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Εισαγωγή
Η  πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία των ατόμων, των ομάδων ή κοινοτήτων από
φυσικές ή  ανθρωπογενείς καταστροφές ταχείας ή βραδείας εξέλιξης. Οι καταστροφές μπορεί να
είναι τεχνολογικές, βιολογικές, χημικές ή πυρηνικές και άλλου είδους που μπορεί να προκληθούν
κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, προκαλώντας καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Αρχική  τους  υποχρέωση  είναι  η  προστασία  των  άμαχων  πολιτών  από  στρατιωτικές  επιθέσεις,
χρησιμοποιώντας  τις  αρχές  των  επιχειρήσεων  αντιμετώπισης  κατεπειγόντων  περιστατικών.
Προγράμματα  αυτού  του  είδους  είχαν  συζητηθεί  τουλάχιστον  από  τη  δεκαετία  του  1920  και
εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες. Ευρέως διαδεδομένη έγινε η έννοια της Πολιτικής Προστασίας,
αφού πραγματοποιήθηκε η απειλή των πυρηνικών όπλων.

Κατά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το επίκεντρο της πολιτικής προστασίας είχε στραφεί πλέον σε
καταστάσεις  έκτακτης  ανάγκης  και  καταστροφών,  και  λιγότερο  στη  προστασία  και  άμυνα
στρατιωτικών επιθέσεων. Η νέα της έννοια, περιγράφεται από μια σειρά από όρους, καθένας από
τους  οποίους  έχει  τη  δική  του σημασία.  Όπως  σχέδια  και  προγράμματα  πρόληψης,  διαχείριση
κρίσεων,  διαχείριση  καταστάσεων  εκτάκτου  ανάγκης,  ετοιμότητα  αντιμετώπισης  εκτάκτων
περιστατικών,  σχέδια  αντιμετώπισης  και  αποκατάστασης.  Σε  ορισμένες  χώρες,  η  πολιτική
προστασία θεωρείται ως ένα βασικό μέρος της «συνολικής άμυνας» του κράτους.

Η Πολιτική Προστασία είναι πολύ σημαντικός φορέας μιας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας,
ο οποίος τονίζει τη σημασία της αυτο-δυναμίας των πολιτών και των κοινοτήτων. Δεδομένου ότι η
Πολιτική  Προστασία  είναι  πάντοτε  έτοιμη  για  την  προστασία  του  πολίτη  και  σχεδιάζει
προγράμματα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του, είναι βέβαιο πως με αυτόν τον
τρόπο μπορούν να αποτρέψουν εκατομμύρια θανάτους. 

Οι  στόχοι  της  Πολιτικής Προστασίας είναι  να σώσει  την οικονομία και  το δημόσιο τομέα της
χώρας,  να  προστατέψει  και  να  ελαχιστοποιήσει  τις  ζημιές  των  περιουσιών  των  πολιτών,  να
επαναφέρει την παραγωγή της και φυσικά να αποτρέψει απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Φυσικές απειλές και καταστροφές
Οι  απειλές  προς  τους  πολίτες  μπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  σε  φυσικές  και  τεχνολογικές
καταστροφές.  Ανάλογα με  την  εκτίμηση της  κάθε  κατάστασης,  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί
αναλυτική μελέτη, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πολίτη. 

Σεισμοί

Ένας σεισμός είναι το αποτέλεσμα μιας ξαφνικής απελευθέρωσης ενέργειας στο φλοιό της Γης,
δημιουργώντας  σεισμικά  κύματα.  Η  σεισμική  δραστηριότητα  μιας  περιοχής  αναφέρεται  στη
συχνότητα,  τον  τύπο  και  το  μέγεθος  των  σεισμών  που  έχει  βιώσει  κατά  τη  διάρκεια  μιας
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Το φαινόμενο αυτό, δεν εκδηλώνει κάποια προειδοποίηση, ενώ
μπορούν να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές και τραυματισμοί, ακόμη και θάνατοι. Σημαντική
είναι η παρακολούθηση και η προετοιμασία για μετέπειτα φαινόμενα που μπορεί να ακολουθήσουν,
καθώς ο σεισμός ενεργοποιεί και άλλα γεωλογικά φαινόμενα.

