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1. Εισαγωγή
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Τό θέμα τής Πολιτικής Προστασίας είναι τεράστιο καί εδώ θά γίνουν μόνο
κάποιες επιγραμματικές αναφορές .
-Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιά τούς οποίους ή Πολιτική Προστασία τείνει νά
αποτελέσει βασική παράμετρο σχεδιασμού έργων καί επομένως μιά από τίς
βασικές παραμέτρους τής αναπτυξιακής διαδικασίας :
-Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στόν Ελληνικό χώρο , πού ενώ αποτελεί
τό 5 % τού Ευρωπαϊκού , σ΄ αυτόν καταγράφεται τό 50 % περίπου τής
σεισμικής δραστηριότητας τού συνόλου τού Ευρωπαϊκού χώρου .
-Η σταδιακή διαφοροποίηση τού κλίματος μέ διάφορες συνέπειες :
πλημμυρικά φαινόμενα , ερημοποίηση κλπ
-Η τεχνολογική πρόοδος πού οδηγεί σέ έργα όλο καί μεγαλύτερης κλίμακας
όπως δεξαμενές , φράγματα κλπ τών οποίων ή αστοχία έχει όλο καί
μεγαλύτερες συνέπειες γιά τόν άνθρωπο καί τό περιβάλλον .

2. Γενικά γιά τήν Πολιτική Προστασία
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Πολιτική Προστασία περιλαμβάνει όλα τά μέτρα καί τίς δράσεις πού στόχο
έχουν τήν μείωση τών επιπτώσεων τών φυσικών καί τεχνολογικών
καταστροφών στόν άνθρωπο καί τό φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον ( κτίρια ,
υποδομές κλπ ) .
-Στήν περιοχή μας ( Κρήτη καί ειδικότερα Δυτική Κρήτη ) :
-στίς φυσικές καταστροφές εντάσσονται οί σεισμοί , οί πλημύρες , οί
πυρκαγιές κλπ ενώ
-στίς τεχνολογικές καταστροφές εντάσσονται ή καταστροφή φράγματος ,
δεξαμενών καυσίμων , πιθανών αποθηκών πυρομαχικών κλπ
-Υπάρχουν βέβαια καί οί καταστροφές πού συμβαίνουν σέ μεγάλη απόσταση
αλλά επηρεάζουν τήν περιοχή μας όπως πχ τά πυρηνικά ατυχήματα κλπ

3. Η Πολιτική Προστασία σέ σχέση μέ τήν ανάπτυξη
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Πολιτική Προστασία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο «υποχρέωση» τής
ανάπτυξης στίς οργανωμένες κοινωνίες .
-Είναι απαραίτητο στόν σχεδιασμό σχεδόν οποιουδήποτε έργου νά
λαμβάνονται υπ΄ όψιν παράμετροι Πολιτικής Προστασίας .

-Παρατίθεται ένα απλοϊκό παράδειγμα : κατά τόν σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό
μιάς παιδικής χαράς ή ενός πάρκου καί εφ΄ όσον εκεί έχει προβλέπεται
χώρος υποδοχής πληθυσμού μετά από σεισμό θά πρέπει νά προβλεφθεί ή
κατασκευή τών αντίστοιχων υποδομών : κρουνοί , WC κλπ
-Αυτό σήμερα δέν γίνεται είτε από άγνοια είτε προκειμένου νά μήν
επιβαρυνθεί ό προϋπολογισμός τού έργου μέ αποτέλεσμα νά μήν μπορεί νά
εξυπηρετήσει τούς πολίτες σέ περίπτωση σεισμού .
-Καί αυτό συμβαίνει παρά τό ότι αυτές οί υποδομές θά μπορούσαν νά
εξυπηρετούν τούς πολίτες καί κατά τήν περίοδο κανονικής λειτουργίας .

-Η διαχρονική άποψη ότι «καλύτερο τό προλαμβάνειν από τό θεραπεύειν»
έχει καί εδώ πολύ καλή εφαρμογή .

