνιχ-

φξνθα θηίξηα. 

Ο Σνκέαο ΔΚΑΒ Κέξθπξαο ηδξχζεθε ην 2003 θαη εδξεχεη ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο 

επί ηεο νδνχ Ναπνιένληνο Δπαγγέινπ, θνληά ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ Δζληθήο Οδνχ 

Κέξθπξαο –Παιαηνθαζηξίηζαο θαη ζε επζεία απφζηαζε πεξίπνπ   850  κέηξσλ  απφ ην 

δπηηθφ φξην ηεο Παιηάο Πφιεο. Ζ δχλακή ηνπ γηα φιν ηνλ λνκφ Κέξθπξαο, είλαη 26 

δηαζψζηεο, κε ηνπο νπνίνπο πινπνηείηαη θαζεκεξηλφ πξφγξακκα κε 2 αζζελνθφξα ην πξσί, 

2 ην απφγεπκα θαη 2 ηελ λχρηα γηα φιν ην λεζί. Λεηηνπξγεί επίζεο Σειεθσληθφ-

πληνληζηηθφ Κέληξν ζε 24σξε βάζε ζην νπνίν απαζρνινχληαη 6 δηαζψζηεο. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ νη 2 θπξηφηεξεο 

Τπεξεζίεο Γηάζσζεο θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ Πιεζπζκνχ: 

ΔΚΑΒ 

Ζ Παιηά Πφιε ηεο Κέξθπξαο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ξπκνηνκίαο ηεο ζε πνιιά ζεκεία 

παξνπζηάδεη κηθξά ζηελά δξνκάθηα (θαληνχληα) ηα νπνία θαζηζηνχλ πνιχ δχζθνιε θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο αδχλαηε ηελ πξνζέγγηζε ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε ησλ νρεκάησλ 

ηνπ ΔΚΑΒ θαζψο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο φπνπ ηα νρήκαηα είλαη κεγαιχηεξα απηψλ ηνπ 

ΔΚΑΒ. Δπίζεο, ε νηθνδνκηθή ζχζηαζε ησλ θηηξίσλ, ην χςνο ησλ θηηξίσλ θαη ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπο, απνηεινχλ κηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί Τπφςελ ηφζν απφ 

ην ΔΚΑΒ φζν θαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή θαηά ηελ θαηαζηνιή αιιά θαη ηε δηάζσζε. 
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Δπηπιένλ, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο κε ηα δηάζπαξηα 

θαηαζηήκαηα, ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κε ππαίζξηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη 

ηεληψλ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ζηνπο ήδε ζηελνχο δξφκνπο. 

Σέινο, δπζθνιία ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πξνζδίδεη θαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε 

ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

χκθσλα κε ζπλεληεχμεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΔΚΑΒ νη 

δπζθνιίεο κεηάβαζεο ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ θαη απαηηνχκελεο εθθέλσζεο είλαη πνιχ 

δχζθνιεο. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ δξφκσλ γίλνληαη κφλν απφ νξηζκέλα ζεκεία δξφκσλ, ελψ 

ζε πνιιέο πεξηνρέο ε  πξφζβαζε είλαη κεδακηλή. Λφγσ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο θαη κε 

ηήξεζεο ηνπ ζρεδίνπ κνλνδξνκήζεσλ πνιιέο θνξέο αθφκε θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

ελφο πιεγέληνο είλαη δχζθνιε θαζψο δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα γηα λα 

ζηξίςεη έλα θνξείν. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε πσο πνιιά ζπίηηα ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

πνπ δηαζέηνπλ ζνθίηα, θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε κεηαθνξά απφ ηνπο πάλσ νξφθνπο, θαζψο 

νη ζθάιεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπηηηψλ ηεο Παιηάο Πφιεο είλαη ζηελέο θαη πάλσ απφ 100 

ρξφλσλ. Σέινο, ζηε ζπλέληεπμε αλαθέξζεθε πσο άιιν έλα πξφβιεκα είλαη απηφ ησλ 

παρχζαξθσλ αηφκσλ θαζψο θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

αλαιακβάλεη ε Ππξνζβεζηηθή. 

Δρόκοη προζπέιαζες: Όινη νη δξφκνη φπνπ κπνξνχλ λα δηαβνχλ θαη ηα απηνθίλεηα. 

Δπίζεο, κέζσ ησλ νδψλ Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο πξνο Μ.Θενηφθε θαη θηάλνπλ ζην 

ζεκείν ηεο νδνχ Φηιαξκνληθήο φπνπ κπαίλνπλ ζε απηφ κε ηελ φπηζζελ, κπνξεί λα 

γίλεη θαη δηέιεπζε κέρξη ηελ νδφ Αγ. Παηέξσλ αιιά ιφγσ πνιιψλ ζηαζκεπκέλσλ 

απηνθηλήησλ ηα νρήκαηα θηάλνπλ κέρξη έλα ζεκείν. Μέζσ ησλ νδψλ Γεσξγίνπ 

Θενηφθε, Νηθεθφξνπ Θενηφθε θαη Γνχζκαλε. Να ζεκεησζεί πσο ζηνλ θεληξηθφ 

ππξήλα πεξηνρψλ ηεο Παιηάο Πφιεο ηα νρήκαηα δηάζσζεο θηάλνπλ κέρξη ηελ πιαηεία 

Σαμηαξρψλ. Οη δξφκνη είηε έρνπλ πνιιά απηνθίλεηα, είηε ιφγσ δφκεζεο ηεο Παιηάο 

Πφιεο κε πνιιά θαη απφηνκα ζθαινπάηηα(ζθαιηλάδεο) εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. 

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε εθδήισζεο ζπκβάληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Ληκέλα-

πειηά ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδξνκή κέζσ ηεο νδνχ Αξζελίνπ, Γνλδειφη θαη 

Εαβηηζάλνπ πξνο απνθπγή ηεο έληνλεο θπθινθνξίαο. 

 



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 93 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Δθθέλσζεο 

 

 

Ππξνζβεζηηθή 

Απόζηαζε από πσροζβεζηηθό ζηαζκό: Σν Κέληξν ηεο Παιηάο Πφιεο απέρεη πεξίπνπ 

1000 κέηξα απφ ηνλ 1ν Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ ελψ ην θνληηλφηεξν πεξίπνπ 400 κέηξα θαη 

ην καθξηλφηεξν πεξίπνπ 2000 κέηξα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην έξγν ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο δπζθνιεχεη κε ηε ηδηαηηεξφηεηα θαηαζθεπήο ηεο Παιηάο 

Πφιεο θαη ησλ παξάλνκσλ ζηαζκεχζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάγνληαη ζην ζρέδην 

κνλνδξνκήζεσλ.  

Δρόκοη προζπέιαζες: Καηφπηλ ζπλεληεχμεσλ θαη κε ηελ ππξνζβεζηηθή αλαθέξζεθε 

πσο ε πξνζέγγηζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ γίλεηαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

δηαδξνκέο φπσο θαη ζην ΔΚΑΒ. ηελ πεξηνρή ηνπ Κακπηέινπ πξνο ηελ πιαηεία 

Σαμηαξρψλ ε κφλε δίνδνο είλαη κέζσ ηεο νδνχ νθνθιένπο Γνχζκαλε. 

Σεκεία Σηάζκεσζες Πσροζβεζηηθώλ Οτεκάηωλ: Σα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ηεο Α θαη 

Β εμφδνπ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζηαζκεχζνπλ ζε φιεο ηηο νδνχο πνπ 

πεξηθιείνπλ ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο απηψλ αιιά θαη ηνπ 

πιήζνπο ησλ Η.Υ. νρεκάησλ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ πνπ παξθάξνπλ 

αλεμέιεγθηα θαζηζηψληαο ηφζν ηε δηέιεπζε φζν θαη ηε ζηάζκεπζε ζρεδφλ αδχλαηε. 

πλεπψο απαηηείηαη πεξηκεηξηθή πξνζέγγηζε. Καζίζηαηαη επίζεο ζρεδφλ αδχλαηε ε 

πξνζπέιαζε θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλχςσζε ηεο Μεραλνθίλεηεο Κιίκαθαο ζε 

πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη δηάζσζε θαη απηή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ κε άιιεο κεζφδνπο ηεο Ππξνζβεζηηθήο ζηα ζηελά 

δξνκάθηα ηεο Παιηάο Πφιεο. ηηο παξαθάησ νδνχο είλαη δπλαηή ππφ πξνυπνζέζεηο 

(αλχςσζε ηεληψλ, κε χπαξμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, κε χπαξμε ζηαζκεπκέλσλ 

νρεκάησλ , θηι ) ε ζηάζκεπζε θαη πξνζέγγηζε ησλ Βνεζεηηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ 

Ορεκάησλ. 

 Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο απφ ην Πεληνθάλαξν κέρξη ην χςνο ηνπ 

Γεκαξρείνπ 

 Νηθεθφξνπ Θενηφθε, απφ ην Ληζηφλ κέρξη ην Παιηφ Ληκάλη (έμνδνο 

"Μαχξνο Γάηνο") 

 Οδφο Καπνδηζηξίνπ (Πίζσ απφ ην Ληζηφλ) 

 Πιαηεία Αγ. Αληξέα ( Πξφζβαζε απφ Αξζελίνπ) 
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 ηηο νδνχο πεξηκεηξηθά ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο (Καπνδηζηξίνπ-

Αξζελίνπ-Γνλδειφη) 

 εβαζηηαλνχ 

 

3.9 Γεσινγηθά Γεδνκέλα –θπζηθόο θίλδπλνο γηα ηελ 

πόιε ηεο Κέξθπξαο 

Ζ ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ε εκπεηξία ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο  

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο  ε Κέξθπξα 

δελ αληηκεηψπηζε θάπνην έληνλν ζεηζκηθφ θίλδπλν, είηε απφ ζεηζκνχο πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο 

γχξσ πεξηνρέο, είηε απφ ζεηζκνχο ζηελ ίδηα ηελ Κέξθπξα.  

Παξφια απηά, γεσκνξθνινγηθά θαη γεσηεθηνληθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο λήζνπ, ζην ελδερφκελν κηαο 

ζεηζκηθήο πξφθιεζεο. Άιισζηε είλαη πξφζθαηε ε εκθάληζε ηνπ ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ  

ζηελ Κεθαινληά (2014), ή ζηε γεηηνληθή Λεπθάδα (2000), θαζψο θαη παιαηφηεξα 

(δεθαεηία ηνπ  ‟50) κε επηπηψζεηο ζε Εάθπλζν, Κεθαινληά θαη Ηζάθε.  

 

Χάρτθσ 12| Κινιςεισ των λικοςφαιρικών πλακών που επθρεάηουν τθν ενεργό τεκτονικι ςτο Αιγαίο, (Ρθγι: Β. 
Καρακώςτασ, 2000) 
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          Δηδηθφηεξα, θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο απφ ηελ Κέξθπξα σο ηε 

Γπηηθή Κξήηε, ε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί γεληθά ζε ηξεηο πεξηνρέο
11

: 

-ε πξψηε πεξηνρή εθηείλεηαη ζηα βφξεηα ηεο Λεπθάδαο θαη ε ζεηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα εθεί νθείιεηαη ζε ζπκπηεζηηθέο δπλάκεηο πεξίπνπ αλαηνιηθήο - δπηηθήο 

δηεχζπλζεο (θάζεηεο ζηε δηεχζπλζε ησλ αθηψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο).  

-ε δεχηεξε πεξηνρή εθηείλεηαη λφηηα ηεο  Κεθαινληάο θαη απνηειεί ην δπηηθφ ηκήκα 

ηνπ «Διιεληθνχ Σφμνπ»
12

. Ζ ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα εθεί νθείιεηαη ζηε ζχγθιηζε 

κεηαμχ ηεο αθξηθαληθήο πιάθαο θαη ηεο πιάθαο ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ θαηάδπζε ηεο 

πξψηεο θάησ απφ ηε δεχηεξε. Απνηέιεζκα ηεο θαηάδπζεο απηήο είλαη θαη ε εθδήισζε 

ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελδηακέζνπ βάζνπο (εζηηαθά βάζε ζεηζκψλ κεγαιχηεξα ησλ 60 

ρηιηνκέηξσλ) θάησ απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη αλαηνιηθά απηήο  πεξίπνπ σο ηνλ ρψξν ησλ 

Κπθιάδσλ.  

