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Αγαπητοί φίλοι,

Το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας είναι 

ίσως το πιο σημαντικό όπλο στα χέρια της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς έχει ως 

αποστολή την προστασία της ζωής των 

πολιτών, της περιουσίας τους και του το-

πικού περιβάλλοντος από τις φυσικές 

καταστροφές. Δεδομένου ότι, σύμφωνα 

με τους επιστήμονες, τα τελευταία χρό-

νια καταγράφονται όλο και πιο έντονα οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον 

πλανήτη, κυρίως μέσα από την εντατικοποίηση των 

ακραίων καιρικών φαινομένων, η ενίσχυση των Συστη-

μάτων Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να αναχθεί σε 

πρώτη προτεραιότητα των τοπικών κοινωνιών και των 

τοπικών Αρχών.   

Η ορθή λειτουργία των Δομών Πολιτικής Προστασίας 

– παρά την λανθασμένη αντίληψη περί του αντιθέτου 

– είναι πρωτίστως ευθύνη των πολιτών, καθώς κυρίως 

αυτοί θίγονται από τις επιπτώσεις μιας φυσικής κατα-

στροφής. Οι πολίτες, λοιπόν, ως μέρος ενός ολοκλη-

ρωμένου συστήματος, που έχει την ευθύνη πρόληψης, 

προετοιμασίας, αντιμετώπισης και καταστολής κινδύ-

νων, οφείλουν να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται 

σχετικά, όπως και να συμμετέχουν ενεργά, με τις δυνά-

μεις του ο καθένας, στη λειτουργία των εν λόγω Δομών. 

Το έργο «Ci – Pro Effect - Οι Πολίτες για τη βελτίωση 

της Αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας» 

συστήνει σε όλους εμάς, τη λειτουργία, τους κανόνες 

και τις ανάγκες του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας 

αλλά και τους τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να 

συμβάλλουμε στο έργο της. Μέσα από αυτό, οι ομάδες 

(πιστοποιημένες και μη) που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και οι απλοί πο-

λίτες, ενημερώνονται για τα μέτρα αυτοπροστασίας από 

φυσικές καταστροφές, αναλαμβάνουν ρόλους και κα-

θήκοντα και εκπαιδεύονται να συμβάλλουν στη βελτίω-

ση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Πολιτικής 

Προστασίας.

Ο Πρόεδρος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

Γεώργιος Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου

Dear Friends,

The Civil Protection System is probably 

the most important tool available to the 

Local Government in its mission to protect 

the citizens’ lives, their properties and the 

local environment from natural disasters. 

Given that, according to the scientists, in 

the recent years the impact of the climate 

change on the globe is being more and 

more recorded on the intensification of the 

extreme weather events, strengthening of 

the Civil Protection Systems should be put on the top 

of the agenda of the local communities and the Local 

Authorities.   

The proper operation of the Civil Protection Structures - 

against the wrong common perception – is primarily a 

responsibility of the citizens, as it is mainly them who are 

directly affected from the impact of a natural disaster. 

Thus, citizens, as part of an integrated system that bears 

the responsibility of preventing, preparing, coping and 

fighting hazards, should regularly be properly informed 

and trained, as well as actively participate, each upon 

his/her powers, at the operation of the aforementioned 

structures. 

The project “Ci - Pro Effect - Citizens for Improving 

the Effectiveness of the Civil Protection” introduces us 

all the operation, the rules and the needs of the Civil 

Protection System along with the ways that we can all 

contribute to its work. This way  active voluntary groups 

(both certified and not) in the area of Aitoloakarnania, 

as well as ordinary people, should be informed on 

measures for self-protection from natural disasters, 

should undertake roles and duties and finally should be 

trained to contribute to improving the effectiveness of 

the Civil Protection System.

President of TRICHONIDA SA

Georgios Papanastasiou

Mayor of Agrinio
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Η έννοια της «φυσικής καταστροφής» στην Ελλάδα έχει συνυφαστεί 

με τις φονικές πυρκαγιές, που κατέκαψαν, κυρίως την Ηλεία, το καλο-

καίρι του 2007. Οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από μία τραγωδία, που 

άφησε πίσω της 67 νεκρούς, δεκάδες οικήματα και εγκαταστάσεις κα-

τεστραμμένες και περισσότερα από 2,5 εκ. στρέμματα γης αποκαΐδια. 

Ήταν πρωινές ώρες της 24ης Αυγούστου 2007 όταν ξύπνησε ο πύρινος 

εφιάλτης. Τα χωριά Αρτέμιδα, Γεράκι, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Γρύλλος, 

Ολυμπία, Καϊάφα, Νεοχώρι, Βρεστό, Καλλιθέα, Σάμικο, Πλατιάνα, Ζα-

χάρω, Ανδρίτσαινα, Κλινδία, Μουζάκι, Φανάρι και πλειάδα μικρότερων 

οικισμών επλήγησαν σφόδρα. Το καλοκαίρι του 2007, πύρινα μέτωπα 

ξέσπασαν επίσης σε Μεσσηνία, Αρκαδία, Αχαΐα, Λακωνία, Αργολίδα, Κο-

ρινθία, Αττική, Εύβοια και Φθιώτιδα.

Όμως, «ενός κακού μύρια έπονται». Ένα χρόνο σχεδόν μετά, τα ξημε-

ρώματα της 8ης Ιουνίου 2008, και ενώ η Ηλεία προσπαθούσε να κλεί-

σει τις πληγές της από τις φονικές πυρκαγιές, ένας ισχυρός σεισμός 6,5 

βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε την περιοχή. Από το σεισμό 

έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 89, ενώ 

ζημίες καταγράφηκαν στην Ηλεία και την Αχαΐα. Το κακό τρίτωσε, λίγα 

χρόνια μετά, όταν τις καταστροφικές πυρκαγιές που μετέτρεψαν σε 

«κρανίου τόπο» χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, ακολούθησαν 

πλημμυρικά φαινόμενα. Το Φεβρουάριο του 2012, σφοδρές βροχοπτώ-

σεις, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες με αποτέλεσμα οι Δήμοι Πύργου 

και Αρχαίας Ολυμπίας να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Το τριπλό χτύπημα των φυσικών καταστροφών στην περιοχή γεννά το 

ερώτημα αν το «πάθημα έγινε μάθημα». Πόσο έτοιμος είναι σήμερα ο 

κρατικός και ο τοπικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους 

φαινόμενα; Πόσο αποτελεσματικές είναι δομές Πολιτικής Προστασίας 

και παροχής βοήθειας; Ο τοπικός πληθυσμός είναι επαρκώς ενημερω-

μένος, ώστε υπό τις οδηγίες των αρμοδίων, να προσφέρει εθελοντικά 

υπηρεσίες σε περίπτωση μίας έκτακτης ανάγκης; Όλα αυτά και πολλά 

ακόμη ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν, ώστε μέσα από τις απαντή-

σεις να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο το σύστημα προστασίας των πολιτών 

και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιτίες αλλά και τις συνέπειες ενός 

φυσικού φαινομένου, όταν αυτό εκδηλωθεί.

