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Εισαγωγή

Η "Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών: Μαθαίνω για την

Πολιτική Προστασία" είναι ένα πρόγραμμα του ERASMUS + - Στρατηγική εταιρική

σχέση - Ανταλλαγή σχεδίων ορθών πρακτικών.

Η κοινοπραξία γι' αυτό το έργο στόχο έχει την εκπαίδευση των ανθρώπων στις

τοπικές κοινότητες και την προετοιμασία τους στην αντιμετώπιση καταστάσεων

έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμοί, πλημμύρες, ακραίες καιρικές συνθήκες, κλπ.

Η συνεργασία αφορά πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις, που ασχολούνται με την

εκπαίδευση και την κατάρτιση, με πολιτιστικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες,

και με επεμβάσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Συνεργάτης Χώρα ιστότοπος e-mail

OIKO.POLI.S Ελλάδα http://www.oiko-polis.com/ oikopolis2007@gmail.com

TRAINING200

0

Ιταλία www.training2000.it training2000@training2000.

it

Falchi della

Rovere

Ιταλία http://www.falchidellarovere.i

t

falchidellarovere@pec.it

Georgian

Technical

University

(GTU)

Γεωργί

α

http://www.gtu.edu.ge info@gtu.ge

Akdeniz

University

Τουρκί

α

 http://www.akdeniz.edu.tr gcetinkaya@akdeniz.edu.tr

Η διάρκεια του έργου είναι δύο έτη, από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Οκτώβριο

του 2019.

Το έργο

Το έργο έχει στόχο να παράσχει υποστήριξη κατάρτισης στις ενώσεις πολιτικής

προστασίας προκειμένου να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σχετικά

με την άμεση αντίδραση σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα, εκ μέρους του

κόσμου, ώστε να είναι δυνατή η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η

επιτάχυνση της ανάκαμψης των κοινοτήτων.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι οργανώσεις νέων, σχολεία, ενώσεις

εκπαιδευτικών, ανοικτά κέντρα φροντίδας ενηλίκων, τοπικές αρχές, προσφυγικά

hotspot, εθελοντικές ενώσεις και σχετικά δίκτυα, μέλη/μη μέλη της κοινοπραξίας,

από ευρωπαϊκές χώρες και όχι, κυρίως στη Μεσόγειο.

http://www.oiko-polis.com/
mailto:oikopolis2007@gmail.com
http://www.training2000.it/
http://www.training2000.it/
mailto:training2000@training2000.it
http://www.falchidellarovere.it/
mailto:falchidellarovere@pec.it
mailto:falchidellarovere@pec.it
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
http://www.gtu.edu.ge/
mailto:info@gtu.ge
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
mailto:gcetinkaya@akdeniz.edu.tr
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Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια συλλογή ορθών πρακτικών, περιπτωσιολογικών

μελετών και ενός οδηγού επιβίωσης από τις χώρες των εταίρων.

Ο ιστότοπος του έργου είναι: https://cpp2018.wordpress.com/και η σελίδα του 

facebook είναι η  https://www.facebook.com/CPP-

2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-

P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa

Μεθοδολογία

Μεθοδολογία του έργου:

Ομάδα εργασίας, έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, ανάλυση δεδομένων,

παρουσιάσεις, δημιουργία βίντεο, χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και

επικοινωνιών, εργαστήρια, σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια, μαθήματα

ηλεκτρονικής μάθησης και δραστηριότητες δικτύωσης. Συγκεκριμένα:

α) Οι δραστηριότητές μας απευθύνονταν σε διάφορες ομάδες, π.χ. πολίτες,

μαθητές, εμπειρογνώμονες του τομέα, και πραγματοποιήθηκαν με τη διοργάνωση

σεμιναρίων και εργαστηρίων.

β) Αξιολόγηση και των πέντε διεθνών συνεδριάσεων. Η αξιολόγηση των διεθνών

συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε μέσω του ίδιου ερωτηματολογίου από όλους

τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Γεωργίας ήταν

υπεύθυνο για το ερωτηματολόγιο και τις μικρότερες αναφορές.

γ) Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο συντονιστής έστελνε ένα έντυπο που έπρεπε να

συμπληρωθεί από κάθε εταίρο, σχετικά με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων

που πραγματοποιήθηκαν από κάθε οργανισμό σε κάθε χώρα.

δ) Σε κάθε διεθνή συνάντηση, κάθε εταίρος παρουσίασε όλο το υλικό που είχε

δημιουργήσει (ορθή πρακτική, μελέτες περιπτώσεων, οδηγός επιβίωσης) και

ακολουθούσε σχετική συζήτηση.

ε) Μετά από κάθε δραστηριότητα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε, συνετάγη

αναφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα ορθών πρακτικών. Το έντυπο της αναφοράς

ανέβηκε στον ιστότοπο.

https://cpp2018.wordpress.com/
https://cpp2018.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa
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Οι αναφορές των ερευνών που διενεργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του έργου

1η αναφορά ερωτηματολογίου CPP

Τον Δεκέμβριο του 2017, διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο μέσω των εντύπων

Google σε πολίτες εντός και γύρω από την περιοχή της οργάνωσης των εταίρων,

προκειμένου να διερευνηθούν οι γνώσεις των πολιτών σε θέματα πολιτικής

ασφάλειας.

Κύριος στόχος αυτής της έρευνας ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

πολιτική προστασία, η δημιουργία ομάδων εθελοντών και η εκπαίδευση των μελών

τους σε προληπτικές δράσεις, σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς,

καθώς και η ενημέρωσή τους σε βασικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας φυσικής

καταστροφής όπως και τις ενέργειες αμέσως μετά το γεγονός.

Τα ερωτήματα αφορούσαν κυρίως τους φυσικούς κινδύνους και το επίπεδο

γνώσεων των πολιτών για τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και τον ρόλο των

ατόμων και των κρατικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια αυτών των φαινομένων.

217 πολίτες, 120 άνδρες και 97 γυναίκες συνέβαλαν στην έρευνά μας ως

ερωτηθέντες: 53 από τη Γεωργία, 56 από την Ελλάδα, 57 από την Ιταλία και 51 από

την Τουρκία.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από ένα μεγάλο εύρος ηλικιακών ομάδων: Οι 75

ήταν ηλικίας 15-25 ετών, οι 39 ηλικίας 26-35 ετών, οι 82 ηλικίας 36-60 ετών και οι

21 ηλικίας άνω των 60 ετών.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (155) έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, άλλοι

(44) έχουν απολυτήριο λυκείου, και λίγοι (18) έχουν απολυτήριο δημοτικού.

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια μπορούν να

συνοψιστούν ως εξής:

 Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η αίσθησή τους της

ασφάλειας επηρεάζεται σημαντικά από τους φυσικούς κινδύνους.

 Από τους φυσικούς κινδύνους που βρίσκονταν στη λίστα, οι πιο επικίνδυνοι

θεωρούνται οι σεισμοί και οι πυρκαγιές, καθώς και οι πλημμύρες και οι ακραίες

καταιγίδες.

 Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν γνωρίζουν πού μπορούν να

βρουν πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους και την κατάλληλη προετοιμασία γι'

αυτούς, ούτε πού μπορούν να λάβουν βοήθεια και να βρουν καταφύγιο μετά από

μια φυσική καταστροφή. Λίγο περισσότεροι από το ήμισυ των ερωτηθέντων
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απάντησαν ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση προειδοποίησης για

καταστροφές.

 Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι γνωρίζουν τους

κινδύνους των καταστροφών στην περιοχή τους, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που

απάντησαν ότι δεν τους γνωρίζουν.

 Οι ερωτηθέντες, με βάση την εμπειρία τους, θεωρούσαν ως πιο ευάλωτες

ομάδες τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι χώρες τους δεν

μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις φυσικές καταστροφές και πιστεύουν ότι

είναι απαραίτητη η συντονισμένη δράση της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ειδικής πολιτικής

όσο αφορά την πολιτική προστασία.

 Ως βασικά μέσα επικοινωνίας θεωρούνται από τους συμμετέχοντες τα

ηλεκτρονικά (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.), καθώς και τα μέσα ενημέρωσης

και οι παρουσιάσεις σε φόρουμ.

 Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν αισθάνονται επαρκώς

ενημερωμένοι για τους κινδύνους καταστροφών όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της

ΕΕ, ενώ πολλοί από αυτούς απάντησαν ότι αυτό εξαρτάται από τη χώρα.

 Θα τολμούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι ερωτηθέντες αισθάνονται κάπως

ενημερωμένοι για την πολιτική προστασία στις χώρες τους, καθώς σχεδόν ίσος

αριθμός από αυτούς αισθάνονται οι μεν «αρκετά καλά πληροφορημένοι» ενώ οι δε

«όχι καλά ενημερωμένοι».

 Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν νόμοι και

πολιτικές σχετικά με τη διαχείριση καταστροφών στη χώρα τους, ενώ λίγο λιγότεροι

από τους μισούς γνωρίζουν την ύπαρξή τους.

2η αναφορά ερωτηματολογίου CPP

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2018, το ίδιο ερωτηματολόγιο, εμπλουτισμένο

με τέσσερις ερωτήσεις, διανεμήθηκε, μέσα από τα έντυπα της Google, στους

πολίτες μέσα και γύρω από την περιοχή της οργάνωσης των εταίρων, προκειμένου

να διερευνηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πολιτικής ασφάλειας.

Κύριος στόχος αυτής της έρευνας ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

πολιτική προστασία, η δημιουργία ομάδων εθελοντών και η εκπαίδευση των μελών

τους σε προληπτικές δράσεις, σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς,

καθώς και η ενημέρωσή τους σε βασικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας φυσικής

καταστροφής όπως και τις ενέργειες αμέσως μετά το γεγονός. Επιπλέον, ο στόχος

των τεσσάρων νέων ερωτήσεων ήταν να δοκιμαστούν οι γνώσεις των

συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση σεισμού,
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πλημμύρας, φωτιάς σε εσωτερικό χώρο και εκκένωσης κατά τη διάρκεια

τεχνολογικού κινδύνου.

Τα ερωτήματα αφορούσαν κυρίως τους φυσικούς κινδύνους και το επίπεδο

γνώσεων των πολιτών για τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και τον ρόλο των

ατόμων και των κρατικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια αυτών των φαινομένων.

159 άτομα, 74 άνδρες και 85 γυναίκες συνέβαλαν στην έρευνα μας ως ερωτηθέντες:

30 από τη Γεωργία, 63 από την Ελλάδα, 30 από την Ιταλία και 36 από την Τουρκία.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από ένα μεγάλο εύρος ηλικιακών ομάδων: οι 27

ήταν ηλικίας 15-25 ετών, οι 24 ηλικίας 26-35 ετών, οι 63 ηλικίας 36-60 ετών και οι

45 ηλικίας άνω των 60 ετών.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (113) έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, άλλοι

(32) έχουν απολυτήριο λυκείου, και λίγοι (14) έχουν απολυτήριο δημοτικού.

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια μπορούν να

συνοψιστούν ως εξής:

 Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η αίσθησή τους της

ασφάλειας επηρεάζεται σημαντικά από τους φυσικούς κινδύνους.

 Από τους φυσικούς κινδύνους που βρίσκονταν στη λίστα, οι πιο επικίνδυνοι

θεωρούνται οι σεισμοί και οι πυρκαγιές, καθώς και οι πλημμύρες και οι ακραίες

καταιγίδες.

 Οι περισσότεροι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια σεισμού,

φωτιάς σε εσωτερικό χώρο, πλημμύρας, και είναι όλοι πρόθυμοι να ακολουθήσουν

τις οδηγίες των αρχών εάν υπάρξει τεχνολογικός κίνδυνος και αν η εκκένωση

ξεκινήσει από τις αρχές.

 Όσον αφορά ζητήματα όπως ένας δυνητικός κίνδυνος και οι τρόποι

προετοιμασίας γι' αυτόν, η ύπαρξη τοπικής προειδοποίησης περί του τι πρέπει να

κάνει κανείς σε περίπτωση προειδοποίησης για καταστροφές και το πού μπορεί να

βρει βοήθεια και καταφύγιο σε περίπτωση φυσικής καταστροφής στον οικισμό του,

οι συμμετέχοντες από την Ιταλία και την Τουρκία είχαν περισσότερες γνώσεις από

τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και τη Γεωργία.

 Μόνο ορισμένοι από τους συμμετέχοντες είναι ενημερωμένοι για το τι

πρέπει να κάνουν και ποιον να καλέσουν σε περίπτωση καταστροφής στον οικισμό

τους, και νιώθουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους. Αλλά ο αριθμός εκείνων που

νιώθουν πως δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι και δεν έχουν επίγνωση, συν τον

αριθμό των όσων δεν γνωρίζουν, είναι πολύ μεγάλος.

 Οι ερωτηθέντες, με βάση την εμπειρία τους, θεωρούσαν ως πιο ευάλωτες

ομάδες τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
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 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ιδέα μιας ευρωπαϊκής

πολιτικής όσο αφορά την πολιτική προστασία, καθώς και με την ανάγκη αποστολής

εμπειρογνωμόνων και εξοπλισμού της ΕΕ σε πληγείσες περιοχές. Επίσης, οι

περισσότεροι συμφώνησαν για την ανάγκη συντονισμού εκ μέρους της ΕΕ των

δράσεων που αφορούν τις καταστροφές. Περισσότεροι από τους μισούς

συμφωνούν ως προς την ανεπάρκεια της χώρας τους στην αντιμετώπιση

καταστροφών και θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει άλλες χώρες σε περίπτωση

καταστροφής, με πολιτικές που θα αφορούν την πολιτική προστασία.

 Ηλεκτρονικά μηνύματα (διαδίκτυο, SMS κινητών κ.λπ.) απευθείας για άτομα,

Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter), τοπικά μέσα (τηλεόραση /

ραδιόφωνο) και Φόρουμ / παρουσιάσεις σε σχολεία και χώρους εργασίας είναι τα

αγαπημένα εργαλεία με τα οποία οι άνθρωποι προτιμούν να ενημερώνονται.

 Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν αισθάνονται επαρκώς

ενημερωμένοι για τους κινδύνους καταστροφών όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της

ΕΕ, ενώ πολλοί από αυτούς απάντησαν ότι αυτό εξαρτάται από τη χώρα.

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων νιώθει σχετικά ενημερωμένη ή όχι

ιδιαίτερα καλά ενημερωμένη σχετικά με τις δραστηριότητες πολιτικής προστασίας

στη χώρα τους.

 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες γνωρίζουν την ύπαρξη νόμου και πολιτικών

που αφορούν τη διαχείριση καταστροφών στη χώρα τους.
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

"Αναπτύσσοντας δεξιότητες

για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών:
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Μαθαίνω για την Πολιτική Προστασία – CPP",

"2017‐1‐EL01‐KA204‐036189"

"Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής

της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το

οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των

συντακτών. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή".

Τι είναι η πολιτική προστασία;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ είναι ο συντονισμός των δράσεων των θεσμών, των φορέων,

των επιχειρησιακών δομών που επεμβαίνουν σε περιπτώσεις καταστροφών,

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εν γένει, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσώπων, των αγαθών και του

περιβάλλοντος.

Εάν γνωρίζετε τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή όπου ζείτε, αν

γνωρίζετε πώς και πού να ενημερωθείτε, αν γνωρίζετε πώς να οργανώσετε την

αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης, τότε και εσείς ζείτε πολύ πιο ασφαλείς και η

Πολιτική Προστασία λειτουργεί υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. 

Ναι. Επειδή είστε ο πρώτος παράγοντας αυτού του συστήματος: είστε εκείνος που

πρέπει να γνωρίζει πώς να παρακολουθεί, πώς να προειδοποιεί, πώς να

συνεργάζεται με τους διασώστες.
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Εσείς και η οικογένειά σας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σχεδόν πάντα

απροσδόκητα και ξαφνικά, μπορεί να βρεθείτε μόνοι σας μπροστά σε δύσκολες και

επικίνδυνες καταστάσεις, έστω και μόνο για το διάστημα που χρειάζονται οι

διασώστες να φτάσουν κοντά σας και να σας βοηθήσουν, χρόνος που μπορεί να

είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, ανάλογα με το μέγεθος της έκτακτης ανάγκης και

τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεστε. Είναι λοιπόν απαραίτητο να

γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να συμπεριφερόμαστε σε τέτοιες στιγμές.

Αυτός ο οδηγός επιβίωσης στόχο έχει να βοηθήσει τους πάντες να παίξουν τον ρόλο

της Πολιτικής Προστασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θυμηθείτε: είμαστε όλοι

Πολιτική Προστασία.

Η δράση της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής προστασίας καλύπτεται από το άρθρο 196

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

1. Η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης και προστασίας από

φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Η δράση της Ένωσης, θα έχει στόχο:

(α) Να στηρίξει και να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών σε εθνικό,

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την πρόληψη των κινδύνων, την

προετοιμασία του προσωπικού πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση

φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών εντός της Ένωσης.