-ε  ηξίηε πεξηνρή εθηείλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ, ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ηεο Κεθαινληάο, απφ ηε Εάθπλζν σο ηε Λεπθάδα. Ζ ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα εδψ 

εθδειψλεηαη θπξίσο θαηά κήθνο ελφο ξήγκαηνο, ην νπνίν έρεη δηεχζπλζε βνξεηναλαηνιηθή 

- λνηηνδπηηθή. Ζ ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν απηφ εθδειψλεηαη επεηδή 

δεκηνπξγείηαη  κηα νξηδφληηα θίλεζε ηνπ ρψξνπ λνηίσο ηνπ ξήγκαηνο πξνο ηα λνηηνδπηηθά 

(πξνο ηε Μεζφγεην) θαη ηνπ ρψξνπ βνξείσο ηνπ ξήγκαηνο πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά (πξνο 

ηελ Πίλδν). Ζ ζπλνιηθή ζρεηηθή θίλεζε θνληά ζην ξήγκα απηφ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 25 

ρηιηνζηψλ αλά έηνο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γπηηθή Διιάδα πνπ νθείιεηαη ζηηο 

ηεθηνληθέο ηδηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, είλαη ν κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ θαη ελδηακέζνπ 

κεγέζνπο ζεηζκψλ αιιά θαη ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα γέλεζεο ηζρπξψλ (θαηαζηξεπηηθψλ) 

ζεηζκψλ. Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη ζηνλ ρψξν απηφ ηα κεγέζε ησλ κεγαιχηεξσλ ζεηζκψλ 

είλαη ιίγν κηθξφηεξα απφ φηη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ν ζεηζκηθφο 

                                                 
11

 Δθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ»- Β. Καρακώςτασ (18-6-2000), ςειςμολόγοσ του Εργαςτθρίου Γεωφυςικισ του 
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 
12

 Το ελλθνικό τόξο ξεκινώντασ από τθν Κεφαλονιά, διαςχίηει το νότιο Ιόνιο ανατολικά τθσ Ρελοποννιςου 
και περνώντασ νότια τθσ Κριτθσ καταλιγει ςτθ όδο. Εδώ οι ςειςμοί χτυπoφν με μεγζκθ που φκάνουν 
ακόμθ και τουσ 7,5 βακμοφσ. Είναι το όριο επαφισ και ςφγκλιςθσ τθσ αφρικανικισ με τθν ευραςιατικι 
λικοςφαιρικι πλάκα, που θ πρώτθ βυκίηεται με ταχφτθτα περίπου 4,5 εκατοςτών τον χρόνο κάτω από τθ 

δεφτερθ.ζόηερων ζειζμών ζηην Ελλάδα. 
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θίλδπλνο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο εμαηηίαο ηεο ζπρλφηεηαο γέλεζεο ζεηζκψλ ηθαλψλ λα 

πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο. 

Δμήγεζε ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη φιεο νη θηλήζεηο ησλ 

ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ηεο λνηην-αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο 

απνηεινχλ θαη ηελ θχξηα αηηία ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθδειψλεηαη ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, «ζπλαληψληαη» ζηελ πεξηνρή ηεο Κεθαινληάο, γεγνλφο πνπ έρεη 

απνηέιεζκα ζηνλ ρψξν απηφ λα παξνπζηάδεηαη θαη ε κεγαιχηεξε ζεηζκηθφηεηα ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ, δειαδή νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο θαη θαη' επέθηαζε ηεο 

Δπξψπεο 

Δμάιινπ, έρεη αλαθεξζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο πσο ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Ηνλίσλ Νήζσλ παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν 

ηελ εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζε απηέο 

ζεκεηψλεηαη πσο ε κεγάιε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα ηεο πεξηνρήο δελ νθείιεηαη ηφζν ζην 

κέγεζνο ησλ ζεηζκψλ φζν ην κηθξφ ηνπ εζηηαθφ βάζνο. 
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Χάρτθσ 13| Νζοσ Χάρτθσ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ τθσ Ελλάδασ, (Ρθγι: Β. Καρακώςτασ, 2000) 

Απνηειέζκαηα ζχγρξνλσλ ζπιινγηθψλ εξεπλψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ο.Α..Π 

δείρλνπλ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλακέλνληαη κεγάιεο ηηκέο νξηδφληηαο εδαθηθήο 

επηηάρπλζεο, ελψ ζην ράξηε δσλψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ε πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ 

εληάζζεηαη ζηε δψλε ΗΗΗ (ε κεγαιχηεξε επηηάρπλζε), κε ηελ εμαίξεζε ηεο Κέξθπξαο ε 

νπνία εληάζζεηαη ζηε δψλε ΗΗ.
13

 

Οη κεγαιχηεξνη ζεηζκνί ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κέξθπξαο είλαη: 

 

 1 Ηαλνπαξίνπ 1674. Ο θαηαζηξεπηηθφο ζεηζκφο πξνθάιεζε ην ζάλαην ζε 

200 αλζξψπνπο θαζψο θαη ζνβαξέο θαηαζηξνθέο ζην 

λεζί θαη ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο. 

 1704                                ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Λεπθάδαο, ζεηζκφο κεγέζνπο 6,6 

βαζκψλ, πνπ έγηλε έληνλα αηζζεηφο ζηελ Κεθαινληά, 

                                                 
13

 ΦΔΚ 1154/12-8-2003 πεξί «Σξνπνπνίεζεο Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ» 
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ζηε Εάθπλζν, ζηελ Κέξθπξα, ζηελ Πξέβεδα θαη ζηελ 

Άξηα. 

 Ννέκβξηνο 1732. Μηα αξθεηά βίαηα δφλεζε έγηλε αηζζεηή ζηελ Κέξθπξα 

φπνπ ε ζάιαζζα θάλεθε λα θνπζθψλεη. Ήηαλ 

θαηαζηξεπηηθή ζηελ Κέξθπξα θαη έγηλε αηζζεηή ζηε 

Λεπθάδα, Ηζάθε, Κεθαινληά θαη Εάθπλζν. 

 Ηνύληνο 1745. Ο ζεηζκφο θαηέζηξεςε ην δηνηθεηήξην, ην θηήξην ηεο 

κεηξφπνιεο θαη άιια νηθνδνκήκαηα ζην λεζί. 

 12 Μαΐνπ 1773. Ο ζεηζκφο θαηέζηξεςε ην έλα ηξίην ησλ ζπηηηψλ ηεο 

Κέξθπξαο. 

 1786                                 ηελ Κέξθπξα, ζεηζκφο κεγέζνπο 6,6 βαζκψλ. Έραζαλ ηε 

δσή ηνπο 120 άλζξσπνη θαη πάξα πνιινί 

ηξαπκαηίζηεθαλ 

 22 Γεθεκβξίνπ 1968. Ο ζεηζκφο ήηαλ ηξνκεξφο. Έγηλαλ ηξεηο δνλήζεηο ηελ 

ίδηα κέξα θαη ηέζζεξηο κέξεο αξγφηεξα έγηλε έθιεηςε 

ειίνπ. Ο ζεηζκφο έγηλε αηζζεηφο κέρξη ηε Λαθσλία θαη 

ηελ Κεθαινληά. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Υάξηεο Ρεγκάησλ ηεο Κέξθπξαο (Λέθθαο,1995): 
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Εικόνα 2 | Διάκριςθ ρθμάτων ανάλογα με τθν περίοδο δράςθσ τουσ, (Ρθγι: Λζκκασ, 1995) 

Χο γεληθή εηθφλα, ζηελ Κέξθπξα, ε ζχγθξνπζε ησλ πιαθψλ κεηαμχ ηεο Δπξαζίαο 

θαη ηεο Αδξηαηηθήο, δελ θαίλεηαη λα νδεγεί ζε θαηαζηξνθηθνύο ζεηζκνύο, ηνπιάρηζηνλ 

ζε ζχγθξηζε ζηε Λεπθάδα, ηε Εάθπλζν θαη ηελ Κεθαινληά
14

, ζε νξαηφ ρξνληθφ νξίδνληα. 

 

 

 

                                                 
14

 «Seismic hazard analysis in the Ionian Islands using  macroseismic intensities»-Georgios Sakkas, Vicki 

Kouskouna & Kostas Makropoulos 
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4 Μεζνδνινγία 

Όπσο αξρηθά έρεη νξηζηεί, νπζηαζηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία δηαθφξσλ ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ εθθέλσζεο πιεζπζκνχ ζηελ 

Παιηά Πφιε ηεο Κέξθπξαο ζε πεξηπηψζεηο ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ 

ζελαξίσλ απηψλ απνηειεί κίαλ απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ελφο ρεδίνπ Δθθέλσζεο, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί κέξνο ελφο ζπλνιηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ απφ Φπζηθέο Καηαζηξνθέο.  

ηα ζελάξηα ινηπφλ απηά, πξνβιέπνληαη ιεπηνκεξψο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηε γξήγνξε θαη αζθαιή εθθέλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηε ε εθθέλσζε χζηεξα 

απφ ηελ πξφβιεςε ή εθδήισζε ηέηνησλ επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ, φπσο ν ζεηζκφο 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε αθνινπζία κηα ζεηξάο 

δηαδηθαζηψλ. 

1.Σα πξψηα βήκαηα ηεο κειέηεο αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηνρήο πνπ πξφθεηηαη λα 

κειεηεζεί. Χο κειέηε πεξίπησζεο, ινηπφλ, επηιέρζεθε ε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην Ηζηνξηθφ ηεο Κέληξν, πνπ κε βάζε ηα αξρεία ηεο Ππξνζβεζηηθήο, 

νξηνζεηείηαη από ηηο νδνύο Λνραγνύ Βιάηθνπ, ηακαηίνπ Γεζύιια, Αθαδεκίαο, 

Καπνδηζηξίνπ, Αξζελίνπ, Γνλδειόη, Εαβηηζάλνπ θαη Ξελ. ηξαηεγνύ. 

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο έγηλε γηα πνηθίινπο ιφγνπο:  

- θαηαξράο, ν βαζηθφηεξνο απηψλ είλαη ε απεηιή πνπ δηαηξέρεη, θαζψο αλήθεη ζηα 

Ηφληα Νεζηά ηα νπνία, εληάζζνληαη ζε κηα ζεηζκνγελή δψλε, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηα ελεξγά ξήγκαηα πνπ δηαπεξλνχλ ηελ Κέξθπξα. Να ζεκεησζεί πσο 

παξφηη ν θίλδπλνο δελ είλαη δηαρξνληθά ηδηαίηεξα νξαηφο φζν ζηα ππφινηπα λεζηά 

ηνπ Ηνλίνπ (πρ ε πεξίπησζε ηεο Κεθαινληάο πνπ κε ηελ ηζηνξηθφηεηα πνπ ηε 

δηαθξίλεη ζηνπο ζεηζκνχο ην επίπεδν επηθηλδπλφηεηάο ηεο είλαη πςειφ), εληνχηνηο 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε σο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο ην γεγνλφο φηη αλήθεη 

γεσκνξθνινγηθά ζην ζχκπιεγκα ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, πνπ γεληθά ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειή επηθηλδπλφηεηα.  
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- ην δεχηεξν ζεκαληηθφ ιφγν απνηειεί ε πνιενδνκηθή ηεο ηδηαηηεξφηεηα κε αλαθνξά 

ζηε δνκηθή ζχζηαζε ησλ θηηξίσλ ηεο (φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί), ή ζηε ζηελφηεηα, 

ηελ ππθλφηεηα θαη ηα αθαλφληζηα κεγέζε ησλ δξφκσλ ηεο, πνπ θαζηζηνχλ ζρεδφλ 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο κε εζηίαζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο εθθέλσζεο πιεζπζκνχ, θαζψο αλαθέξεηαη ζε αλζξψπηλεο δσέο . 

- ηξίηνο ζνβαξφο ιφγνο απνηειεί ε έληαμε ηεο Παιηάο Πφιεο ζηνλ Καηάινγν ηεο 

UNESCO σο κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ήδε απφ ην 2007, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηεο.  

2.Αθνχ ινηπφλ, επηιέρζεθε θαη νξηνζεηήζεθε ε πεξηνρή κειέηεο, ην επφκελν βήκα ήηαλ ε 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Καηαξράο, θαηφπηλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ην θαηά πφζν ππάξρεη πξνγελέζηεξν 

ζρέδην ην νπνίν ν Γήκνο θαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα εκβέιεηαο ε Πεξηθέξεηα, αθνινπζνχλ 

ζε ηέηνηα ζπκβάληα. Δπίζεο, αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηελ εξγαζία θαη 

ηδηαίηεξα φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζελαξίσλ, ζε ςεθηαθή 

θπξίσο κνξθή. 

Πην αλαιπηηθά: 

 Αλαδεηήζεθαλ θαη ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα ππάξρνληα ςεθηαθά , πεξηγξαθηθά θαη 

ινηπά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ Παιηά Πφιε, απφ πεγέο φπσο ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ 

Νήζσλ,  ν Γήκνο Κέξθπξαο, ε ΔΛ.ΣΑΣ., ε "ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΔ", ε 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θιπ 

 Έγηλε ξχζκηζε ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο φισλ ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ (ζε 

γεσγξαθηθφ ζχζηεκα WGS84 ζχκθσλα κε ην ράξηε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππφβαζξν ). 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζχλδεζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (δειαδή ησλ 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ  πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζε κνξθή «Shapefiles») κε ηα 

πεξηγξαθηθά δεδνκέλα, φπσο ηνπ πιεζπζκνχ (κε βάζε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΛ. 