Ένα παράδειγμα 
αντί προλόγου
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The definition of «natural disaster» in Greece has been interwoven 

with the deadly fire disasters that burnt primarily Ilia in the summer 

of 2007. The memories of a tragedy that left 67 dead people behind, 

dozens of mansions and facilities damaged and ca 2.5 million Haof land 

embers are still fresh. Fiery fronts also erupted in Messinia, Arkadia, 

Achaia, Lakonia, Argolida, Korinthia, Attica, Evia, Fthiotida. It was in 

the early hours of August 24, 2007 when the fiery nightmare woke 

up. The villages Artemida, Geraki, Amaliada, Krestena, Grillos, Olympia, 

Caiaphas, Neochori, Bresto, Kallithea, Samiko, Platiana, Zacharo, 

Andritsena, Klindia, Mouzaki, Fanari and numerous other smaller 

settlements were greatly affected.

«Bad things come in threes». One year later, in the morning of June 

8, 2008, while Ilia was still trying to heal her wounds from the deadly 

fires, an earthquake of 6.5 degrees on the Richter scale shook the 

region. The earthquake killed two people and 89 others were injured, 

while losses were recorded in Ilia and Achaia. Few years later, Ilia 

faced severe flooding as a result of the devastating fires that turned 

thousands of hectares of forest area into a «skull place». In February 

2012, heavy rainfalls led to a severe flooding and as a result forcing the 

municipalities of Pyrgos and Ancient Olympia to declare their areas in a 

state of emergency.

However, after all those events, «have we learnt by mistakes?» Are 

state and local apparatus ready to cope with such phenomena in 

the future? How effective are Civil Protection structures? Is the local 

population sufficiently informed in order for them, under the guidance 

of the officers in charge, to provide volunteer services in case of an 

emergency? All those and many other questions need to be answered 

in a way, so as for the system for the protection of the citizens to be 

properly organized and be able to deal with both the reasons and the 

consequences of a natural phenomenon, whenever it might occur.

An example instead 
of Foreword
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Εκτεθειμένοι στους 
φυσικούς κινδύνους
Η ανάγκη για πρόληψη και αντιμετώπιση μιας κρίσης (που είναι αποτέλεσμα 

εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου) είναι πιο επιτακτική από ποτέ, σήμερα, 

που οι αλλαγές τόσο στο κλίμα όσο και στην ανθρωπογεωγραφία του παγκό-

σμιου πληθυσμού, έχουν οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των φυσικών κατα-

στροφών τα τελευταία 35 χρόνια. Σύμφωνα με έκθεση Ιταλίδας Ευρωβουλευτή, 

μόνο στην Ευρώπη, τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των θυμάτων από φυσικές 

καταστροφές ανέρχεται σε 90.000, ενώ άμεσα επηρεάστηκαν περίπου 29 εκα-

τομμύρια άνθρωποι και η οικονομία επιβαρύνθηκε συνολικά κατά 211 δισεκα-

τομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου, το μέγεθος των πιθανών 

απωλειών μπορεί να εξαρτηθεί από τη φύση του ίδιου του κινδύνου, που μπορεί 

να είναι το χτύπημα ενός κεραυνού σε μία πολύ μικρή περιοχή, ή ακόμη και η 

πρόσκρουση αστεροειδούς ή άλλου υλικού, το οποίο μπορεί να εξαλείψει έναν 

ολόκληρο πολιτισμό. Ωστόσο, πιο συχνές είναι οι περιπτώσεις μίας μικρής έκτα-

σης δασικής πυρκαγιάς, μιας κατολίσθησης ή ενός πλημμυρικού φαινομένου, 

που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών σε μία τοπική κοινότητα ή 

ένα Δήμο. Το παράδειγμα της Ηλείας είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα στην Ελλάδα για το πόσο εκτεθειμένοι είναι οι πολίτες στις συνέπειες ενός 

φυσικού φαινομένου.

Στην Αιτωλοακαρνανία, είναι πρόσφατο το παράδειγμα της πυρκαγιάς, που το 

2011 έφτασε μέχρι το χωριό της Άνω Βασιλικής. Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος 

εφιάλτης ξύπνησε και πάλι στην περιοχή. Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις έδωσαν 

μεγάλη μάχη με τις φλόγες ενώ και οι πολίτες, μαζί με τους τοπικούς φορείς 

έδωσαν τη δική τους μάχη, για να προστατεύσουν την περιουσία και τον τόπο 

τους. Αντιμέτωποι με φαινόμενα φυσικών καταστροφών, ήρθαν πρόσφατα οι 

κάτοικοι της Κοκκινόβρυσης αλλά και του Μεσολογγίου. Η πυρκαγιά στο Γιαν-

νισκάρι ή οι κατολισθήσεις στην Κλεπά Ναυπακτίας «σήκωσαν στο πόδι» την 

τοπική κοινωνία. Κάτοικοι και φορείς κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν την 

καταστροφή, πριν ή και παράλληλα με την επέμβαση των κρατικών υπηρεσιών. 

Άλλωστε, οι σχετικές κρατικές υπηρεσίες (οι μονάδες περίθαλψης και αρωγής, 

πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες, επιστημονικές ομάδες) 

είναι δύσκολο να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή παντού για να αντιμετωπίσουν 

ένα φυσικό φαινόμενο. Για αυτό και είναι απαραίτητο, κι είναι σημαντικό για 

τις τοπικές κοινωνίες να έχουν στη διάθεση τους ένα αποτελεσματικό σύστημα 

Πολιτικής Προστασίας. Για να προλαμβάνουν και να προλαβαίνουν. Για να αντι-

μετωπίζουν και να αποκαθιστούν. 
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The need for the prevention and treatment of natural disasters is more urgent 

than ever, now that the changes in climate and human geography of the world 

population have led to a multiplication of natural disasters in the last 35 years. 