(β) Να προωθήσει την ταχεία και αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία εντός

της Ένωσης, μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

(γ) Να προωθήσει τη συνοχή του διεθνούς έργου πολιτικής προστασίας.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη

νομοθετική διαδικασία, θα καθορίσει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη

των στόχων της παραγράφου 1, με εξαίρεση την οποιαδήποτε εναρμόνιση των

νόμων και των κανονισμών των Κρατών Μελών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ:

Η ΕΕ και η Γεωργία ενισχύουν τη συνεργασία τους στην πολιτική προστασία και στη

διαχείριση των κινδύνων καταστροφών

Τουρκία: Η Τουρκία εντάσσεται στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ

Γενικές προφυλάξεις για καταστροφές

Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι ξηρασίες και άλλοι φυσικοί και

ανθρωπογενείς κίνδυνοι προκαλούν δεκάδες χιλιάδες θανάτους, εκατοντάδες
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χιλιάδες τραυματισμούς και δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομικές απώλειες

κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Οι προληπτικές ενέργειες πριν χτυπήσει μια καταστροφή είναι απαραίτητες για την

ελαχιστοποίηση των ζημιών που προκαλούνται από καταστροφές.

Σε προσωπικό επίπεδο είναι καλό να γνωρίζετε τι να κάνετε, για την πρόληψη

ζημιών από καταστροφές, όπως:

✓ Να ενημερωθείτε για τους κινδύνους στην περιοχή όπου διαμένετε

✓ Αν είστε αναγκασμένοι να χτίσετε σε περιοχές με σεισμούς ή με κίνδυνο

πλημμύρας, λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές ασφαλείας

✓ Σταθεροποιείστε τα έπιπλα στους τοίχους που μπορεί να πέσουν σε

περίπτωση σεισμού, και τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα σε χαμηλότερα σημεία

✓ Μάθετε πρώτες βοήθειες

✓ Μάθετε (και διδάξτε στα μέλη της οικογένειάς σας) πώς να κλείνουν την

παροχή αερίου, νερού και ηλεκτρικού, σε περίπτωση που χρειαστεί να

εγκαταλείψετε το σπίτι σας

✓ Μάθετε (και διδάξτε στα μέλη της οικογένειάς σας) τους αριθμούς έκτακτης

ανάγκης της χώρας σας

✓ Μάθετε τις διαδρομές εκκένωσης και ανακαλύψτε πώς πρέπει να φύγετε

από την περιοχή σας, αν σταθεί απαραίτητο

✓ Ετοιμάστε ένα οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης

✓ Ετοιμάστε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σας

(φάρμακα που πρέπει να παίρνετε καθημερινά, φωτοτυπίες των εγγράφων σας,

μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων, φακό, σημειώσεις, στυλό και κάθε άλλο αντικείμενο

που θεωρείτε χρήσιμο για σας και την οικογένειά σας) 

Αν ετοιμάσετε ένα σχέδιο στο οποίο θα ασκηθείτε με την οικογένειά σας, σχετικά με

το τι θα κάνετε και πού θα πάτε σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής ή άλλης

έκτακτης ανάγκης, θα αυξήσετε τις πιθανότητές σας να παραμείνετε ασφαλείς. 

Σεισμοί

Κατά τη διάρκεια σεισμών

   Αν είστε μέσα

● Παραμείνετε ήρεμοι και καλυφθείτε κάτω από ανθεκτικά έπιπλα (τραπέζια,

γραφεία), γονατίστε και κρατηθείτε από το πόδι τους.

● Μην επιχειρήσετε να βγείτε από το σπίτι.

● Μη βγείτε στο μπαλκόνι.

● Ψάξτε καταφύγιο σε μια πόρτα
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● Μην τρέξετε για τις σκάλες και μη χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ

Αν βρίσκεστε σε ψηλό κτίριο

● Απομακρυνθείτε από τα τζάμια και τους εξωτερικούς τοίχους.

 Αν βρίσκεστε σε κάποιο λούνα παρκ, κατάστημα ή εμπορικό κέντρο

● Παραμείνετε ήρεμοι.

● Μείνετε μέσα, μέχρι να σταματήσει ο σεισμός.

● Μείνετε μακριά από το πανικόβλητο πλήθος, που κινείται άτακτα προς τις

εξόδους, διότι κινδυνεύετε να σας ποδοπατήσουν.

  Αν βρίσκεστε έξω

● Απομακρυνθείτε από κτίρια, και ηλεκτρικά ή τηλεφωνικά καλώδια.

● Καλύψτε το κεφάλι σας με έναν χαρτοφύλακα ή με μια τσάντα.

  Αν είστε σε κινούμενο όχημα

● Πηγαίνετε σ' έναν ανοιχτό χώρο και σταματήστε το αυτοκίνητο προσεκτικά

για να μην εμποδίζετε την κυκλοφορία.

● Αποφύγετε τα τούνελ, τις γέφυρες και τις πεζογέφυρες.

 Μετά τον σεισμό

Αν είστε μέσα

● Ελέγξτε αν εσείς ή κάποιος κοντά σας έχει τραυματιστεί. Μην μετακινείτε

ανθρώπους που είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

● Εκκενώστε το κτίριο χρησιμοποιώντας τις σκάλες (μη χρησιμοποιήσετε το

ασανσέρ), αφού κλείσετε ηλεκτρικό, αέριο και νερό.

● Κατευθυνθείτε προς κάποιο ανοιχτό και ασφαλές μέρος.

● Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών και μη δίνετε σημασία σε φήμες.

● Μην οδηγείτε, εκτός αν είναι έκτακτη ανάγκη, ώστε να μην παρεμποδίζετε το

έργο των διασωστών.

● Χρησιμοποιείτε το σταθερό ή το κινητό σας τηλέφωνο μόνο σε έκτακτη

ανάγκη, για να αποφύγετε την υπερφόρτωση των δικτύων.

● Μην επιστρέψετε σπίτι

Σε περίπτωση τσουνάμι

Αν βρίσκεστε κοντά σε παραλία, σε χαμηλό υψόμετρο

Δεν προκαλούν όλοι οι σεισμοί τσουνάμι. Ωστόσο, όταν νιώσετε έναν σεισμό, να

είστε σε επαγρύπνηση.

● Παρατηρήστε αν υπάρξει σημαντικό φούσκωμα ή υποχώρηση του επιπέδου

του νερού. Αυτό το φαινόμενο είναι μια χειροπιαστή προειδοποίηση για ένα

επερχόμενο τσουνάμι.

● Μετά από δυνατό σεισμό, φύγετε από την ακτή και πηγαίνετε προς περιοχές

της ενδοχώρας με υψηλότερο υψόμετρο. Ένα σχετικά μικρό τσουνάμι σε κάποια

σημεία της ακτής θα μπορούσε να μετατραπεί σε εξαιρετικά επικίνδυνο, σε μια

απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.
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● Μείνετε μακριά από τις παράκτιες περιοχές, μέχρι να ενημερωθείτε από τις

αρμόδιες αρχές ότι ο κίνδυνος πέρασε. Το τσουνάμι δεν είναι ένα και μοναδικό

κύμα, αλλά μια σειρά κυμάτων με διαφορετικό χρόνο άφιξης στην ακτή.

● Μην πλησιάσετε την ακτή για να παρακολουθήστε την άφιξη του τσουνάμι.

Όταν δείτε το τσουνάμι, θα είναι πιθανότατα πολύ αργά για να το αποφύγετε.

Δασικές Πυρκαγιές

Αν προσέξετε φωτιά

● Καλέστε ΑΜΕΣΩΣ τον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης (112) και δώστε

σαφείς πληροφορίες σχετικά:

✓ τον τόπο και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

✓ τον τόπο, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της φωτιάς,

✓ το είδος της βλάστησης που καίγεται.

✓ Ψάξτε να βρείτε ένα ασφαλές μονοπάτι: έναν δρόμο ή ένα ρυάκι. Μη

στέκεστε σε μέρη όπου φυσάει άνεμος.

✓ Ξαπλώστε πάνω στο έδαφος, σ' ένα μέρος όπου δεν υπάρχει εύφλεκτη

βλάστηση.

✓ Αν δεν έχετε άλλη επιλογή, προσπαθήστε να διασχίσετε τη φωτιά εκεί όπου

είναι λιγότερο έντονη, ώστε να περάσετε σε μέρος που έχει ήδη καεί.

Προετοιμασία

 Αν πλησιάζει φωτιά στο σπίτι σας

● Ανοίξτε την πύλη του κήπου, για να διευκολύνετε την πρόσβαση του

πυροσβεστικού οχήματος.

● Παραμείνετε ήρεμοι.

● Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα υλικά γύρω από το σπίτι, σε κλειστά και

προστατευμένα μέρη.

● Κλείστε όλα τα περάσματα (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) ώστε να

εμποδίσετε τις σπίθες να μπουν στο κτίριο.

● Κλείστε όλες τις παροχές αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το

κτίριο.

● Κλείστε τις τέντες μπαλκονιών και παραθύρων.

● Συνδέστε τους σωλήνες νερού με τις βρύσες έξω από το κτίριο, και απλώστε

τους έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του κτιρίου.

● Εάν μειωθεί η ορατότητα, ανάψτε τα εσωτερικά και εξωτερικά φώτα του

κτιρίου, ώστε να βελτιωθεί η ορατότητα μέσα στον καπνό.

Αν η φωτιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

● Μην εγκαταλείψετε το κτίριο, εκτός κι αν η διαφυγή σας είναι απολύτως

σίγουρη.
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● Μην καταφύγετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης μέσα σ' ένα

κτίριο που έχει κατασκευαστεί από μη εύφλεκτα υλικά, είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι

μέσα σ' ένα όχημα κοντά σε καπνό και φωτιά. 

● Αν μείνετε μέσα:

 Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.

 Κλείστε κάθε χαραμάδα με βρεγμένα πανιά, για να εμποδίσετε τη

διείσδυση του καπνού.

 Βγάλτε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

 Μετακινήστε όλα τα έπιπλα στο κέντρο της κατοικίας, μακριά από

παράθυρα και εξωτερικές πόρτες.

 Κλείστε όλες τις εσωτερικές πόρτες, για να καθυστερήστε την

εξάπλωση της φωτιά μέσα στο κτίριο.

 Γεμίστε την μπανιέρα, λεκάνες και κουβάδες, για να έχετε επιπλέον

νερό.

 Συγκεντρωθείτε όλοι σ' ένα δωμάτιο.

 Να 'χετε πρόχειρο έναν φακό και μπαταρίες, σε περίπτωση που πέσει

το ηλεκτρικό.

● Αν το σπίτι σας είναι κατασκευασμένο από ξύλο, βρείτε καταφύγιο σε κάποιο

κτίριο ανθεκτικό στη φωτιά.

● Αν διαταχθεί εκκένωση, ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες και τις διαδρομές

που προτείνουν οι Αρχές

Αφού σβήσει η φωτιά

● Βγείτε έξω από το σπίτι, και σβήστε αμέσως κάθε εστία φωτιάς που έχει

απομείνει.

● Για τουλάχιστον 48 ώρες, επιθεωρείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα, την

περίμετρο και το εξωτερικό του κτιρίου, για πιθανές νέες αναφλέξεις. 

Πλημμύρες

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας

 Αν είστε μέσα

● Αν πρέπει να εγκαταλείψετε το σπίτι, κλείστε την παροχή αερίου και

κατεβάστε τον γενικό του ηλεκτρικού.

● Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί τα προσωπικά σας έγγραφα και τα καθημερινά

σας φάρμακα.

● Φορέστε ρούχα και παπούτσια που θα σας προστατέψουν από το νερό.

● Αν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε το σπίτι, πηγαίνετε στον επάνω όροφο

και περιμένετε βοήθεια.
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● Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο παρά μόνο όταν υπάρχει πραγματική

ανάγκη.  

Αν είστε έξω

● Μη διασχίζετε χειμάρρους ούτε με τα πόδια, ούτε με αυτοκίνητο.

● Μείνετε μακριά από ηλεκτρικά καλώδια.

● Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιηθεί, γιατί μπορεί να

παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

● Αποφύγετε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

 Μετά την πλημμύρα

 Αν είστε έξω

● Μείνετε μακριά από πλημμυρισμένες περιοχές, ή περιοχές που κινδυνεύουν

να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες.

● Είναι πολύ πιθανόν η πλημμύρα να άλλαξε τα χαρακτηριστικά της περιοχής,

και τα νερά ίσως έχουν παρασύρει κομμάτια δρόμων, πεζοδρομίων κ.λπ.

● Υπάρχει άμεσος κίνδυνος από σπασμένα πεζοδρόμια, περιοχές με

επικίνδυνες πλαγιές, κύματα λάσπης, κ.λπ. 

● Πιθανότατα, το νερό να περιέχει σκουπίδια, νεκρά ζώα ή άλλα υλικά.

● Προσοχή να μην παρεμποδίζετε τις ομάδες διάσωσης.

● Μην πλησιάζετε περιοχές όπου έχουν υπάρξει κατολισθήσεις και πτώσεις

βράχων.

● Ελέγξτε αν στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας, υπάρχει κίνδυνος πιθανής

πτώσης βράχων.

Αν είναι απολύτως απαραίτητο να περπατήσετε ή να οδηγήσετε σε

πλημμυρισμένες ζώνες

● Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.

● Αποφύγετε νερά που κινούνται.

● Αν δείτε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.

● Αποφύγετε βαλτωμένα νερά που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν

καλοί αγωγοί ρεύματος, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές.

● Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών.

 Τι να κάνετε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των ζημιών

 ● Να θυμάστε ότι ακόμα κι όταν τα νερά των πλημμυρών έχουν υποχωρήσει, ο

κίνδυνος υπάρχει ακόμα.

● Επικοινωνήστε με τις Αρχές για να βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία του σπιτιού

σας ή της δουλειάς σας, είναι ασφαλής για να επιστρέψετε, ιδίως αν υπήρξε

εκκένωση. 

● Σβήστε τον γενικό του ρεύματος ακόμα κι αν η Ηλεκτρική Εταιρία έχει κόψει

το ρεύμα σ' όλη την περιοχή.
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● Κλείστε τον γενικό διακόπτη του νερού, σε περίπτωση πιθανής ζημιάς στην

παροχή νερού. 

Για να ελέγξετε ένα πλημμυρισμένο κτίριο

● Φορέστε προστατευτικά παπούτσια, για να μην τραυματιστείτε από

αντικείμενα ή ανωμαλίες του εδάφους, που κρύβει το νερό.

● Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα.

● Τσεκάρετε το δίκτυο του ηλεκτρικού, του νερού και το σύστημα

αποστράγγισης.

Τεχνολογικοί κίνδυνοι

Αν διαμένετε ή βρίσκεστε συχνά σε μια περιοχή με τεχνολογικούς κινδύνους,

υπάρχουν δύο επιλογές: να μείνετε ή να βρείτε καταφύγιο σ' έναν κλειστό χώρο, ή

να εκκενώσετε την περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν ποια είναι η

κατάλληλη λύση.

Γι' αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό

● Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα δώσουν οι αρμόδιες αρχές

● Να μελετήσετε, να εξοικειωθείτε και να ακολουθήσετε τις γενικές οδηγίες

που θα βρείτε πιο κάτω, μέχρι να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες, στην

περίπτωση ενός ατυχήματος. 

Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος

Μείνετε ή βρείτε καταφύγιο σε κλειστό χώρο

● Στόχος σας είναι να προστατέψετε την υγεία σας από επικίνδυνα χημικά,

που θα μπορούσαν να μπουν στο σπίτι σας, και να προστατέψετε τον εαυτό σας

από πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και δευτερογενή θραύσματα) και από έκθεση σε

θερμική ακτινοβολία. 

Αν είστε στο αυτοκίνητό σας

● Κλείστε και κρατήστε κλειστά τα παράθυρα, σβήστε τον κλιματισμό και τους

εξαεριστήρες.

● Ψάξτε να βρείτε ένα κτίριο να καταφύγετε, και παρκάρετε προσεκτικά το

αυτοκίνητό σας. Αλλιώς, παραμείνετε στο αυτοκίνητο.

● Έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, ακούτε τις ανακοινώσεις, και ακολουθήστε τις

οδηγίες που δίνουν οι Αρχές

Αν είστε κάπου μέσα, και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος

● Παραμείνετε ήρεμοι.

● Έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο και/ή την τηλεόραση, παρακολουθείτε τις

ανακοινώσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών.

● Κλείστε όλα τα παράθυρα, όπως και τις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες

του σπιτιού σας, χωρίς να τις κλειδώσετε.

● Μη χρησιμοποιείτε ασανσέρ.



20

● Κλείστε όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα, είτε του κεντρικού συστήματος

είτε όχι, και κλείστε εξαεριστήρες και ανεμιστήρες.

● Καλύψτε τις χαραμάδες (και στις τέσσερις πλευρές) σε πόρτες και

παράθυρα, χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία. Μπορείτε επίσης να

χρησιμοποιήσετε υγρές πετσέτες ή κουβέρτες.

● Καλύψτε τις κλειδαριές επίσης με κολλητική ταινία, όπως και τα χερούλια

στις πόρτες. 