4. Η αναγκαιότητα τής συνεχούς ετοιμότητας καί επικαιροποίησης
( πρόληψη )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Πολιτική Προστασία είναι πλέον όλο καί ταχύτερα εξελισσόμενη έννοια καί
διαδικασία .
-Στήν Ελλάδα ή Πολιτική Προστασία αποκτά μέ τήν πάροδο τού χρόνου όλο
καί μεγαλύτερη σημασία
-Η Πολιτική Προστασία πλέον αφορά σχεδόν όλους τούς φορείς καί τούς
πολίτες : Περιφέρειες , Δήμους , Στρατό , Αστυνομία , Σχολεία , Νοσοκομεία ,
ομάδες Εθελοντών κλπ κλπ
-Ετσι τά τελευταία χρόνια ή Τοπική Αυτοδιοίκηση ( Δήμοι , Περιφέρειες )
απέκτησαν δομές Πολιτικής Προστασίας .
-Η συνεργασία καί ό συντονισμός τών φορέων βελτιώνεται συνεχώς όπως καί
ή συνεργασία τους μέ τίς υπηρεσίες ΠΣΕΑ καί τόν ΟΑΣΠ .
-Τό επίπεδο όμως προετοιμασίας είναι ακόμη κάτω από τό επιθυμητό καί
οπωσδήποτε πολύ χαμηλότερο από χώρες κορυφαίες στόν τομέα αυτό πχ
Ιαπωνία .

5. Η συνεισφορά τού ΤΕΕ / ΤΔΚ στήν Πολιτική Προστασία
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Γιά πολλά χρόνια τό ΤΕΕ / ΤΔΚ συνεισφέρει σέ θέματα Πολιτικής
Προστασίας ( κυρίως γιά σεισμούς ) είτε αυτόνομα είτε σέ συνεργασία μέ
άλλους φορείς : πρώην Νομαρχία κλπ
-Ενδεικτικά αναφέρονται :
-ή «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»
-ή «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤ. ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ»
-Συμμετοχή στό πρόγραμμα ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνική Πολιτική ΑΝΤισεισμικής
ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών) πού προωθεί τό Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος σέ εθνικό επίπεδο μέ δύο δράσεις :
-Πιλοτική απογραφή υφισταμένων κατασκευών τής πόλης τών Χανίων
καί τού Ρεθύμνου
-Καταγραφή καί εισαγωγή σέ βάση δεδομένων όσων στοιχείων
υπάρχουν σχετικά μέ τό έδαφος από τήν διμελή ομάδα εργασίας πού
έχει συγκροτηθεί
-Συμμετοχή στήν ανασύνταξη μέρους τού σχεδίου «Ξενοκράτης - Σεισμός»
πού έγινε από τό γραφείο ΠΣΕΑ τής Νομαρχίας Χανίων μέ τήν συμμετοχή
καί άλλων φορέων (Δήμος , Τεχνικές Υπηρεσίες Νομαρχίας , Πολεοδομία
κλπ) .
-Συμμετοχή σέ διάφορες εκδηλώσεις ( συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ )
γιά ενημέρωση , παρουσίαση μελετών κλπ

6. Προτάσεις
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Είναι πλέον σαφές καί λόγω εντεινόμενων φυσικών φαινομένων αλλά καί
λόγω τεχνολογικών εξελίξεων ότι Ανάπτυξη χωρίς Πολιτική Προστασία δέν
γίνεται ή γιά τήν ακρίβεια δέν θά έπρεπε νά γίνεται .
-Τό ΤΕΕ έχει δυνατότητα συγκρότησης επιστημονικών ομάδων από όλες τίς
ειδικότητες τών μηχανικών καί γι΄ αυτό θά πρέπει νά έχει ενεργό ρόλο στά
θέματα Πολιτικής Προστασίας .
-Μερικές προτάσεις πού αφορούν τό ΤΕΕ / ΤΔΚ είναι καί οί ακόλουθες :
-Σύσταση ομάδας εργασίας μέ επιτελικό ρόλο προκειμένου αφού αναλύσει τά
υπάρχοντα δεδομένα καί αξιολογήσει τούς κινδύνους νά εισηγηθεί τήν
σύσταση επί μέρους ομάδων πού θά εξετάσουν τά επί μέρους θέματα :
σεισμός , πυρκαγιές κλπ
-Ορισμένες από αυτές τίς δράσεις μπορούν νά ενταχθούν στήν στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης τού Δήμου Χανίων .
-Προτάσεις γιά επί μέρους θέματα ( επικαιροποίηση υπαρχόντων μελετών ,
μικροζωνικές κλπ ) θά γίνουν από τήν ομάδα μέ επιτελικό ρόλο .

-Προτείνεται ( γιά μιά φορά ακόμη ) νά επιδιώξει τό ΤΕΕ / ΤΔΚ τήν
συνεργασία καί τόν συντονισμό όλων τών ασχολουμένων καί εμπλεκομένων
στά θέματα Πολιτικής Προστασίας καί στήν έρευνα : Πολυτεχνείο Κρήτης ,
ΤΕΙ Κρήτης κλπ καί στήν εφαρμογή : , Αντιπεριφέρεια , Περιφέρεια , Δήμοι ,
Αρχαιολογία κλπ