According to a report by an Italian European Parliamentarian, only in Europe, 

in the last 20 years the number of casualties from natural disasters amounted 

to 90,000, whilesome29 million people were directly affected and the economy 

was burdened by 211 billion euros.

In a natural phenomenon scale of disaster and losses depend on the nature 

of the phenomenon itself, which could range from a thunderbolt hitting a very 

small area to an incident of an asteroid, or other material, collision, which 

could eliminate an entire civilization. However, more common incidents are 

minor forest fires or floods, which directly affect the quality of life of local 

communities. The incidents in the area of Ilia provide clear evidence on the 

degree of exposure of people to natural hazards.

The fire that reached the village of Ano Vasiliki in 2011 is a recent example of 

fire in Aitoloakarnania. Two years later, the same nightmare rose up again in 

the same area. Fire brigade forces gave a great battle with the flames while the 

citizens along with local authorities gave their own battle to save their properties 

and the environment. The residents of Kokkinovrysi and Messolonghi were also 

recently confronted with natural disasters’ incidents. The fire in Yianniskari or 

the landslides in Klepain Nafpaktia stirred up the local community. Residents 

and local bodies mobilized to reduce the damages before and during the 

intervention of the fire brigade. Besides, it is not possible for the public services 

(care units and social assistance, fire and police forces, rescuers, academic 

groups etc.) to be present anywhere at anytime in order to cope with a natural 

hazard. That’s why it is that important and necessary for the local communities 

to provide an effective local Civil Protection System. To be able to prepare and 

prevent, to face and restore.

Exposed to 
natural hazards
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Η Πολιτική Προστασία στα 
χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Είναι πλέον κοινή η παραδοχή ότι: «όποιος αποτύχει να προετοιμαστεί, προετοι-

μάζεται εκ του ασφαλούς να αποτύχει». Για αυτό και οι φορείς που εμπλέκονται 

στην προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος οφείλουν να λαμβάνουν τα 

μέτρα τους για παν ενδεχόμενο. Ωστόσο, είναι ανέφικτο για τα κράτη να συντη-

ρούν «στρατιές» από πυροσβέστες, διασώστες, αστυνομικούς κλπ., διασκορπι-

σμένους σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να μπορούν να επέμβουν ανά πάσα 

στιγμή σε όποιο σημείο της χώρας εκδηλωθεί ένα φυσικό φαινόμενο. Αυτό το κενό 

παρέμβασης καλείται να το καλύψει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Οι Δήμοι βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, γνωρίζουν τις ανάγκες του, διαθέτουν τον 

κατάλληλο εξοπλισμό και την οργάνωση και γνωρίζουν καλά τα χαρακτηριστικά 

της περιοχής τους. Για αυτό και δεν είναι τυχαίος ο ρόλος που αποδίδεται θεσμικά 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Το σύστημα Πολιτικής Προστασίας, σ’ ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανα-

διοργανώθηκε σε τοπικό επίπεδο με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Στο νέο 

αυτοδιοικητικό πλαίσιο της χώρας, η Προστασία των Πολιτών καταλαμβάνει κυ-

ρίαρχη θέση κυρίως μέσα από διατάξεις, που αναθέτουν και εξειδικεύουν συ-

γκεκριμένες αρμοδιότητες και δράσεις σε θεσμοθετημένα όργανα. Επίσης, προ-

βλέπουν την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου των εθελοντικών ομάδων, των 

μεμονωμένων εθελοντών και των ενεργών πολιτών.

Ο ρόλος των Δήμων στην Πολιτική Προστασία προσδιορίζεται από το θεσμικό 

πλαίσιο (Ν.3013/2002) - όπως κάθε φορά αυτό ισχύει - και από τον Κώδικα Δή-

μων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). Για τους Δήμους προβλέπονται τα εξής:

• να συστήνονται Υπηρεσιακές Μονάδες Δήμων με αντικείμενο το περιβάλλον 

και την πολιτική προστασία, που αναπτύσσουν δράσεις και ενεργοποιούνται 

για όλα τα είδη των κινδύνων και των καταστροφών. (Άρθρο 97)

• η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-

γκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της 

Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. (Άρθρο 63)

• η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων έχει και τη λήψη 

αποφάσεων για θέματα του περιβάλλοντος. (Άρθρο 73)

• στη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προβλέπεται και εκπροσώπηση από φορείς της τοπικής κοι-

νωνίας, όπως των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών καθώς και άλλων οργανώσεων και φορέων της 

κοινωνίας. (Άρθρο 76)

• στους νέους Δήμους, μπορεί να συγκροτείται κέντρο επιχειρήσεων του συντονισμού των δράσεών τους κατά την 

αντιμετώπιση του κινδύνου.

• οι Δήμοι οφείλουν να συντάσσουν μνημόνιο ενεργειών και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς στο επίπεδό 

τους καθώς και με όμορους δήμους.
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Local Authorities 
for Civil Protection

It is commonly accepted that «whoever fails to prepare, 

prepares safely to fail.» That is the reason why civil 

protection services should be ready for anything just 

in case. However, states cannot afford maintaining 

whole armies of firefighters, rescuers, policemen etc. 

ready to intervene anytime anyplace, where a natural 

phenomenon might occur. This «gap» should be covered 

by the local communities.

Specifically, municipalities stand by the residents 

and are familiar with their needs. Municipalities are 

properly equipped and organized and well aware of the 

characteristics of their area. So it is not by chance that 

local authorities are responsible for the task of Civil 

Protection.

 The Civil Protection system was restructured, as Local 

Authorities are concerned, upon Law 3852/2010 

(Kallikrates). In the new legislation for the Local 

Government Civil Protection covers a major position 

mainly through provisions assigning and specifying 

concrete competences and tasks to institutional bodies. 

Moreover they enforce the role and the position of the 

volunteer groups, the individual volunteers and of the 

active civilians. 