● Καλύψτε αεροστεγώς το τζάκι, χρησιμοποιώντας μονωτική κολλητική ταινία

και πλαστικά καλύμματα, όπως και τα συστήματα θέρμανσης, τους αεραγωγούς, τις

πόρτες και τα παράθυρα.

● Μη χρησιμοποιείτε φιάλες υγρού αερίου.

● Κλείστε τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού σας.

● Πηγαίνετε στο επιλεγμένο δωμάτιο.

● Μείνετε μακριά από τα παράθυρα.

● Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).

● Αν, παρά τα μέτρα που πήρατε, μπουν επικίνδυνα αέρια στο κτίριο,

διπλώστε μια πετσέτα ή ένα πανί αρκετές φορές, καλύψτε το στόμα και τη μύτη

σας, και παίρνετε κοφτές ανάσες.

Σε περίπτωση που οι Αρχές διατάξουν εκκένωση

● Παραμείνετε ήρεμοι.

● Ακολουθήστε τις προτεινόμενες διαδρομές διαφυγής.

● Έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, ακούτε τις ανακοινώσεις, και ακολουθήστε τις

οδηγίες που δίνουν οι Αρχές

● Αν έχετε αρκετό χρόνο, κλείστε τις πόρτες, τα παράθυρα, και σβήστε όλα τα

κλιματιστικά μηχανήματα του σπιτιού σας, ώστε να περιορίσετε τη μόλυνσή τους.

Αν βρίσκετε έξω και κοντά στον τόπο του ατυχήματος

● Παραμείνετε ήρεμοι, προσπαθήστε να προστατέψετε κυρίως τον εαυτό σας.

● Προσφέρετε τη βοήθειά σας σε όσους τη χρειάζονται μόνον αν γνωρίζετε

πώς πρέπει να δράσετε.

● Απομακρυνθείτε από τον τόπο του ατυχήματος όσο πιο γρήγορα μπορείτε.

● Μην ακουμπάτε τίποτα χωρίς λόγο ή περπατάτε σε μέρη που έχουν διαρροή

χημικών.

● Μην καπνίζετε.

● Προσπαθήστε να καλύψετε το σώμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

● "Φιλτράρετε" τον αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή

σταγονίδια, διπλώνοντας μια πετσέτα ή ένα πανί και καλύπτοντας το στόμα και τη

μύτη σας, παίρνοντας μικρές αναπνοές. 

Αν βρίσκεστε σε κάποιο άλλο κτίριο

● Παραμείνετε ήρεμοι.
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● Συνεισφέρετε στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του κτιρίου.

Αν βρίσκεστε

● Στην ίδια κατεύθυνση με τον άνεμο ως προς το μέρος του ατυχήματος (θέση

B, πιο κάτω) απομακρυνθείτε κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου.

● Αν είστε στην αντίθετη κατεύθυνση του ανέμου ως προς το μέρος του

ατυχήματος (θέση Α, πιο κάτω) απομακρυνθείτε αντίθετα απ' τον άνεμο, ή την ροή

των νερών.

● Γενικά, πηγαίνετε σε ζώνες της περιοχής με υψηλότερο υψόμετρο, αφού

πολλές τοξικές ουσίες είναι βαρύτερες από τον αέρα.

Η απόσταση ασφαλείας από τον τόπο του ατυχήματος, εξαρτάται από πολλούς

παράγοντες (ποσότητα και τύπος χημικής ουσίας, ημέρα ή νύχτα, καιρικές

συνθήκες, κ.λπ.) Κατά τα αρχικά στάδια ενός ατυχήματος, οι ακόλουθες αποστάσεις

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασφαλείς: 

➢ 800 μέτρα (σε περίπτωση διαρροής)

➢ 1600 μέτρα (σε περίπτωση φωτιάς ή έκρηξης)

Σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλη ποσότητα, εξαιρετικά επικίνδυνη χημική ουσία,

δυσμενείς καιρικές συνθήκες), οι αποστάσεις ασφαλείας μπορεί να είναι πολύ

μεγαλύτερες.

Αν παρατηρήσετε κάποιο ατύχημα, πρώτα πηγαίνετε σε απόσταση ασφαλείας, και

μετά καλέστε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112   

Αν εκτεθείτε σε κάποια χημική ουσία
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Καλέστε αμέσως τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 για ιατρική

βοήθεια.

Γενικές οδηγίες για κάθε περίπτωση έκθεσης σε επικίνδυνη χημική ουσία

(δηλητηρίαση, χημικά εγκαύματα), δεν μπορούν να δοθούν. Ωστόσο, αν

ακολουθήσετε μερικά κατάλληλα βήματα, μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες

μόλυνσης και τις συνέπειές της.

● Αν μια επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, είναι σημαντικό

να ενεργήσετε ΑΜΕΣΑ. Κάθε καθυστέρηση αυξάνει την πιθανότητα σοβαρής

βλάβης. Αν δεν έχετε ενημέρωση ότι το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη

συγκεκριμένη χημική ουσία, θα πρέπει:

➢ Να ξεπλύνετε γρήγορα τα χέρια σας

➢ Να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής

➢ Να ξεπλύνετε κάθε μάτι χωρίς μεγάλη πίεση, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό,

με κινήσεις από τη μύτη προς το εξωτερικό μέρος του ματιού, για τουλάχιστον 15

λεπτά. Συνεχίστε μέχρι να νιώσετε ανακούφιση από την ενόχληση.

➢ Ζητήστε ιατρική αγωγή

● Αν έχετε βάσιμες υποψίες ότι έχετε εκτεθεί σε μια επικίνδυνη ουσία:

➢ Βγάλτε αμέσως κάθε ρούχο που νομίζετε ότι έχει μολυνθεί

➢ Βγάλτε τα με τρόπο που να μην έρθουν σε επαφή με το πρόσωπό σας. Αν

αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε σκίστε τα ή κόψτε τα με ψαλίδι

➢ Βάλτε τα ρούχα σε πλαστικές σακούλες ή σ' έναν κάδο, και κλείστε τα καλά.

➢ Πλυθείτε με νερό

➢ Περιμένετε ιατρική βοήθεια

Σύνδεσμοι Πολιτικής Προστασίας στις χώρες των εταίρων

Ελλάδα: https://www.civilprotection.gr

Ιταλία:       http://www.protezionecivile.gov.it/
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http://www.protezionecivile.gov.it/
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http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/
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Γεωργία: http://ema.mia.gov.ge/

Τουρκία:   https://www.afad.gov.tr/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/

https://www.civilprotection.gr/en/

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf

http://ema.mia.gov.ge/
http://ema.mia.gov.ge/
http://ema.mia.gov.ge/
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http://ema.mia.gov.ge/
http://ema.mia.gov.ge/
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http://ema.mia.gov.ge/
http://ema.mia.gov.ge/
http://ema.mia.gov.ge/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/
https://www.civilprotection.gr/en/
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf
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http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp
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Οι μελέτες περίπτωσης

Μελέτη περίπτωσης I- Georgian Technical University

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης.

Εφιάλτης στο κέντρο της πόλης

2. Δώστε έναν τίτλο στη μελέτη περίπτωσης, και περιγράψτε εν συντομία το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη.

Πλημμύρα Τιφλίδας 2015

Οι βροχοπτώσεις και τα συναφή φαινόμενα κατολίσθησης που προκάλεσαν τις

καταστροφικές πλημμύρες της 13ης-14ης Ιουνίου 2015 συνέβησαν στην Τιφλίδα της

Γεωργίας.

Καθώς η ξαφνική πλημμύρα περνούσε κάτω από το σύστημα του ποταμού Vere, μια

μεγάλη κατολίσθηση ξεκίνησε στις απότομες πλαγιές της δεξιάς όχθης ως

αποτέλεσμα της έντονης καταιγίδας, που ξέσπασε σε μια ήδη κορεσμένη λεκάνη

απορροής. Αυτό συνέβη κοντά στο χωριό Akhaldaba (περίπου 20 χλμ. από την

Τιφλίδα). Εκτός από την καταστροφή τμήματος του δρόμου Akhaldaba-Τιφλίδας,

δημιούργησε ένα κύμα "λασπώδους ροής" που εισήλθε στον ήδη φουσκωμένο

ποταμό Vere και επιδείνωσε τα ακραία υδρολογικά γεγονότα προσθέτοντας

σημαντικές ποσότητες λάσπης, ξυλείας, δέντρων και άλλων συντριμμιών,

δημιουργώντας μια δεύτερη κορύφωση στις ασυνήθιστα υψηλές ροές.

Συνολικά, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ εκκενώθηκαν περισσότερες από

108 οικογένειες. Επιπλέον, 40 περίπου δρόμοι, αστικές υποδομές και συστήματα

επικοινωνίας υπέστησαν σοβαρή ζημιά, ενώ ο ζωολογικός κήπος της Τιφλίδας

καταστράφηκε ολοσχερώς.

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

Μετά την πλημμύρα, η κυβέρνηση της Τιφλίδας μαζί με την οργάνωση του

Γεωργιανού Ερυθρού Σταυρού ακολούθησαν την ακόλουθη στρατηγική: Νερό,

εγκαταστάσεις υγιεινής, αποκομιδή απορριμμάτων και προώθηση υγιεινής.

Επισιτιστική εξασφάλιση, τρόφιμα και μέσα διαβίωσης. Διανομή καταλυμάτων

έκτακτης ανάγκης και ειδών οικιακής χρήσης. Βελτίωση της υγειονομικής

κατάστασης των οικογενειών. Πακέτα τροφίμων δόθηκαν στις οικογένειες των

θυμάτων της καταστροφής. Διανομή ειδών οικιακής χρήσης. Οι τοπικές ΜΚΟ και οι
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δήμοι παρείχαν υποστήριξη σε νερό, απομάκρυνση απορριμμάτων και είδη

υγιεινής. Λεπτομερής εκτίμηση αναγκών και οριστικοποίηση του καταλόγου

δικαιούχων που συμφωνήθηκε με τις τοπικές αρχές.

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

Η έρευνα έγινε από την Παγκόσμια Τράπεζα προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια

της πλημμύρας στις 13 και 14 Ιουνίου 2015. Τα ζητήματα που καλύφθηκαν

περιλαμβάνουν (i) Γιατί συνέβη-πιθανή συνέχεια γεγονότων, (ii) Θα μπορούσαν οι

συνέπειες να αποτραπούν; – Παράγοντες που συνέβαλαν στην κατάσταση, και

κύρια συμπεράσματα (iii) Τι πρέπει να γίνει προκειμένου να μειωθούν οι

επιπτώσεις τέτοιων γεγονότων άμεσα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όπως

επίσης και για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων καταστροφικών γεγονότων

στο μέλλον (iv) Αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να συμπληρωθούν οι

επενδύσεις που απαιτούνται και έχουν ήδη καθοριστεί, για την επαναφορά των

υπηρεσιών και των υποδομών στο φυσιολογικό, (έχουν ήδη περιγραφεί στην

προηγούμενη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας), (v) Το κόστος των προτεινόμενων

μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας και μετριασμού των επιπτώσεων, και (vi) Την

επιβολή συμπληρωματικών απαραίτητων μέτρων σχετικά με την έγκαιρη

προειδοποίηση, τον οικοδομικό έλεγχο, τον καθορισμό της περιοχής ελέγχου των

πλημμυρών, την εφαρμογή των δράσεων που έχουν αναληφθεί και την εκτιμώμενη

χρονική περίοδο εφαρμογής τους.

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη). 

Αναφορικά με αυτό, ακολουθούν οι κύριες δραστηριότητες που έχουν καθοριστεί

για τα σχέδια πρόληψης που απαιτούνται ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις

παρόμοιων ακραίων φυσικών συμβάντων: 

-Βελτιώσεις που πρέπει να εισαγάγει η κυβέρνηση για τη βελτίωση της

ασφάλειας των κατοίκων της Τιφλίδας και των γύρω περιοχών, όπως συστήματα

έγκαιρης προειδοποίησης όσο αφορά την παρακολούθηση του καιρού σε

πραγματικό χρόνο.

-Μέτρα ελέγχου, όπως ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των κτιρίων, και οι

προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμοστούν για να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι

δεν θα μπορούν να οικοδομήσουν όπου θέλουν, ειδικά σε ή κοντά σε καθορισμένες
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περιοχές πλημμυρών, ούτε να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες εντός των ίδιων

περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των παρκαρισμένων αυτοκινήτων, της

κατασκήνωσης, και την απόρριψη σκουπιδιών.

-Μέτρα για τη μείωση των κατολισθήσεων σε μια περιοχή που είναι ήδη

σχετικά ασταθής.

-Γενικές παρεμβάσεις στη λεκάνη απορροής για τη μείωση του αντικτύπου

των μεγάλων πλημμυρών και των συναφών κυμάτων λάσπης, ιδιαίτερα σε

παραπόταμους δίπλα στην πρωτεύουσα, και τέλος

-Μελέτες και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τον ποσοτικό

προσδιορισμό των επιπέδων κινδύνου και αιτιών. Εφαρμογή και διατήρηση μέτρων

και παρεμβάσεων, απαραίτητα όχι μόνο για τη μείωση και την μετρίαση της ροής

των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αλλά

και για τη μείωση της πιθανότητας ανάλογων καταστροφικών γεγονότων σε

περίπτωση που συμβούν στο μέλλον. 

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Διάφορα επιστημονικά έγγραφα δημοσιεύθηκαν για την πλημμύρα στην Τιφλίδα.

Ακολουθούν οι λίστες αυτών των εγγράφων: 

-Γεωργία/ Αποστολή αξιολόγησης πλημμυρών Τιφλίδας, 2015.

-2015, Σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών και περιορισμός αδυναμιών στην

Τιφλίδα 

-Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης (ΣΔΕA) Γεωργία: Πλημμύρες – IFRC (Διεθνής

Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού)

-Πλημμύρες Τιφλίδας: Ανάγκες και αποκατάσταση μετά από την καταστροφή |

UNDP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη) στη Γεωργία 

-Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, Τιφλίδα.

Συμπέρασμα

Η προηγούμενη εξέταση των γεγονότων που οδήγησαν στις καταστροφικές

πλημμύρες οι οποίες σημειώθηκαν στις 14 Ιουνίου 2015 έδειξαν ότι, πρώτον,

υπήρξε ένας συνδυασμός ακραίων φυσικών γεγονότων, η σύμπτωση των οποίων

δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων, και ότι υπήρξαν αρκετοί

παράγοντες που συνεισέφεραν στην έκταση των επακόλουθων ζημιών. Οι

οικονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση ενός σπάνιου συνδυασμού ακραίων

συμβάντων, ίσως είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθούν στην βελτίωση των φυσικών

μηχανισμών της λεκάνης απορροής, πράγμα που πρέπει να γίνει σύντομα, με
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ανθρώπινη παρέμβαση, είτε πρόκειται για τον τομέα της οικοδόμησης, είτε για

οδοποιία ή, σε μικρότερη έκταση, για την αποψίλωση και τις καλλιέργειες. Παρά τις

προηγούμενες ενδείξεις σχετικά με την αστάθεια ορισμένων λεκανών απορροής

κοντά στην Τιφλίδα, δεν υπήρξε πρακτικό και αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης

προειδοποίησης για την καθοδήγηση του πληθυσμού σε περίπτωση ακραίων

γεγονότων. Υπήρχαν τεχνικές υποδομές με γνώσεις και δυνατότητα συμβουλευτικής

στην πόλη, στις οποίες μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν απευθυνθεί όταν η

ασυνήθιστη βροχόπτωση επέμενε, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε, και έτσι πολλοί

υπεύθυνοι καθυστέρησαν να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ωστόσο,

η ανταπόκριση στην καταστροφή ήταν γρήγορη και αποτελεσματική, πράγμα

ενθαρρυντικό για το μέλλον. Το σημαντικό τώρα είναι ότι αυτά τα γεγονότα μάς

έχουν διδάξει πολλά, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης καλύτερου συντονισμού

και συνεργασίας με τα τεχνικά τμήματα, και της καθιέρωσης αποτελεσματικού και

πρακτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Υπάρχουν πολλοί άλλοι σχετικοί

τομείς από τους οποίους απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και έλεγχος, και

αυτό περιγράφεται στα επόμενα τμήματα της έκθεσης.

Μελέτη περίπτωσης II- Georgian Technical University

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει την μελέτη περίπτωσης. 

Καιρός δασικής πυρκαγιάς στη Γεωργία

2. Δώστε έναν τίτλο στη μελέτη περίπτωσης, και περιγράψτε εν συντομία το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη.

Δασικές και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη Γεωργία, 2017

Μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή Borjomi της Γεωργίας συνέβη για δεύτερη φορά

το 2017. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στις 20 Αυγούστου, όταν μια μεγάλη

πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στο χωριό Daba στην περιοχή Borjomi, και εξαπλώθηκε

προς την κατοικημένη περιοχή. Στη συνέχεια, στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 16.00 τοπική

ώρα, σημειώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Tsaghveri, του δήμου Borjomi,

στην περιοχή Samtskhe-Javakheti, η οποία βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό τμήμα της

Γεωργίας. 8.650 στρέμματα γης είχαν πληγεί από τη φωτιά. 

