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Επιχειρησιακές δραστηριότητες – Αποστολές το 2007
Κατά το έτος 2007, το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ ανέλαβε την κινητοποίηση και
το συντονισμό, σε πανελλαδικό επίπεδο, των δράσεων των φορέων
Έκτακτης Ανάγκης καθώς και των λοιπών Δυνάμεων Πολιτικής
Προστασίας. Για το 2007 κατεγράφησαν συνολικά δυο χιλιάδες
τετρακόσια εξήντα (2.460) περιστατικά έναντι επτακοσίων ογδόντα
(780) περιστατικών για το έτος 2006. Παρατηρείται δηλαδή αύξηση
των αιτημάτων κατα 215% σε διάφορα συμβάντα έκτακτης ανάγκης
και άλλες ειδικές περιπτώσεις.
Η κατανομή των συμβάντων για το 2007 φαίνεται στο ακόλουθο
στατιστικό διάγραμμα:

Στη συνέχεια αναλύονται τα συμβάντα του έτους ανά κατηγορία και είδος:
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Φυσικές καταστροφές το 2007
Τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών παρουσίασαν αύξηση της
τάξης του 75%. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα του 2006 ήταν
πεντακόσια πενήντα οχτώ (558), ενώ το 2007 κατεγράφησαν
εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (978) αιτήματα. Αναλυτικότερα:
1. Δασικές Πυρκαγιές
Ζητήθηκε από το Κ.Ε.Π.Π. η συνδρομή δυνάμεων και μέσων
Πολιτικής Προστασίας σε επτακόσιες ενενήντα επτά (797) δασικές
πυρκαγιές έναντι τετρακόσιων πενήντα τριών (453) του έτους 2006.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη φετινή χρονιά, τα αιτήματα για
συνδρομή μόνο για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου ανέρχονται σε
τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444).
Κατά συνέπεια, το έτος 2007 εμφανίστηκε μία αύξηση διαχείρισης
αιτημάτων της τάξεως του 76%. Από τις 797 Πυρκαγιές , οι
εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις (674) αφορούσαν πυρκαγιές σε δάση
και δασικές εκτάσεις και οι εκατόν είκοσι τρεις (123) αφορούσαν
πυρκαγιές σε χωματερές πλησίον δασικών εκτάσεων.
Οι σημαντικότερες δασικές πυρκαγιές προκλήθηκαν στους νομούς
Ευβοίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας.
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2. Σεισμοί
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών για
ενενήντα τέσσερις (94) συνολικά σεισμικές δονήσεις που
προκλήθηκαν στην επικράτεια, άνω των 3R, έναντι εξήντα τεσσάρων
(64) κατά το έτος 2006. Εμφανίστηκε δηλαδή μία αύξηση
περιστατικών της τάξεως του 47%. Από τους σεισμούς αυτούς :
α) 16 σεισμοί είχαν μέγεθος μέχρι 4 R.
β) 60 σεισμοί είχαν μέγεθος από 4,1 έως 5R
γ) 18 σεισμοί είχαν μέγεθος από 5,1 έως 6R
3. Πλημμύρες
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε για σαράντα ένα (41) πλημμυρικά
φαινόμενα, έναντι είκοσι πέντε (25) το 2006, με κυριότερο το
πρόβλημα στον Λούσιο ποταμό στην Αρκαδία.
4. Καύσωνας
Το ΚΕΠΠ προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και
κινητοποίησε τις συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς για την
αντιμετώπιση 3 κυμάτων καύσωνα, που εκδηλώθηκαν σχεδόν σε όλη
την επικράτεια. Κατά το 2006 είχαμε μόνο μία περίοδο καύσωνα.
5. Κατολισθητικά φαινόμενα
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε και ενήργησε αρμοδίως κινητοποιώντας τις
συναρμόδιες Υπηρεσίες σε τριάντα δύο (32) περιπτώσεις τέτοιου
είδους φαινομένων, έναντι πέντε (5) το 2006.
6. Χιονοπτώσεις – Παγετός
Αντιμετωπίστηκαν έντεκα (11) περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων
στην επικράτεια. Κατά το 2006, είχαν αντιμετωπιστεί δέκα (10)
περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων, με κυριότερες αυτήν στην Π.
Πεντέλη στις 15 Ιανουαρίου και την χιονόπτωση στα Τέμπη και στην
Κεφαλονιά στις 23 Ιανουαρίου.
Στο ακόλουθο διάγραμμα στηλών απεικονίζεται η αύξηση των
περιστατικών για τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές πλην των
δασικών πυρκαγιών:
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Τεχνολογικά ατυχήματα το 2007
Τα φαινόμενα τεχνολογικών καταστροφών παρουσίασαν αύξηση της
τάξης του 55%. Τα αιτήματα του 2006 ήταν τριάντα έξι (36), ενώ το
2007 κατεγράφησαν πενήντα έξι (56) αιτήματα.
Στη συνέχεια τα περιστατικά αναλύονται ανά είδος:
1. Πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από το 199 ΣΕΚΥΠΣ για δέκα έξη (16)
περιστατικά, για συνδρομή άλλων Υπηρεσιών και μέσων.