ΣΑΣ ηνπ 2011), ή  ησλ ζηνηρείσλ ησλ θηηξίσλ (ρξνλνινγία θαηαζθεπήο, 

πιηθά θαηαζθεπήο θηι κε βάζε ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε Απνγξαθή Κηηξίσλ 

ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 2001)
15

.  
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 Για τα ςτοιχεία των κτιρίων χρθςιμοποιικθκε θ απογραφι του 2001,  κακώσ μζχρι τθν εκπόνθςθ των 

ςεναρίων δεν είχαν δθμοςιευτεί τα ςτοιχεία του 2011. 
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 Γεκηνπξγήζεθαλ λέα ςεθηαθά δεδνκέλα (π.ρ. πιαηείεο, parking, μελνδνρεία, 

ζθάιεο) κε ηε ρξήζε ηνπ GPS θαη κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο ςεθηνπνίεζεο. 

 Δπίζεο, ρξεηάζηεθε λα ςεθηνπνηεζνχλ ηα φξηα ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο γηα λα 

γίλεη ζαθέο ζε πνηά πεξηνρή ηεο Κέξθπξαο πξέπεη λα εζηηάζεη ε κειέηε: Ζ 

Παιηά Πόιε ηεο Κέξθπξαο, κε βάζε ηα αξρεία ηεο Ππξνζβεζηηθήο, 

πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο Λνραγνύ Βιάηθνπ, ηακαηίνπ Γεζύιια, 

Αθαδεκίαο, Καπνδηζηξίνπ, Αξζελίνπ, Γνλδειόη, Εαβηηζάλνπ θαη Ξελ. 

ηξαηεγνύ. 

3. Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε: 

Α. Γνκήζεθε ην δίθηπν ησλ  δηαδξνκψλ, κέζσ ηνπ Network Analyst
16

: 

 Έγηλε έιεγρνο ησλ ηνπνινγηθψλ ζθαικάησλ ησλ δξφκσλ κέζσ ηεο εληνιήο 

"Topolνgy " κε ζθνπφ φζα ζεκεία δξφκσλ έρνπλ ηνπνινγηθφ πξφβιεκα, απηφ λα 

δηνξζσζεί (π.ρ. ζηα ζεκεία πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ηκήκαηα ησλ δξφκσλ 

ελψλνληαη, αιιά ιφγσ θαθήο πηζαλφλ ςεθηνπνίεζεο έρνπλ δηαρσξηζηεί) 

 Πξνζηέζεθαλ παξάκεηξνη δηθηχνπ π.ρ. Directions (Μνλή, Γηπιή Καηεχζπλζε), 

Minutes ( Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο ) 

 Γεκηνπξγήζεθε έλα «Network Dataset» κε ζθνπφ πιένλ ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεη ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν πιεζπζκφο. 

 

 

Β. Δπηιέρζεθαλ νη αλνηρηνί ρψξνη – θαηαθχγηα, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ArcGIS  

 Αθνχ ειέρζεζαλ νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο, ηειηθά 

εληνπίζηεθαλ νη πην θαηάιιεινη ρψξνη εληφο θαη ζηα φξηα ηεο Παιηάο Πφιεο, κε 

ηελ αλαγθαία ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα θαη ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά.  
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 Απνηειεί κηα επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη ν 

εληνπηζκφο κηαο δηαδξνκήο, κηαο πεξηνρήο ππεξεζηψλ ή θάπνην άιιν δίθηπν, κε ζθνπφ λα ξπζκηζηνχλ νη 

παξάκεηξνί ηνπ θαη λα "δσληαλέςεη" ην ζχζηεκα, πην ζπγθεθξηκέλα λα αλαγλσξίδεη ηηο εληνιέο πίζσ απφ 

απηφ 
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Γ. Αλαπηχρζεθαλ ηα βαζηθά ζελάξηα ηεο εθθέλσζεο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

CASPER
17

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ειήθζεζαλ ππφςε ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεζηνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο πφιεο, φπσο ε ρξνληθφηεηα (εκέξα, βξάδπ) 

θαη ε επνρηθφηεηα (ρεηκεξηλή πεξίνδνο κε κφληκνπιεζπζκφ θαη ζεξηλή πεξίνδνο κε 

απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε) 

Δηδηθφηεξα, αμηνπνηήζεθε ε επέθηαζε ηνπ ArcGIS πνπ δεκηνπξγεί κνληέιν 

εθθέλσζεο πιεζπζκνχ (δειαδή εχξεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο κε απνθπγή εκπνδίσλ 

θαη θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ζεκεία εθθέλσζεο). Σν πξφγξακκα «Casper» βνήζεζε 

ζηε δεκηνπξγία ησλ 5 ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ. Σα ζελάξηα ζηεξίρηεθαλ ζηε δεκνγξαθηθή 

θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Κέξθπξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Πφιεο. Ο εηήζηνο 

θχθινο ηεο θνηλσληθήο δνκήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαξθεί πεξίπνπ5-6 κήλεο. ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο είλαη ν κφληκνο πιεζπζκφο ελψ θαηά ηε ζεξηλή-

ηνπξηζηηθή πεξίνδν ζην κφληκν πιεζπζκφ, πξνζηίζεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη θαη κηα εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηνπ 

πιεζπζκηαθνχ θφξηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο. 

4. Σέινο, αμηνινγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζελαξίσλ θαη πξνηάζεθαλ βειηησηηθέο 

πνιηηηθέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηφζν ηνπ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

εθθέλσζεο.  
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 Απνηειεί επέθηαζε ηνπ Network Analyst θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία γξήγνξσλ θαη αζθαιψλ 

δηαδξνκψλ ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηνπο ρψξνπο εθθέλσζεο θαηφπηλ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ 



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 105 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μεζνδνινγία 

 

 

 

  



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 106 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πξνζδηνξηζκφο  ελαξίσλ Δθθέλσζεο 

 

 

5 Πξνζδηνξηζκόο  ελαξίσλ Δθθέλσζεο 

Σα ηδηαίηεξα πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Παιηάο Πφιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ επαπεηινχκελν θίλδπλν (γεληθά 

κέηξηαο έληαζεο αλακελφκελε ζεηζκηθφηεηα), νδεγνχλ ζηελ αλάγθε νινθιεξσκέλνπ 

ρεδίνπ Δθθέλσζεο, ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο (ζεηζκηθνχ θ.ά.) 

θηλδχλσλ. 

Ζ γεληθή  εηθφλα πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νδεγεί ζηελ 

αλάγθε ζρεδηαζκνχ έρνληαο ππφςε 2 ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ, 

-ε πξψηε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Παιηάο Πφιεο θαη  

-ε δεχηεξε, εθηφο απφ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο, ιακβάλεη ππφςε ηεο, ηνπο ηνπξίζηεο θαη 

επηζθέπηεο θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη θαηαζηεκάησλ.  

 

θαη κηα ΒΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΥΖ: 

ηελ πεξίπησζε ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο ζεσξήζεθε πσο πξνθιήζεθε 

ζεηζκφο ηέηνηαο έληαζεο πνπ λαη κελ νη δσέο ησλ αλζξψπσλ δελ θηλδχλεπζαλ, φκσο 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο θαη ε κεηαθίλεζή ηνπο ζε ρψξνπο 

θαηαθπγήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ έλα κεηέπεηηα ζεηζκφ ίζσο θαη κεγαιχηεξεο 

έληαζεο (Μεηαζεηζκφ). 

Ζ κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζα γίλεη πεδή. Γελ εμεηάδνληαη ζελάξηα γηα ηελ 

εθθέλσζε απφ ηα απηνθίλεηα. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζρεδηάδνληαη ηα εμήο 5 ζελάξηα: 

 Σν 1
ν
 ζελάξην αθνξά ηηο πνιχ βξαδηλέο ψξεο πξνο μεκέξσκα θαη επνρηαθά 

αλαθέξεηαη ζηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Ο πξνο εθθέλσζε πιεζπζκφο νδεγείηαη 

θαηεπζείαλ ζηηο 5 πιαηείεο-ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηεο εθθέλσζεο. 

 ην 2
ν
 ζελάξην αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην 1

ν
 ζελάξην κε ηε δηαθνξά πσο 

ζηελ πεξίπησζε απηή ν πξνο εθθέλσζε πιεζπζκφο νδεγείηαη αξρηθά ζε 
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θνληηλφηεξνπο, ελδηάκεζνπο κηθξνχο αλνηρηνχο ρψξνπο-πιαηείεο θαη ζε 

δεχηεξε θάζε πξνσζείηαη ζηηο 5 πιαηείεο-ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηεο 

εθθέλσζεο. 

 Σν 3
ν
 ζελάξην αθνξά ηηο πνιχ βξαδηλέο ψξεο πξνο μεκέξσκα θαη επνρηαθά 

αλαθέξεηαη ζηε ζεξηλή πεξίνδν. ηηο παξαδνρέο ηνπ ζελαξίνπ 2 πξνζηίζεληαη 

νη ηνπξίζηεο πνπ δηαλπθηεξεχνπλ ζηα μελνδνρεία ηεο Παιηάο Πφιεο.  

 Σν 4
ν
 ζελάξην αθνξά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη επνρηαθά αλαθέξεηαη ζηε ζεξηλή πεξίνδν. 

Καιχπηεη έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ζπίηηα ηνπ, έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ θαζψο θαη έλαλ 

αξηζκφ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηηο ππεξεζίεο (ζρνιεία, ηξάπεδεο θηι) θαη 

ζηελ αγνξά ( κεγάια θαηαζηήκαηα, εκπνξηθνί δξφκνη). Ο πξνο εθθέλσζε 

πιεζπζκφο νδεγείηαη αξρηθά ζε θνληηλφηεξνπο, ελδηάκεζνπο κηθξνχο 

αλνηρηνχο ρψξνπο-πιαηείεο θαη ζε δεχηεξε θάζε πξνσζείηαη ζηηο 5 πιαηείεο-

ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηεο εθθέλσζεο. 

 Σν 5
ν 

ζελάξην είλαη ίδην κε ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ε 

εθθέλσζε πινπνηείηαη ζε έλα κφλν ζηάδην, απηφ ηεο απεπζείαο κεηάβαζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο 5 πιαηείεο-ηειηθνχο πξννξηζκνχο.  

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλνληαη ε “ινγηθή” θαη ην πεξηερφκελν ησλ 5 

παξαπάλσ ζελαξίσλ [Ηδία επεμεξγαζία, 15.06.15]: 
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Ρίνακασ 8| Η “λογικι” και το περιεχόμενο των 5 ςεναρίων για τθν Ραλιά Ρόλθ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 15.06.15) 

 

δθμογραφικι (μόνιμοσ πλθκυςμόσ) και 
οικονομικι πραγματικότθτα (τουριςτικι 

δραςτθριότθτα

εποχιακι διαφοροποίθςθ 
(κερινι/τουριςτικι περίοδοσ και 
χειμερινι περίοδοσ με  τοπικό 
πλθκυςμό)

θμεριςια διαφοροποίθςθ          
(θμζρα / βράδυ) του αρικμοφ και 
των κζςεων μόνιμου πλθκυςμοφ και 
επιςκεπτών

α. Μόνιμοι κάτοικοι Ραλιάσ Ρόλθσ 
Κζρκυρασ

β. Μόνιμοι κάτοικοι Ραλιάσ Ρόλθσ 
Κζρκυρασ και επιπλζον τουρίςτεσ και 
λοιπόσ ειςερχόμενοσ πλθκυςμόσ
ςτθν Ραλιά Ρόλθ

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

5 ΣΕΝΑΙΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

1. Μόνιμοι κάτοικοι, βραδινζσ ώρεσ, 
χειμερινι περίοδοσ και εκκζνωςθ 
κατευκείαν ςτουσ τελικοφσ 
ποοριςμοφσ

2. Μόνιμοι κάτοικοι, βραδινζσ ώρεσ, 
χειμερινι περίοδοσ και εκκζνωςθ  
αρχικά ςε ενδιάμεςουσ προοριςμοφσ 
και ςτθ ςυνζχεια ςτουσ τελικοφσ 
ποοριςμοφσ

3. Μόνιμοι κάτοικοι και τουρίςτεσ που 
διανυκτερεφουν ςτθν Ραλιά Ρόλθ, 
βραδινζσ ώρεσ, κερινι περίοδοσ και 
εκκζνωςθ  αρχικά ςε ενδιάμεςουσ 
προοριςμοφσ και ςτθ ςυνζχεια ςτουσ 
τελικοφσ ποοριςμοφσ

4. Μζροσ μόνιμων κατοίκων, τουρίςτεσ 
και λοιπόσ ειςερχόμενοσ πλθκυςμόσ 
ςτθν Ραλιά Ρόλθ, πρωινζσ ώρεσ, κερινι 
περίοδοσ και εκκζνωςθ  αρχικά ςε 
ενδιάμεςουσ προοριςμοφσ και ςτθ 
ςυνζχεια ςτουσ τελικοφσ ποοριςμοφσ

5. Μζροσ μόνιμων κατοίκων, τουρίςτεσ 
και λοιπόσ ειςερχόμενοσ πλθκυςμόσ 
ςτθν Ραλιά Ρόλθ, πρωινζσ ώρεσ, κερινι 
περίοδοσ και εκκζνωςθ  εκκζνωςθ 
κατευκείαν ςτουσ τελικοφσ ποοριςμοφσ

ΥΡΑΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΛΙΑΣ ΡΟΛΗΣ
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5.1 Παξάγνληεο - πληειεζηέο ελαξίσλ 

Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο ησλ ζελαξίσλ ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο θαη αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα: 

Τπεξεζίεο Γηάζσζεο 

 ΔΚΑΒ 

 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ 

 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

 ΗΑΣΡΔΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 

 ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

 

 

 

 

Πιεζπζκόο θαη νη ρώξνη όπνπ παξεπξίζθεηαη 

 Καηνηθίεο 

 ρνιεία 

 Μαγαδηά 

 Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θηι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ θαηάζηαζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ δχν Τπεξεζίεο κε 

θνκβηθέο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ εθθέλσζεο (Ππξνζβεζηηθή 

θαη ΔΚΑΒ), έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, πεξηνξίδνληαη ζηα θηίξηα 

θαη ην κφληκν πιεζπζκφ ζε επίπεδν νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ην 

καζεηηθφ – θνηηεηηθφ πιεζπζκφ.  

