Απολογισμός ΚΕΠΠ 2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ’όλη τη
διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την
κινητοποίηση και το συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο, των δράσεων των
φορέων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και λοιπών Δυνάμεων Πολιτικής
Προστασίας συνολικά σε επτακόσια ογδόντα (780) περιστατικά έκτακτης
ανάγκης και άλλες περιπτώσεις στις παρακάτω, αναλυτικά κατά κατηγορία και
είδος, καταστροφές και λοιπές δράσεις. (Επισυνάπτεται παράρτημα με
αναλυτικούς πίνακες καταστροφών και λοιπών δράσεων).

Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
(Ι) Δασικές Πυρκαγιές
Το

ΚΕΠΠ

ενημερώθηκε

από

το

Επιχειρησιακό

Κέντρο

του

Πυροσβεστικού Σώματος το «199 ΣΕΚΥΠΣ » και ζητήθηκε η συνδρομή άλλων
δυνάμεων

και

μέσων

Πολιτικής

Προστασίας

(Δήμοι,

Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις , Περιφέρειες) σε τετρακόσιες πενήντα τρεις (453) συνολικά
δασικές πυρκαγιές. Απ΄αυτές :
α)

Οι

διακόσιες τρεις (203)

αφορούσαν πυρκαγιές σε δάση και

δασικές εκτάσεις.
β)

Οι

εκατόν δώδεκα(112) αφορούσαν πυρκαγιές σε χωματερές

πλησίον δασικών εκτάσεων.
γ)

Οι

τριάντα οκτώ (38) εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Οι σημαντικότερες δασικές πυρκαγιές προκλήθηκαν στους νομούς Χαλκιδικής
και Λακωνίας την 21 Αυγούστου.
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(ΙΙ ) Σεισμοί
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε αρμοδίως από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Αθηνών για εξήντα τέσσερις (64) συνολικά σεισμικές δονήσεις που
προκλήθηκαν στην επικράτεια. Από αυτούς :
α) εννέα (09) σεισμοί είχαν μέγεθος μικρότερο των 04 R.
β) σαράντα τέσσερις (44) σεισμοί είχαν μέγεθος από 4,1 έως 5R
γ) δέκα (10) σεισμοί είχαν μέγεθος από 5,1 έως 6R και
δ) ένας (01) σεισμός είχε μέγεθος μεγαλύτερο των 6 R
( Κύθηρα 6,9 R, 08/01/2006)
Από καμία σεισμική δόνηση δεν προκλήθηκε θάνατος ατόμου.
(ΙΙΙ) Πλημμύρες
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από το «199» ΣΕΚΥΠΣ για είκοσι πέντε (25)
πλημμυρικά φαινόμενα με κυριότερα την 04 Ιανουαρίου στην Αττική , την 08
Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη- Χαλκιδική , την 09 Οκτωβρίου στην
Μαγνησία, την 11 Οκτωβρίου στην Άνδρο και Κέα, την 17 Οκτωβρίου στα
Χανιά , την Λέρο και την Αστυπάλαια και την 21 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία.
Επίσης σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε παραποτάμιες περιοχές των
Άρδα και Έβρου ποταμών την 02 Ιανουαρίου , 13 Μαρτίου και 13 Ιουλίου.
Από τα εν λόγω πλημμυρικά φαινόμενα έχασαν τη ζωή τους δύο (2)
άτομα. Το ένα (1) στις πλημμύρες των Χανίων και το άλλο σε πλημμύρες στο
Ναύπλιο.
(ΙV) Καύσωνας
Το ΚΕΠΠ προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και κινητοποίησε
τις συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς για την αντιμετώπιση του
καύσωνα, που εκδηλώθηκε σχεδόν σε όλη την επικράτεια από 16 εώς 18
Αυγούστου. Εξ αυτού του λόγου δε χάθηκε ανθρώπινη ζωή.
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(V ) Κατολισθητικά φαινόμενα
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε και ενήργησε αρμοδίως κινητοποιώντας τις
συναρμόδιες Υπηρεσίες σε πέντε (05) περιπτώσεις τέτοιου είδους φαινομένων,
από τα οποία δεν έχασε τη ζωή του, ούτε τραυματίστηκε κάποιο άτομο.
(VI ) Χιονοπτώσεις – Παγετός
Αντιμετωπίστηκαν δέκα (10) περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων στην
επικράτεια, με κυριότερες αυτήν στην Π. Πεντέλη την 15 Ιανουαρίου και την
χιονόπτωση στα Τέμπη και στην Κεφαλονιά στις 23 Ιανουαρίου.
Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
(I ) Πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από το 199 ΣΕΚΥΠΣ, από το οποίο ζητήθηκε η
συνδρομή άλλων Υπηρεσιών και μέσων για επτά (07) περιστατικά, με
κυριότερο την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «ΧΥΜΑ Α.Ε.» στο Λαύριο την 26
Ιουλίου .
(ΙΙ ) Ηλεκτρική ενέργεια
Το ΚΕΠΠ διαχειρίστηκε αρμοδίως δέκα επτά (17) περιπτώσεις
εκτεταμένης διακοπής ρεύματος στην επικράτεια με κυριότερη