2. Ηλεκτρική ενέργεια
Το ΚΕΠΠ διαχειρίστηκε αρμοδίως δέκα οκτώ (18) περιπτώσεις
διακοπής ρεύματος, σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.
3. Διαρροή – Διαφυγή επικίνδυνων ουσιών
Αναφέρθηκαν στο ΚΕΠΠ είκοσι δύο (22) περιπτώσεις και έγιναν
όλες οι απαιτούμενες για την αντιμετώπισή τους ενέργειες.
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Λοιπές καταστροφές - ατυχήματα 2007

Τα φαινόμενα των λοιπών καταστροφών και ατυχημάτων
παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 28%. Τα αιτήματα του 2006
ήταν πενήντα επτά (57), ενώ το 2007 κατεγράφησαν εβδομήντα
τρία (73) αιτήματα.

Αναλυτικότερα, τα περιστατικά ανά είδος είναι:
1. Οδικά – Σιδηροδρομικά ατυχήματα
Στο ΚΕΠΠ αναφέρθηκαν έξι (6) περιπτώσεις σοβαρών
τροχαίων οδικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και
κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες για την αντιμετώπισή τους
Υπηρεσίες (λεπτομέρειες στο Παράρτημα «Α»).
2. Αεροπορικά ατυχήματα
Αναφέρθηκαν τρία (3) περιστατικά. Τα σημαντικότερα ήταν η
πτώση μαχητικού αεροσκάφους στην Τανάγρα στις 27
Φεβρουαρίου και η πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στη
Λίμνη Υλίκη στις 14 Ιανουαρίου.
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3. Θαλάσσια ατυχήματα
Αναφέρθηκαν από ΘΕ/ΥΕΝ επτά (7) περιπτώσεις θαλάσσιων
ατυχημάτων, και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες για την
αντιμετώπισή τους Υπηρεσίες.
4. Θανατηφόρες επιδημίες
Το ΚΕΠΠ δέχτηκε μία (1) κλήση για βοήθεια και αφορούσε
διαδικασίες απολύμανσης αμαξοστοιχιών ΟΣΕ από και προς
Τουρκία (γρίπη των πουλερικών).
5. Έρευνες - Διασώσεις
Το ΚΕΠΠ κατόπιν αιτημάτων διαφόρων φορέων, ενήργησε σε
σαράντα εννιά (49) περιπτώσεις, έναντι τριάντα (30) του
2006, για αποστολή κατάλληλου εναέριου μέσου για
περιστατικά έρευνας – διάσωσης - αναζήτησης αγνοουμένων,
καθώς και μεταφορά τραυματιών.
6. Τρομοκρατικές ενέργειες
Το Κ.Ε.Π.Π. δέχτηκε επτά (7) κλήσεις που αφορούσαν απειλές
για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κτίρια.
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Άλλες δραστηριοτητες το 2007
1. Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
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 ανάλογο έγγραφο, για ετοιμότητα και
λήψη απαιτούμενων μέτρων. Κατά το 2007 είχαμε 57 ημέρες χάρτη
με Δείκτη επικινδυνότητας 4, ενώ το 2006 είχαμε 20 ημέρες.
2.Πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ
Καθημερινά τις μεσημβρινές ώρες από 13:00 έως 13:30
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. Επίσης, κάθε φορά που ενημερωνόταν το
Κ.Ε.Π.Π. από την Ε.Μ.Υ. για έκτακτα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα,
ακολουθούσε άμεση τηλεφωνική και εγγράφως ενημέρωση των
αρμόδιων κατά τόπους φορέων και υπηρεσιών για να τεθούν σε
κατάσταση κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. Κατά το τρέχον
έτος συνέβησαν 19 περιστατικά έκτακτων καιρικών φαινομένων.
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.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης
έκτακτης ανάγκης 112, λειτούργησε από 19 Δεκεμβρίου 2006 η
υπηρεσία αναγνώρισης της θέσης του καλούντος στο 112, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην 155/2006 πράξη της ΑΔΑΕ. Δεχτήκαμε
τριάντα εννέα (39) κλήσεις και τέθηκαν σε κινητοποίηση οι αρμόδιες
αρχές.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κρίθηκε
αναγκαία η κήρυξη των παρακάτω περιοχών σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών:
1) 27 Ιουνίου 2007, Δήμοι νομού Λάρισας (πυρκαγιά)
2) 27 Ιουνίου 2007, Δήμοι νομού Μαγνησίας (πυρκαγιά)
3) 28 Ιουνίου 2007, Νομαρχία Αν. Αττικής (πυρκαγιά).