Δθηηκήζεηο γίλνληαη γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηελ θίλεζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηνλ εκεξήζην αξηζκφ επηζθεπηψλ – ηνπξηζηψλ. 

Ζ δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο απφθαζεο γηα εθθέλσζε, 

απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν. 
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Οδηθό Γίθηπν θαη εκπόδηα 

   Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαζψο 

επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ εχθνιε δηέιεπζε ησλ Τπεξεζηψλ Γηάζσζεο 

πξνο ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρεη αλάγθε. 

 

 

 

 ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο Παιηάο Πφιεο, ην νδηθφ δίθηπν δηαθφπηεηαη απφ 

πέηξηλεο ζθάιεο, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη απφηνκεο, παιηέο θαη ζηελέο 

θαζηζηψληαο επηθίλδπλε ηε δηέιεπζή ηνπο απφ ηνπο πεδνχο. ηα ζελάξηα 

ζεσξήζεθαλ σο εκπφδηα πξνο απνθπγή θαη επηινγήο άιιεο δηαδξνκήο. Γπζηπρψο, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δε κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

Αζθαιείο Υώξνη Καηαθπγήο 

 Πιαηείεο θαη θελά νηθφπεδα 

 Πεξηνρέο αζηηθνχ πξαζίλνπ ( άιζε, πάξθα, παηδηθέο ραξέο) 

 Αλνηρηέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 Πξναχιηα εθθιεζηψλ θαη γεληθφηεξα αζθεπείο ρψξνη θνηλφρξεζησλ ή 

θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ θαηνίθσλ αλά 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν κεηψλεη ηε ξεαιηζηηθφηεηα ησλ παξαδνρψλ θαη 

ππνρξεψλεη ζε ινγηθέο πξνζεγγίζεηο (θαηά ηε ραξηνγξάθεζε έγηλε 

ππνθεηκεληθή δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ εληφο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, 

ψζηε λα κε ζπζζσξεχνληαη ζεσξεηηθά φινη νη θάηνηθνη ζε έλα ζεκείν, θαηά 

ηελ αλάιπζε. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε ήηαλ ε κε χπαξμε ζηνηρείσλ γηα ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο θαζψο θαη γηα ηηο νκάδεο εηδηθψλ αλαγθψλ, κε ζπλέπεηα λα 

κε θαηαζηεί δπλαηή ε δηεξεχλεζε ησλ δπζθνιηψλ εθθέλσζεο θαη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο γη απηέο ηηο νκάδεο. 

Ζ θαηάζηαζε θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ έρνπλ 

πεξηγξαθεί ζε γεληθέο γξακκέο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 
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5.1.1 Αζθαιείο Υώξνη Καηαθπγήο 

Οη ρψξνη θαηαθπγήο θαηά θαλφλα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε κεηάβαζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνο απηνχο. Καιφ ζα είλαη 

λα βξίζθνληαη ζε άκεζε ρσξνζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο θαηνηθίεο. 

Ζ επηζπκεηή απφζηαζε απφ ην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηεο θάζε πνιενδνκηθήο 

ελφηεηαο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα κελ ππεξβαίλεη ηα 250 κέηξα (απνπληδάθε,2001) 

(ιακβάλνληαο ππφςε πσο ε κέζε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο πεδνχ είλαη πξνζεγγηζηηθά 

6km/h). 

Οπσζδήπνηε ε πξναλαθεξζείζα απφζηαζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ κέζα ζηελ πφιε, νπφηε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο 

απαηηνχλ ιήςε επαπμεκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο. 

ηελ πεξηνρή ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο έρνπλ γεληθά επηιεγεί σο ρψξνη 

θαηαθπγήο νη ειεχζεξνη ρψξνη ησλ πιαηεηψλ φπνπ πηζαλφηαηα, απζνξκήησο αθφκε θαη αλ 

δελ είλαη ελεκεξσκέλνο, ζα θαηαθχγεη εθφζνλ ρξεηαζζεί, ν πιεζπζκφο.  

Πξφθεηηαη γηα 29 ζπλνιηθά αλνηθηνχο ρψξνπο, δηαθφξσλ κεγεζψλ, απφ ηνπο νπνίνπο 

νη 5 μερσξίδνπλ γηα ηε ζέζε θη ηελ έθηαζή ηνπο (κεγάιεο πιαηείεο ζηελ πεξίκεηξν ηεο 

Παιηάο Πφιεο). Ζ έθηαζε ησλ πιαηεηψλ απηψλ θαη ε «θαζαξή ρσξεηηθφηεηά»
18

 ηνπο 

εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

                                                 
18

 «θαζαξή ρσξεηηθφηεηά» = έθηαζε/2η.κ. (πνπ απαηηνχληαη θαη‟ ειάρηζηνλ θαηά άηνκν) επί ηνλ 

«ζπληειεζηή ρσξεηηθφηεηαο», πνπ κεηψλεη ηε ρσξεηηθφηεηα ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξα εκπφδηα. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά (ζπλέρεηα απηήο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ) κε εζηίαζε ζηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ αλνηρηψλ ρψξσλ 

ηεο Παιηάο Πφιεο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη θαηαθπγήο 

ζηελ πεξίπησζε εθθέλσζεο.  
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Ρίνακασ 9| Τα χαρακτθριςτικά των χώρων καταφυγισ, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 15.03.15) 

 

Οη ρψξνη απηνί, πιεξνχλ νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα (Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί) γηα ηε 

ρξήζε ηνπο σο «ρψξνη θαηαθπγήο» ( Γειιαδέηζηκαο,1985), εηδηθά νη κεγαιχηεξνη απφ 

απηνχο, ζε έθηαζε. 
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Ρίνακασ 10| Τα βαςικά χαρακτθριςτικά των χώρων καταφυγισ, (Ρθγι: Δελλαδζτςιμασ, 1985) 

Πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο ζα κεηαθηλεζεί ν πιεζπζκφο θαη κάιηζηα ε κεηάβαζε 

κπνξεί λα γίλεη ζε έλα ή θαη δχν 2 ζηάδηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ν πιεζπζκφο 

κεηαθηλείηαη θαηεπζείαλ ζηηο κεγάιεο πιαηείεο – ηειηθνχο πξννξηζκνχο. ηε δε άιιε 

πεξίπησζε, αξρηθά ν πιεζπζκφο ζα κεηαβεί ζε φιεο ηηο δηαζθνξπηζκέλεο ζπλνηθηαθέο 

θπξίσο πιαηείεο κέζα ζηελ Παιηά Πφιε, πνπ είλαη πην θνληά ζηηο θαηνηθίεο  θαη ζηε 

ζπλέρεηα, απφ εθεί ζηηο  κεγάιεο πιαηείεο – ηειηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ πεξίκεηξν ηεο 

Παιηάο Πφιεο (έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζα βξίζθεηαη ήδε ζε απηέο κηαο πνπ εθ ησλ 
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πξνηέξσλ νη ζπγθεθξηκέλεο πιαηείεο έρνπλ θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπο). 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο γηα θάζε πιαηεία έρεη νξηζηεί έλαο πξνζεγγηζηηθφο 

ζπληειεζηήο ρσξεηηθφηεηαο ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ ρσξεηηθφηεηα, δηφηη 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα αθαηξεζεί ρσξεηηθφηεηα ιφγσ χπαξμεο δέληξσλ, κλεκείσλ, 

ζηληξηβαληψλ θηι. Δκπνδίσλ. Ζ έθηαζε ηνπο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ππνινγίζηεθε θαηά 

πξνζέγγηζε κε ηχπνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS. 

Πέξαλ ησλ άιισλ, βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο 

απεηέιεζε ε απφζηαζε ησλ 250 κέηξσλ. 

Αξρηθά εμεηάζηεθαλ νη 4 κεγαιχηεξεο πιαηείεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξίκεηξν, 

αιιά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο πιαηείεο ηνπ «10νπ 

πληάγκαηνο» (2 πιαηείεο ζηελ πεξηνρή ηεο πειηάο), ηεο «Δλψζεσο» θαη ε «πηαλάδα». 

Γεκηνπξγήζεθαλ  κέζσ ARCGIS "Buffer zones"  250 κέηξσλ γχξσ  απφ ηηο  παξαπάλσ 4 

κεγάιεο πιαηείεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εληνπίζηεθε πνηφ θνκκάηη πεξηνρήο ηεο 

Παιηάο Πφιεο θαιχπηεη ε θάζε πιαηεία εληφο ησλ 250 κέηξσλ. 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλεηαη ην απνηέιεζκα [Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία, 

20.05.15]: 
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Ρίνακασ 11| Η απόςταςθ των εκκενωμζνων περιοχών από τουσ χώρουσ καταφυγισ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ (4 
επιλεγμζνοί χώροι), (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.05.15) 

Καηφπηλ απνηειέζκαηνο πξνθχπηεη πσο νξηζκέλεο πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Παιηάο Πφιεο κέλνπλ αθάιππηεο, κε ζπλέπεηα έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα κε κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί ηθαλνπνηεηηθά.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε ζπλέρεηα, ζηηο 4 κεγάιεο πιαηείεο πξνζηέζεθε ε πιαηεία 

αξφθνπ, επξηζθφκελε ζηελ πεξίκεηξν αιιά ιίγν έμσ απφ ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Σν απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Υάξηε, έδεημε πσο είλαη αλαγθαίν λα νξηζηεί 

σο ρψξνο θαηαθπγήο θαη απηή ε πιαηεία [Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία, 20.05.15]. 
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Ρίνακασ 12| Η απόςταςθ των εκκενωμζνων περιοχών από τουσ χώρουσ καταφυγισ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ (5 
επιλεγμζνοι χώροι), (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.05.15) 

Απφ ηνλ παξαπάλσ ράξηε παξαηεξείηαη πσο κε ηε ρξήζε θαη ηεο πέκπηεο πιαηείαο, 

ζρεδφλ φιεο νη πεξηνρέο ηεο Παιηάο Πφιεο θαιχπηνληαη εληφο ησλ 250 κέηξσλ (εθηφο απφ 

ειάρηζηα κηθξά ηκήκαηα). 

Σέινο, εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε ρξήζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ αλνηθηψλ ρψξσλ, 

κεγάισλ θαη κηθξφηεξσλ-ζπλνηθηαθψλ, πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζε δηάθνξα ζεκεία 

ησλ ζπλνηθηψλ κέζα ζηελ Παιηά Πφιε. Σν γεγνλφο φηη βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλνη 

θαζηζηά πην άκεζε ηελ πξφζβαζε ζε απηέο. Άιισζηε θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ 

εθθέλσζεο πξέπεη ηα ππνζεηηθά ζελάξηα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ φζν 

γίλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ζαθέο πσο ν πιεζπζκφο πξψηα ζα θαηέθεπγε ζηνπο 

θνληηλφηεξνπο ζε απηφλ αλνηρηνχο ρψξνπο, παξά ζα δηέλπε απεπζείαο κεγαιχηεξε 

απφζηαζε .  

Όκσο επεηδή γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ πιαηεηψλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ε 

αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί πσο αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

πξαγκαηηθφ ζελάξην φιεο νη πιαηείεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο ζχκθσλα κε ηνλ 

ΟΑΠ, γηα ηε ρξήζε ελόο αλνηρηνύ ρώξνπ ε απόζηαζε ησλ θνληηλόηεξσλ θηηξίσλ 

πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην κηζό ηνπ ύςνπο ησλ θηηξίσλ. 
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Έηζη ινηπφλ εμεηάζηεθε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιαηεηψλ, δειδή ησλ ηεζζάξσλ 

κεγάισλ, ηεο πιαηείαο αξφθνπ θαη ησλ αξθεηψλ κηθξφηεξσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ ράξηε. Να ζεκεησζεί πσο ε κεηάβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 

ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ν πιεζπζκφο ζα κεηαβεί ζηηο θνληηλφηεξεο ζε απηφλ πιαηείεο 

θαη ζην δεχηεξν ζηάδην ζα κεηαβεί ζηηο ηειηθέο 5 πιαηείεο-ηειηθνχο πξννξηζκνχο. 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλνληαη νινθιεξσκέλα φιεο νη πιαηείεο, ζηηο νπνίεο 

ζα κεηαβεί ν πιεζπζκφο θαη πξνθχπηεη φηη ν ρψξνο ηεο Παιηάο Πφιεο θαιχπηεηαη πιήξσο 

κε βάζε ην θξηηήξην ηεο κέγηζηεο απφζηαζεο ησλ 250 κέηξσλ. [Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία, 

20.05.15]. 