Ο Οργανισμός έχει συντάξει συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες
ανάλογα με το χώρο όπου βρίσκονται, το χρόνο (πριν ή μετά από μια σεισμική δόνηση) και τα
βήματα αυτοπροστασίας σε περίπτωση που προκληθεί επερχόμενο κύμα βαρύτητας (τσουνάμι).

Δασικές Πυρκαγιές

Η Φωτιά αποτελεί τη διαδικασία ταχείας οξείδωσης ενός υλικού στην εξώθερμη χημική διαδικασία
της  καύσης,  απελευθερώνοντας  θερμότητα,  φως  και  διάφορα  προϊόντα  της  αντίδρασης.  Στη
διαδικασία της καύσης, θα πρέπει να συνυπάρχει η καύσιμη ύλη, το οξυγόνο και η θερμότητα, τρεις
κύριοι παράγοντες που αποτελούν το (τριγώνου της πυρκαγιάς).



Το  φαινόμενο  των  δασικών  πυρκαγιών,  αποτελεί  μέρος  της  οικολογίας  των  δασικών
οικοσυστημάτων της υπαίθρου. Η χώρα μας πλήττεται συχνά από δασικές πυρκαγιές, οι  οποίες
αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες των γυμνών βουνών της χώρας μας όπως και των χωρών της
Μεσογείου. Προκαλούνται συχνά, λόγω της περιοδικής ξηρασίας και της αυξημένης θερμοκρασίας.
Γι’  αυτό,  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  προετοιμάζονται  και  βρίσκονται  σε  ετοιμότητα  οι
κρατικές  υπηρεσίες  και  οι  φορείς  ώστε  να  προλάβουν  τις  καταστροφικές  επιπτώσεις  των
πυρκαγιών.

Οι οδηγίες προστασίας του πολίτη αναφέρουν τις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται ώστε να
μην προκληθούν πυρκαγιές. Τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν οι πολίτες όταν κατοικούν
κοντά σε μια δασική περιοχή, πως πρέπει να ενεργήσουν εάν προκληθεί μια πύρινη εστία και πως
εάν αρχίσει και πλησιάζει την κατοικία τους. Τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που φτάσει σε
πολύ κοντινή απόσταση και πως πρέπει να ενεργήσουν μόλις σβήσει η πυρκαγιά.

Πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα

Το  φυσικό  φαινόμενο  που  επηρεάζει  τον  καιρό  ονομάζεται  καιρικό  φαινόμενο.  Το  καιρικό
φαινόμενο αποτελεί  τις  καιρικές  συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Οι  κλιματικές  αλλαγές  της  γης  αποτελούν  το  σημαντικότερο  περιβαλλοντικό  προβλήματα  του
πλανήτη μας. Οι αλλαγές αυτές, επηρεάζουν τον καιρό και προκαλούν (ακραία καιρικά φαινόμενα),
αυξάνοντας τον κίνδυνο των πολιτών και της περιουσίας τους. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει
τη ζωή τους από θύελλες, χιονοπτώσεις, πλημμύρες και υψηλές θερμοκρασίες.

Υπάρχουν συστήματα που παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για έντονα καιρικά φαινόμενα
που αναμένονται  να συμβούν σε κάποια  χώρα της  Ευρώπης και  παγκοσμίως,  καθώς παρέχουν
χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες σε περίπτωση μετακίνησης, οδηγίες προστασίας εφόσον περάσει
η κακοκαιρία, καθώς και γενικές δράσεις και συμβουλές.

Κατολισθήσεις και καθιζήσεις

Ο όρος κατολίσθηση χρησιμοποιείται  για  την περιγραφή του φαινομένου που συνίσταται  κάθε
αλλαγή της επιφάνειας μιας πλαγιάς και την προς τα κάτω κίνηση βραχομάζας ή αποσαθρωμάτων
σε  εδαφική  επιφάνεια.  Ανάλογα  με  το  είδος  της  κίνησης  της  κατολίσθησης,  χωρίζεται  σε
κατηγορίες.  Ενώ υπάρχουν  τυπικές  περιοχές  στις  οποίες  εκδηλώνεται  το  φαινόμενο  (απότομες
πλαγιές, γκρεμοί,κ.α.) και αποτελούν ρηξιγενή ζώνη, οι κατολισθήσεις δε προκύπτουν πάντα σε
επιρρεπείς ζώνες και περιοχές.