στην

Κεφαλονιά την 23 Ιανουαρίου.
(ΙΙΙ ) Διαρροή – Διαφυγή επικίνδυνων ουσιών
Αναφέρθηκαν στο ΚΕΠΠ δώδεκα (12) περιπτώσεις και έγιναν όλες οι
απαιτούμενες για την αντιμετώπισή τους ενέργειες.
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Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
(Ι) Οδικό – Σιδηροδρομικό ατύχημα
Στο ΚΕΠΠ αναφέρθηκαν από το 199 ΣΕΚΥΠΣ δέκα (10) περιπτώσεις
σοβαρών

τροχαίων

οδικών

και

σιδηροδρομικών

ατυχημάτων

και

κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες για την αντιμετώπισή τους Υπηρεσίες.
(ΙΙ) Αεροπορικό ατύχημα
Αναφέρθηκαν τρία (03) περιστατικά

ήσσονος σημασίας χωρίς

προβλήματα, που αφορούσαν κινητοποίηση αρμόδιων Υπηρεσιών λόγω
αναγκαστικής προσγείωσης Α/Φ.
(ΙΙΙ ) Θαλάσσιο ατύχημα
Αναφέρθηκαν από ΘΕ/ΥΕΝ τρία (03) περιπτώσεις θαλάσσιων
ατυχημάτων, με κυριότερο τη διάσωση και μεταφορά ναυτικών σε Νοσοκομείο
Χανίων, λόγω προσάραξης πλοίου στη Γαύδο την 26 Δεκεμβρίου.
(IV ) Θανατηφόρα επιδημία
Το ΚΕΠΠ δέχτηκε κλήσεις από ιδιώτες για πάρα πολλές περιπτώσεις
νεκρών

πτηνών. Διαχειρίστηκε περιστατικά κινητοποιώντας τις αρμόδιες

Υγειονομικές Αρχές σε ένδεκα (11) περιπτώσεις.
(V) Έρευνα- Διάσωση
Το ΚΕΠΠ κατόπιν αιτήματος Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, ενήργησε
σε τριάντα (30) περιπτώσεις για αποστολή από ΕΚΣΕΔ ή ΓΕΕΘΑ κατάλληλου
εναέριου μέσου (Ε/Π SUPERPUMA) για περιστατικά έρευνας-διάσωσηςαναζήτησης αγνοουμένων, καθώς και μεταφορά τραυματιών.
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Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Ι ) Καθημερινές Δραστηριότητες
α) Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθημερινά και περί
ώρα 12.00 αποστέλλονταν με FAX στις συναρμόδιες εμπλεκόμενες με την
δασοπυρόσβεση υπηρεσίες, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στις
περιπτώσεις που προβλέπονταν για κάποιες περιοχές δείκτης επικινδυνότητας
από 4 και άνω ο χάρτης διαβιβαζόταν στις συναρμόδιες Υπηρεσίες με άλλο
έγγραφο, για ετοιμότητα και λήψη απαιτούμενων μέτρων.
β) Καθημερινά τις μεσημβρινές ώρες από 1300 εώς 1330 αποστέλλονταν με
FAX η πρόγνωση καιρού της Ε.Μ.Υ. για την επόμενη μέρα, στις αρμόδιες κατά
τόπον Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που προβλέπονταν δύσκολα καιρικά
φαινόμενα, για να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα. Περαιτέρω κάθε φορά που
ενημερωνόταν το ΚΕΠΠ από την ΕΜΥ για έκτακτα επικίνδυνα καιρικά
φαινόμενα αυτά αποστέλλονταν

στους αρμόδιους κατά τόπους φορείς και

υπηρεσίες για να τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
γ) Επίσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς ενημερώνονταν με FAX ή και
τηλεφωνικά για θέματα αρμοδιότητάς τους και ελάμβαναν πληροφοριακά
στοιχεία που είχαν σχέση με την διευκόλυνση του έργου τους

και της

αποστολής τους επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
(ΙΙ ) Υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης ΥΚΕΑ «112»
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης
ανάγκης 112 , λειτούργησε από 19 Δεκεμβρίου 2006 η υπηρεσία αναγνώρισης
της θέσης του καλούντος του 112, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
155/2006 πράξη της ΑΔΑΕ. Η εν λόγω υπηρεσία δέχτηκε δύο (2) κλήσεις. Η
μία έγινε την 26/12 από μέλος πληρώματος τουρκικού πλοίου νότια της Ρόδου,
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και η άλλη έγινε την 27/12 από Τούρκο ναυαγό στη θαλάσσια περιοχή νήσου
Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν οι τοπικές Λιμενικές και στις δύο περιπτώσεις.
(ΙΙΙ ) Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κρίθηκε
αναγκαία η κήρυξη των παρακάτω περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
λόγω φυσικών καταστροφών:
1)

10 Φεβρουαρίου 2006 νομός Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου

(θεομηνία)
2)