 

Ρίνακασ 13|Η απόςταςθ των εκκενωμζνων περιοχών από τουσ χώρουσ καταφυγισ τθσ Ραλιάσ Ρόλθσ (όλοι οι 
περιμετρικοί χώροι), (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.05.15) 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ηηο 5 βαζηθέο πιαηείεο, φπνπ θαηαιήγεη ν 

πιεζπζκφο. 
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Πιαηεία Δλώζεσο - Πεγή: Ηδησηηθή ζπιινγή [Λήςε 15.5.2015] 
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Πιαηεία πηαλάδα - Πεγή: Ηδησηηθή ζπιινγή [Λήςε 15.5.2015] 
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1
ε
 πιαηεία 10

νπ
 πληάγκαηνο - Πεγή: Ηδησηηθή ζπιινγή [Λήςε 15.5.2015]  
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 πιαηεία 10

νπ
 πληάγκαηνο - Πεγή: Ηδησηηθή ζπιινγή [Λήςε 15.5.2015]  
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αξόθν - Πεγή: Ηδησηηθή ζπιινγή [Λήςε 15.5.2015]  
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Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη αθφκε, ε εηθφλα απφ ηελ ζπλνηθηαθή πιαηεία ηεο Αγ. 

Διέλεο (Πεγή: Ηδησηηθή ζπιινγή [Λήςε 20.3.2015]) γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ πσο 

δνκνχληαη θαη ηη κέγεζνο έρνπλ νη ππφινηπεο πιαηείεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα 

ζελάξηα εθθέλσζεο. 

 

 

5.2 Οξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ 

ζεηζκνύ –Ρόινη θαη ππεπζπλόηεηεο 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Αξηζκ. 

Πξση.: 2450/ 09 - 04 - 2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ( Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). χκθσλα κε απηφ πξνβιέπνληαη δξάζεηο ζε 3 θπξίσο 

ηνκείο : 

-Δηνηκφηεηα 

-Αληηκεηψπηζε 

-Απνθαηάζηαζε 

θαη ζε 4 επίπεδα: 
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-Κεληξηθή Γηνίθεζε (Τπνπξγεία) 

-Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

-Πεξηθέξεηα 

-Γήκνο 

 

Ο παξαπάλσ ζρεδηαζκφο απνηππψλεηαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν κε ηε κνξθή ζρήκαηνο ζην 

Παξάξηεκα. 

 

χκθσλα κε απηφλ: 

Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο κεηά ηελ εθδήισζε ηζρπξνχ ζεηζκνχ πξνέξρεηαη 

θαηά βάζε: 

α) απφ εθηεηακέλεο ππξθαγηέο ζε αζηηθφ ρψξν  

β) απφ εθηεηακέλεο θαηαξξεχζεηο εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπο θαηά ηελ 

κεηαζεηζκηθή πεξίνδν 

γ) απφ επαγφκελα θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα 

δ) απφ δηαξξνέο θπζηθνχ αεξίνπ, ηνμηθψλ νπζηψλ, θιπ. 

 

Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ, είλαη θαη ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα 

εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

Ζ δξάζε απηή εληάζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο "Αληηκεηψπηζεο" θαη πινπνηείηαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Πξέπεη δε, λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή 

νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθή δξάζε. Βαζίδεηαη ζηελ 

ελεκέξσζή ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή 

ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο - εθθέλσζεο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηάζωζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαηά θαλφλα αθνξά κηθξέο 

νκάδεο πνιηηψλ, ή κεκνλσκέλα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν, πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή. 

 

Γεληθά, ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απφ κηα 

πεξηνρή, απνηειεί επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ, ν νπνίνο έρεη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ 
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πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Όηαλ ε 

εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα 

Γήκνπο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε/αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε.  

 

ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ε αλσηέξσ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα  

Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

θαη πινπνηείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο θαη Πεξηθεξεηάξρεο.  

 

Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο:  

α) γεληθήο θαηαζηξνθήο
19

, πεξηθεξεηαθήο θαηαζηξνθήο κεγάιεο έληαζεο
20

, ή ζε 

ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κεγάιεο έληαζεο
21

, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

β) πεξηθεξεηαθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο
22

, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο 

έληαζεο
23

, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο θαη Πεξηθεξεηάξρεο, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, νη αξκφδηνη Γήκαξρνη, 

κπνξνχλ άκεζα λα ζπγθαινχλ ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ) θαη νη 

Πεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο ην πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΟΠΠ) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

 

                                                 
19

 Γεληθή θαηαζηξνθή λνείηαη ε θαηαζηξνθή πνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο 
20

 Πεξηθεξεηαθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε 

δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο πεξηθέξεηεο ή θαη απφ θεληξηθέο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο 
21

 Σνπηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιινπο λνκνχο, πεξηθέξεηεο ή θαη απφ θεληξηθέο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο 
22

 Πεξηθεξεηαθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην 

δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηθέξεηαο 
23

 Σνπηθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθφ θαη 

ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν λνκνχ 
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Σχιμα 8|Η αρμοδιότθτα απόφαςθσ εκκζνωςθσ περιοχισ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ, (Ρθγι: ΓΓΡΡ,2012) 

 

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά 

πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

θαηαζηξνθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη: 

-ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο ιφγσ ζεηζκψλ, αξκφδηεο 

λα εηζεγεζνχλ ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ είλαη θαη νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ελψ 

-ζε πεξηπηψζεηο θαηνιηζζήζεσλ, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ηζηνξηθφ 

θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, ππεχζπλεο λα εηζεγεζνχλ είλαη νη αξκφδηεο Σερληθέο 

Τπεξεζίεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, νη νπνίεο 

δηελεξγνχλ ηελ απηνςία θαη ηελ πξψηε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ. 

Ζ πινπνίεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 
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Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία αλαιακβάλεη ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

εληνπηζκφ θαη εηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο φηαλ έρεη ιεθζεί 

ζρεηηθή απφθαζε, κε ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 

απνκάθξπλζε θαζψο θαη πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρφλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο 

ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξάζε απηή, αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο 

νκάδεο, ή πεξηιακβάλεη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα 

εμαζθαιίδεηαη, ε παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ιφγνπο παξνρήο άκεζεο 

πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο. 

ην βαζκφ πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπώλ πνιηηώλ πνπ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά 

(ηνπξίζηεο, θιπ), θξίλεηαη απαξαίηεην, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ, λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν 

ζεκείν ζπγθέληξσζήο ηνπο, γηα ηελ ελ ζπλερεία απνκάθξπλζή ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο θαη ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

ππνζηήξημήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ιεθζεί ε απφθαζε, ν θαηά ηφπνπο 

ππεχζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεκεξψλεη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην φπνην ελ ζπλερεία 

ελεκεξψλεη ην Τπ. Δμσηεξηθψλ (Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ) πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζεη αξκνδίσο ηηο Πξεζβείεο ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ. 

Δπεηδή ε εμεύξεζε κέζσλ κεηαθνξάο νξηζκέλεο θνξέο δελ είλαη άκεζα εθηθηή, ην 

γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο 

εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην ελδερφκελν πινπνίεζεο κηαο 

ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ (ΔΛΑ, Π, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), θαζψο θαη ηε 

δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θαηά ηφπνπο ΚΣΔΛ, θιπ). ηηο δε πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε 

παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηφπνπο Ληκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε. 

Αθφκε, γηα ηελ άξζε ησλ θηλδύλσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ε επζχλε 

πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ, αλήθεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ θαη ζηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ 
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ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο  ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ ππξθαγηώλ ζε αζηηθφ ρψξν, φπσο επίζεο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε δηαξξνέο θπζηθνχ αεξίνπ, ηνμηθψλ νπζηψλ, θιπ., εθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εηδηθφηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ή εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 
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6 Τινπνίεζε ζελαξίσλ θαη απνηειέζκαηα 

6.1 Βαζηθέο παξαδνρέο πξνγξάκκαηνο Casper 

Σν πξφγξακκα Casper απνηειεί επέθηαζε ηνπ Network Analyst, ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ επεθηείλεη ην πξφγξακκα ArcMap (ArcGIS). Σν Casper έρεη δεκηνπξγεζεί απφ 

ηνλ  Kaveh Shahabi (Παλεπηζηήκην ηεο California) θαη ε ρξήζε ηνπ αθνξά θαζαξά ην 

θνκκάηη ησλ εθθελψζεσλ-δηαδξνκψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, ηα ζελάξηα 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πην αλαιπηηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ Casper είλαη λα “νδεγεί” πιεζπζκφ ζπλδένληαο 

ηελ αθεηεξία ηνπο κε ηηο δηαδξνκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη νδεγψληαο ηνλ ζε 

αζθαιέο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ιακβάλεη ππφςε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπο. Μεηαμχ ησλ 

θχξησλ ζπληειεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ην Casper γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζελαξίσλ 

είλαη ε πξνζεγγηζηηθή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ θαη ε «νξηδφληηα» ρσξεηηθφηεηα  

ησλ δξφκσλ, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηελ ρσξεηηθφηεηα απφ ηνπο αζθαιείο αλνηρηνχο 

ρψξνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο (Casper): 

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ θαηνίθσλ από ηελ πεξηνρή ζα γίλεη πεδή. Γελ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία ζελάξην απνκάθξπλζεο απηνθηλήησλ. 

 Χο πξνζεγγηζηηθή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο πεδψλ νξίζηεθαλ ηα 6 km/h. Γελ έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη νη νκάδεο 

πιεζπζκνχ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα (δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα αλαιπηηθά 

ζηνηρεία) 

 Γελ έρεη ιεθζεί ππφςε ε θιίζε ησλ δξφκσλ. Δπίζεο, ηα ζεκεία ησλ δξφκσλ φπνπ 

ππάξρνπλ απφηνκεο ζθάιεο ηηο νπνίεο ζα ήηαλ θαιφ ν πιεζπζκφο λα ηηο 

απνθχγεη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ, έρνπλ ζεσξεζεί σο εκπφδηα. 

 Οη πην απνκαθξπζκέλνη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ ζα δηαζσζνχλ πξψηνη πξνο ηηο 

πιαηείεο- ρψξνπο εθθέλσζεο. 
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 Έρεη αθεζεί ζηελ επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επηινγή γηα ην εάλ κηα νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ μεθηλάεη απφ θνηλή αθεηεξία, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ελσκέλε 

κέρξη ηέινπο ηε δηαδξνκή ή δηαζπάηαη ζηελ πνξεία. 

 Ζ κεγάιε αλνκνηνκνξθία ζην πιάηνο (άξα θαη ζηε ρσξεηηθφηεηα) ησλ δξφκσλ 

πξνζεγγίδεηαη κφλν ζε γεληθή γξακκή (πρ φινη νη κηθξνί δξφκνη ησλ 3 

ζπλνηθηψλ ( Κακπηέιν, Πφξηα Ρεκφπληα, Αγ. Παηέξσλ) ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 

ηελ ίδηα ρσξεηηθφηεηα. 

 

6.2  Ζ πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ 

1
ν
 ελάξην 

Σν 1
ν
 ζελάξην αθνξά ηηο πνιχ βξαδηλέο ψξεο πξνο μεκέξσκα θαη επνρηαθά 

αλαθέξεηαη ζηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηελ Παιηά Πφιε βξίζθεηαη 

κφλν ν κφληκνο πιεζπζκφο ν νπνίνο παξεπξίζθεηαη ζηηο νηθίεο ηνπ. Ο πξνο εθθέλσζε 

πιεζπζκφο νδεγείηαη θαηεπζείαλ ζηηο 5 πιαηείεο-ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηεο εθθέλσζεο. 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ ζελαξίνπ: 
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Χάρτθσ 14| Οι ςυντελεςτζσ του ςεναρίου 1, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

Χάρτθσ 15 Ιδία επεξεργαςία, 10.06.15 

 

Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο είλαη:  

 Σα εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα απνθχγεη ν πιεζπζκφο, δειαδή νη ζθάιεο πνπ έρνπλ 

πνιχ απφηνκε θιίζε 

 Σα 2 θξνχξηα φπνπ έρνπλ ζεσξεζεί σο εκπφδηα. Άιισζηε ην έλα απφ ηα δχν 

θξνχξηα ελψλεηαη κε ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο Παιηάο Πφιεο κε γέθπξα θαη 

δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο δηέιεπζεο. Απηφ θαζηζηά επηθίλδπλε ηελ δηάβαζε 

ηεο γέθπξαο απφ ηνπο πεδνχο θαηφπηλ ηνπ επηθίλδπλνπ ζπκβάληνο.  