Η  καθίζηση  αποτελεί  το  φαινόμενο  όταν  τα  φορτία  κατασκευών  δεν  μπορούν  να  στηριχθούν
κατάλληλα από το έδαφος και μεταβιβάζονται σε συμπιεστές στρώσεις του υπεδάφους.

Οι  κατολισθήσεις  και  καθιζήσεις  εντείνουν  τις  συνέπειες  των  πλημμυρών  που  μπορεί  να
προκύψουν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Οι κατάλληλες οδηγίες που δίνονται αφορούν τις
ενέργειες των πολιτών πριν και κατά τη διάρκεια μιας έντονης βροχόπτωσης.

Ηφαίστεια

Το ηφαίστειο είναι ένα άνοιγμα ή μια ρήξη στην επιφάνεια ή στο φλοιό της Γης ή ένα αντικείμενο
πλανητικής μάζας, το οποίο επιτρέπει στην καυτή λάβα, την ηφαιστειακή τέφρα και τα αέρια να
διαφύγουν από το θάλαμο μάγματος κάτω από την επιφάνεια της γης.

Τα  ηφαίστεια  παράγουν  μεγάλη  ποικιλία  κινδύνων  που  μπορούν  προκαλέσουν  θανάσιμα
ατυχήματα στους  ανθρώπους και  να  καταστρέψει  περιουσίες  σε  κοντινή απόσταση,  καθώς και
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Υπάρχουν υπεύθυνες υπηρεσίες για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας και τη
ρύθμιση των επιπέδων συναγερμού. Η ανάπτυξη λεπτομερών σχεδίων εκκένωσης στη φάση της



πρόληψης και  της  αντιμετώπισης,  παρέχουν οδηγίες  προστασίας  του πολίτη σε περίπτωση που
κατοικούν κοντά σε ηφαιστειογενή περιοχή.

Τεχνολογικές Απειλές και καταστροφές  
Χημικές

Διάφοροι χημικοί παράγοντες αποτελούν απειλή, όπως τα αέρια νεύρων(VX, Sarin, κ.α.).

Βιολογικές

Οι  βιολογικές  απειλές  αποτελούνται  κατά  κύριο  λόγο  από  μικροοργανισμούς  που  προκαλούν
ασθένειες όπως βακτήρια και ιούς.

Ραδιολογικές

Ένα "ενισχυμένο όπλο ή βόμβα" που χρησιμοποιείται ως εκρηκτικό για την εξάπλωση ραδιενεργού
υλικού.  Αποτελεί  μια  θεωρητική  απειλή  και  παρόμοια  όπλα  δεν  έχουν  χρησιμοποιηθεί  μέχρι
σήμερα από τρομοκράτες. Ανάλογα με την ποσότητα του ραδιενεργού υλικού, οι κίνδυνοι μπορούν
να είναι ψυχολογικοί. Οι τοξικές επιδράσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με πρότυπες τεχνικές
hazmat.

Πυρηνικές

Η  δημιουργία  καταφύγιων  αποσκοπεί  στην  προστασία  από  εκρήξεις  πυρηνικής  ενέργειας  και
αποτελείται από σκυρόδεμα μεγάλου πάχους και άλλων ανθεκτικών υλικών.

Οι  μεγαλύτερες  απειλές  από  μια  πυρηνική  επίθεση  είναι  οι  επιπτώσεις  απο   τις εκρήξεις,  τις
πυρκαγιές και την ακτινοβολία.

         

Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα

                                  Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') 

             Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

                   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή 

                                        ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

                                    ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ 

                        Άρθρο 1 - Σκοπός πολιτικής προστασίας 

1. Η  πολιτική  προστασία  της  Χώρας  αποβλέπει  στην  προστασία  της  ζωής,  υγείας  και
περιουσίας  των  πολιτών  από  φυσικές  (ταχείας  ή  βραδείας  εξέλιξης),  τεχνολογικές
(συμπεριλαμβανομένων  βιολογικών,  χημικών  και  πυρηνικών  συμβάντων)  και  λοιπές
καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής
περιόδου.  Στο  πλαίσιο  του  ίδιου  σκοπού  περιλαμβάνεται  η  μέριμνα  για  τα  υλικά  και
πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

 Για την επίτευξη του σκοπού αυτού: 

α) εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται
μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και
αποκατάστασης, 



β) αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο                    

γ)  υποβάλλονται  εισηγήσεις  προς  τα  αρμόδια,  κατά  περίπτωση,  Υπουργεία,  για  την
αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας. 