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.
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Περισσότεροι από 1.500 Γεωργιανοί πυροσβέστες, δασοϋπάλληλοι και εθελοντές,

υπάλληλοι γεωργιανών υπουργείων και βοήθεια από τις γειτονικές χώρες,

εργάζονταν στο φλεγόμενο δάσος. Οι κάτοικοι του κοντινού χωριού Daba

δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Facebook ζητώντας βοήθεια κατά τα πρώτα στάδια

της φωτιάς, αλλά η βοήθεια ήρθε πολύ αργά και η φωτιά μαινόταν εκτός ελέγχου

για τις επόμενες τέσσερις ημέρες στο απότομο ανάγλυφο της περιοχής,

καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση στα φλεγόμενα σημεία για τους πυροσβέστες,

και επιτρέποντας έτσι στη φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα λόγω των ανέμων. Η πρώτη

περιοχή όπου σβήστηκε η φωτιά, ήταν αυτή κοντά στο χωριό Daba, αλλά ακόμα και

όταν έφεραν ελικόπτερα για να ρίξουν νερό από την περιοχή Tsagveri-Daba του

ποταμού Gujarula, οι φλόγες διακρίνονταν να έρχονται από όλο και περισσότερους

θύλακες της κορυφογραμμής απέναντι από το χωριό Upper Sadgeri. Βοήθεια

έφτασε από πολλές γειτονικές χώρες: δύο γεωργιανά ελικόπτερα καταπολεμούσαν

τη φωτιά μαζί με ένα από το Αζερμπαϊτζάν, ένα από τη Λευκορωσία, δύο από την

Τουρκία, όπως και ένα τουρκικό αεροπλάνο. Τα ελικόπτερα δεν μπόρεσαν να

δουλέψουν τη νύχτα λόγω έλλειψης ορατότητας. Το κάθε ένα μπορούσε να

μεταφέρει πέντε τόνους νερού κάθε φορά για να ρίξει στο δάσος. Εκσκαφείς

βάθυναν μια περιοχή του ποταμού Gujarula κοντά στο χωριό Daba για να

επιτρέψουν στα ελικόπτερα να κατεβάσουν τους σάκους νερού πριν πετάξουν γύρω

από τον καπνό για να ρίξουν το περιεχόμενο στα φλεγόμενα βουνά πιο πάνω.

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις, περισσότερα από 100 στρέμματα γης λέγεται

ότι έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, αν και ορισμένοι λένε ότι οι επίσημες

εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες από τις πραγματικές. 

Η πυρκαγιά του Borjomi δεν ήταν η μόνη πυρκαγιά που αναφέρθηκε αυτή την

εβδομάδα, καθώς την Τετάρτη κάηκαν 20 στρέμματα στο δάσος Gorge Ateni, στην

κεντρική Γεωργία. Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Δασών (GFW) ανέφερε συνολικά

366 ειδοποιήσεις πυρκαγιάς στη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Η οργάνωση

διευκρινίζει ότι από τις 16 Αυγούστου έως τις 23 Αυγούστου, οι ειδοποιήσεις

πυρκαγιάς από τις περιοχές της Γεωργίας ήταν οι εξής: Samtskhe-Javakheti: 279,

Kakheti: 51, Shida Kartli: 16, Kvemo Kartli: 7, Mtskheta-Mtianeti: 6, Imereti: 5, και

Αμπχαζία: 2.

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα
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μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη).

-Καθαρισμός των δασών από εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών

δέντρων και του γρασιδιού, επειδή αυτά τα υλικά μπορούν εύκολα να αναφλεγούν

σε υψηλές θερμοκρασίες. 

-Επένδυση στην πρόσληψη και στην κατάρτιση επαρκούς αριθμού ατόμων που να

είναι υπεύθυνα για την καταπολέμηση και την πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς και

στην παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού, όπως και στην οικοδόμηση κατάλληλης

υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των δασικών δρόμων. 

-Βελτίωση της ετοιμότητας της χώρας στην καταπολέμηση των φυσικών

καταστροφών. Αυτό σημαίνει χρηματοδότηση πιο εξελιγμένων συστημάτων

παρακολούθησης, πρόληψης και επικοινωνίας. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση

μπορεί να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει πιθανολογικά μοντέλα, που θα της

επιτρέψει να κάνει προβλέψεις για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εβδομάδες, ακόμα και

μήνες πριν. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν

αποτελεσματικότερα και να συγκεντρωθούν στα σημεία όπου οι κίνδυνοι πυρκαγιάς

είναι υψηλότεροι. Αυτό, με τη σειρά του, θα απαιτούσε τη δημιουργία πιο

εξελιγμένων συστημάτων συλλογής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την

παρακολούθηση της εξέλιξης του τοπίου, των τοπικών κλιματικών συνθηκών και

των καιρικών συνθηκών. 

-Καθιέρωση μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 (που αναγνωρίζεται ως ένας

από τους κύριους λόγους για την υπερθέρμανση του πλανήτη). Στην

πραγματικότητα, πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως -συμπεριλαμβανομένης της

γεωργιανής- έχουν προσυπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία είναι

κυρίως εστιασμένη στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ έχει δεσμευτεί να

υιοθετήσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον περιορισμό των αερίων

θερμοκηπίου. Μεταξύ άλλων, οι κυβερνήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν τους

πολίτες να αυξήσουν το μερίδιό τους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη

συνολική τους κατανάλωση ενέργειας. Να θέσουν όρια, πέραν των οποίων δεν θα

επιτρέπεται στους παραγωγούς να ρυπαίνουν. Να αυξήσουν τους φόρους άνθρακα

με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (τα καύσιμα που προκαλούν

μεγαλύτερες εκπομπές ρύπων να φορολογούνται βαρύτερα). Και να

καταπολεμήσουν την αποψίλωση (επειδή η κοπή και η καύση των δέντρων όχι μόνο

μειώνει την απορροφητική ικανότητα του περιβάλλοντος αλλά και απελευθερώνει

περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα). Το τελευταίο είναι ένα

ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα στη Γεωργία: η παράνομη κοπή (και καύση) δέντρων

δεν είναι σπάνια. Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα μπορούσε
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επίσης να βοηθήσει να σταματήσει ένας φαύλος κύκλος όπου οι περισσότερες

πυρκαγιές προκαλούν μεγαλύτερη εκπομπή άνθρακα (και λιγότερη απορρόφηση

άνθρακα), γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε μεγαλύτερη υπερθέρμανση του

πλανήτη κ.ο.κ.

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Το καλοκαίρι του 2017, η Γεωργία γνώρισε έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό δασικών

πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 35 δασικές

πυρκαγιές (δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα επίσημα στοιχεία που να αναφέρουν το

μέγεθος της έκτασης που κάηκε από αυτές τις πυρκαγιές). Σε όλες σχεδόν τις

περιοχές της χώρας, αναφέρθηκαν αρκετές πυρκαγιές. Από αυτές, η πυρκαγιά στο

φαράγγι Borjomi είχε τις πιο δραματικές συνέπειες: διήρκεσε επτά ημέρες (20-27

Αυγούστου) και κατέστρεψε πάνω από 1.000 στρέμματα δάσους. Πολύς κόσμος

ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία γεγονότα.

Συμπέρασμα

Τα πρόσφατα ακραία περιβαλλοντικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο

καταδεικνύουν ξανά ότι οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα. Τον

Αύγουστο του 2017, ξέσπασαν στη Γεωργία δασικές πυρκαγιές -οι περιοχές του

Abastumani και του Borjomi ήταν οι πλέον πληγείσες. Η ένταση των δασικών

πυρκαγιών απαιτεί τη συμμετοχή διεθνών ομάδων διάσωσης για να βοηθήσουν τις

εθνικές δυνάμεις.

Μελέτη περίπτωσης III- Georgian Technical University

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης. 

Tkibuli - μια πόλη στη Γεωργία που έχει συνηθίσει στο θάνατο

 

2. Δώστε έναν τίτλο στη μελέτη περίπτωσης, και περιγράψτε εν συντομία το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη.

Προβλήματα ασφάλειας στα ορυχεία στη Γεωργία
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Δεκαέξι μεταλλωρύχοι πέθαναν στο ορυχείο Mindeli σε διάφορα δυστυχήματα από

το 2011. Τα τελευταία παρόμοια δυστυχήματα συνέβησαν αυτό το έτος (2018), όταν

μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

 

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας, το φρεάτιο Minkeli του Tkibuli θα

κλείσει.

"Η κυβέρνηση της Γεωργίας δεν θα θέτει πλέον σε κίνδυνο τους πολίτες της!"

"Η έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και όλοι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν με τη

μεγαλύτερη αυστηρότητα του νόμου".

"Τοφρεάτιο του ορυχείου δεν θα ξανανοίξει προς εργασίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η

ποινική έρευνα και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη".

Έξι μεταλλωρύχοι πέθαναν στο ίδιο φρεάτιο του Tkibuli τον Απρίλιο λόγω της

κατάρρευσης οροφής.

Η έρευνα ξεκίνησε βάσει του άρθρου 240, σχετικά με την παραβίαση των κανόνων

ασφάλειας σε ορυχεία, εργοτάξια ή άλλα έργα.

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

 

Στα ορυχεία που βρίσκονται στην περιοχή Imereti της Γεωργίας, δηλαδή στις πόλεις

Tkibuli και Chiatura, έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους πολλοί εργαζόμενοι.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι αρκετά ανησυχητικά. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι

έχουν πεθάνει στο ορυχείο Chiatura τα τελευταία 85 χρόνια. Παρά τις τρομερές

αυτές στατιστικές θανάτων κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, η ανοικτή συζήτηση

για τις συνθήκες εργασίας στις εγκαταστάσεις εξόρυξης της Chiatura

παρεμποδίζεται από πολλούς παράγοντες, εκ των οποίων η πρώτη, είναι η έλλειψη

εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας. Όπως εξηγούν οι ίδιοι

οι ντόπιοι, τα ορυχεία παρέχουν τη συντριπτική πλειονότητα του ιδιαίτερα

περιορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας της περιοχής, και αποτελούν τον

μοναδικό σχεδόν τρόπο των ντόπιων να συντηρηθούν.

 

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή
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παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη).

• Υποχρεωτικά προγράμματα κατάρτισης για ανθρακωρύχους.

• Πρόληψη μέσω προσομοιώσεων.

• Άδεια ανατινάξεων.

• Νομοθεσία ασφάλειας.

• Τεχνολογικές προδιαγραφές.

• Ατομικός εξοπλισμός προστασίας.

• Υποδομές εκμετάλλευσης.

• Εκρηκτικά.

• Ελευθερία του Τύπου και της Ανησυχίας του Κοινού.

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Τουπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας δήλωσε ότι το τελευταίο δυστύχημα συνέβη

στις 16 Ιουλίου 2018 στο ορυχείο Mindeli στο Tkibuli, περίπου 200 χιλιόμετρα

δυτικά της πρωτεύουσας Τιφλίδας. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, μια έκρηξη μεθανίου προκάλεσε απ' ό,τι φαίνεται, την

κατάρρευση στη σήραγγα. 

Διεξήχθη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έχουν παραβιαστεί οι προδιαγραφές

ασφαλείας, ανέφερε το υπουργείο. Τον Απρίλιο, ένα δυστύχημα στο ίδιο ορυχείο

σκότωσε έξι και τραυμάτισε τρεις μεταλλωρύχους.

Τα δυστυχήματα στα ορυχεία είναι συχνά στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου τα

ορυχεία συχνά δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς και χρησιμοποιούν παλαιό

εξοπλισμό. 

Συμπέρασμα

Οι μεταλλευτικές εταιρείες ξοδεύουν εκατομμύρια σε εξοπλισμό ασφαλείας και

κατάρτιση πάνω σε θέματα ασφάλειας. Παρά την όλη αυτή εκπαίδευση, ορισμένα

δυστυχήματα είναι αναπόφευκτα. Ωστόσο, είναι η συχνότητα των

επαναλαμβανόμενων δυστυχημάτων που παραμένουν ο εφιάλτης των

αξιωματούχων σε θέματα ασφαλείας και υγείας.
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Μελέτη περίπτωσης Ι - Πανεπιστήμιο Akdeniz

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης. 

Η βροχή μετατράπηκε σε καταστροφή στην Αττάλεια

2. Δώστε έναν τίτλο στη μελέτη περίπτωσης, και περιγράψτε εν συντομία το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη.

Πλημμύρα Akdamar-Αττάλεια 2003

Η δυνατή βροχή (423 kg / m2) προκάλεσε το ξεχείλισμα του ποταμού Boğazçayı στην

Αττάλεια της Τουρκίας. Αυτό συνέβη κοντά στο χωριό Akdamlar, που απέχει 15 χλμ.

από το κέντρο της Αττάλειας. Η πλημμύρα προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα Boğaçayı

καταστρέφοντας την οδική σύνδεση με το χωριό, και η ομάδα διάσωσης δεν

μπορούσε να φτάσει εκεί ώστε να βοηθήσει. Οι κάτοικοι του χωριού είχαν

αιχμαλωτιστεί μέσα στα σπίτια τους. Ως εκ τούτου, κάποιοι πανικοβλήθηκαν,

προσπάθησαν να γλιτώσουν από το σπίτι τους, και γλίστρησαν μέσα στα

πλημμυρισμένα νερά.

Συνολικά 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Επιπλέον, πάνω από 5.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων έπαθαν ζημιές από την

πλημμύρα ενώ 120 αγροτικά ζώα χάθηκαν. Το συνολικό κόστος της καταστροφής

ήταν πάνω από 33 τρισεκατομμύρια τούρκικες λίρες.

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

Μετά την πλημμύρα, η κυβέρνηση της Αττάλειας επέκτεινε την κοίτη του ποταμού

γύρω από την Αττάλεια για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές πλημμύρες των

ποταμών. Επιπλέον, η γέφυρα Akdamlar ενισχύθηκε, για την περίπτωση πλημμύρας.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας διέθεσε κεφάλαια για την ανάκαμψη.

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 
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Δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδική έρευνα σχετικά με την πλημμύρα του 2003. Όμως,

οι κάτοικοι της περιοχής συζήτησαν την πιθανή αμέλεια καθήκοντος του

Οργανισμού Πολιτικής Άμυνας και της Πυροσβεστικής της επαρχίας Αττάλεια. Αυτή

η κατάσταση βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των ντόπιων, και πολλές τοπικές

εφημερίδες αναφέρουν αυτές τις συζητήσεις στις ειδήσεις τους.

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη). 

Το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης καταστροφών πρέπει να προετοιμαστεί σε

επίπεδο χώρας. Επιπλέον, το σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο. Σε

αυτό το σημείο, οι δραστηριότητες πρόληψης είναι πιο σημαντικές, για τη μείωση

των επιπτώσεων παρόμοιων καταστροφών, παρά τα σχέδια κατά τη διάρκεια και

μετά την καταστροφή. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες από τις αναγνωρισμένες

δραστηριότητες πρόληψης, είναι οι παρακάτω:

•Η βελτίωση της ασφάλειας των κατοίκων της Αττάλεια, όπως με τα συστήματα

έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τις καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

•Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των δομών της πόλης, για τις φυσικές

καταστροφές. Και η μη αδειοδότηση ακατάλληλων κτισμάτων στην πόλη, ειδικά

κοντά στην κοίτη. 

•Η πραγματοποίηση θεωρητικών και πρακτικών δραστηριοτήτων, για την

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα συνηθισμένων καταστροφών στις

κατοικημένες περιοχές.

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Δεν υπάρχουν ειδικές δημοσιεύσεις για τις καταστροφικές πλημμύρες στην

Αττάλεια, αλλά υπάρχουν πολλές γενικότερες δημοσιεύσεις για τις φυσικές

καταστροφές στην Τουρκία. Επιπλέον, δόθηκε ελεύθερη πρόσβαση σε πολλές

ηλεκτρονικές πηγές. Με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση σε

πολλούς ηλεκτρονικούς πόρους, όπως e-books, επιστημονικά έγγραφα,

παρουσιάσεις, νόμους και κανονισμούς για φυσικές καταστροφές, κλπ., για την



36

ευαισθητοποίησή του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μερικές από τις

ιστοσελίδες της οργάνωσης, καταγράφονται παρακάτω:

https://afadem.afad.gov.tr/

https://www.afad.gov.tr/

https://www.Αττάλεια.bel.tr/birimler/itfaiye-dairesi-baskanligi#brosurler

http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri

Μελέτη περίπτωσης ΙΙ - Πανεπιστήμιο Akdeniz

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης. 

Διπλός σεισμός στο Van

 

2. Δώστε έναν τίτλο στη μελέτη περίπτωσης, και περιγράψτε εν συντομία το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη.

Σεισμός στο Van, 2011

 

Van, μια πόλη που βρίσκεται στα ανατολικά της Τουρκίας. Βρίσκεται στα σύνορα με

το Ιράν. Το Van είναι η 6η μεγαλύτερη επαρχία ως προς το μέγεθός της (19.069

τετραγωνικά χιλιόμετρα). 1.106.891 άνθρωποι διαμένουν στην πόλη και είναι η πιο

πολυπληθής πόλη στην Ανατολική Περιφέρεια της Ανατολίας.