The role of the municipalities in civil protection is 

determined by the relevant institutional framework for 

Civil Protection (Law 3013 / 2002), as applicable, and 

by the Code of Municipalities and Communities (Law 

3463/2006). The provisions regarding the Municipalities 

are as follows: 

• setting up administrative services at the Municipalities for the civil and the environmental protection, aiming at 

developing action and being involved in all types of hazards and disasters. (Article 97)

• the Executive Committee introduces the emergency plans and the plans for natural disasters, in line with the 

respective plans of the Region and the Ministry of Citizens’ Protection. (Article 63)

• the Committee for Quality of Life carries among other competences the responsibility  for decision-making on 

environmental issues. (Article 73)

• representatives of the civic society as of volunteer groups and other organizations can take part at the Municipal 

Consultation Committee. (Article 76)
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• ο Πρόεδρος τοπικής Κοινότητας ή ο Εκπρόσωπος τοπικής Κοινότητας πρέπει να καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπι-

νο δυναμικό, που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και είναι υπεύθυνος της ομάδας 

πυρασφάλειας της τοπικής Κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών 

καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου ενώ κατά την διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης 

πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στην διάθεση των αρμόδιων αρχών. (Άρθρο 82)

• μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων είναι η προστασία του φυσι-

κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και η προώθηση του εθελοντισμού αλλά και η συνεργασία με ομάδες 

εθελοντών για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας (Άρθρα 83, 84). Στην έδρα του Δήμου συστήνεται συντο-

νιστικό τοπικό όργανο με επικεφαλής το Δήμαρχο και με 

τη συμμετοχή δύο Δημοτικών Συμβούλων, ειδικευμένων 

στελεχών πολιτικής προστασίας, εκπροσώπων στρατιω-

τικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών και δασικών αρχών 

και υπηρεσιών, καθώς και εκπροσώπων εθελοντικών ορ-

γανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικά στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας, οι δομές Πο-

λιτικής Προστασίας λειτουργούν ως εξής:

1. Δήμος Αγρινίου: η ευθύνη Πολιτικής Προστασίας ανή-

κει στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστα-

σίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

2. Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: η ευθύνη Πολιτικής Προστα-

σίας στη διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

3. Δήμος Αμφιλοχίας: η ευθύνη Πολιτικής Προστασίας 

στο Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και πρασίνου 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

4. Δήμος Θέρμου: η ευθύνη Πολιτικής Προστασίας στο 

γραφείο Τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος

5. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: η ευθύνη Πολιτικής 

Προστασίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας της Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύ-

κλωσης & Περιβάλλοντος – Πρασίνου που υπάγεται  

στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

6. Δήμος Ναυπακτίας: η ευθύνη Πολιτικής Προστασίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

7. Δήμος Ξηρόμερου: η ευθύνη Πολιτικής Προστασίας ανήκει σε Αντιδήμαρχο χωρίς ξεχωριστό τμήμα, που να είναι 

υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία.

• Αντίστοιχα σημαντικός είναι και ο ρόλος των Περιφερειών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και της διοικητικής 

μέριμνας.

• Σε αυτόν περιλαμβάνονται ιδίως ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόλη-

ψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας 

στο πλαίσιο του Ν.3013/2002 όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και του άρθρου 41 του Ν.3536/2007.

• Στους Αντιπεριφερειάρχες, ανατίθεται, επίσης, η ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτη-

του δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων 

καταστροφών της περιφερειακής ενότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο 

Περιφερειάρχης. Επιπλέον προεδρεύουν του συντονιστικού οργάνου της Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής 

ενότητάς τους. (Άρθρο 160)

• Η Εκτελεστική επιτροπή της Περιφέρειας, μεταξύ των άλλων, εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

και φυσικών καταστροφών σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της πολιτικής προστασίας. (Άρθρο 174).

ΠολΙτες γΙα τη βελτΙωςη της αΠοτελεςματΙκοτητας της ΠολΙτΙκης ΠροςταςΙας
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• the new municipalities can establish operation centers for the coordination of their actions fighting risks

• the municipalities are obliged to draw up memoranda of actions and cooperation with the stakeholders involved  and 

the other bordering municipalities

• the President of the local Community or the Local Community Representative must record the means and the human 

resources that could contribute to tackling natural disasters and he is responsible for the fire fighting team of the 

Local Community. He/she has to cooperate with the competent bodies of the Municipality in order to design a fire 

prevention plan and plans for other natural disasters. In case of operations to fighting fire or other natural disasters 

he/she is at the disposal of the local authorities. (Article 82)

• among the competences of the Municipal and the Local 

Community Councils is the protection of the natural and cultural 

environment and the promotion of volunteering and the cooperation 

with volunteer groups to serving the local community. (Articles 83, 

84).A local coordinating body is being established at the seat of the 

Municipality, headed by the Mayor and supported by the participation 

of two Municipal Councilors, of experts specialized in civil protection, 

representatives of the army, of the police, of the fire and the forest 

authorities and services, and of representatives of voluntary civil 

protection organizations.

Especially in the Municipalities of Aitoloakarnania, the Civil Protection 

structures operate as follows:

1. Municipality of Agrinio: the responsibility for Civil Protection 

belongs to the Department of Environment and Civil Protection of the 

Directorate for Environment and Green spaces.

2. Municipality of Aktio – Vonitsa: the responsibility for Civil Protection 

is on the Directorate for Technical Works 

3. Municipality of Amfilochia: the competence of Civil Protection is on 

the Department for Environment, Cleaning and Green Spaces of the 

Directorate of Technical Services

4. Municipality of Thermo: the responsibility of Civil Protection is on 

the office for Technical Services and Environment

5. Municipality of the Holy City of Messolonghi: the Civil Protection 

competence is on the Department for Environment and Civil Protection of the Directorate for Cleaning - Recycling 

& Environment - Green Spaces underlying the Service of Environment and Quality of Life.

6. Municipality of Nafpaktos: with the competence of civil protection on the Department for Environment and Civil 

Protection of the Environment Directorate. .

7. Municipality of Xiromero: the liability of Civil Protection lies on the Deputy Mayor missing a separate department 

responsible for Civil Protection.

• Similarly important is the role of the Regions in the field of civil protection and administrative care.

• Thiatencompasses in particular the coordination and supervision of the actions of civil protection for prevention, 

preparedness, response and recovery of disasters within the borders of its territory acc. to L.3013 / 2002 as in force 

each time, and Article 41 of L.3536 / 2007.