                    Άρθρο 3 - Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας 

Στο  δυναμικό  και  στα  μέσα  πολιτικής  προστασίας  περιλαμβάνονται:  α)  Ειδικευμένα
στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία
ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων
πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών. 

β)  Το  σύνολο  των  κρατικών  υπηρεσιών,  οι  υπηρεσίες  των  οργανισμών  τοπικής
αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό
επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και
την αντιμετώπιση των καταστροφών.

γ) Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές
πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο
σχεδιασμό  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας  και  αναλαμβάνουν  την
υποστήριξη  σχεδίων  και  δράσεων  πρόληψης  και  αποκατάστασης,  καθώς  και  δράσεις
ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. 

        Άρθρο 6 - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

1.  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό,
την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και
αντιμετώπιση  των  φυσικών,  τεχνολογικών  και  λοιπών  καταστροφών  ή  καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης. 

2.  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση όλων
των  φάσεων  προετοιμασίας,  κινητοποίησης  και  συντονισμού  δράσης  της  πολιτικής
προστασίας. Για το σκοπό αυτόν: 

α)Προετοιμάζει  το  δυναμικό  και  τα  μέσα  πολιτικής  προστασίας  της  χώρας,  για  την
αντιμετώπιση πιθανών, κάθε μορφής, καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού
σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου. 

β) Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση
του  δυναμικού  και  των  μέσων πολιτικής  προστασίας  της  χώρας,  εν  όψει  απειλούμενου
κινδύνου καταστροφών 

γ) Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών, κατά την εκδήλωση
των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.

3.  Ειδικότερα: 

α)Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής, στον τομέα της
πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων. 

β) Συντονίζει όλες τις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης
των καταστροφών.                            

γ) Εξασφαλίζει την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση όλων των προγραμμάτων,
σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας.

δ.) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας
από τις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού της
χώρας  και  προβαίνει  σε  έλεγχο  της  εφαρμογής  του,  σε  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους



φορείς και υπηρεσίες. 

ε)  Εισηγείται  στον  Υπουργό  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  την
κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού. 

στ) Έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου, για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική
μεγάλης  έντασης  καταστροφή,  στον  οποίο  περιέχονται  τα  στοιχεία  του  συνόλου  των
ενεργειών,  στο  πλαίσιο  και  του  αντίστοιχου  σχεδιασμού,  για  την  αντιμετώπιση  των
καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των
ζημιών.  Στον  ίδιο  φάκελο  εμπεριέχονται  εκθέσεις  απολογισμού  δράσης  των  επί  μέρους
αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης
παρόμοιων  φαινομένων,  που  ενσωματώνονται  στην  τελική,  απολογιστική,  έκθεση  του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

4. Για την επίτευξη των σκοπών της: 

α) Οργανώνει και λειτουργεί σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου
το  Κέντρο  Επιχειρήσεων  Πολιτικής  Προστασίας  με  ειδικευμένα  στελέχη  πολιτικής
προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού και Πυροσβεστικού
Σώματος.  Ο  αριθμός  των  ανωτέρω  επιτελικών  στελεχών,  που  διατίθενται  για  την
επάνδρωση  του  Κέντρου  Επιχειρήσεων,  καθορίζεται  με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση,
Υπουργού. 

β)  Οργανώνει  και  λειτουργεί  μονάδα  αξιολόγησης  και  αξιοποίησης  της  πρόγνωσης
καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό
την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, για την
αντιμετώπιση  απειλούμενου  κινδύνου  καταστροφών,  καθώς  και  για  την  ενημέρωση  και
παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες. 

γ) Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το έργο
της  πληροφόρησης  και  ευαισθητοποίησης  των  πολιτών  στον  τομέα  της  πολιτικής
προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών
οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

δ)  Εντάσσει  και  αξιοποιεί  τις  εθελοντικές  οργανώσεις  πολιτικής  προστασίας  και  τους
ειδικευμένους εθελοντές πολιτικής προστασίας και για τον ίδιο σκοπό μπορεί να τις ενισχύει
και να τις χρηματοδοτεί. 