 

Ένας καταστρεπτικός σεισμός συνέβη στο Van στις 23 Οκτωβρίου του 2011. Ο

σεισμός ήταν 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας δεύτερος σεισμός 5,7 της

κλίμακας Ρίχτερ, συνέβη στις 9 Δεκεμβρίου 2011. Σύμφωνα με το «Εθνικό Δίκτυο

Παρατήρησης Σεισμών», είναι κατανοητό το ότι η ποσότητα ενέργειας που

απελευθερώθηκε λόγω του σεισμού είναι πολύ μεγάλη. Η ενέργεια που

απελευθερώθηκε ήταν ίση με 37 ατομικές βόμβες, υπολογισμένη με τους

μετασεισμούς. 604 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον πρώτο σεισμό και 40 στον

δεύτερο. 1.966 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το 77% όλων των κτιρίων υπέστη ζημιές

από τον σεισμό.

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

https://afadem.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
 \h
http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri
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Οι ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (SAR) επενέβησαν σε 96 γκρεμισμένα κτίρια τις

πρώτες ώρες. Οργανώθηκαν 11 κέντρα φαγητού και προσφέρονταν 150.000 μερίδες

φαγητού την ημέρα. Στήθηκαν 6 νοσοκομεία επί τόπου, 14 κινητές ιατρικές μονάδες

και 2 κινητά φαρμακεία στάλθηκαν στην περιοχή. Περισσότερα από 200 άτομα

προσωπικό στάλθηκαν στην περιοχή για υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

Έχουν γίνει κάποιες έρευνες σχετικά με την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική και

ψυχολογική κατάσταση μετά την καταστροφή. Επίσης, η κυβέρνηση οργάνωσε

συγκριτικές μελέτες για δύο μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία (στον Μαρμαρά το

1999 και στο Van το 2011). Αναφέρθηκαν κάποιες διαφορές στις δραστηριότητες

των Ομάδων Έρευνας και Διάσωσης, στις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, στις

υπηρεσίες στέγασης, την Οικονομική δομή, τις υπηρεσίες επικοινωνίας και

υποδομών. 

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη). 

Μετά τον σεισμό του Van, γράφτηκαν και δημοσιεύθηκαν πολλές εξειδικευμένες

αναφορές και έγγραφα. Αυτές οι αναφορές επικεντρώθηκαν στην καταστροφή στο

Van. Στόχος αυτών των μελετών είναι να ληφθούν έγκαιρα μέτρα ασφαλείας για

μελλοντικές παρόμοιες καταστροφές. 

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες εκθέσεις που καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν μετά τον

σεισμό: https://www.afad.gov.tr/tr/25300/Van-Raporlari

https://www.afad.gov.tr/tr/25300/Van-Raporlari


38

Μελέτη περίπτωσης ΙΙΙ - Πανεπιστήμιο Akdeniz

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης. 

Δασική Πυρκαγιά στην Αττάλεια

 

2. Δώστε έναν τίτλο για τη μελέτη περίπτωσης και εν συντομία περιγράψτε το

συμβάν (κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-

φυσικό) στο οποίο συνέβη.

Η δασική πυρκαγιά στην Αττάλεια-Tasagıl το 2008

 

Η Αττάλεια είναι η πιο τουριστική πόλη της Τουρκίας. Περισσότεροι από 10

εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την πόλη κάθε χρόνο. Κι επίσης, η πόλη έχει

πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους. Το Tasagıl, όπου ξέσπασε η δασική πυρκαγιά,

βρίσκεται σε απόσταση 49 χλμ. βορειοανατολικά της Αττάλειας. Αυτό το χωριό είναι

γνωστό για το εθνικό πάρκο Koprulu, που συνεχίζει για 14 χλμ, κατά μήκος του

ποταμού Koprucay, και φτάνει σε μέγιστο ύψος 400 μ. Η αρχαία πόλη Selge και το

όρος Bozburun βρίσκονται μέσα στα όρια του εθνικού πάρκου. Το Εθνικό Πάρκο

Koprulu έχει πλούσια χλωρίδα, όπως κόκκινα και μαύρα πεύκα, κέδρους, έλατα,

ποικιλίες βελανιδιάς και άγριες ελιές. Το εθνικό πάρκο φιλοξενεί επίσης το

μεγαλύτερο κυπαρισσόδασος της Μικράς Ασίας.

 

Μια καταστροφική δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Tasagıl, στις 31 Ιουλίου του 2008.

Η πυρκαγιά ήταν η μεγαλύτερη και πιο καταστροφική δασική πυρκαγιά στην

Αττάλεια, ενώ επίσης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία

της Τουρκίας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 2008 και κράτησε μια εβδομάδα. Η πυρκαγιά

εξαπλώθηκε σε μια έκταση πλάτους 20 χλμ. και μήκους 15 χλμ. τις πρώτες 2 ώρες.

Και κατάφεραν να τη κρατούν υπό έλεγχο επί 6 ημέρες. Σ' αυτό το χρονικό

διάστηκα, κάηκαν πάνω από 160.000 στρέμματα δασικής γης. Τέσσερα χωριά

εκκενώθηκαν και δύο γειτονιές κάηκαν εντελώς. Περισσότεροι από 25.000

άνθρωποι επηρεάστηκαν από τη φωτιά. Για δύο μέρες, δεν υπήρχε ηλεκτρικό και

πόσιμο νερό στην περιοχή.

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.
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Η πρώτη ομάδα πυροσβεστών έφτασε στη φωτιά σε 16 λεπτά. Περισσότεροι από

500 δασοϋπάλληλοι και 2.000 εθελοντές καταπολεμούν τη φωτιά. Επίσης, 6

ελικόπτερα, 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 100 υδροφόρες και 250 πυροσβεστικά

οχήματα πάλεψαν να διατηρήσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. 

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

Η δασική πυρκαγιά επηρέασε τη ζωή των κατοίκων. Κάποια αγροκτήματα κάηκαν

ολοσχερώς. Αλλά η μεγαλύτερη επίδραση της φωτιάς ήταν το περιβάλλον. Ο

οικότοπος άλλαξε. 

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη).

Μετά από τη δασική πυρκαγιά, έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί πολλές

ειδικευμένες και επιστημονικές εκθέσεις και έγγραφα. Αυτές οι αναφορές εστίασαν

στη φωτιά στο Tasagıl. Στόχος αυτών των μελετών είναι να ληφθούν έγκαιρα μέτρα

ασφαλείας για μελλοντικές παρόμοιες καταστροφές. 

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί συγκεκριμένες εκθέσεις, μετά τη δασική πυρκαγιά

του Tasagıl:

http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pdf

http://karok3.artvin.edu.tr/III.Cilt/(1270-1279).pdf

http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-Αττάλεια-orman-yangini-31-7-2008-4-8-

2008-ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/

http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pdf
http://karok3.artvin.edu.tr/III.Cilt/(1270-1279).pdf
http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-2008-ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/
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Μελέτη περίπτωσης I –Falchi della Rovere

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης. 

ΤΙΤΛΟΣ: Η γη χορεύει

2. Δώστε έναν τίτλο στη μελέτη περίπτωσης, και περιγράψτε εν συντομία το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη.

 

Μεταξύ 24ης Αυγούστου 2016, 30ης Οκτωβρίου 2016 και 18ης Ιανουαρίου (2017),

πραγματοποιήθηκε μια σειρά δυνατών σεισμικών γεγονότων στην ιταλική

χερσόνησο, που έπληξε μια έκταση περίπου 8.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε 4

περιφέρειες (Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria), 10 επαρχίες και 140 δήμους.

Περίπου 600.000 άτομα επηρεάστηκαν, εκ των οποίων τα 2/3 προέρχονται από την

περιοχή Marche. Το γεγονός ήταν τέτοιας έντασης και βαρύτητας που προκάλεσε

συνολικά 299 θανάτους, αρκετούς τραυματισμούς (50 θύματα στις Marche) και

σοβαρές ζημιές στην επικράτεια. Μετά τη σεισμική δόνηση της 24ης Αυγούστου, οι

δραστηριότητες παροχής βοήθειας αφορούσαν κυρίως τη μεταφορά 392

τραυματιών στα νοσοκομεία των τεσσάρων περιοχών που επλήγησαν,

συμπεριλαμβανομένης της διακομιδής με ελικόπτερα.

 

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

 

Η πρώτη βοήθεια έφτασε επί τόπου λίγες μόνο ώρες μετά τη σεισμική δόνηση της

24ης Αυγούστου, παρότι η άφιξή της στα πιο απομονωμένα χωριά, ήταν πολύ

δύσκολη αφού ήταν πολλές οι γέφυρες που είχαν καταρρεύσει και οι δρόμοι ήταν

κλειστοί λόγω των ερειπίων. Τις επόμενες ημέρες ο συνολικός αριθμός των

διασωστών, έφτασε τα 5.400 άτομα. Οι παρεμβάσεις της Πολιτικής Προστασίας της

Περιφέρειας για τη βοήθεια των πληγέντων, πραγματοποιήθηκαν σε συνέργεια και

στενή συνεργασία με το DI.COMA.C (Τμήμα Διοίκησης και Ελέγχου), το εθνικό

συντονιστικό όργανο των δομών πολιτικής προστασίας στην πληγείσα περιοχή. Με

το Di.Coma.C. συνεργάστηκαν οι δομές πολιτικής προστασίας των περιφερειών

Lazio, Marche, Umbria και Abruzzo, που εκπροσωπούσαν τις αντίστοιχες

περιφερειακές διοικήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στον
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καθορισμό των προς εφαρμογή δραστηριοτήτων και την ομογενοποίηση των

επιχειρησιακών δράσεων στις περιοχές που επλήγησαν από την κατάσταση

έκτακτης ανάγκης. Πάνω από επτά μήνες μετά τον σεισμό της 24ης Αυγούστου,

αναδιοργανώθηκε η επιχειρησιακή διάρθρωση των δομών, η οποία εξασφάλισε τον

συντονισμό και την ενιαία διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, εδραιώνοντας το

σύστημα διακυβέρνησης της έκτακτης ανάγκης στην ευθύνη των Περιφερειών και

των Δήμων. Η επαναδιατύπωση προβλέπει ότι το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα

συνεχίσει να συντονίζει ορισμένες από τις δραστηριότητες:

• ολοκλήρωση των ελέγχων για τη βιωσιμότητα,

• παρακολούθηση για την προσφορά στέγασης έκτακτης ανάγκης, και παρεμβάσεις

για την αποκατάσταση και τη διασφάλιση του οδικού δικτύου,

• χρήση εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,

• διαχείριση οικονομικών πόρων.

Μετά τη σεισμική δόνηση της 24ης Αυγούστου, δημιουργήθηκαν 43 χώροι

υποδοχής και προετοιμάστηκαν προσωρινές λύσεις σε δομές πολλαπλών χρήσεων

που υπάρχουν ήδη στις πληγείσες και στις χρησιμοποιήσιμες ζώνες (γυμναστήρια,

κτίρια). Δύο μήνες μετά τον σεισμό, την εποχή πριν από τον σεισμό στα τέλη

Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είχε βρει εναλλακτική στέγαση.

Στη συνέχεια, με τα γεγονότα του τέλους Οκτωβρίου, ο πληθυσμός που

επικουρείται άμεσα από το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας έφθασε, στις 7

Νοεμβρίου, στον μέγιστο αριθμό του των 32.000 περίπου ανθρώπων

 

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

Λίγες ώρες μετά τον σεισμό, ενεργοποιήθηκε ολόκληρη η Εθνική Υπηρεσία

Πολιτικής Προστασίας: κεντρικές και περιφερειακές κρατικές διοικήσεις,

επιχειρησιακές δομές, εθνικές υπηρεσίες υγείας, κέντρα επιστημονικής

εμπειρογνωμοσύνης, διαχειριστές βασικών υπηρεσιών και, φυσικά, εθελοντισμός.

Ακόμη και οι προμηθευτές βασικών υπηρεσιών (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, νερό,

δρόμοι) διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών. Ο

σεισμός της 24ης Αυγούστου και οι επακόλουθοι σεισμοί ζημίωσαν σοβαρά μια ήδη

ευπαθή περιοχή. Επομένως, ήταν κρίσιμης σημασίας να αξιολογηθεί η γεωλογική

και υδρογεωλογική κατάστασή της. Οι έρευνες, σε περισσότερα από 100 σημεία,

αφορούσαν φαινόμενα κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων. Οι επιθεωρήσεις

κατέστησαν δυνατή τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση των

επικίνδυνων καταστάσεων και την προώθηση δραστηριοτήτων σχετικών με την

αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης της επικράτειας: από την προληπτική εκκένωση του
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πληθυσμού μέχρι επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει επίσης εφαρμόσει σύστημα παρακολούθησης

της επικράτειας, από το οποίο φρόντισε να αποκτήσει και να μελετήσει και

δορυφορικές εικόνες. Μετά τη σεισμική δόνηση του Αυγούστου 2016, η υπηρεσία

Copernicus ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος παρατήρησης της Γης

υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαστήματος. Η υπηρεσία παρέχει γεωχωρικές πληροφορίες και δορυφορικούς

χάρτες των περιοχών που επλήγησαν από καταστροφές. Επίσης, οι δορυφόροι

COSMO-SkyMed και Sentinel, που ενεργοποιήθηκαν από τον Ιταλικό Διαστημικό

Οργανισμό, έχουν πάρει δεδομένα και εικόνες των σεισμικών ζωνών, με σκοπό να

μελετήσουν τις παραμορφώσεις του εδάφους και των σεισμικών πηγών που

σχετίζονται με τους σεισμικές δονήσεις. Οι περιφέρειες έχουν το καθήκον να

συλλέξουν, να μεταφέρουν σε προσωρινές αποθήκες, να ανακτήσουν ή να

διαθέσουν υλικά από τις καταρρεύσεις και τις κατεδαφίσεις κτιρίων που δεν είναι

ασφαλή. Στη διαδικασία διαχείρισης των ερειπίων, τα χαλάσματα ιστορικών και

πολιτιστικών περιουσιακών θησαυρών, αντιμετωπίστηκαν με τη διαδικασία που

έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δραστηριοτήτων και

Τουρισμού, χάρη και στην στήριξη των εξειδικευμένων εθελοντών πολιτικής

προστασίας. Η διαχείριση του υλικού που περιέχει αμίαντο, ρυθμίζεται επίσης με

συγκεκριμένο τρόπο. Μετά τη σεισμική δόνηση του Αυγούστου, δόθηκε ειδική

βοήθεια στους αγρότες που υπέστησαν ζημιές στο σπίτι και στην επιχείρησή τους.

Τα προτεινόμενα μέτρα οριστικοποιήθηκαν με τις πολιτικές του Υπουργείου

Γεωργίας και Δασών και μοιράστηκαν με τους προέδρους των περιφερειών Lazio,

Abruzzo, Marche και Umbria. Ειδικότερα, οι Περιφέρειες έχουν αναλάβει το

καθήκον της κατασκευής στάβλων, αχυρώνων και προσωρινών εγκαταστάσεων

αποθήκευσης τροφίμων. Εξάλλου, οι Περιφέρειες κανόνισαν, σε συμφωνία με τους

δημάρχους, να αναγνωρίσουν τις ανάγκες για την κατασκευή προσωρινών κατοικιών

σε αγροτικές περιοχές, ώστε να μην εγκαταλείψουν οι αγρότες τις επιχειρήσεις

τους.

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη). 

Για το καταστροφικό αυτό γεγονός, το Πρωθυπουργικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 3843

της 19ης Ιανουαρίου 2010, προβλέπει τη συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων

για σεισμικό κίνδυνο, η οποία καθόρισε τους γενικούς στόχους και τα κριτήρια μιας
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αποτελεσματικής δράσης πρόληψης που πρέπει να εφαρμοστεί με τα κεφάλαια που

προβλέπει προς διάθεση το άρθρο 11. Οι στόχοι που προσδιορίζονται από την

Επιτροπή αφορούν κυρίως τον μετριασμό των κινδύνων λόγω σεισμού μέσω

ενεργειών και παρεμβάσεων που αναπτύχθηκαν ελάχιστα τα τελευταία χρόνια,

όπως: μελέτες σεισμικής υποδιαίρεσης ζωνών για την επιλογή κατάλληλων χώρων

οικοδόμησης, και επεμβάσεων στην ιδιωτική οικοδόμηση μέσω οικονομικών

συνεισφορών για την ενίσχυση ή τη βελτίωση των κτισμάτων. Με τις εντολές του

Πρωθυπουργού οι πόροι του άρθρου 11, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους

στόχους και τα κριτήρια που ορίζει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Στην περιφέρεια

Marche η σεισμική παρακολούθηση που προβλέπει ο νόμος 255 της 24ης

Φεβρουαρίου 1992, συντελείται σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής

και Ηφαιστειολογίας (INGV), το οποίο έχει ως αποστολή να συντονίζει τις εθνικές

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφοροι οργανισμοί (Νομοθετικό Διάταγμα 381

της 29ης Σεπτεμβρίου 1999). Από το 2002, το Περιφερειακό Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας (DRPC) ξεκίνησε μια συμβατική σχέση (ανανεώσιμη ετησίως) με το

INGV, με στόχο τη διεξαγωγή συνδυαστικών δραστηριοτήτων, στον τομέα της

σεισμικής παρακολούθησης και της ενημέρωσης σχετικά με τον σεισμικό κίνδυνο.