• The Vice Presidents of the Region are responsible for the availability and coordination of the action of the necessary 

resources and means for prevention, preparedness, response and recovery of natural and other disasters of their 

Regional Unit, in accordance with the instructions and directives provided by the President of the Region. Moreover, 

they are the head of the coordinating body of the civil protection of Regional Unit. (Article 160)

• The Executive Committee of the Region introduces, among others, the emergency and disaster plans in line with the 

corresponding plans for civil protection. (Article 174)

Citizens for improving Civil proteCtion effeCtiveness
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Η συμβολή των 
πολιτών στο 
Σύστημα 
Πολιτικής 
Προστασίας

«Η φωτιά καίει εκεί που πέφτει» λένε, και αυτή η λογική ισχύει εν πολλοίς και στις περιπτώσεις των φυ-

σικών καταστροφών. Μία πυρκαγιά, ένας σεισμός ή ένα πλημμυρικό φαινόμενο προκαλούν ζημίες και 

προβλήματα, που οι κάτοικοι της κάθε περιοχής αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. Για αυτό και 

οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα, να λαμβάνουν μέτρα και να αντιμε-

τωπίζουν τις συνέπειες ενός φυσικού φαινομένου ώστε οι συνέπειες αυτού να είναι όσο το δυνατόν πιο 

περιορισμένες. Επίσης, είναι πιθανόν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι ανάγκες παρέμβασης να ξε-

περνούν τις δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού ή ακόμη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προκειμένου, 

να καλυφθεί αυτό το «κενό» προωθείται η δυνατότητα συλλογικής αντιμετώπισης των καταστάσεων, μέσα 

από το εθελοντικό κίνημα.

Η έννοια της εθελοντικής προσφοράς στην Πολιτική Προστασία έχει αξία μόνο όταν ο πολίτης αντιληφθεί 

την αξία της παλλαϊκότητας αυτής της προσφοράς.  Οι πολίτες, που συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το 

σύστημα συνεπικουρούν τις δράσεις και απλώνουν μία ασπίδα πάνω από τον τόπο τους.  Στην περίπτωση 

της Πολιτικής Προστασίας, η οργάνωση ενός δικτύου εθελοντών γίνεται σε κοινή κατεύθυνση με τις δομές 

ΠΠ των Δήμων, ώστε να επιτυγχάνεται σωστός συντονισμός ανθρώπινων πόρων και μέσων. Οι Δήμοι και 

οι Περιφέρειες της χώρας πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και να 

κινητοποιήσουν ανάλογα και τα μέλη των εθελοντικών ομάδων. Οι εθελοντές με τη σειρά τους πρέπει να 

μάθουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς (ΠΥ, Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, Δασική Υπηρεσία, τμήματα Υπουργείων). Με την κατάλληλη οργάνωση των εθελοντών, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην αντίδραση, 

η αύξηση του δυναμικού και των μέσων επέμβασης και, τελικά, η αύξηση της αποτελεσματικότητας στον 

τομέα αυτό.  

Η ΓΓΠΠ αποτελεί τον εθνικό φορέα καταγραφής Εθελοντικών Ομάδων (ΕΟ) και Ειδικευμένων Εθελοντών 

στο Μητρώο, που τηρεί, για την συστηματική υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Οι ΕΟ και οι Ειδικευμένοι 
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Citizens 
for 

Civil 
Protection

As people say «the fire burns where it falls» and this logic applies also in cases of natural disasters. Extensive 

fires, earthquake activity and floods mostly cause material damages and problems that the habitants of each 

area have to cope within their everyday life. That is why local communities should tackle the symptoms, 

take measures and deal with the consequences of a natural phenomenon so as to minimize its impact. Also, 

in an emergency, the needs of intervention may exceed the potential that the state apparatus or the local 

authorities can provide. Volunteers and civilians can be a unique asset, especially as the goal of effective 

disaster management should be focused on the local-level.

The basic principle for volunteering in Civil Protection, is the collectivity. Citizens who voluntarily participate 

in this system assist the actions and place a shield over their homeland. Civil Protection System must give 

more relevance, authority and responsibilities to regional and local institutions as well as to the active 

participation of civilians’. The Municipalities and the Region should be able to estimate the local needs 

and mobilize the groups of volunteers. The volunteers on their side need to cooperate with other relevant 

operational entities (the Fire Brigade, the General Secretarial for Civil Protection, the Forest Service, the 

Ministries etc.). If the volunteers, the local authorities and the relevant operational state bodies are properly 

organized, they can achieve the direct mobilization of the local potential and the other means, enable 

the intervention of the available resources at very short notice, obtain local preparedness for improving 

response and ensure permanent links between local services and CP administrations.

The General Secretarial for Civil Protection is the national organization for registering the Voluntary Groups 

and the Skilled Volunteers to the above end. People and groups recorded in the registry of the General 

Secretarial for Civil Protection support and take measures for prevention, disaster fighting and recovery. 

In the Regional Unit of Aitoloakarnania there are three voluntary organizations registered in the records 

of the General Secretarial for Civil Protection(PRO.T.E.K.T.A. of Mesologhi, Amateur Radio Group of Thermo 
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Εθελοντές καταγράφονται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δρά-

σεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστροφών. 

Στην Αιτωλοακαρνανία δραστηριοποιούνται τρεις εθελοντικές οργανώσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο 

Εθελοντών της ΓΓΠΠ (ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Μεσολογγίου, Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Θέρμου Τριχωνίδας, Εθελο-

ντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Ι.Π. Μεσολογγίου).

Οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, 

ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορούν να προστατεύσουν την ύπαρξη τους, την περιουσία και τον τόπο 

τους. Η ευθύνη των πολιτών είναι εξίσου σημαντική καθώς πρέπει να ακολουθούν πιστά τα μέτρα πρόλη-

ψης, να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον, στο οποίο ζουν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης, οργάνωσης και ανάπτυξης δι-

κτύου εθελοντών αλλά και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας. Όταν 

οι πολίτες συμμετέχουν στην προστασία από τις καταστροφές, προστατεύουν καταρχήν τους εαυτούς τους, 

συνδράμουν στο έργο των σωστικών συνεργείων και εξασφαλίζουν την δική τους ασφάλεια, τις περιουσίες 

και τον τόπο τους. 