ε)  Συνεργάζεται  με  τα  αρμόδια  Υπουργεία  και  τους  οικείους  φορείς  για  τη  σύνταξη
κανονισμών  και  για  την  κατάρτιση  προδιαγραφών,  προς  πρόληψη  των  φυσικών,
τεχνολογικών,  βιολογικών,  χημικών,  πυρηνικών  ή  άλλων  καταστροφών  και  εγκρίνει
νομαρχιακά και τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας, ανά κατηγορία κινδύνου. 

στ)  Καταρτίζει,  σε  συνεργασία  με  τους  συναρμόδιους  κρατικούς  φορείς,  το  ετήσιο
πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία
για  την  πολιτική  προστασία  της  χώρας,  με  βάση  τον  Εθνικό  Σχεδιασμό  Πολιτικής
Προστασίας. 

ζ)  Συντονίζει,  χρηματοδοτεί  και  αναθέτει  σε  επιστημονικούς  και  εκπαιδευτικούς  φορείς
κατάρτισης, την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των
στελεχών  της  πολιτικής  προστασίας  σε  κεντρικό  και  περιφερειακό  επίπεδο.  Ομοίως
σχεδιάζει  ειδικά  προγράμματα  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  των  μελών  εθελοντικών
οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  και  να  χρηματοδοτεί  προπτυχιακά  και  μεταπτυχιακά



προγράμματα σπουδών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., για την πολιτική προστασία της χώρας. Επίσης
εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική
προστασία. 

η) Σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του
επόμενου άρθρου, καθώς και με επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής
συγκεντρώνει  επιστημονικές  ή  άλλες  πληροφορίες  και  διατηρεί  κέντρο τεκμηρίωσης  σε
ζητήματα πολιτικής προστασίας. 

θ) Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους
διεθνείς  οργανισμούς  και  αντίστοιχους  φορείς  πολιτικής  προστασίας  άλλων  χωρών  και
συντονίζει  την παροχή επιστημονικής  ή υλικής  βοήθειας  από και  προς  άλλες  χώρες,  οι
οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα 

ι)  Εισηγείται  στον  Υπουργό  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  κάθε
άλλο αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της
χώρας. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  συνιστάται  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου  με  την
επωνυμία «Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας» (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π).
Το  ανωτέρω  νομικό  πρόσωπο  θα  υπάγεται  στην  εποπτεία  του  Υπουργού  Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα έχει έδρα την Αθήνα. 

           

Φορείς Πολιτικής Προστασίας  
Στην χώρα μας υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο αποτελείται
από πολλούς φορείς οι οποίοι εξειδικεύονται στην προστασία του πολίτη.

 ΕΛ.ΑΣ (ΕΛληνικήΑΣτυνομία)
Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) είναι όργανο του κράτους που έχει ως αποστολή τη διαχείριση
της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, την τήρηση της δημόσιας τάξης και γενικώς την άσκηση της
αστυνόμευσης  στην  Ελλάδα.  Καλύπτει  μεγάλο  τομέα  ευθυνών  καθώς  έχει  να  κάνει  από  την
κυκλοφορία οχημάτων μέχρι τρομοκρατικές πράξεις. 
Σύμφωνα με τον νόμο 2800/2000 που κυρίως διέπει την λειτουργία της, η Ελληνική Αστυνομία
είναι όργανο τάξης και ασφάλειας με καθήκοντα όπως:

1.την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης
των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.
2.την  πρόληψη  και  καταστολή  του  εγκλήματος  και  την  προστασία  του  Κράτους  και  του
δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση
της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την ΕΛ.ΑΣ είναι το 100.

Πυροσβεστικό Σώμα             
Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την
κατάσβεση και πρόληψη αστικών και δασικών πυρκαγιών και για την έρευνα, διάσωση και παροχή
συνδρομής  σε  ατυχήματα  και  καταστροφές  σε  όλο  τον  Ελλαδικό  χώρο.  Μέχρι  το  2007  ήταν
εξαρτώμενο από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του  υπουργείου  Εσωτερικών.  Από  το  Σεπτέμβριο  του  2007  το  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης
συγχωνεύτηκε με το υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο υπάχθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα..
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Πυροσβεστικό Σώμα-199



Λιμενικό Σώμα

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι Σώμα Ασφαλείας στρατιωτικά
συγκροτημένο. Ιδρύθηκε το 1919.