Τα κεντρικά γραφεία της INGV στην Ανκόνα είναι εγκατεστημένα στο Επιχειρησιακό

Κέντρο του DRPC, όπου το προσωπικό της INGV έχει εκσυγχρονίσει και επεκτείνει τα

τελευταία χρόνια το Περιφερειακό Δίκτυο Παρακολούθησης Σεισμών, το οποίο -

αρχικά αποτελούμενο από 10 σταθμούς - απορροφήθηκε το 2009 από το

Ολοκληρωμένο Σεισμικό Δίκτυο Κεντρικής και Ανατολικής Ιταλίας (ReSIICO), στο

οποίο σήμερα (2016) ανήκουν 103 σταθμοί

(http://ingvan.protezionecivile.marche.it/) Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους

εξωτερικούς σταθμούς μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Απόκτησης

και Ελέγχου της Ανκόνα και ταυτόχρονα στο επιχειρησιακό κέντρο της INGV στη

Ρώμη. Η προσπάθεια για έναν κοινό στόχο επέτρεψε την ανάπτυξη πολλών

πρωτοβουλιών και τη δρομολόγηση υπηρεσιών για την πολιτική προστασία αλλά

και για πειραματικές δραστηριότητες. Πολλά είναι τα θέματα που ερευνήθηκαν:

από τη δημοσιοποίηση στοιχείων έως την παρακολούθηση, από τα ταχύτατα μέτρα

αντιμετώπισης της ευπάθειας των δημόσιων κτιρίων μέχρι τον υπολογισμό των

σεισμικών κυμάτων. Όλα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί βάσει του

περιφερειακού χαρακτήρα των τόπων, μέσω της χρήσης μοντέλων φλοιού, νόμους

εξασθένησης του φαινομένου και υπολογισμό αλγορίθμων που ανέπτυξε η INGV.

Σημαντική ήταν η ψυχολογική υποστήριξη που δόθηκε στα θύματα του σεισμού που

έλαβαν χώρα μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• σε προηγμένες ιατρικές θέσεις όπου οι μη τραυματισμένοι σοβαρά άνθρωποι δεν

είχαν πλέον ιατρικές ανάγκες, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσουν άγχος, πανικό και

σοκ

http://ingvan.protezionecivile.marche.it/
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• στο νεκροτομείο όπου κατέφταναν τα πτώματα για αναγνώριση από τα μέλη της

οικογένειας,

• αγχώδη παιδιά που αγωνιούσαν για τα προβλήματα των γονιών τους.

Ψυχολογική στήριξη δόθηκε επίσης σε εκείνους τους διασώστες που είχαν βιώσει

τραυματικές καταστάσεις στην επέμβασή τους για να βοηθήσουν τα θύματα.

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας εργάζεται διαρκώς για να ενημερώσει τον

πληθυσμό (μέσω φυλλαδίων όχι μόνο για ενήλικες αλλά και για μαθητές όλων των

επιπέδων) σχετικά με τη συμπεριφορά τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από

σεισμό, προκειμένου να μετριαστεί το πλήγμα. Επισκεφθείτε τους ιστότοπους:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDP

C2012.pdf

http://iononrischio.protezionecivile.it/

Μελέτη περίπτωσης ΙΙ- Falchi della Rovere

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην

περιοχή μας, που θα αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης. 

Ένα μικρό ποτάμι με μεγάλα προβλήματα / Πλημμύρα

Σενιγκάλια, 2014

2. Δώστε έναν τίτλο για τη μελέτη περίπτωσης και σύντομα περιγράψτε το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το

περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο οποίο συνέβη.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά μια

πλημμύρα στην πόλη Σενιγκάλια και τα

προάστιά της, τον Μάιο του 2014. Μεταξύ 2 και

4 Μαΐου 2014, στην περιφέρεια Marche έπεσε

έντονη βροχόπτωση, η οποία σε αρκετές

περιπτώσεις, πήρε χαρακτήρα ισχυρής

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC2012.pdf
http://iononrischio.protezionecivile.it/
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καταιγίδας. Οι βροχές οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των υδρομετρικών επιπέδων,

ειδικά στις μικρότερες λεκάνες της περιοχής, με επακόλουθα φαινόμενα

πλημμύρας. Οι μεγαλύτερες συνέπειες παρουσιάστηκαν στη Σενιγκάλια, όπου το

ξεχείλισμα του ποταμού Misa πλημμύρισε μεγάλο μέρος της επικράτειας του

δήμου, χτυπώντας ιδιαίτερα μέρος του κέντρου και τα τμήματα προς τα ανάντη.

Μια πολύ βροχερή περίοδος

προηγήθηκε της βροχόπτωσης

στις 2 Μαΐου, η οποία καθόρισε

τον κορεσμό του εδάφους,

μειώνοντας έτσι την ικανότητα

διείσδυσης του νερού στο

έδαφος. Στις τριάντα πρώτες

ημέρες που προηγήθηκαν του

γεγονότος, υπήρξαν άφθονες

βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την

περιφέρεια, με υψηλότερες τιμές στα νότια εσωτερικά τμήματα. Ο μηνιαίος μέσος

όρος της περιφέρειας, ήταν περίπου 99 χιλιοστά. Το παρακάτω σχήμα δείχνει το

πεδίο των βροχοπτώσεων στο έδαφος της περιφέρειας, την περίοδο από 2 Απριλίου

2014 έως την 1η Μαΐου. 

Μέσα σε λίγες ώρες αυξάνεται επίσης το υδρομετρικό επίπεδο και, όπως φαίνεται

στο σχήμα, τα επίπεδα άλλαξαν από 1,5 μέτρο σε πάνω από 6 μέτρα. 

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Misa χαρακτηρίζεται επίσης από στεγανά

πετρώματα τα οποία ευνοούν τις ξαφνικές πλημμύρες.

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

Σύμφωνα με την ιταλική πολιτική προστασία, κάθε δήμος καταρτίζει ένα σχέδιο

έκτακτης ανάγκης για κάθε κίνδυνο που υπάρχει στην επικράτειά του, το οποίο

ακολουθεί μια τυποποιημένη μέθοδο ονόματι μέθοδος Augustus. Η Σενιγκάλια,

όπως κάθε άλλος ιταλικός δήμος, έχει ένα σχέδιο κινδύνου, ιδιαίτερα για τον

υδρολογικό. 

Το σχέδιο χωρίζεται σε τρία τμήματα:

-Γενικό μέρος (γνώση της επικράτειας και των δομών της για τη διαχείριση

παρεμβάσεων) 

-Χαρακτηριστικά προγραμματισμού (ενέργειες για την επίλυση της έκτακτης

ανάγκης)

-Μοντέλο παρεμβάσεων (αρμοδιότητες, ανταλλαγή πληροφοριών).
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4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

Τρεις νεκροί, πάνω από 15.000 θύματα από την πλημμύρα, πενήντα βιομηχανίες

που έπαθαν ζημιές, πολλά κτίρια για βασικές υπηρεσίες επηρεάστηκαν (όπως

σχολεία, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, εκκλησίες, κέντρα υγείας), ζημιές 180

εκατομμυρίων ευρώ, περισσότερα από 5.000 πλημμυρισμένα σπίτια, 1.500 οι

άνθρωποι που έμειναν χωρίς τίποτα, 5.000 τόνοι σκουπιδιών,

συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, οικιακών συσκευών, επίπλων και προσωπικών

αντικειμένων. 

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη). 

Παρότι η Πολιτική Προστασία διαθέτει ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης για

τον προσδιορισμό των βυθομετρικών και υδρομετρικών δεδομένων, το γεγονός

ήταν πραγματικά ακραίο. Στην πραγματικότητα, ο ποταμός βγήκε από την όχθη σε

πολλά σημεία. Σε κάποιο σημείο, η όχθη αποδυναμώνεται από φωλιές αλεπούδων

και μυοκαστόρων, που αποτελούν ένα κρίσιμο ζήτημα. Το πρόβλημα θα μπορούσε

να ξεπεραστεί με δύο τρόπους: με δομικά μέτρα (ενίσχυση των επιχωματώσεων) και

μη δομικά μέτρα (πληροφόρηση του κοινού).

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Σύμφωνα με την ιταλική πολιτική προστασία, οι φάσεις που αφορούν τις

υδρογεωλογικές έκτακτες ανάγκες:

-Εγρήγορση

-Προειδοποίηση

-Συναγερμός

-Διάσωση ανθρώπων

-Αποκατάσταση κανονικών συνθηκών
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Μελέτη περίπτωσης III- Falchi della Rovere

1. Ας θυμηθούμε ένα πρόσφατο περιστατικό κοντά στην περιοχή μας, που θα

αποτελέσει τη μελέτη περίπτωσης. 

Η χιονοστιβάδα του Rigopiano ήταν ένα γεγονός που συνέβη στις 18 Ιανουαρίου

2017, στο Rigopiano του δήμου Farindola, στο Abruzzo. Η χιονοστιβάδα, που

αποκολλήθηκε από την κορυφή, έπληξε το ξενοδοχείο Rigopiano - Gran Sasso Resort

προκαλώντας είκοσι εννέα θύματα. Πρόκειται για τη σοβαρότερη τραγωδία που

προκλήθηκε από μια χιονοστιβάδα στην Ιταλία από το 1916, και από το 1999 στην

Ευρώπη. 

2. Δώστε έναν τίτλο για τη μελέτη περίπτωσης και σύντομα περιγράψτε το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη. 

"Η ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ"

3. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

Η περιφέρεια Abruzzo, με τον περιφερειακό νόμο υπ' αριθμ. 47, της 18ης Ιουνίου

1992, έχει καθορίσει τις διαδικασίες για την επαλήθευση των κινδύνων

χιονοστιβάδας. Το άρθρο 2 θεσπίζει την εκπόνηση ενός σχεδίου ανίχνευσης

κινδύνου χιονοστιβάδας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Στις περιοχές

όπου υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, διακόπτεται κάθε είδους επέμβαση του ανθρώπου.

4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

Από τις αρχές Ιανουαρίου 2017, η κεντρική Ιταλία έχει πληγεί από πλούσιες

χιονοπτώσεις, ειδικά στα Απέννινα Όρη, όπου η συσσώρευση χιονιού έφτασε το

ενάμισι μέτρο, απομονώνοντας πολλές κατοικημένες περιοχές εξαιτίας της έλλειψης

πρόσβασης στο οδικό δίκτυο και της διακοπής του ρεύματος. Στις 17 και 18

Ιανουαρίου 2017, η εθνική υπηρεσία ανίχνευσης χιονιού και χιονοστιβάδων, έδειξε

4ο επίπεδο κινδύνου σε κλίμακα 1:5 στις περιοχές Maiella και Gran Sasso. Το πρωί

της 18ης Ιανουαρίου, τρεις σεισμικές δονήσεις μεγαλύτερες από 5 βαθμούς της
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κλίμακας Ρίχτερ, που αποδόθηκαν στους μετασεισμούς του Αmatrice, επηρέασαν

την κεντρική Ιταλία. Στο μεταξύ, η ισχυρή χιονόπτωση απέκλεισε τον μοναδικό

δρόμο που συνέδεε το ξενοδοχείο με την κοιλάδα και, παρά τις υπενθυμίσεις και τις

εκκλήσεις, δεν βρέθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα για να καθαρίσουν το δρόμο

επιτρέποντας στον κόσμο να εκκενώσει το κτίριο.

Το απόγευμα, στις 2.33 μ.μ., σημειώθηκαν νέες τεκτονικές κινήσεις, δημιουργώντας

μια μεγάλη χιονοστιβάδα με μπάζα που αποκολλήθηκε από τις πλαγιές πάνω από

τα ανατολικά ορεινά του Gran Sasso, και έφτασε στο ξενοδοχείο Rigopiano, το οποίο

φαίνεται να είναι θεμελιωμένο πάνω σε σαθρό έδαφος, που δημιουργήθηκε από

πρότερες χιονοστιβάδες και που αντιπροσωπεύει μια παλιά προέκταση του Mouse

Lodge.

Η χιονοστιβάδα χτύπησε το ξενοδοχείο, καταστρέφοντας τους τοίχους και

κατεβάζοντάς το δέκα μέτρα πιο κάτω, σε σύγκριση με την προηγούμενη τοποθεσία

του. Μετά την τραγωδία, η πρώτη κλήση έδειχνε ότι η χιονοστιβάδα χτύπησε στις

5.40 μ.μ.: είναι μια κλήση από έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου στον εργοδότη του,

ο οποίος ενημέρωσε τους προϊστάμενους διάσωσης, κάνοντάς τους έτσι να

ξεπεράσουν την αρχική δυσπιστία τους. Λόγω αυτού του σκεπτικισμού, οι

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ξεκίνησαν μόλις μεταξύ 19.30 και 20.00,

αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην προσέγγισή τους της καταστραμμένης περιοχής.

Τη στιγμή της τραγωδίας, στο ξενοδοχείο υπήρχαν 40 άτομα: 28 πελάτες, μεταξύ

των οποίων και 4 παιδιά και 12 άτομα προσωπικό, αιχμαλωτισμένα μέσα, λόγω της

έντονης χιονόπτωσης. Σήμαναν ξανά συναγερμό, χρησιμοποιώντας κινητά

τηλέφωνα. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν έτοιμη να λειτουργήσει μετά τις

19.30, δεδομένου ότι οι πρώτες κλήσεις θεωρήθηκαν αναξιόπιστες από την

περιφέρεια της Πεσκάρα (λόγω των ασαφών πληροφοριών που έλαβε ο υπεύθυνος

του ξενοδοχείου, ο οποίος, με βάση την τελευταία συνομιλία του, δεν γνώριζε το

είχε συμβεί, και βρισκόταν αλλού). Επειδή τα μέσα επικοινωνίας διακόπηκαν, το

εκχιονιστικό μηχάνημα παρεμποδίστηκε από κορμούς δέντρων, μπάζα και χιόνι στο

δρόμο, η χιονόπτωση ήταν μεγάλη και το ελικόπτερο ήταν ακινητοποιημένο εξαιτίας

των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι αστυνομικοί και οι ορειβάτες-διασώστες του

CNSAS αποφάσισαν να μην χρησιμοποιήσουν πλέον εκχιονιστικά, και

κατευθύνθηκαν προς το ξενοδοχείο μόνο με τα σκι. Μετά από πάνω από δύο ώρες,

οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο ξενοδοχείο γύρω στις 4.00 π.μ.,

διασώζοντας τους δύο πρώτους επιζώντες, που βρήκαν καταφύγιο μέσα σε ένα

αυτοκίνητο. Άρχισαν έρευνες και βρέθηκε το πρώτο θύμα. Μόλις γύρω στις 12.00 τα

οχήματα έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να φτάσουν στο ξενοδοχείο. Στις 20

Ιανουαρίου, γύρω στις 12.00 το μεσημέρι και μετά από 30 ώρες έρευνας, βρέθηκαν

6 επιζώντες στο χώρο της κουζίνας, ακόμα ζωντανοί χάρη σε μια σοφίτα.

Εντοπίστηκαν χάρη στη βοήθεια ενός επιζώντα. Εννέα άνθρωποι διασώθηκαν, πέντε
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ενήλικες και τέσσερα παιδιά. Οι τελευταίοι επιζώντες βγήκαν 58 ώρες μετά την

πτώση της χιονοστιβάδας. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν στις 26 Ιανουαρίου, στη

βάση των 40 ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο: το τελικό αποτέλεσμα μετρά

29 θύματα και 11 επιζώντες. Εκτός από τα θύματα, η καταστροφή άφησε οχτώ

χιλιάδες τόνους ερειπίων που έπρεπε να απομακρυνθούν, ενώ τα δέντρα ήταν

πάνω από δύο χιλιάδες.

5. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη).

Το 1999, μια έρευνα σημείωσε ότι το ξενοδοχείο ήταν χτισμένο σε επικίνδυνη ζώνη,

ωστόσο αυτό δεν επηρέασε τα έργα αναστήλωσης. Ίσως, επίσης, το κτίριο να

κατασκευάστηκε πάνω σε μπάζα προηγούμενης χιονοστιβάδας που χρονολογούνται

από το 1936. 

6. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Αν και από το 2012, ο σχετικός με τις χιονοστιβάδες κίνδυνος στην επικράτεια του

Abruzzo ήταν πολύ γνωστός και είχε αποφασιστεί να αντιμετωπιστεί αυτό το

ζήτημα, τίποτα δεν είχε γίνει. Υπάρχει ένα παρόμοιο φαινόμενο που συνέβη το

1959: άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα γεγονός που δεν θα ξανασυμβεί, θα έπρεπε

να έχουμε διδαχτεί από το παρελθόν! Ενόψει του μέλλοντος, η Επιτροπή

Χιονοστιβάδων θα πρέπει να δώσει ακριβείς πληροφορίες προκειμένου να

εξασφαλίσει την ασφάλεια ξενοδοχείων, δρόμων και χώρων στάθμευσης στην

περιοχή του Rigopiano.