 Οη αζθαιείο ρψξνη, δειαδή νη κεγαιχηεξεο, πεξηκεηξηθέο πιαηείεο πνπ έρνπλ 

επηιερηεί (ζην ράξηε απνηππψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο). 

 Ο πιεζπζκφο πνπ φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, απνηειείηαη απφ ην κφληκν πιεζπζκφ 

ηεο Παιηάο Πφιεο 
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Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 

 

Χάρτθσ 16|Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 1, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

Χάρτθσ 17 Ιδία επεξεργαςία, 15.06.15 

 

Απνηειέζκαηα ελαξίνπ (1) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

11,19 ιεπηά 

 Όζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα, έρεη θαιπθζεί ην 99,9% ηεο κηαο εθ ησλ 2 

πιαηεηψλ 10νπ πληάγκαηνο (πεξηνρή πειηάο), ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 

δεχηεξεο πιαηείαο έρεη θαιπθζεί θαηά 43,6% 
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 Ζ πιαηεία αξφθνπ έρεη θαιπθζεί θαηά 92,5% 

 Ζ πιαηεία Δλψζεσο έρεη θαιπθζεί θαηά 33,4% 

 Ζ πιαηεία πηαλάδα έρεη θαιπθζεί θαηά 37,3% 

 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν απνηππψλεη 

ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη δηέιεπζή ηνπο 

πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, ηξ. Ξελνθψληνο, Γνλδειφη, 

Καπνδηζηξίνπ, Ν. Θενηφθε, Τπαπαληήο, Καινγεξέηνπ, Διεπζεξίαο, 

Γεκάξρνπ Κφιια θηι 

Σέινο, ζηνλ επφκελν πίλαθα ζπγθεληξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ πιαηεηψλ-πξννξηζκψλ θαη ηελ πξνζέιεπζε θαηνίθσλ ζε απηέο κεηά ηελ 

εθθέλσζε: 

Name Capacity SUM_Evacuees RemCap % Capacity 

10ου Συντάγματοσ(1) 1360 1359 1 100 

10ου Συντάγματοσ(2) 2209 964 1245 44 

Σπιανάδα 5012 1868 3144 37 

Ενώςεωσ 7864 2627 5237 33 

Σαρόκου 362 335 27 93 
Ρίνακασ 14|Τα αποτελζςματα για τθ χωρθτικότθτα των πλατειών-προοριςμών και τθν προςζλευςθ κατοίκων ςε 
αυτζσ μετά τθν εκκζνωςθ (ςενάριο 1), (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

Με βάζε ηελ «θαηαλνκή» ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο - ηειηθνχο 

πξννξηζκνχο, ε πεξηνρή ηεο Παιηάο Πφιεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 5 ηνκείο - 

εθθέλσζεο, φπσο θαίλεηαη ζην Υάξηε πνπ αθνινπζεί. Ο ρσξηζκφο απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ βνήζεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθθέλσζεο. 
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Χάρτθσ 18|Οι 5 τομείσ - εκκζνωςθσ , (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

Σν 2
ν
 ελάξην 

Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην 1
ν
 ζελάξην κε ηε δηαθνξά πσο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν πξνο εθθέλσζε πιεζπζκφο νδεγείηαη αξρηθά ζε θνληηλφηεξνπο, ελδηάκεζνπο 

κηθξνχο αλνηρηνχο ρψξνπο-πιαηείεο θαη ζε δεχηεξε θάζε πξνσζείηαη ζηηο 5 πιαηείεο-

ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηεο εθθέλσζεο. 

 

 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ ζελαξίνπ: 
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Χάρτθσ 19| Οι ςυντελεςτζσ του ςεναρίου 2, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο είλαη:  

 Σα εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα απνθχγεη ν πιεζπζκφο, δειαδή νη ζθάιεο πνπ έρνπλ 

πνιχ απφηνκε θιίζε 

 Σα 2 θξνχξηα φπνπ έρνπλ ζεσξεζεί σο εκπφδηα. Άιισζηε ην έλα απφ ηα δχν 

θξνχξηα ελψλεηαη κε ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο Παιηάο Πφιεο κε γέθπξα θαη 

δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο δηέιεπζεο. Απηφ θαζηζηά επηθίλδπλε ηελ δηάβαζε 

ηεο γέθπξαο απφ ηνπο πεδνχο θαηφπηλ ηνπ επηθίλδπλνπ ζπκβάληνο.  

 Οη αζθαιείο ρψξνη, δειαδή νη κεγαιχηεξεο, πεξηκεηξηθέο πιαηείεο πνπ έρνπλ 

επηιερηεί (ζην ράξηε απνηππψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο). 
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 Ο πιεζπζκφο πνπ φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, απνηειείηαη απφ ην κφληκν πιεζπζκφ 

ηεο Παιηάο Πφιεο 

 

Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ ζην πξψην ζηάδην απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

ράξηε: 

 

Χάρτθσ 20| Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 2 ςτο πρώτο ςτάδιο, ( Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

 

Απνηειέζκαηα ελαξίνπ 2 (a) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

7,62 ιεπηά 
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 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν απνηππψλεη 

ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη δηέιεπζή ηνπο 

πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, ηξ. Ξελνθψληνο, 

Καπνδηζηξίνπ, Ν. Θενηφθε, Βειηζαξίνπ, Μνπζηνμχδε, Διεπζεξίαο, 

Πξνζθφξνπ, Πξνζαιέλδνπ θηι 

 

Σν ζελάξην 2(b) 

Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ ζην δεχηεξν ζηάδην απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

ράξηε: 

 

Χάρτθσ 21| Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 2 ςτο δεφτερο ςτάδιο, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

 

36,3 

%%

%% 

99,9 

51,9 

31,5 

51,4 
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Απνηειέζκαηα ελαξίνπ 2 (b) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

9,53 ιεπηά 

 Όζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα, έρεη θαιπθζεί ην 99,9% ηεο κηαο εθ ησλ 2 

πιαηεηψλ 10νπ πληάγκαηνο (πεξηνρή πειηάο), ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 

δεχηεξεο πιαηείαο έρεη θαιπθζεί θαηά 36,3% 

 Ζ πιαηεία αξφθνπ έρεη θαιπθζεί θαηά 51,4% 

 Ζ πιαηεία Δλψζεσο έρεη θαιπθζεί θαηά 28,2% 

 Ζ πιαηεία πηαλάδα έρεη θαιπθζεί θαηά 51,9% 

 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν απνηππψλεη 

ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη δηέιεπζή ηνπο 

πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, ηξ. Ξελνθψληνο, 

Καπνδηζηξίνπ, Ν. Θενηφθε, Μνπζηνμχδε, Βειηζαξίνπ, Διεπζεξίαο, 

Παδνβά θηι 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα ζπγθεληξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ 

πιαηεηψλ-πξννξηζκψλ θαη ηελ πξνζέιεπζε ηνπ πιεζπζκνχ κεηά ηελ εθθέλσζε: 

Name 
Capacit

y 
SUM_Evacuees(

a) 
SUM_Evacuees(

b) 
Total_Evacuees(a+

b) 
%Capacit

y 
10ου 

Συντάγματοσ(1) 1360 0 1358 1358 99.9 
10ου 

Συντάγματοσ(2) 2209 689 112 801 36.3 

Σπιανάδα 5012 1401 1201 2602 51.9 

Ενώςεωσ 7864 993 1223 2216 28.2 

Σαρόκου 362 96 90 186 51.4 
Ρίνακασ 15| τα αποτελζςματα για τισ χωρθτικότθτεσ των πλατειών-προοριςμών και τθν προςζλευςθ του 
πλθκυςμοφ μετά τθν εκκζνωςθ(ςενάριο 2), (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία: 20.03.15) 

 

Σν 3
ν
 ελάξην 

Σν 3
ν
 ζελάξην αθνξά ηηο πνιχ βξαδηλέο ψξεο πξνο μεκέξσκα θαη επνρηαθά 

αλαθέξεηαη ζηε ζεξηλή πεξίνδν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηελ Παιηά Πφιε βξίζθεηαη ν 

κφληκνο πιεζπζκφο (ζηηο νηθίεο ηνπ), θαζψο θαη νη ηνπξίζηεο νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη 

ζηα μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο. ε απηφ ην ζελάξην έρεη επηιεγεί ε εθθέλσζε ηνπ πιεζπζκνχ 
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λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην νη θάηνηθνη θαη νη ηνπξίζηεο 

κεηαβαίλνπλ ζηηο πην θνληηλέο πξνο ηηο νηθίεο ηνπο, πιαηείεο ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην 

θαηαιήγνπλ ζηηο 5 πιαηείεο-ηειηθνχο πξννξηζκνχο φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ζελάξην. 

 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ ζελαξίνπ: 

 

Χάρτθσ 22| Οι ςυντελεςτζσ του ςεναρίου 3, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο είλαη:  

 Σα εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα απνθχγεη ν πιεζπζκφο, δειαδή νη ζθάιεο πνπ έρνπλ 

πνιχ απφηνκε θιίζε 

 Σα 2 θξνχξηα φπνπ έρνπλ ζεσξεζεί σο εκπφδηα. Άιισζηε ην έλα απφ ηα δχν 

θξνχξηα ελψλεηαη κε ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο Παιηάο Πφιεο κε γέθπξα θαη 
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δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο δηέιεπζεο. Απηφ θαζηζηά επηθίλδπλε ηελ δηάβαζε 

ηεο γέθπξαο απφ ηνπο πεδνχο θαηφπηλ ηνπ επηθίλδπλνπ ζπκβάληνο.  

 Οη αζθαιείο ρψξνη, δειαδή νη κεγαιχηεξεο, πεξηκεηξηθέο πιαηείεο πνπ έρνπλ 

επηιερηεί (ζην ράξηε απνηππψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο). 

 Ο πιεζπζκφο πνπ φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, απνηειείηαη απφ ην κφληκν πιεζπζκφ 

ηεο Παιηάο Πφιεο θαη ηνπο ηνπξίζηεο. 

 

Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ ζην πξψην ζηάδην απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

ράξηε: 

 

Χάρτθσ 23| Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 3 ςτο πρώτο ςτάδιο, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 
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Απνηειέζκαηα ελαξίνπ 3 (a) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

7,74 ιεπηά 

 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη 

δηέιεπζή ηνπο πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, Αιππίνπ, 

Γνλδειφη, Τπαπαληήο, Καπνδηζηξίνπ, Ν. Θενηφθε, Βειηζαξίνπ, 

Μνπζηνμχδε, Διεπζεξίαο, Πξνζθφξνπ, Πξνζαιέλδνπ θηι 

 

Σν ζελάξην 3 (b) 

Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ ζην δεχηεξν ζηάδην θαηφπηλ εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 
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Χάρτθσ 24| Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 3 ςτο δεφτερο ςτάδιο, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

Απνηειέζκαηα ελαξίνπ 3 (b) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

10,40 ιεπηά 

 Όζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ην 99,5% ηεο κηαο εθ ησλ 2 πιαηεηψλ 10νπ 

πληάγκαηνο έρεη θαιπθζεί, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεχηεξεο πιαηείαο 

έρεη θαιπθζεί θαηά 45,2% 

 Ζ πιαηεία αξφθνπ έρεη θαιπθζεί θαηά 40,3% 

 Ζ πιαηεία Δλψζεσο έρεη θαιπθζεί θαηά 31,5% 

 Ζ πιαηεία πηαλάδα έρεη θαιπθζεί θαηά 53,2% 
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 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη 

δηέιεπζή ηνπο πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, ηξ. Ξελνθψληνο, 

Καπνδηζηξίνπ, Ν. Θενηφθε, Μνπζηνμχδε, Βειηζαξίνπ, νθ. Γνχζκαλε, 

Διεπζεξίαο, θηι 

ηνλ επφκελν πίλαθα ζπγθεληξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ 

πιαηεηψλ-πξννξηζκψλ θαη ηελ πξνζέιεπζε ηνπ πιεζπζκνχ κεηά ηελ εθθέλσζε: 

 

Name 
Capaci

ty 
SUM_Evacuees 

(a) 
SUM_Evacuees 

(b) 
Total_Evacuees 

(a+b) 
%Capaci

ty 
10ου 

Συντάγματοσ(1) 1360 1353   1353 99.5 
10ου 

Συντάγματοσ(2) 2209 233 766 999 45.2 

Σπιανάδα 5012 1265 1401 2666 53.2 

Ενώςεωσ 7864 1369 1108 2477 31.5 

Σαρόκου 362 90 56 146 40.3 
Ρίνακασ 16| Τα αποτελζςματα για τισ χωρθτικότθτεσ των πλατειών-προοριςμών και τθν προςζλευςθ του 
πλθκυςμοφ μετά τθν εκκζνωςθ (ςενάριο 3), (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