Τον κομβικό ρόλο στη συμβολή του τοπικού πληθυσμού στο έργο των κρατικών μηχανισμών καλούνται να 

παίξουν οι ΟΤΑ. Οι Δήμοι αναλαμβάνουν πρωτίστως το έργο του συντονισμού και της οργάνωσης ανάμεσα 

σε πολίτες και κρατικό μηχανισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, και τοποθετώντας τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών από τις φυσικές κατα-

στροφές στις πρώτες προτεραιότητες τους, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αιτωλοακαρνανίας και 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφάσισαν να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος Πολιτικής Προστασίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δυτική Ελ-

λάδα ξεκίνησε μια προσπάθεια επανεξέτασης και αναβάθμισης του τοπικού συστήματος ΠΠ, με στόχο την 

διεύρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στα συστήματα και τις ενέργειες προστασίας τους για 

την αποτελεσματικότερη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των περιοχών τους. Εργαλείο για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού είναι το έργο «Ci-Pro Effect - Πολίτες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της Πολιτικής Προστασίας». Στο έργο αυτό, συμμετέχει η Τριχωνίδα Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία 

Ο.Τ.Α. ως εταίρος αρμόδιος για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ αντίστοιχα συμμετέχουν η Αχαΐα 

Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και η ΠΕΔΔΕ για την ΠΕ Ηλείας και συνολικά για 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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Trihonida, Volunteer Group for Search and Rescue of Mesologhi).

Volunteer groups can definitely contribute to the mobilization of the local people, so as for them to protect 

their lives, their properties and their place in an emergency case. The responsibility of the civilians is 

the same important as they have to strictly follow the prevention measures, to respect and protect the 

environment where they live. 

For all those reasons, there is an urgent need to support, organize and develop a volunteers’ network in 

addition to the civil protection system. When citizens participate in disaster protection, protect themselves, 

assist in the work of the rescue teams and secure themselves, their homeland and their properties.

Local authorities have a key role to increasing the involvement of citizens in the prevention and treatment 

of natural disasters. 

The Local Authorities of Aitoloakarnania and the Regional Union of Municipalities of Western Greece having 

placed the citizens’ protection from natural disasters in their first priorities take the initiative to improve the 

effectiveness of the local civil protection system. The Local Government of Western Greece launched an 

effort to reviewing and upgrading the local Civil Protection System with the aim to widening the participation 

of the local communities in the protection systems and actions towards increasing their effectiveness in 

protecting the people and their areas. 

The Project «Ci-Pro Effect - Citizens for improving the effectiveness of Civil Protection» is the appropriate 

tool for this purpose. The project joins Trihonida Development Agency SA as partner responsible for the 

area of Aitoloakarnania, Achaia S.A. – Development Agency SA of the Local Government as the partner 

responsible for the Regional Unit of Achaia and the Regional Union of Municipalities of Western Greece, 

responsible for the Regional Unit of Ilia and as lead partner of the project.
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Οι Πολίτες για τη βελτίωση της 
Αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία είναι κυρίως ευθύνη των τοπικών κοινωνιών και των 

πολιτών, καθώς πρωτίστως αυτοί θίγονται από τις φυσικές καταστροφές. Με 

βάση αυτήν την πεποίθηση, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 

(ΠΕΔ ΔΕ) υλοποιεί ένα διακρατικό έργο για τη βελτίωση της αποτελεσματικό-

τητας του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-

δας. Πρόκειται για το «Ci Pro Effect - Πολίτες για τη Βελτίωση της Αποτελεσμα-

τικότητας της Πολιτικής Προστασίας». Το έργο, αναλαμβάνει να επανεξετάσει 

και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στους μηχανισμούς και τις δομές 

Πολιτικής Προστασίας.  Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπα-

ϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 και αναπτύσσεται 

σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αι-

τωλοακαρνανίας και Ηλείας) αλλά και σε δύο περιοχές της Ιταλίας (Νομαρχία 

Μπρίντιζι και Δήμος Λέτσε). 

Το έργο «Ci Pro Effect» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στη φαρέ-

τρα της διοίκησης κάθε Δήμου της Αιτωλοακαρνανίας, που αγωνιά να επιτε-

λέσει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά την αποστολή του στο κομμάτι της 

προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Στόχος να καταστεί ένα δραστικό 

μέσο για την οργάνωση της τοπικής κοινωνίας, των μηχανισμών, των μέσων 

και του πληθυσμού απέναντι στους κινδύνους από μια φυσική καταστροφή 

(δασική πυρκαγιά, σεισμός, κατολίσθηση, πλημμύρα). Μέσα από μία σειρά 

δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του «Ci Pro Effect», οι φορείς της 

Πολιτικής Προστασίας αποκτούν εργαλεία, που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

καταγράφουν τα μέσα και τις αρμοδιότητες τους, να οργανώνονται γρήγορα, να 

προσφέρουν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες, να μειώνουν τις απαιτήσεις σε 

προσωπικό και πόρους. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι του έργου, έχοντας συ-

νεργαστεί στο παρελθόν, συνειδητοποίησαν την ανάγκη αύξησης της εμπλοκής 

των πολιτών στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. 

ΠολΙτες γΙα τη βελτΙωςη της αΠοτελεςματΙκοτητας της ΠολΙτΙκης ΠροςταςΙας14
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Citizens for Improving 
the Effectiveness of the Civil Protection

Civil Protection is primarily the responsibility of the local communities and the 

citizens, as it is them that are primarily affected by natural disasters. Bearing this 

in mind, the Regional Union of Municipalities of Western Greece implements a 

transnational project to improving the efficiency of the Civil Protection System 

in Western Greece and in Italy. The particular project, entitled «Citizens for 

Improving Civil Protection Effectiveness», aims at reviewing and improving 

the effectiveness of the apparatus and the structures of civil protection in the 

partner areas. The project is being implemented within the European Territorial 

Cooperation Program Greece - Italy 2007 - 2013 and applied in the Region 

Western Greece (prefectures  of Achaia, Aitoloakarnania, Ilia) and in two areas 

in Italy (Province of Brindisi and Municipality of Lecce). The project is co-

funded by the European Union and the Public Investment Program of the Greek 

and the Italian State.