Σκοπός του είναι η φρούρηση και ο έλεγχος των λιμένων της χώρας, των πάσης φύσεως λιμενικών
έργων και εγκαταστάσεων, εκτός ναυστάθμων και ναυτικών οχυρών, η προστασία της θαλάσσιας
αλιείας, η διάσωση κινδυνευόντων στη θάλασσα, η αντιμετώπιση διαφόρων εκτάκτων γεγονότων
που αφορούν την θαλάσσια συγκοινωνία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και γενικά ο έλεγχος των
χωρικών υδάτων της Ελλάδας.

Το Λιμενικό Σώμα υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Προστάτης του είναι ο Άγιος Νικόλαος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Λιμενικό Σώμα-2131371700 

ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντο Άμεσης Βοήθειας)

Το  Εθνικό  Κέντρο  Άμεσης  Βοήθειας  (ΕΚΑΒ)  αποτελεί  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου.
Συστάθηκε το 1985, βάση του Ν. 1579/1985. Λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπό έχει την αποστολή εξειδικευμένου προσωπικού στον τόπο ενός εκτάκτου συμβάντος, για την
παροχή  άμεσης  βοήθειας  και  διακομιδής  πασχόντων  ατόμων,  προς  τους  πλησιέστερους
υγειονομικούς σχηματισμούς (νοσοκομεία, κέντρα υγείας). Το κυριότερο μέσο διακομιδής είναι το
ασθενοφόρο, ωστόσο, διατίθενται επίσης ειδικές κινητές Μονάδες Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Ιατρικής, μοτοσικλέτες και ελικόπτερα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΕΚΑΒ-166

ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γνωστή επίσης και με τα αρχικά ΕΜΥ είναι ελληνική κρατική
υπηρεσία που υπάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
και  έχει  σαν  αποστολή  τον  προσδιορισμό  και  την  πρόβλεψη  των  μετεωρολογικών  συνθηκών,
δηλαδή  του  καιρού.  Για  το  σκοπό  αυτό  διαθέτει  ένα  δίκτυο  από  ειδικούς  μετεωρολογικούς
σταθμούς  από  όπου  συγκεντρώνει  παρατηρήσεις.  Με  βάση  αυτές  καταρτίζει  μετεωρολογικούς
χάρτες και εκδίδει μετεωρολογικά δελτία, τακτικά και έκτατα, ιδιαίτερα χρήσιμα στις αεροπορικές
και θαλάσσιες μεταφορές. Η ΕΜΥ ιδρύθηκε το 1931 και εδρεύει σήμερα στις εγκαταστάσεις του
πρώην ανατολικού αεροδρομίου Αθηνών στο Ελληνικό Αττικής. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με ΕΜΥ-2109699101

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το  Γεωδυναμικό  Ινστιτούτο,  είναι  ένα  από  τα  πέντε  Ινστιτούτα  του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου
Αθηνών, που αποτελεί Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο και υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το Γ.Ι. είναι ένα
από τα παλαιότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Η Ελληνική πολιτεία αναγνώρισε από
νωρίς το σεισμικό πρόβλημα της χώρας και ίδρυσε το 1893 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που από
τότε λειτουργεί  συνεχώς. Οι κεντρικές του εγκαταστάσεις  ευρίσκονται  στην Αθήνα, στον λόφο
Νυμφών στο Θησείο.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο-2103490195



Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης
Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.
Χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της ΕΕ,
διευκολύνοντας την τηλεφωνική πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος αριθμός
για τους πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στο εξωτερικό.

Το 112 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης
έκτακτης  ανάγκης.  Σε ορισμένες  χώρες  της  ΕΕ αποτελεί  ωστόσο τον μοναδικό αριθμό κλήσης
έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί επίσης σε μερικές χώρες εκτός ΕΕ

Στην Ελλάδα, το 112 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και συνδέει τον καλούντα,
ανάλογα με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης που αυτός αναφέρει με:

1)την Αστυνομία

2)τo Πυροσβεστικό Σώμα

3)το ΕΚΑΒ

4)το Λιμενικό Σώμα

5)την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056

6)την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000

Η κλήση προς το 112 είναι χωρίς χρέωση και μπορεί να γίνει από σταθερό ή  κινητό τηλέφωνο
(ακόμη και χωρίς κάρτα SIM)ή και από τηλεφωνικό θάλαμο χωρίς την χρήση της ανάλογης κάρτας.
Η κλήση στο 112 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος.

Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του 112 στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Πολιτική Προστασία στην Καρδίτσα 
Στην πόλη μας το Αστυνομικό Τμήμα βρίσκεται στο 2ο χλμ. Περ.Οδού Καρδίτσας – Τρικάλων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας-2441080223

Η  διεύθυνση  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Καρδίτσας:Τέρμα  Ταυρωπού  Τηλέφωνο  Επικοινωνίας-
2441065555 

H Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας βρίσκεται στο τέρμα της οδού Βασιλείου Γρίβα (Πίσω απο
το ΤΕΙ Διατροφολογίας). Τηλέφωνο Επικοινωνίας-2441071255

Πολιτική Προστασία στο 2ο Γενικό Λύκειο

Η πολιτική προστασία είναι μία υπηρεσία του κράτους που δρα προληπτικά αλλά μεριμνά επίσης
και  για  την  ανακούφιση  των  πολιτών  από  φυσικές  καταστροφές  όπως  πλημμύρες,  σεισμούς,
πυρκαγιές κ.τλ.

Στα  πλαίσια  της  πολιτικής  προστασίας  ανάλογη μέριμνα  υπάρχει  και  στα  σχολεία.  Η σχολική
μονάδα  είναι  η  πιο  ευαίσθητη  κοινωνική  μονάδα  καθώς  εκεί  στεγάζονται  ανήλικοι  μαθητές.
Επομένως η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κοινωνικής προστασίας για
την ασφάλεια  των μαθητών και  του προσωπικού του σχολείου.  Προκειμένου να εφαρμόσει  τα
μέτρα πολιτικής προστασίας το σχολείο έχει μεριμνήσει για τα εξής:

1. Όποτε κρίνεται απαραίτητο γίνεται άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.

2. Σε καίρια σημεία υπάρχουν πυροσβεστήρες για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς.

3. Γίνεται συνεχής ενημέρωση των μαθητών για θέματα που αφορούν την προστασία τους



καθώς και για τις πράξεις που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ανάγκης.

4. Σε  κάθε  τάξη  υπάρχει  διάγραμμα  για  τις  κατάλληλες  κινήσεις  που  πρέπει  να  κάνουν
μαθητές και  καθηγητές για την αντιμετώπιση σεισμού καθώς και οδηγίες σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Eνδεικτικά

5. Υπάρχουν  αρκετές  έξοδοι  στο  κτίριο  (5)  ώστε  να  αποφεύγεται  τυχόν  συνωστισμός  σε
περίπτωση σεισμού ή άλλης καταστροφής που απαιτεί  την έξοδο των μαθητών και των
καθηγητών απο το σχολικό συγκρότημα.

6. Στο σχολείο μας υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση με τους καθηγητές να έχουν μοιρασμένες
αρμοδιότητες.  Για  περισσότερες  πληροφορίες:http://2lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-
content/uploads/2014/10/2-ΓΕΛ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΣΧΕΔΙΟ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΑΝΑΓΚΗΣ-2014-
2015.pdf 

http://2lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2014/10/2-%CE%93%CE%95%CE%9B-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A3_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3-2014-2015.pdf
http://2lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2014/10/2-%CE%93%CE%95%CE%9B-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A3_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3-2014-2015.pdf
http://2lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2014/10/2-%CE%93%CE%95%CE%9B-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A3_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3-2014-2015.pdf


                                    

  Δικτυογραφία                                   

http://el.wikipedia.org/wiki/

http://www.onalert.gr/files/Image/pdf/politiki_prostasia.pdf

http://2lyk-kardits.kar.sch.gr/

http://www.hnms.gr/hnms/greek/about_emy/full_story_html

http://www.dimoskarditsas.gov.gr/

http://civilprotection.gr/el

www.google.com 

http://www.google.com/
http://civilprotection.gr/el
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.hnms.gr/hnms/greek/about_emy/full_story_html?&dr_url=%2Fdocs%2Fmisc%2Fcontact_01
http://2lyk-kardits.kar.sch.gr/
http://www.onalert.gr/files/Image/pdf/politiki_prostasia.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%E2%88%92_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AE
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