Μελέτη περίπτωσης I -OIKO.POLI.S

1. Δώστε έναν τίτλο για τη μελέτη περίπτωσης και σύντομα περιγράψτε το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη. 
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Πυρκαγιά στην περιοχή ενός Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (RMSC), στη

Νέα Ζωή του Ασπρόπυργου, 6 Ιουνίου 2015.

Πέρα από τις συνέπειες της ίδιας της πυρκαγιάς, ένα μαύρο ρυπογόνο σύννεφο

εξαπλώθηκε από τους ανέμους σε μια μεγάλη ζώνη, γύρω από την περιοχή που

ξέσπασε το γεγονός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα ξηρό λιβάδι,

δίπλα στο ΚΔΑΥ, ενώ οι κάτοικοι μίλησαν για εμπρησμό.

2. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

Υπάρχει μια ισχυρή πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή. Υπήρξε μια πληροφορία

ότι 25 οχήματα με 50 πυροσβέστες καταπολεμούσαν την πυρκαγιά, ενώ οι

μπουλντόζες δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες για να προλάβουν της εξάπλωσης

της φωτιάς.

3. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ιδιαιτέρως συμπαγή απόβλητα θα έπρεπε

να συλλέγονται ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, που θα

δοκιμάζονται τακτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Κρατικούς Περιβαλλοντικούς

Επιθεωρητές, οι οποίοι διερεύνησαν το περιστατικό εκ των υστέρων, το ΚΔΑΥ

λειτουργούσε ως μία μη ελεγχόμενη τοποθεσία διάθεσης αποβλήτων, που αφενός

προκάλεσε εκτεταμένη και σοβαρή ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ

αφετέρου αύξησε τις πιθανότητες καταστροφικών συνεπειών από τις πυρκαγιές.

4. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη).

Πρέπει να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση από τις αρχές για την εφαρμογή

της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών παραγωγής του εργοστασίου, καθώς

και περιοδικές ασκήσεις υπό τον έλεγχο των αρχών, των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
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Φαίνεται ότι οι εκ των υστέρων προσπάθειες των ομάδων διάσωσης και των

εθελοντών, ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματικά πραγματοποιούνται, δεν

επαρκούν για την αντιμετώπιση της καταστροφής και των συνεπειών της.

5. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών. 

Παρά το γεγονός ότι η OIKO.POLI.S. και η NATUREFRIENDSGREECE δεν συμμετείχαν

σε δράσεις πολιτικής προστασίας την εποχή του περιστατικού, δημοσίευσαν στο

blogspots τους πληροφορίες, άρθρα, συνδέσμους κλπ. προσπαθώντας να

ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και τις αρχές, προκειμένου να μειωθεί το κόστος

των φυσικών καταστροφών. 

(  http://xpolis.blogspot.gr/2015/07/5.html -  
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2015/06/130.html)

Μελέτη περίπτωσης II-OIKO.POLI.S

1. Δώστε έναν τίτλο για τη μελέτη περίπτωσης και σύντομα περιγράψτε το συμβάν

(κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-φυσικό) στο

οποίο συνέβη. 

Οι ξαφνικές πλημμύρες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Οι πλημμύρες είχαν καταστροφικές συνέπειες στις πόλεις Μάνδρα και Νέα Πέραμο,

και την τραγική απώλεια 24 ανθρώπων, καθιστώντας την την πιο θανατηφόρα

πλημμύρα στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. 

Η ανάπτυξη των αστικών οικισμών, καθώς και η κατασκευή δρόμων,

αυτοκινητοδρόμων και σιδηροτροχιών, σχεδόν κάθετα στις ροές των ποταμών, θα

μπορούσε να περιγράψει το περιβάλλον της πλημμυρισμένης περιοχής.

2. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

http://xpolis.blogspot.gr/2015/07/5.html
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2015/06/130.html
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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση

την υπάρχουσα νομοθεσία, έχει εκδώσει και διανείμει από το 2008, ένα έγγραφο

που περιλαμβάνει οδηγίες και σχέδια διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις

αρμοδιότητες των αρμοδίων φορέων. Πιθανότατα, η εφαρμογή των οδηγιών και της

νομοθεσίας να ήταν προβληματική.

3. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους Andreadakis et al. (2018)*, μια θερμαγωγική καταιγίδα υψηλής

έντασης με ορογραφικά αποτελέσματα, η οποία έφτασε μέχρι και τα 300 χιλιοστά

σε 8 ώρες (200 χιλιοστά σε 3 ώρες μόνο) σε μια μικρή περιοχή (μια ζώνη 18 χλμ. x 4

χλμ.) μιας πλαγιάς του όρους Πατέρα, οδήγησε σε ξαφνική πλημμύρα (με μεγάλες

ποσότητες ιλύος) στις γύρω λεκάνες απορροής.

Συγκεκριμένα, τα ρέματα που ρέουν προς την κοιλάδα της Νέας Περάμου και στην

πεδινή περιοχή της Μάνδρας, η οποία έχει αναπτυχθεί σχεδόν κάθετα προς τη ροή

των ρεμάτων, ξεχείλισαν με καταστροφικά αποτελέσματα. 

Εξάλλου, η ανάπτυξη δρόμων (παλαιών εθνικών οδών καθώς και σύγχρονων

αυτοκινητοδρόμων) και σιδηροδρομικών αξόνων (παλαιών και σύγχρονων) σχεδόν

κάθετα προς τα ρέματα, οδήγησε στην αποκοπή της ομαλής απορροής.

4. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη).

Πρέπει να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση για την εφαρμογή της ισχύουσας

νομοθεσίας και οδηγιών, τόσο από τις αρχές, όσο και από τους ντόπιους (άτομα και

οργανώσεις).

Πιστεύουμε ότι οι παλαιές υποδομές (π.χ. ο παλιός σιδηροδρομικός άξονας προς

την Κόρινθο, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται πια και καταστράφηκε σε ορισμένες

περιοχές της πλημμυρισμένης ζώνης) πρέπει να απομακρυνθούν, και η

γεωμορφολογία να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, πρέπει να

απαλλοτριωθούν οι κατασκευές που σχετίζονται άμεσα με την παρεμπόδιση της

πορείας των ρευμάτων.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι περιοδικές ασκήσεις εφαρμογής των σχεδίων έκτακτης

ανάγκης και των δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη
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διάρκεια και αμέσως μετά το γεγονός, είναι απαραίτητες για την προετοιμασία και

την ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών υπό τον έλεγχο των εμπειρογνωμόνων.

 

5. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών.

Πέρα από τη δημοσίευση και τη διάδοση των παραπάνω αποτελεσμάτων και

σκέψεων στο blogspot της OIKO.POLI.S. και στα κοινωνικά μέσα, σχεδιάζουμε να

ενημερώσουμε τους ντόπιους (ηλικιωμένους και νέους) με παρουσιάσεις (για

δράσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το γεγονός) και εργαστήρια, σε συνεργασία

με ειδικούς στην πολιτική προστασία.

* Ανδρεαδάκης Ε., Διακάκης Μ., Νικόλοπουλος Ε.Ι., Σπύρου Ν.Ι., Γόγκου Μ.Ε.,

Κατσετσιάδου Ν.Κ., Δεληγιαννάκης Γ., Γεωργακόπουλος Α., Αντωνιάδης Ζαχαρίας,

Μελάκη Μαρία, Λέκκας Ε., Καλογήρος Τζ. (2018) Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις της

καταστροφικής ξαφνικής πλημμύρας τον Νοέμβριος του 2017 στη Μάνδρα της

Ελλάδας. Geophysical Research Abstracts, Τόμος 20, EGU2018-12215, Γενική

Συνέλευση EGU 2018, Βιέννη, 8 Απριλίου.

Μελέτη περίπτωσης III-OIKO.POLI.S

1. Δώστε έναν τίτλο για τη μελέτη περίπτωσης και εν συντομία περιγράψτε το

συμβάν (κατηγορία, ημερομηνία, συνέπειες κ.λπ.) και το περιβάλλον (βιο-γεω-

φυσικό) στο οποίο συνέβη. 

Οι πυρκαγιές στο χωριό και θέρετρο διακοπών Μάτι, που βρίσκεται στην ανατολική

ακτή της Αττικής, στις 23 Ιουλίου 2018. 

Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στο ανατολικό τμήμα της οροσειράς της Πεντέλης και

εξαπλώθηκαν γρήγορα προς τα ανατολικά λόγω των ισχυρών ανέμων, πράγμα που

οδήγησε στην τραγική απώλεια περίπου 100 ανθρώπων. Επιπλέον, πολλοί

άνθρωποι (περίπου 200) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς (μερικοί

από αυτούς πέθαναν) ενώ καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια,

αυτοκίνητα κλπ. 

Ήταν μια τυπική περίπτωση πυρκαγιάς σε μια μεικτή ζώνη δασών και οικισμών

(αστικό περιβάλλον μέσα στη φύση) η οποία κατέβηκε στα πεδινά πολύ γρήγορα

λόγω των ισχυρών ανέμων. 
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2. Σύμφωνα με το γεγονός, περιγράψτε εάν υπάρχουν σχετικά σχέδια παρέμβασης,

και περιγράψτε τα εν συντομία.

Παρά την ύπαρξη οδηγιών και σχεδίων διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των

αρμοδιοτήτων των αρμόδιων φορέων, που διανέμονται από τη Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας, η ταχεία πλευρική εξάπλωση της πυρκαγιάς ήταν,

πιθανότατα, ο κύριος λόγος για τη μη έγκαιρη προειδοποίηση, η οποία συνέβαλε

στον μεγάλο αριθμό των θυμάτων.

3. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό

(ανθρώπινες παρεμβάσεις, σχετική νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ.),

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επηρεάστηκαν κυρίως τα

ανυψωμένα σπίτια ή κτίρια με περισσότερους ορόφους, ενώ επηρεάστηκαν

λιγότερο τα ισόγεια και υπόγεια σπίτια, πράγμα που αποτελεί ένα τυπικό δείγμα

πυρκαγιάς. 

Η έρευνα πεδίου, από την ίδια ομάδα, εντόπισε αδυναμίες στην κατασκευή

κατοικιών με ευαίσθητα μέρη στη στέγη, τα παράθυρα και άλλα σημεία, τα οποία

συνέβαλαν στην καταστροφή τους. Εκτός αυτού, ο πολεοδομικός σχεδιασμός του

οικισμού (στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, επιμήκεις δομικές μονάδες κλπ.) ενήργησε ως

«παγίδα» για τον πληθυσμό που προσπάθησε να δραπετεύσει. Επίσης, η

μορφολογία της ακτογραμμής (κατακόρυφες ακτές) κατέστησε δύσκολη και

πολύπλοκη την πρόσβαση στις παραλίες, πράγμα που, σε συνδυασμό με τη χαμηλή

ορατότητα και τη λασπώδη ατμόσφαιρα, συνέβαλαν στην περικύκλωση των

ανθρώπων. 

4. Εργαστείτε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ζητήστε την

επιστημονική τους τεκμηρίωση, προκειμένου να διερευνήσετε τα σημεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό ή ακόμη και την αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον (πρόληψη, αποτελεσματική αντιμετώπιση,

ψυχολογική στήριξη).

Θεωρούμε ότι, παρά την έλλειψη ή τις ατέλειες του σχεδιασμού και των υποδομών

στις περιοχές του χωριού, είναι απαραίτητες περιοδικές ασκήσεις για την εφαρμογή

των τρόπων διαφυγής κατά τη διάρκεια ενός ανάλογου γεγονότος. Επίσης,

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εκδήλωση του γεγονότος,
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είναι απαραίτητες για την προετοιμασία και την ψυχολογική υποστήριξη των

πολιτών, υπό τον έλεγχο των εμπειρογνωμόνων.

5. Δημοσιεύστε και διαδώστε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα,

καθώς και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

από μια έκτακτη ανάγκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την

αποτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων επιζήμιων συνεπειών.

Πέρα από τη δημοσίευση και τη διάδοση των παραπάνω αποτελεσμάτων και

σκέψεων στο blogspot της OIKO.POLI.S. και τα κοινωνικά δίκτυα, σχεδιάζουμε να

ενημερώσουμε τους ντόπιους (ηλικιωμένους και νέους) μέσω παρουσιάσεων (για

δράσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά) και εργαστηρίων, σε συνεργασία με

ειδικούς της πολιτικής προστασίας. 

Ορθές πρακτικές

Ορθή πρακτική Ι, Ελλάδα -Παρουσίαση του έργου CPP σε διάφορες 

κοινωνικές ομάδες:

-Σε καθηγητές που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Κέντρου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελευσίνας με θέμα "Φυσικές καταστροφές,

διαχείριση πλημμυρών, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης στη Βιωσιμότητα" (20-1-

2018). 

-Στα μέλη και τους φίλους μιας συνεκτικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής

οργάνωσης, που ήταν παρόντες στη γενική συνέλευσή τους (24-1-2018).

Στόχοι που αναμένονται από αυτό

-Επικοινωνία με κοινωνικές ομάδες, ευαισθητοποίηση και αξιοποίηση των

ενδιαφερόμενων εθελοντών. 

-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς, τους οποίους θα εκπαιδεύσουμε και οι οποίοι θα

εκπαιδεύσουν ακολούθως τους μαθητές τους. 

-Συνεργασία με συνεκτικές οργανώσεις εθελοντών για την αξιοποίηση των μελών

τους που επιθυμούν να δράσουν εθελοντικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας. 

Ομάδα στόχος (ή ομάδες)

-Στο σεμινάριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελευσίνας

συμμετείχαν 60 εκπαιδευτικοί (τόσο από σχολεία πρωτοβάθμιας όσο και
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), όπως και εξειδικευμένοι επιστήμονες και μέλη της

τοπικής κοινότητας. 

-Στη γενική συνέλευση της συνεκτικής οργάνωσης συμμετείχαν 40 μέλη, ενήλικες

διαφορετικών ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ.) 

Μεθοδολογία εφαρμογής (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

-Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας παρουσιάστηκε η CPP υπό τον

τίτλο: "Ο ρόλος του εθελοντή στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ευρωπαϊκή

διάσταση". Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες με στόχο την περαιτέρω

συνεργασία σε κοινές δράσεις. Διανεμήθηκε ένας σελιδοδείκτης, που

δημιουργήθηκε από μέλη του OIKO.POLI.S., με στόχο την ενημέρωση των

συμμετεχόντων στα βασικά σημεία της CPP. 

-Στη γενική συνέλευση των συνεκτικών οργανισμών, παρουσιάστηκαν δράσεις στο

πλαίσιο της CPP με στόχο την προσέγγιση των ενδιαφερομένων μελών.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Μέλη της OIKO.POLI.S. παρακολούθησαν το σεμινάριο και ενημερώθηκαν επίσης

από ειδικούς –με εξειδίκευση στις πλημμύρες- στον τομέα της πολιτικής

προστασίας.

Ένα μέλος της οργάνωσης, με εθελοντική κατάρτιση στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής

προστασίας, ανέλαβε τον συντονισμό της κατάρτισης των ομάδων ενηλίκων από

εξειδικευμένο προσωπικό.

Σχόλια μετά τη δραστηριότητα

Τα στοιχεία επαφής μελών του OIKO.POLI.S. δόθηκαν στους επιστημονικούς

εμπειρογνώμονες από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών

Καταστροφών, για τη διεξαγωγή σεμιναρίων για ενήλικες.

Διάδοση των ορθών πρακτικών

Ανέβασμα των αποτελεσμάτων δράσης στην ιστοσελίδα της OIKO.POLI.S. καθώς και

στο facebook του CPP.

Ορθή πρακτική ΙΙ, Ελλάδα - "ΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 112!"

Παρουσιάσεις και διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό

Έκτακτης Ανάγκης (112) σε διάφορες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένους και

σπουδαστές).



57

Στόχοι που αναμένονται από αυτή τη δράση.

Ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη του 112, τις χρήσεις και τη σημασία του,

την αναγκαιότητα διάδοσης της ύπαρξής του και της σημασίας του για το ευρύτερο

κοινό.

Ομάδα-στόχος (ή ομάδες).

-Μέλη της OIKO.POLI.S. (με αφορμή την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας για το νέο

έτος, με την παρουσία 55 μελών και φίλων).

-Εκπρόσωποι άλλων οργανώσεων (που συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις και

δεσμεύτηκαν για τη διάδοσή του).

-Φοιτητές (45) και καθηγητές (4) του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω.

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.).

-Πληροφορίες για την OIKO.POLI.S. από εμπειρογνώμονες στον τομέα της πολιτικής

προστασίας.

-Παρουσίαση του αριθμού 112 (ύπαρξη, εγκαταστάσεις, χρήσεις κλπ.) σε διάφορες

συναντήσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες, με στόχο την καλύτερη

κατανόηση του αριθμού 112.