The «Ci Pro Effect» project aspires to become a powerful tool to every 

municipality of Aitoloakarnania that attempts to be effective in its mission to 

protection from natural disasters. The project’s goal is to become an effective 

means for the organization of the local community, of its mechanisms, of its 

means and population against the dangers of a natural disaster (forest fires, 

earthquakes, landslides, floods). Upon a series of actions implemented within 

«Ci Pro Effect» the Civil Protection bodies acquire tools enabling them to 

record the available means, competences and duties, to be able to organize 

themselves at short notice, to provide efficient services, to reduce their needs 

for staff and resources. Besides, the involved stakeholders realize the need 

for increasing the participation of the local people in preventing and fighting 

natural disasters. 
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Οι στόχοι

Κύριος στόχος του έργου «Ci Pro Effect» είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο μοντέλο  διαχείρισης των 

φυσικών καταστροφών και να μεγιστοποιήσει  την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των 

υπαρχουσών δομών Πολιτικής Προστασίας. To έργο «Ci Pro Effect» έρχεται να καλύψει τα κενά 

των Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας συγκεντρώνοντας την απαραίτητη γνώση κι εμπειρία 

πάνω σε μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά μέτρα που θα μειώσουν τις αδυναμίες των τοπικών 

συστημάτων.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η αύξηση της ετοιμότητας των δόμων και η ελαχιστοποίηση 

του χρόνου ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων για τη 

βοήθεια της τοπικής κοινωνίας. Το «Ci Pro Effect» αποτελεί ένα ευέλικτο και καινοτόμο εργαλείο, 

που θα «λύσει τα χέρια» των κέντρων αποφάσεων και θα οργανώσει κατάλληλα τους ΟΤΑ για 

κάθε πιθανό κίνδυνο. Η υλοποίηση του έργου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες δράσεων:

• στη βελτίωση της λειτουργίας και την ομογενοποίηση των δομών Πολιτικής Προστασίας της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη λογική της ενιαίας λειτουργίας και της διευκόλυνσης της επι-

κοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων σε μία φυσική καταστροφή και στην προοπτική της 

ανάπτυξης συνεργιών ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους φορείς με στόχο την εξοικονόμηση 

έμψυχου δυναμικού και μέσων,

• στην παραγωγή σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων για τη βελτίωση της λειτουργίας των 

δομών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (ψηφιακή βάση δεδομένων με το διαθέσιμο 

εξοπλισμό και μέσα της περιοχής, ψηφιακοί χάρτες με τη θέση των σωστικών μέσων στην 

περιοχή ενδιαφέροντος και με περιγραφή της κατάστασης ετοιμότητας τους, βάσεις δεδομέ-

νων με τους εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους κλπ),

• στη διεύρυνση της «κοινωνικής βάσης» του συστήματος Πολιτικής Προστασίας, στη λογική 

της συμμετοχής του συνόλου του τοπικού πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-

φών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το έργο «Ci Pro Effect» αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστη-

μα συγκέντρωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών, καταγράφει και οργανώνει τα μέσα 

και τους ανθρώπινους πόρους, που έχουν στη διάθεση τους οι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα 

της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, εξετάζει και αξιολο-

γεί τις δομές Πολιτικής Προστασίας, ενώ διερευνά την παρέμβαση τους στη βάση της εμπειρίας 

από πρόσφατα περιστατικά καταστροφών ανά περιοχή. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εντοπίζονται 

αστοχίες και προβλήματα, που παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση ενός φυσικού φαινομένου 

και διερευνάται ο τρόπος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μηχανισμών. Με 

βάση τα συμπεράσματα, που θα προκύψουν από όλη την ερευνητική διαδικασία, θα καταρτιστεί 

ένα μοντέλο ενεργειών και θα διασυνδεθούν κατάλληλα τα διάφορα στάδια ετοιμότητας για την 
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The Objectives

The main objective of the project «Ci Pro Effect» is to develop a model for the better management 

of the natural disasters and for maximizing the yield and the effectiveness of the civil protection 

structures. «Ci Pro Effect» attempts to fill in the gaps of the national CPS by collecting the 

necessary knowledge and experience on more effective and long-term proactive measures that 

will reduce the territories’ vulnerability.

The objective of this effort aims at increasing the preparedness of the protection systems and 

at minimizing the response time in case of emergency, by developing tools supporting the local 

community. «Ci Pro Effect» project is a flexible and innovative tool that will «help» stakeholders 

to prepare for any contingencies. The project is being applied along three different axes:

• improving the operation and homogenizing the management structures of the Civil Protection 

system at the Local Government, in the sense of a common operation and for facilitating the 

communication between the actors involved in a natural disaster and in view of developing 

synergies between the services and the bodies, with the purpose to saving human resources 

and means

• designing modern internet tools to improving the functioning of the structures and 

automatizing the processes (digital database of available means and equipment in the area 

of interest, digital maps with the position of the rescue means in the area of interest and 

with a description of their preparedness status, data bases with the bodies involved in disaster 

management and their contact details, etc.)

• enlarging the «social base» of the Civil Protection System, in the sense of the participation 

and the interoperability of the local population in tackling disasters. 

To achieving that goal, «Ci Pro Effect» project develops an integrated system for collecting, 

managing and utilizing knowledge and it records and organizes means and human resources 

available at the municipalities in the Regional Unit of Aitoloakarnania and the Region Western 

Greece. It also examines and evaluates the Civil Protection structures upon the experience of 

recent disasters’ incidents. Through that process «Ci Pro Effect» identifies failures and problems 

occurring during a natural phenomenon, and investigates ways to improving the effectiveness of 

the existing structures and mechanisms. Upon the findings of the overall research process, an action 

plan is to be drawn and the different preparedness levels for the prevention and management of 

a crisis are to be appropriately interconnected.  The model to develop will be applied in a virtual 

pilot exercise and will be adapted, where necessary, so as to cover the specificities of each area. 

A series of digital and other tools developed by the «Ci Pro Effect» project are expected to cover 

identified needs of the local authorities. Stakeholders of the Civil Protection will have access to 

the specific tools, so as for the CP system to organize itself rapidly and effectively. The users of 
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πρόληψη και τη διαχείριση μιας κρίσης. Το μοντέλο, που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί πιλοτικά 

μέσω εικονικής άσκησης και θα τροποποιηθεί, όπου απαιτείται, ώστε να προσαρμοστεί στις ιδιαι-

τερότητες της κάθε περιοχής.