13 Μαρτίου 2006 νομός Έβρου (πλημμύρες)

3)

22 Αυγούστου

2006 δήμοι Παλλήνης και Κασσάνδρας νομού

Χαλκιδικής (πυρκαγιά).
4)

22 Αυγούστου 2006 περιοχές του νομού Λακωνίας (πυρκαγιά

Μάνης)
5)

08

Οκτωβρίου

2006

περιοχές

του

νομού

Θεσσαλονίκης

(πλημμύρες)
6)

09 Οκτωβρίου 2006 νομός Μαγνησίας (πλημμύρες)

7)

11 Οκτωβρίου 2006 Άνδρος – Κέα (πλημμύρες)

8)

17 Οκτωβρίου 2006 περιοχές νομού Χανίων (πλημμύρες)

9)

17 Οκτωβρίου 2006 νήσοι Αστυπάλαια – Λέρος (πλημμύρες)

(ΙV ) Λαθρομετανάστες
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από αρμόδιες Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές
για εκατόν δύο (102) περιστατικά σύλληψης συνολικά δύο χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα (2170) λαθρομεταναστών και προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες
ενημέρωσης αρμόδιων φορέων και αποστολής υγειονομικών κλιμακίων για
περαιτέρω ενέργειες.
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(V) Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια – MIC – CECIS
α) Το ΚΕΠΠ είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το κέντρο παρακολούθησης
πληροφοριών ( Monitoring and Information Centre –MIC) της Ευρωπαϊκής
επιτροπής. Μέσω αυτού δέχθηκε κλήσεις για είκοσι πέντε (25) περιπτώσεις
βοήθειας προς άλλα κράτη με κυριότερο την μεταφορά ατόμων από Λίβανο
προς Κύπρο και Ελλάδα που έγινε σε διάφορες ημερομηνίες. Η ΓΓΠΠ
μερίμνησε για μεταφορά ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων από τα Αεροδρόμια
Ελ. Βενιζέλος και Ελευσίνας σε ξενοδοχεία.
β) Επίσης μέσω του κρυπτογραφικού συστήματος CECIS , το οποίο δεν
είναι ακόμη σε πλήρη λειτουργία , η ΓΓΠΠ συμμετείχε με πλήρη επιτυχία σε
έξι (6).
(VI ) Ασκήσεις
Η ΓΓΠΠ συμμετείχε ενεργά στην άσκηση SEESIM 06 υπό το ΓΕΕΘΑ ,
που αφορούσε και επεισόδια Πολιτικής Προστασίας στον ευρύτερο χώρο της
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
(VII) Κινητά Επιχειρησιακά Κέντρα
Τα δύο επιχειρησιακά κινητά κέντρα της ΓΓΠΠ, δεν απαιτήθηκε να
διατεθούν στον τόπο επιχείρησης αρμοδιότητας μας.
(VIΙI) Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Ελλάδας – Βουλγαρίας

για

πλημμυρικά φαινόμενα.
Στο ΚΕΠΠ

εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σύστημα έγκαιρης

προειδοποίησης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την άμεση και
αποτελεσματική

αντιμετώπιση

των

πλημμυρικών

φαινομένων,

που

εκδηλώνονται στον Έβρο. Η υφιστάμενη αποκλειστική τηλεφωνική σύνδεση
0030 210 3359020 που υπάρχει στο ΚΕΠΠ δεν ενεργοποιήθηκε σε καμία
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περίπτωση, αν και υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα σε παραποτάμιες περιοχές
των ποταμών Άρδα και Έβρου την 2 Ιανουαρίου, 13 Μαρτίου και 13 Ιουλίου.
(IΧ) Καταγγελίες Πολιτών
Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών ή σχέσεων Κράτους- Πολίτη,
το ΚΕΠΠ μεσολάβησε σε αρκετές περιπτώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές,
Υπηρεσίες ή Φορείς, ή συνέβαλε καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τη διαχείριση κάθε
περιστατικού ή καταγγελίας, που αναφέρθηκε προς αυτό απευθείας, έστω και
αναρμοδίως, από οποιονδήποτε ιδιώτη για περιστατικά, θέματα ή ζητήματα,
που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Π.Π. ή αφορούσαν καταγγελίες
προς αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους, για θέματα ασφαλείας και προστασίας
της ζωής, υγείας ή περιουσίας τους.
(X ) Ενημερώσεις – παρουσιάσεις
Τέλος, στον χώρο του ΚΕΠΠ έγιναν κατά το έτος 2006 ενημερώσεις περί
της αποστολής και της οργάνωσης του σε τρεις σειρές πολιτικών υπαλλήλων
εκπαιδευομένων στην σχολή ΠΣΕΑ , στον Δ/ντη και σε προσωπικό του
ΕΚΣΕΔ, σε Σλοβένο εκπρόσωπο πολιτικής προστασίας της χώρας του και σε
προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε σπουδαστές της Εθνικής
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ιανουάριος 2007
Συντάκτης: Π. Αναστόπουλος
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