-Διανομή ενός ενημερωτικού σελιδοδείκτη, που δημιουργήθηκε από μέλη του

OIKO.POLI.S., για τη βασική ενημέρωση του κόσμου για τον αριθμό 112.

-Πρόκληση του κόσμου, ιδιαίτερα των σπουδαστών, για τη διάδοση του αριθμού

112 σε σχετικές κοινωνικές ομάδες.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

-Οι συμμετέχοντες από διάφορες συναντήσεις διένειμαν ενημερωτικό υλικό (π.χ.

εκπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας που διανέμει τον σελιδοδείκτη σε τουλάχιστον

100 πελάτες του).

-Μαθητές σχολείων ενημέρωσαν τις οικογένειες και τους φίλους τους.

Σχόλια μετά τη δραστηριότητα.

-Εκπρόσωποι άλλων οργανισμών (τουλάχιστον 5) θα προωθήσουν τη δράση στις

οργανώσεις τους.

-Ένας ασφαλιστής και ένας λογιστής έλαβαν υλικό για την ενημέρωση των πελατών

τους.

Διάδοση των ορθών πρακτικών.
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-Ανέβασμα αποτελεσμάτων δράσης στην ιστοσελίδα της OIKO.POLI.S.:

https://www.oiko-polis.com/erasmus-ka2-civil-protection-cpp/ καθώς και στο

facebook του CPP: https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/

-Θα ανέβει επίσης στον ιστότοπο του CPP.

Ορθή πρακτική Ι, Ιταλία-Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον 

κίνδυνο πλημμύρας

1. Σύντομη περιγραφή (ή τίτλος) της δραστηριότητας ή του συμβάντος

Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον κίνδυνο πλημμύρας.

 

2. Στόχοι που αναμένονται από αυτό

Προώθηση μιας κουλτούρας πρόληψης, κατάρτιση ενός πιο συνειδητοποιημένου

και εξειδικευμένου εθελοντή, και παρουσίαση μιας διαδικασίας που θα φροντίσει

ώστε οι πολίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μείωση του κινδύνου.

Βελτίωση της συμπεριφοράς των ανθρώπων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις

πλημμύρες.

 

3. Ομάδα-στόχος (ή ομάδες)

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε πολίτες που ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου

πλημμυρών, μέσω άλλων οργανωμένων, εκπαιδευμένων και προετοιμασμένων

πολιτών: των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Είναι άντρες και γυναίκες που

εργάζονται καθημερινά για να μειώσουν τον κίνδυνο, με την άμεση συμμετοχή τους.

 

4. Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

Εκτός από τις δημόσιες εκδηλώσεις, η εκστρατεία υποστηρίζει πρωτοβουλίες

σχετικά με το εργατικό δυναμικό και τα σχολεία, μέσω της διανομής ενημερωτικού

υλικού (φυλλάδια), που δείχνει παλιές φωτογραφίες προηγούμενων πλημμυρών,

διαδραστικές δραστηριότητες σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς σε περίπτωση

έκτακτης ανάγκης από πλημμύρες.

 

5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Κατά την τελευταία έκτακτη πλημμύρα, οι εθελοντές παρατήρησαν τη συμπεριφορά

των πολιτών που είχαν εκτεθεί στον κίνδυνο: οι ενέργειές τους ήταν σωστές

σύμφωνα με τους στόχους του έργου.

6. Μετά τη δραστηριότητα

https://www.oiko-polis.com/erasmus-ka2-civil-protection-cpp/
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας έκτακτης ανάγκης, ως απάντηση σ' αυτή την

πρωτοβουλία, οι πολίτες που διαμένουν σε περιοχές κινδύνου πλημμυρών έφτασαν

αυτόνομα στα καταφύγια, ενώ εκείνοι που έμειναν στα σπίτια τους, ανέβηκαν

στους επάνω ορόφους. 

7. Διάδοση των ορθών πρακτικών

Κάθε χρόνο, αυτή η ορθή πρακτική, πραγματοποιείται σε οικοδομικά τετράγωνα,

σχολεία και εργασιακά περιβάλλοντα. 

Ορθή πρακτική ΙΙ, Ιταλία - Σεισμός Ιταλία

1. Σύντομη περιγραφή (ή τίτλος) της δραστηριότητας ή του συμβάντος

Σχολική εκκένωση σε περίπτωση σεισμού. Κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών.

Σε κάθε τάξη, ο επικεφαλής είναι εκείνος που κάθεται πιο κοντά στην πόρτα, ενώ

ουραγός είναι ο μαθητής που κάθεται πιο μακριά από την πόρτα. Ο επικεφαλής

μαθητής παίρνει το φάκελο που περιέχει τα ονόματα όλων των μαθητών. Ο ουραγός

πρέπει να κλείσει την πόρτα αφού βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές βρίσκονται ήδη

έξω από την τάξη, διαφορετικά η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοικτή, με τους

τραυματίες μέσα στην τάξη. 

Μόλις φτάσουν όλοι στο σημείο συγκέντρωσης, ο επικεφαλής μαθητής πρέπει να

ενωθεί με τον ουραγό (σχηματίζοντας έναν κύκλο = φωλιά)

2. Στόχοι που αναμένονται από αυτό

Γρήγορη εκκένωση του σχολείου και ονομαστικό

προσκλητήριο, προκειμένου να εντοπιστούν οι

τραυματίες μέσα στο κτίριο.

 

3. Ομάδα-στόχος (ή ομάδες)

Μαθητές και όλο το προσωπικό του σχολείου.

4. Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, κατάρτιση από τον επιβλέποντα έκτακτης

ανάγκης, στους νέους μαθητές, μέσω διαφανειών και πρακτικών τεστ.

 



60

5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Μετά από αυτή την αποστολή, η εκκένωση περίπου 650 ατόμων διαρκεί κατά μέσο

όρο, ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα.

 

6. Σχόλια μετά τη δραστηριότητα

Οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου ανταποκρίθηκαν θετικά στους κανόνες

συμπεριφοράς που έδωσε ο υπεύθυνος έκτακτης ανάγκης.

7. Διάδοση ορθών πρακτικών

Εκπαίδευση στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Εδώ είναι το σενάριο της 16ης Οκτωβρίου 2018 - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Ορθή πρακτική Ι, Γεωργία-ΥΑΠ (Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον) 

Εργαλειοθήκη για τους εργαζόμενους

1. Σύντομη περιγραφή (ή τίτλος) της δραστηριότητας ή του συμβάντος

ΥΑΠ (Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον) Εργαλειοθήκη για τους εργαζόμενους

 

2. Στόχοι που αναμένονται από αυτό

Εκπαίδευση των υπαλλήλων της κατασκευαστικής εταιρείας για την κάλυψη των

ακόλουθων θεμάτων:

• Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός (ΠΠΕ).

• Δουλεύοντας σε ύψη

• Εργαλεία χειρός

• Κίνδυνοι ολίσθησης και στραβοπατήματος.

• Χειροκίνητες μεταφορές

• Σκάλες

• Υποθερμία

3. Ομάδα-στόχος (ή ομάδες)

Οι εργαζόμενοι στα εργοτάξια και οι προϊστάμενοί τους

4. Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

Ο επικεφαλής του τμήματος Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον, οργανώνει την

εκπαίδευση νέων εργαζομένων και προσωπικού, στον κατασκευαστικό τομέα.

https://docs.google.com/document/d/1ciCswkQNay_35-7jdKa06r2vJH7WlCOJdRKIHgVRIiQ/edit?usp=sharing
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Χρησιμοποιώντας ειδικά φυλλάδια, βιβλία και βίντεο μαζί με πρακτική, είχαν μισή

ημέρα κατάρτισης στη συστολή πολυγώνου. 

5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Μετά την κατάρτιση, οι μαθητευόμενοι έκαναν ένα τεστ για την αξιολόγηση των

θεωρητικών γνώσεων και πρακτικές ασκήσεις για την αξιολόγηση των πρακτικών

δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτής παρατήρησε τις περιπτώσεις, οι οποίες είχαν

προετοιμαστεί εκ των προτέρων και οι εργασίες αξιολογήθηκαν με βαθμούς. 90% με

100% σημαίνει ότι ο μαθητευόμενος έφερε θετικό αποτέλεσμα. Το 80% των

μαθητευόμενων είχε θετικούς βαθμούς.

6. Σχόλια μετά τη δραστηριότητα

Η έρευνα συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευόμενους. Όλοι τους έδειξαν σύμφωνοι

με την ανάγκη επανεκπαίδευσης και αξιολόγησαν θετικά αυτή την πρακτική

κατάρτισης. 

7. Διάδοση των ορθών πρακτικών

Κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα.

Ορθή πρακτική ΙΙ, Γεωργία- Πολιτική Προστασία και Εφαρμογή νέου 

προγράμματος σε καταστάσεις ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης

1. Σύντομη περιγραφή (ή τίτλος) της δραστηριότητας ή του συμβάντος

Εκπαίδευση εκπαιδευτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας και των

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον κατασκευαστικό τομέα.

 

2. Στόχοι που αναμένονται από αυτό

Εκπαίδευση των καθηγητών του επαγγελματικού κολλεγίου «New Wave» στο

Kobuleti για την κάλυψη των ακόλουθων θεμάτων που αφορούν την πολιτική

προστασία και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:

  Εισαγωγή των ευρωπαϊκών προτύπων.

● Εξοικείωση με τις υποχρεώσεις του εργαζομένου και του εργοδότη.

● Θέματα εκτίμησης και αξιολόγησης κινδύνου ·

● Γενική στάση και προσεγγίσεις όσον αφορά τον τομέα έκτακτης ανάγκης.

3. Ομάδα-στόχος (ή ομάδες)

Οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής και η διοίκηση του

κολλεγίου.
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4. Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

H καθηγητρια του GTU για την οικοδομική μηχανική, Irma Gharibashvili ανέπτυξε τα

μαθήματα κατάρτισης για τα κολλέγια VET. Χρησιμοποίησε τα τοπικά

επαγγελματικά πρότυπα και τα ειδικά βιβλία για τις παρουσιάσεις της. Την ίδια

στιγμή έλαβε υπόψη τα πρότυπα OSHA. Επιπλέον, το θέμα του εργαστηρίου της

ήταν τα υλικά του συνεδρίου πολιτικής προστασίας που διεξήχθη στη Λευκορωσία.

Τα υλικά αφορούσαν τις πολιτικές ασφάλειας και τη μείωση των κινδύνων στον

τομέα της μηχανικής.

5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Μετά την κατάρτιση και το εργαστήριο, 40 μαθητευόμενοι έκαναν ένα τεστ για την

αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων και πρακτικές ασκήσεις για την αξιολόγηση

των πρακτικών δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτής παρατήρησε τις περιπτώσεις, οι οποίες

είχαν προετοιμαστεί εκ των προτέρων και οι εργασίες αξιολογήθηκαν με βαθμούς.

Βαθμολογία 80% με 100% σημαίνει ότι ο μαθητευόμενος έφερε θετικό αποτέλεσμα,

60-80%  ικανοποιητικό και 0-59%  αρνητικό.

6. Σχόλια μετά τη δραστηριότητα

Το κολέγιο μοιράστηκε όλες τις δεξιότητες και εμπειρίες από αυτό το εργαστήριο και

έβαλε τις ειδικές ενότητες στο πρόγραμμα VET. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της

Γεωργίας εργάστηκε ενεργά στα κολέγια αυτά και παρακολούθησε την αναπτυξιακή

τους διαδικασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας και των καταστάσεων

έκτακτης ανάγκης. Μια έρευνα συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευόμενους.

7. Διάδοση των ορθών πρακτικών

Κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα, τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Ορθή πρακτική Ι - Τουρκία -Παροχή γνώσεων για τις Φυσικές 

Καταστροφές, σε μαθητές χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου

Στόχοι που αναμένονται από αυτό

Παροχή γνώσεων περί φυσικών καταστροφών σε μαθητές που ζουν σε περιοχές

χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου μέσω σεμιναρίων στα ακόλουθα θέματα:

Ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές; Ορισμός;

Πόσο σημαντικό είναι;
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Τι πρέπει να κάνουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια φυσική καταστροφή;

Εστίαση σε σεισμό, κατολισθήσεις, πλημμύρες...

Ομάδα στόχος (ή ομάδες)

Μαθητές που ζουν σε περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου

Μεθοδολογία εφαρμογής (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

Στην παρουσίαση παρουσιάστηκαν 43 διαφάνειες και ο χρόνος παρουσίασης ήταν

45 λεπτά. 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Συνολικά, στα σεμινάρια συμμετείχαν 340 μαθητές και 25 δάσκαλοι. (Αν

υπολογιστούν και οι οικογένειές τους, ήταν περίπου 1.500 άτομα) Ενημερώθηκαν

για τις φυσικές καταστροφές που είναι ιδιαίτερα συχνές στην Αττάλεια της Τουρκίας

όπου διαμένουν. Τα σεμινάρια περιείχαν ό,τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά πριν, κατά

τη διάρκεια και μετά την καταστροφή. Ως εκ τούτου, τα παιδιά που

παρακολούθησαν το σεμινάριο μπορούν να προετοιμαστούν για μια καταστροφή

και επίσης να προειδοποιήσουν την οικογένειά τους σχετικά. Μπορούν να

προετοιμάσουν ένα σχέδιο. Κι αν συμβεί κάποια καταστροφή, μπορούν να

προστατευθούν. Και μετά την καταστροφή, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να

επιστρέψουν στις κανονικές συνθήκες ζωής. 

Σχόλια μετά τη δραστηριότητα

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας της Αττάλειας δήλωσε ότι τα σεμινάρια

ήταν χρήσιμα για τους μαθητές και θέλουν να επαναλάβουν αυτές τις ενέργειες. 

Διάδοση ορθών πρακτικών

Facebook

Ορθή πρακτική ΙΙ - Τουρκία -Παροχή γνώσεων για το Περιβάλλον, τις 

Δασικές Πυρκαγιές και τις Φυσικές Καταστροφές, σε μαθητές χαμηλού

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου

Στόχοι που αναμένονται από αυτό
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Παροχή γνώσεων για το Περιβάλλον, τις Δασικές Πυρκαγιές και τις Φυσικές

Καταστροφές, σε μαθητές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, μέσω

σεμιναρίων, εργαστηρίων και πειραματικής εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Ομάδα στόχος (ή ομάδες)

Μαθητές που ζουν σε περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικούεπιπέδου, εθελοντές

φοιτητές. 

Μεθοδολογία εφαρμογής (μέθοδοι, υλικά, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.)

Στη διαδικασία εφαρμογής, πραγματοποιήθηκαν 6 διαφορετικές δραστηριότητες σε

μια περίοδο 6 εβδομάδων. Η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε τις γνώσεις για τις

φυσικές καταστροφές, και η παρουσίαση χρησιμοποιήθηκε γι' αυτόν τον σκοπό.

Στόχος της δεύτερης δραστηριότητας ήταν ένα εργαστήριο όπου μια έκθεση

ζωγραφικής των μαθητών με θέμα τη φυσική καταστροφή, ενσωματώθηκε στην

πρώτη δραστηριότητα. Η τρίτη δραστηριότητα ήταν η αύξηση της περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης των μαθητών. Διοργανώθηκε ένα σεμινάριο γι' αυτό το θέμα, και

δόθηκε μια εργασία στους μαθητές να σχεδιάσουν κάποια υλικά από τα απόβλητα.

Οι μαθητές παρουσίασαν τα σχέδιά τους στο σχολείο τους. Η άλλη δραστηριότητα

επικεντρώθηκε στις δασικές πυρκαγιές. Το υλικό προετοιμάστηκε ύστερα από μια

συνέντευξη με τον ειδικό επί αυτού του θέματος και με σχετική βιβλιογραφία. Και η

τελευταία δραστηριότητα της εφαρμογής, ήταν μια πεζοπορία στο δάσος για την

ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. 

Επιπλέον, διεξήχθη μια έρευνα για τον προσδιορισμό των διαφορών μεταξύ

ευαισθητοποίησης σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και περιβάλλοντος. 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Μετά από όλες τις δραστηριότητες, 30 μαθητές έκαναν ένα τεστ για την αξιολόγηση

των γνώσεών τους σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, τις δασικές πυρκαγιές και

τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το τεστ αξιολογήθηκε με βαθμούς, και διαπιστώθηκε

ότι ήταν όλα θετικά. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες λειτούργησαν θετικά ως

προς τις γνώσεις των μαθητών και, σε κάθε περίπτωση, τους ευαισθητοποίησαν.

 

Σχόλια μετά τη δραστηριότητα

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας της Αττάλειας δήλωσε ότι αυτές οι

δράσεις ήταν χρήσιμες για τους μαθητές.

Οι εθελοντές θα προωθήσουν τη δράση στους φοιτητές του πανεπιστημίου.

 Διάδοση ορθών πρακτικών

Κοινωνικά μέσα, ιστοσελίδα
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https://www.civilprotection.gr

http://www.protezionecivile.gov.it/

http://ema.mia.gov.ge/

https://www.afad.gov.tr/

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp

https://www.civilprotection.gr/
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://ema.mia.gov.ge/
https://www.afad.gov.tr/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp
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