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4) 29 Ιουνίου 2007, Δήμοι νομού Μαγνησίας (πυρκαγιά)
5) 08 Ιουλίου 2007, Δήμοι νομού Σάμου (πυρκαγιά)
6) 12 Ιουλίου 2007, Ν. Σκίαθος νομού Μαγνησίας (πυρκαγιές)
7) 19 Ιουλίου 2007, Δήμοι νομού Κορινθίας (πυρκαγιές)
8) 25 Ιουλίου 2007, Δήμοι νομού Αχαΐας (πυρκαγιές)
9) 25 Ιουλίου 2007, Δήμοι νομού Κεφαλληνίας (πυρκαγιές)
10) 25 Ιουλίου 2007, Δήμοι νομού Καστοριάς (πυρκαγιές)
11) 25 Ιουλίου 2007, Νομός Κυκλάδων (λειψυδρία)
12) 26 Ιουλίου 2007, νομός Αχαίας (πυρκαγιές)
13) 26 Ιουλίου 2007, Δήμοι νομού Φλώρινας (πυρκαγιές)
14) 16 Αυγούστου 2007, Δήμοι Νομαρχίας Αθηνών (πυρκαγιές)
15) 24 Αυγούστου 2007, Δήμοι νομού Μεσσηνίας (πυρκαγιές)
16) 25 Αυγούστου 2007, κατόπιν απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, όλη η Χώρα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης λόγω των πυρκαγιών.
17) 17 Νοεμβρίου 2007, Νομός Ροδόπης (έντονες βροχοπτώσεις)
6. Λαθρομετανάστες
Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από τις αρμόδιες Λιμενικές και Αστυνομικές
Αρχές για εννιακόσια ενενήντα τρία (993) περιστατικά σύλληψης,
συνολικά δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (13.476)
λαθρομεταναστών, έναντι εκατόν δύο (102) περιστατικών σύλληψης
δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (2170) λαθρομεταναστών το 2006,
και προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης αρμόδιων
φορέων και αποστολής υγειονομικών κλιμακίων για περαιτέρω
ενέργειες. Η αύξηση των περιστατικών είναι της τάξεως του 873%.
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7. Παρακολούθηση δρομολογίων μεταφοράς επικίνδυνων
ουσιών
Το ΚΕΠΠ ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς και ήταν σε ετοιμότητα
σε εκατόν εξήντα μία (161) περιπτώσεις μεταφοράς εύφλεκτων
υλικών και αποβλήτων.
8. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια – EU/ EC/MIC –
NATO/EARDCC
α) Το ΚΕΠΠ είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το κέντρο
παρακολούθησης πληροφοριών (Monitoring and Information Centre
– MIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω του Ευρωπαϊκού δικτύου
εκτάκτων αναγκών CECIS δέχθηκε κλήσεις για εβδομήντα (70)
περιπτώσεις βοήθειας σε πληγείσες χώρες. Μονομερώς, φορείς και
Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν θετικά σε κάποιες περιπτώσεις.
Επίσης, κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αιτήθηκε
βοήθεια, μέσω του CECIS, σε εναέρια μέσα για ενίσχυση του έργου
της Π.Υ, σε τέσσερις (4) περιπτώσεις.
β) Επίσης δέχτηκε από το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών του
ΝΑΤΟ (EARDCC) δεκατέσσερις (14) κλήσεις για βοήθεια προς τρίτες
χώρες.
9. Ασκήσεις
To ΚΕΠΠ συμμετείχε ενεργά:
στην προετοιμασία της άσκησης SEESIM 08 υπό το ΓΕΕΘΑ,
που αφορά και σε επεισόδια Πολιτικής Προστασίας στον
ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
στις ασκήσεις σεναρίων έκτακτης ανάγκης Πυρπολητής 1 και 2
του ΓΕΕΘΑ
στην άσκηση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Σε 9 ασκήσεις CECIS
10. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Ελλάδας – Βουλγαρίας
για πλημμυρικά φαινόμενα.
Στο ΚΕΠΠ 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 που
υπάρχει στο ΚΕΠΠ ενεργοποιήθηκε σε τέσσερις (4) περιπτώσεις.
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11. Καταγγελίες Πολιτών
Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών και των σχέσεων
Κράτους- Πολίτη, το ΚΕΠΠ μεσολάβησε σε δεκαεπτά (17)
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. Τα περιστατικά είχαν 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.
12. Δελτία Τύπου
Κατά το τρέχον έτος, δόθηκε η αρμοδιότητα στο ΚΕΠΠ, να εκδίδει
δελτία τύπου για ενημέρωση επί διαφόρων συμβάντων. Η έκδοση
των δελτίων αυτών από το Κ.Ε.Π.Π., γίνεται τις μη εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε δεκαοχτώ (18).
13. Ενημερώσεις – παρουσιάσεις
Στο χώρο του Κ.Ε.Π.Π. έγιναν κατά το έτος 2007 διάφορες
ενημερώσεις περί της αποστολής και της οργάνωσής του. Επίσης
έγιναν παρουσιάσεις σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες, της
Ελλάδος και του εξωτερικού, σχετικά με τις αρμοδιότητες του
Κέντρου Επιχειρήσεων.
14. Σύνταξη εγγράφων
Το ΚΕΠΠ συνέταξε και διακίνησε δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι
(2.436) έγγραφα για διάφορα περιστατικά κατά το 2007, έναντι
χιλίων σαράντα ένα (1.041) εγγράφων το 2006. Η αύξηση είναι της
τάξης του 134%.