Σν 4
ν
 ελάξην 

Σν 4
ν
 ζελάξην αθνξά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη επνρηαθά αλαθέξεηαη ζηε ζεξηλή πεξίνδν. 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνζηά κφληκνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηνπξηζηψλ θαζψο θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζηελ Παιηά Πφιε. Πην 

αλαιπηηθά, ζεσξήζεθε πσο ην 50% ησλ θαηνίθσλ βξίζθεηαη ζηηο νηθίεο ηνπο, ελψ νη 

ππφινηπνη είλαη ζηελ αγνξά ή ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Παιηάο Πφιεο ή αθφκε έρνπλ θχγεη 

εθηφο Παιηάο Πφιεο. Δπίζεο ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεία 

παξέκεηλε κέζα ζηα μελνδνρεία θαη νη ππφινηπνη ηνπξίζηεο ην ίδην κε ηελ παξαπάλσ 

πεξίπησζε. Δπίζεο γχξσ ζηα 1600 άηνκα θαηέθζαζαλ απφ άιιεο πεξηνρέο θαη έλα κέξνο 

απηψλ απνηεινχλ ηνπξίζηεο πνπ ήξζαλ κε θξνπαδηεξφπινηα ζην λεζί θαη βξίζθνληαη ζηελ 

Παιηά Πφιε πξνθεηκέλνπ γηα παξάδεηγκα λα δνπλ θάπνην αμηνζέαην. Σέινο, έλαο αξηζκφο 

πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, πεξίπνπ 1440 άηνκα. ε απηφ ην ζελάξην 

έρεη επηιερηεί ε εθθέλσζε ηνπ πιεζπζκνχ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 2 ζηάδηα. ην πξψην 

ζηάδην νη θάηνηθνη θαη νη ηνπξίζηεο κεηαβαίλνπλ ζηηο πην θνληηλέο ζηηο νηθίεο ηνπο, 
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πιαηείεο ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην θαηαιήγνπλ ζηηο 5 πιαηείεο φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν 

ζελάξην. 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ ζελαξίνπ: 

 

Χάρτθσ 25| Οι ςυντελεςτζσ του ςεναρίου 4, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο είλαη:  

 Σα εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα απνθχγεη ν πιεζπζκφο, δειαδή νη ζθάιεο πνπ 

έρνπλ ςεθηνπνηεζεί 

 Σα 2 θξνχξηα φπνπ έρνπλ ζεσξεζεί θαη απηά εκπφδηα κε ζθνπφ ε ρξήζε ησλ 

πιαηεηψλ θαη ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ ηνπο λα γίλεη κφλν απφ ηνλ πιεζπζκφ 

πνπ βξίζθεηαη θνληά (πρ 1 Γεκνηηθφ ρνιείν, Σκήκαηα ηνπ Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ). Άιισζηε λα ζεκεησζεί πσο ην έλα θξνχξην ελψλεηαη κε ην 
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ππφινηπν θνκκάηη ηεο Παιηάο Πφιεο κε γέθπξα θαη δελ ππάξρεη άιινο 

ηξφπνο δηέιεπζεο. Απηφ θαζηζηά επηθίλδπλε ηελ δηάβαζε ηεο γέθπξαο απφ 

ηνπο πεδνχο ηεο Παιηάο Πφιεο πξνο απηφ θαηφπηλ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

ζπκβάληνο. Έηζη ζεσξήζεθαλ θαη ηα θξνχξηα σο εκπφδηα. 

 Οη αζθαιείο ρψξνη, δειαδή νη πιαηείεο πνπ έρνπλ επηιερηεί θαη ζην ράξηε 

αλαγξάθεηαη θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο. 

 Ο πιεζπζκφο φπνπ ήδε έρεη αλαθεξζεί πσο απνηειείηαη απφ ην κφληκν πιεζπζκφ 

θαη ηνπο ηνπξίζηεο ηεο Παιηάο Πφιεο 

 Σα φξηα ηεο Παιηάο Πφιεο, φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ην Γήκν Κεξθχξαο. 

 

Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ ζην πξψην ζηάδην θαηφπηλ εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 

 

Χάρτθσ 26| Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 4 ςτο πρώτο ςτάδιο, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

Χάρτθσ 27 Ιδία επεξεργαςία,15.06.15 



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 149 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τινπνίεζε ζελαξίσλ θαη απνηειέζκαηα 

 

 

Απνηειέζκαηα ζελαξίνπ 4 (a) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

6,02 ιεπηά 

 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη 

δηέιεπζή ηνπο πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, Καπνδηζηξίνπ, Ν. 

Θενηφθε, Διεπζεξίαο, Αιππίνπ θηι 

 

Σν ζελάξην 4 (b) 

Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ ζην δεχηεξν ζηάδην θαηφπηλ εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 

 

Χάρτθσ 28| Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 4 ςτο δεφτερο ςτάδιο, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 
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Απνηειέζκαηα ηνπ ζελαξίνπ 4(b) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

10,06 ιεπηά 

 Όζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ην 99,3% ηεο κηαο εθ ησλ 2 πιαηεηψλ 10νπ 

πληάγκαηνο έρεη θαιπθζεί, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεχηεξεο πιαηείαο 

έρεη θαιπθζεί θαηά 45,6% 

 Ζ πιαηεία αξφθνπ έρεη θαιπθζεί θαηά 66% 

 Ζ πιαηεία Δλψζεσο έρεη θαιπθζεί θαηά 23% 

 Ζ πιαηεία πηαλάδα έρεη θαιπθζεί θαηά 51% 

 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη 

δηέιεπζή ηνπο πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, Καπνδηζηξίνπ, Ν. 

Θενηφθε, Μνπζηνμχδε, ηξ. Ξελνθψληνο, Δι. Βεληδέινπ, Διεπζεξίαο, 

ηεθ. Παδνβά θηι 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλα ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

ρσξεηηθφηεηεο ησλ πιαηεηψλ-πξννξηζκψλ: 

Name 
Capacit

y 
SUM_Evacuees 

(a) 
SUM_Evacuees

(b) 
Total_Evacuees(a

+b) 
%Capaci

ty 
10ου 

Συντάγματοσ(1) 1360 1350 0 1350 99.3 
10ου 

Συντάγματοσ(2) 2209 72 935 1007 45.6 

Σπιανάδα 5012 1115 1439 2554 51 

Ενώςεωσ 7864 1155 651 1806 23 

Σαρόκου 362 142 97 239 66 
Ρίνακασ 17| Τα αποτελζςματα για τισ χωρθτικότθτεσ των πλατειών-προοριςμών (ςενάριο 4), (Ρθγι: Ιδία 
επεξεργαςία, 20.03.15) 

Σν 5
ν
 ζελάξην 

Σν ζελάξην απηφ είλαη ίδην κε ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε κε ηε κφλε δηαθνξά φηη 

εθηειείηαη ζε έλα κφλν ζηάδην, απηφ ηεο απεπζείαο κεηάβαζεο ζηηο 5 πιαηείεο. Οη βαζηθνί 

ζπληειεζηέο παξακέλνπλ νη ίδηνη. 
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Σα απνηέιεζκα ηνπ ζελαξίνπ θαηφπηλ εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηππψλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 

 

Ρίνακασ 18| Τα αποτζλεςμα του ςεναρίου 5, (Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία, 20.03.15) 

 

Απνηειέζκαηα ηνπ ζελαξίνπ 5(b) 

 Ο εθηηκψκελνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη ηα 

9,74 ιεπηά 

 Όζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ην 99,6% ηεο κηαο εθ ησλ 2 πιαηεηψλ 10νπ 

πληάγκαηνο έρεη θαιπθζεί, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεχηεξεο πιαηείαο 

έρεη θαιπθζεί θαηά 35,5% 

 Ζ πιαηεία αξφθνπ έρεη θαιπθζεί θαηά 84,3% 

 Ζ πιαηεία Δλψζεσο έρεη θαιπθζεί θαηά 27,5% 
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 Ζ πιαηεία πηαλάδα έρεη θαιπθζεί θαηά 32,3% 

 Όπσο θαίλεηαη ζην ππφκλεκα “Movements” of the Roads, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο δξφκνπο αηρκήο, πνπ θαηά ηελ εθθέλσζε ζα γίλεη 

δηέιεπζή ηνπο πνιιέο θνξέο, απηνί είλαη: Κ. Εαβηηζάλνπ, Καπνδηζηξίνπ, Ν. 

Θενηφθε, Μνπζηνμχδε, ηξ. Ξελνθψληνο, Διεπζεξίαο, θηι 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλα ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

ρσξεηηθφηεηεο ησλ πιαηεηψλ-πξννξηζκψλ: 

ελάξην 

5 Name 

Capaci

ty 

SUM_Evacu

ees 

RemC

ap 

% 

Capacity 

Estimated 

time 

Movements of the 

Roads 

 

10νπ 

πληάγκαηνο(1) 1360 1359 1 100 

9.74minutes 

 Κ. Εαβηηζάλνπ, ηξ. 

Ξελνθψληνο, 

Καπνδηζηξίνπ, Ν. 

Θενηφθε, 

Μνπζηνμχδη, 

Διεπζεξίαο θηι 

 

10νπ 

πληάγκαηνο(2) 2209 964 1245 44 

 
πηαλάδα 5012 1868 3144 37 

 
Δλψζεσο 7864 2627 5237 33 

 
αξφθνπ 362 335 27 93 

Ρίνακασ 19| Τα αποτελζςματα για τισ χωρθτικότθτεσ των πλατειών-προοριςμών (ςενάριο 5) 
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7 πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Παιηά Πφιε ηεο Κέξθπξαο ραξαθηεξίδεηαη 

κνξθνινγηθά απφ 3 ιφθνπο ( Κακπηέιν, Αγ. Παηέξσλ θαη ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ) ζηνπο 

νπνίνπο αληηζηνηρνχλ ηζάξηζκεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο. Οη ιφθνη απηνί πεξηβάιινληαη πξνο 

ηα βφξεηα απφ ην χςσκα ηνπ Νένπ Φξνπξίνπ θαη αλαηνιηθά πξνο ηε ρεξζφλεζν ηνπ 

Παιηνχ Φξνπξίνπ. 

Ζ Παιηά Πφιε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιχπινθε θαη ζχλζεηε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή θαη πνιενδνκηθή & αξρηηεθηνληθή, πξαγκαηηθφηεηα. ηελνί δξφκνη, παιαηά 

θαη πνιιψλ νξφθσλ θηίξηα, δηάζπαξηεο πιαηείεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπλνηθηψλ ηεο, θαη 

κεγάινη αλνηρηνί ρψξνη πεξηκεηξηθά, θξνχξηα θαη πεξηηείρηζε θηι θαζψο επίζεο  θαη κηα 

έληνλε πιεζπζκηαθή κεγέζπλζε απφ ηελ εηζξνή ηνπξηζηψλ ηδίσο ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

Ζ ηδηφκνξθε απηή πξαγκαηηθφηεηα επεξεάδεη ηνπο ηξφπνπ θαη ηηο κεζφδνπο 

νξγάλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο θπζηθνχ θηλδχλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζεηζκφο. 

Γηα λα κπνξέζεη ν ηφπνο λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηηψζεη ηελ νξγάλσζή ηνπ θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, απαξαίηεην είλαη λα εθηηκεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, κε 

ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα ιχζεηο ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα. 

 ε Γηνηθεηηθφ & νξγαλσηηθφ πιαίζην  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δελ πθίζηαηαη γηα ηελ Παιηά Πφιε θαη γεληθφηεξα ηελ 

Κέξθπξα έλα ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ 

θηλδχλσλ, νη αξκφδηεο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο ηεο Πφιεο, θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ θαη 

λα εθαξκφζνπλ ηνλ "Ξελνθξάηε", πνπ δελ είλαη επαξθψο πξνζαξκνζκέλνο ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Παιηάο Πφιεο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη έιιεηκκα ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο 

ησλ εηδηθψλ νκάδσλ αιιά θαη ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη αξκφδησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο 

θαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, θπξίσο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 

θηλδχλσλ. 

 

 



Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά  ~ 155 ~  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

 

 

 

 

 

 

πλζήθεο Κπθινθνξίαο - Οδηθφ Γίθηπν 

Λφγσ χπαξμεο πνιιψλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ πνπ δε ηεξνχλ ην ζρέδην 

θπθινθνξίαο, αιιά θαη αξθεηψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηξαπεδνθαζηζκάησλ γχξσ απφ ηνπο 

δξφκνπο θαη θπξίσο ηνπο βαζηθνχο κε ηελ πιένλ ζπρλή δηέιεπζε, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

δξφκσλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θπθινθνξίαο ηνπο κεηψλεηαη. 

Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ιεπηνκεξνχο απνηχπσζεο θαη 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ δηθηχνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηα. 

Θα πξέπεη λα εθπνλεζεί έλα Οινθιεξσκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

πξνζαξκνζκέλν ζηελ Παιηά Πφιε. Γηαθξηηφ ηνπ θνκκάηη απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ηεο 

εθθέλσζεο. 

Υξεηάδεηαη κηα δηαξθήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ 

Τπεξεζηψλ θαη ησλ Δζεινληηθψλ νκάδσλ. Ζ ελεκέξσζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ 

ησλ ΜΜΔ, ησλ εθεκεξίδσλ αθφκε θαη κε ηε δηαλνκή θπιιαδίσλ. 

Απαξαίηεηε, επίζεο, είλαη ε άζθεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θαη 

απηφ απνζθνπεί (εθηφο ησλ άιισλ) θαη ζηελ εχξεζε ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ, άξα ζε 

αλαζεσξήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ρεδίνπ. 

Δίλαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ εηδηθψλ νκάδσλ θαη 

αξκφδησλ Τπεξεζηψλ, γηα ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ζρεδίνπ εθθέλσζεο θαη γεληθά 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ ζπκβάλησλ. 
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Αλνηρηνί ρώξνη-πιαηείεο 

ηηο πεξηζζφηεξεο πιαηείο, ηδηαίηεξα δε ζηηο ζπλνηθηαθέο, θαηαγξάθνληαη έληνλα 

πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ιφγσ ζηάζκεπζεο πεξηκεηξηθά άιια θαη κέζα ζε απηέο, 

αθφκε θαη ζε πεδνδξνκεκέλεο πεξηνρέο.  

Έληνλν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ( χπαξμε πνιιψλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληφο ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ θιπ). 

Απηφ απνηειεί πξφβιεκα εηδηθά γηα ηηο ελδηάκεζεο, κηθξέο πιαηείεο πνπ έρνπλ 

απμεκέλε ζπνπδαηφηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθθέλσζεο. Ζ χπαξμε ησλ πςειψλ 

θηηξίσλ πεξηκεηξηθά ηνπο, πεξηνξίδεη εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ αζθαιή κεηάβαζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε απηέο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα εθπνλεζεί  έλα αλαζεσξεκέλν ρέδην Κπθινθνξίαο θαη 

ηάζκεπζεο ην νπνίν λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ελφο ζρεδίνπ εθθέλσζεο. 

Δπίζεο,  απαηηείηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη ελεξγνπνίεζε ησλ αξκφδησλ 

Τπεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηνπ ρεδίνπ Κπθινθνξίαο θαζψο θαη 

ηεο απνθπγήο εκπνδίσλ ζε δξφκνπο αηρκήο θαη απαξαίηεηνπο γηα ηε δηέιεπζε ζσζηηθψλ 

νρεκάησλ. 

Σέινο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί εηδηθή ζήκαλζε ζηελ Παιηά Πφιε πνπ ζα δηεπθνιχλεη 

ηελ θπθινθνξία θαηά ηελ εθθέλσζε. 
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Κηηξηαθφ απφζεκα 

Σν θηηξηαθφ απφζεκα ηεο Παιηάο Πφιεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ηξσηφηεηα 

έλαληη απεηιψλ, εμαηηίαο ησλ δνκηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ (παιαηφηεηα, πνιχ-φξνθα 

θηίξηα, πιηθά θαηαζθεπήο θιπ) 

 

Πιεζπζκόο 

Δκπεηξηθά, αιιά θαη απφ πιεξνθνξίεο απφ ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο Τπεξεζίεο 

πξνθχπηεη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Παιηάο Πφιεο είλαη άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο κε γεληθφηεξα θηλεηηθά πξνβιήκαηα (ζηνλ νπνίν πξνζηίζεληαη θαη ΑκεΑ), γεγνλφο 

πνπ επεξεάδεη ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζηνπο αζθαιείο ρψξνπο θαηά ηελ εθθέλσζε. 

Μέζσ ηεο εθπφλεζεο κειέηεο γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ θηηξίσλ 

θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ζα πξνθχςνπλ βειηησηηθέο 

πξνηάζεηο γηα παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

θηηξίσλ (πρ ηφζν ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ, φζν θαη ζηνηρείσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εθθέλσζε). 

Μηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα γηα ηελ ηξσηφηεηα ζα κπνξνχζε λα έρεη άκεζε 

ρξεζηκφηεηα ζην λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ έλα ζρέδην εθθέλσζεο 

δηαδξνκψλ/ηκεκάησλ δξφκσλ. 

Πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ξηδηθά ε ζηάζκεπζε εηδηθφηεξα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο 

θαη πιαηείεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νξγαλσκέλεο θαη ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ελφο ζρεδίνπ εθθέλσζεο. 

Απαξαίηεηε θίλεζε απνηειεί ε άξζε εκπνδίσλ πξνζβαζηκφηεηαο. Γηα λα γίλεη 

απηφ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επεθηείλεηαη ζηνπο 

αλνηρηνχο ρψξνπο, εηδηθά ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο γηα έλα 

ζρέδην εθθέλσζεο. 

Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε βειηίσζε παξέκβαζεο ηεο νκαιήο δηέιεπζεο θαη ηεο 

θπθινθνξίαο ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο κηθξνχο αλνηρηνχο ρψξνπο 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπλνηθηψλ. 
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Οη ππάξρνπζεο ζηαηηζηηθέο είλαη γεληθέο θαη αλαθέξνληαη ζε επίπεδν νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ θαη φρη επίπεδν ζπηηηψλ θαη αλά θάηνηθν. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο 

ησλ ζηνηρείσλ  πξαγκαηνπνηείηαη αλά δεθαεηίεο. 

 

 

Δκπόδηα 

ηελ πεξηνρή ηνπ Κακπηέινπ θπξίσο θαη ησλ Αγ. Παηέξσλ, ππάξρεη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο απφ πέηξηλεο ζθάιεο, ειάρηζηεο νκαιέο θαη αξθεηέο απφηνκεο. ε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο θξίλεηαη δχζθνιε ε δηάβαζή ηνπο απφ νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ζθνπφ ηε κεηάβαζε ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο. Όκσο, ε πιεηνλφηεηα 

απηψλ δε κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ έλα ρέδην εθθέλσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα έλα ρέδην Δθθέλσζεο έρεη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη 

απνηχπσζε ησλ εκπνδίσλ. Ηδηαίηεξα, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ν κεγάινο αξηζκφο απφ  

ηηο πέηξηλεο ζθάιεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζην δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν ζε φιε ηελ έθηαζε 

ηεο Παιηάο Πφιεο. 

Υξεηάδεηαη κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ζε επίπεδν θηηξίνπ θαη 

νξφθνπ, καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ειηθία, ην θχιν, αλάγθεο 

θιπ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ κε πξνζέγγηζε ζηηο 

επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζσ 

εθαξκνγήο δηαδηθηχνπ γηα ζπλερή θαη επηθαηξνπνηεκέλε ελεκέξσζε, ψζηε θαη' 

επέθηαζε λα αλαλεψλνληαη θαη ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο 
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πκπεξάζκαηα 

 Όηαλ ν πιεζπζκφο θαηεπζχλεηαη νξγαλσκέλα θαη  απεπζείαο ζηνπο ηειηθνχο 

πξννξηζκνχο, θεξδίδεη ζεκαληηθφ ρξφλν. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηε δηαθνξά 

ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ ρξφλνπ εθθέλσζεο απφ ην 1
ν
  ζελάξην (11,19 

ιεπηά), ζην 2
ν
  ζελάξην ( 17,15 ιεπηά) θαζψο θαη απφ ην 4

ν
  ζελάξην ( 16,08 

ιεπηά) ζην 5
ν
  ζελάξην (9,74 ιεπηά). Δθηφο άιισλ ιφγσλ, ε θαζπζηέξεζε 

απηή ζπκβαίλεη δηφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ν πιεζπζκφο θαηεπζχλεηαη 

πξψηα ζηηο πην θνληηλέο ηνπ πιαηείεο, ρξεηάδεηαη αθφκε κεγαιχηεξν ρξφλν 

γηα λα κεηαβεί χζηεξα ζηηο βαζηθέο.  

 ηα 3 πξψηα ζελάξηα, ν θφζκνο πνπ πξννξίδεηαη γηα κεηαθίλεζε βξίζθεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (θπξίσο θαηνηθίεο) , ζε αληίζεζε κε ην 4ν θαη 5ν 

ζελάξην φπνπ ν πιεζπζκφο είλαη δηάζπαξηνο θαη θπξίσο βξίζθεηαη ζηνπο 

θεληξηθνχο εκπνξηθνχο δξφκνπο (έρνπλ γεληθά κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα), 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη κεησηηθά ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο εθθέλσζεο . 

 Όζνλ αθνξά ηελ ηειηθή θαηάιεμε ησλ ζελαξίσλ παξαηεξείηαη πσο ε κηα απφ 

ηηο 2 πιαηείεο «10νπ πληάγκαηνο»  ζηελ πεξηνρή ηεο  πειηάο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζην 100%  ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πιήξε πξφζβαζε ζε 

απηή ζε θάζε πεξίπησζε. 

 Δπίζεο, αλ θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ, ε πιαηεία αξφθνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

απηή ζε κεγάιν βαζκφ (απφ 40-90%) θαη ζηα 5 ζελάξηα, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα είλαη επίζεο ειεχζεξε (ζε κηθξφηεξν βέβαηα 

πνζνζηφ)  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθθέλσζεο , παξφιν πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο. Λακβάλεηαη ππφςε φηη ζα θαηαιήμνπλ εθεί 

θαη νη θάηνηθνη εθηφο ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο 

πιαηείαο αξφθνπ. 

 Σα ηκήκαηα δξφκσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε δηέιεπζε ¨ηνπ 

πιεζπζκνχ πξνο εθθέλσζε είλαη ηα εμήο: νδνί Διεπζεξίαο, Κ. Εαβηηζάλνπ, 

Ν. Θενηφθε θαη Καπνδηζηξίνπ, ελψ θαηά πεξίπησζε ππάξρνπλ θαη άιια 

ηκήκαηα δξφκσλ ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ κεγάιε δηέιεπζε αλάινγα κε ην 

ζελάξην. Απηφ ην ζπκπέξαζκα είλαη ζεκαληηθφ γηαηί δείρλεη πνηνί δξφκνη 

πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη θαη λα κε γίλεηαη κεγάιε θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε νρεκάησλ. Σν δήηεκα απηφ ζπλδέεηαη θαη κε ηηο βέιηηζηεο 
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δηαδξνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζσζηηθά κέζα (νρήκαηα 

ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθφξα θιπ) πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ έγθαηξα 

ηελ πεξηνρή, ρσξίο λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο απφ ηνλ 

πιεζπζκφ πνπ δηαθεχγεη ή απφ άιια νρήκαηα (ζηαζκεπκέλα θαη κε).  

Δλδεηθηηθά, ζηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλεηαη κηα 

δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα ζσζηηθά κέζα. ε αξθεηά ζεκεία 

δξφκσλ φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζελάξηα, δεκηνπξγείηαη έληνλε 

θίλεζε πεδψλ, πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ψζηε λα κελ 

εκπνδηζηεί ε δηέιεπζε ησλ ζσζηηθψλ νρεκάησλ. 

 

Χάρτθσ 13 Ιδία επεξεργαςία, 18.06.15 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ ζε απηήλ ηελ εξγαζία: 

 Γελ έρνπλ εθπιεξσζεί ζην έπαθξνλ, θπξίσο δηφηη δελ ππήξραλ δηαζέζηκα δεδνκέλα 

γηα λα θαιχςνπλ πιήξσο ηελ έξεπλα. Παξφια απηά ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί 

κηα βάζε γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζηελ ίδηα πεξηνρή. Υξήζηκε ζα ήηαλ ε 
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επαλάιεςε ηεο κειέηεο θαη ε εμαγσγή ζπγθξίζηκσλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο ησλ αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξφζθαηεο απνγξαθήο (2011). 

Δπίινγνο 

«Η Γη, η προζωποποίηζη ηοσ ζκληρού και ακλόνηηοσ άρτιζε να ζείεηαι κάηω 

από ηα πόδια μας ζαν θελλός πάνω ζηο νερό… Σε μια μικρή ζηιγμή ηοσ τρόνοσ 

δημιοσργήθηκε ζηο μσαλό η ιδέα ηης αναζθάλειας, ηόζο ένηονα, ποσ ώρες ζσλλογιζμού 

και θανηαζίας θα ήηαν αδύναηο να ηην έτοσν δημιοσργήζει» (Κ. Δαρβίλος, 

αλαιογηδόκελος ηολ θαηαζηρεπηηθό ζεηζκό ηες 20ες Φεβροσαρίοσ 1835 ζηε Χηιή). 
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πλεληεχμεηο θαη ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηνπηθνχο θνξείο: 

1) Σνλ Γήκν Κέξθπξαο 

 

Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

 

 Σκήκα Παιηάο Πφιεο, Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ θαη Μεκνλσκέλσλ Μλεκείσλ 

 Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

 

 Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 Σκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηψλ Μεηαθνξψλ 

 

2) Σελ Πεξηθέξεηα Ηόλησλ Νήζσλ 

 

Απηνηειήο Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο 

3) Σν Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) Κέξθπξαο 

4) Σελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κέξθπξαο 

5) Σελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ Κέξθπξαο 

 

Δπίζεο, δφζεθαλ ζπλεληεχμεηο θαη ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνπο: 
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