Μία σειρά τεχνολογικών/ψηφιακών και άλλων εργαλείων, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του «Ci Pro Effect» λύνουν τα χέρια των Δήμων. Όλοι όσοι συμμετέχουν στην Πολιτι-

κή Προστασία θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές ώστε το σύστημα να οργανώνεται γρή-

γορα και αποτελεσματικά. Οι εμπλεκόμενοι θα έχουν στη διάθεση τους έναν αναλυτικό κατάλογο, 

που θα περιγράφει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους. Έτσι, κάθε υπάλληλος, διευθυντικό 

στέλεχος ή εθελοντής στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, θα χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία και θα 

λειτουργεί βάση σαφών οδηγιών. Με τον τρόπο αυτό, θα οργανώνεται σωστά η παρέμβαση των 

τοπικών Γραφείων Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο του «Ci Pro Effect», αναπτύσσονται ψηφιακές βάσεις δεδομένων με μνημόνια ενερ-

γειών για τους εμπλεκόμενους στην Πολιτική Προστασία των Δήμων της Αιτωλοακαρνανίας, τα 

οποία θα εφαρμόζονται άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι βάσεις δεδομένων με τα δια-

θέσιμα μέσα ανά Δήμο δημιουργούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο, αφού πρώτα αποτυπωθούν 

σε ψηφιακούς χάρτες. Αυτά τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους υπευθύνους ώστε να κάνουν 

άμεση την παρέμβαση τους σε περίπτωση ανάγκης χωρίς να χρονοτριβούν. Μάλιστα, σε αυτό θα 

συμβάλλει και το σύστημα κωδικοποιημένων τηλεφωνικών μηνυμάτων που θα χρησιμοποιούν 

τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Αυτό το σύστημα αυτοματοποιεί την ενημέρωση 

την ώρα του έκτακτου περιστατικού, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο κινητοποίησης των μηχανισμών 

αντιμετώπισης. Παράλληλα και μέσα από μια σειρά καταγραφών και συνεντεύξεων με στελέχη 

της Πολιτικής Προστασίας αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς καταχωρούνται και μελετού-

νται οι αδυναμίες και οι δυστοκίες του υπάρχοντος συστήματος στη βάση πραγματικών περιστα-

τικών του παρελθόντος. Με αυτή την καταγραφή διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του συστήματος.  

Με την πεποίθηση ότι σε μια κρίση κάθε πολίτης έχει ρόλο, είτε ενεργά είτε παθητικά, το «Ci Pro 

Effect» επιχειρεί να καταδείξει τρόπους για την συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην Πολι-

τική Προστασία. Οργανώνονται δράσεις για τις εθελοντικές ομάδες, ανεξάρτητα από το αν αυ-

τές είναι πιστοποιημένες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή όχι. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους σε ένα σύστημα παλλαϊκής συμμετοχής 

στην αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων. Σε αυτήν την οργάνωση, καθοριστικό ρόλο θα παίξει 

η ανάδειξη και η ανάθεση ρόλων σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα και εθελοντή. Οργανώνεται μία 

σειρά παρεμβάσεων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε άτομα 

με εν δυνάμει ρόλο πολλαπλασιαστή, που έρχονται σε επαφή με το κοινό και μπορούν να πληρο-

φορήσουν και να ενημερώσουν τις ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες, όπως στελέχη ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, 

ΔΕΥΑ για την κινητοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι παρεμβάσεις αποσκοπούν 

στο να αναδείξουν τη σημασία του ρόλου αυτών των ανθρώπων, να τους ευαισθητοποιήσουν για 

την αναγκαιότητα συμμετοχής τους στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας και να τους εντάξουν ως 

ενεργά μέλη σε αυτό. 

Τέλος, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας του έργου, γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και 

εμπειριών με την Περιφέρεια του Μπρίντιζι και το Δήμο του Λέτσε στην Ιταλία, οι οποίοι συμμετέ-

χουν στο έργο ως εταίροι. Ανταλλάσσονται πληροφορίες και πρακτικές στον τομέα της αποτελε-

σματικής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, μεταφέρονται γνώσεις και εμπειρίες από καλές 

πρακτικές και δημιουργούνται προϋποθέσεις για διακρατική συνεργασία και αξιοποίηση κοινών 

πόρων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 
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the tools will also have a comprehensive list of their duties and tasks at their disposal. Thus, each 

individual actor involved in CP, executive or volunteer, will be able to use these tools and will have 

clear instructions on how to act in case of an emergency. This way, it will be possible to properly 

organize the intervention of the local Civil Protection Offices.

«Ci Pro Effect» develops digital databases, memoranda of actions for Civil Protection for the 

municipalities of Aitoloakarnania and in the partner areas. The databases encompassing the means 

and resources available in each Municipality make reference to digital maps, where the position 

and operational condition of each item are presented. Those data will be available to operators and 

in order to help them to promptly react in case of an emergency. A system of codified telephone 

messages is expected to lead to a more effective communication system among the actors of 

the Civil Protection in the Local Government. The particular system minimizes the spreading of 

information in an  emergency case, thus shortening the time of response of the rescue services. 

At the same time and through a series of recorded data and interviews with the actors of the Civil 

Protection and other stakeholders, shortcomings of the existing system have been recorded and 

studied. The specific procedure is expected to lead to proposals on improving the operation of the 

overall Civil Protection system in the project area.

In addition, based on the perception that every citizen bears a role in a crisis, active or passive, 

«Ci Pro Effect» project designs a strategy on how to integrate the local population in the CP 

System. To this end the project organizes seminars for volunteer groups, even if these groups 

are not registered at the General Secretariat for Civil Protection. This way it is possible to make 

best use of the specific groups within an approach of a total participation in preventing and 

fighting natural disasters. Within the particular approach a major role is devoted to raising roles 

and assigning duties to each of the involved actors and volunteer. A number of awareness raising 

and training seminars is being organized addressing individuals that may potentially play the role 

of multiplicators. Those individuals are persons which frequently communicate with the public 

and can provide information and material, on e.g. behavior and personal protection in case of an 

emergency, to wider population groups, for instance staff of Municipal Information Offices (KEP), 

of Municipal Centers for the Elderly, of Municipal Water Companies etc. Those interventions are 

intended to highlight the role of every resident in the civil protection system and motivate to play 

an active role within it.

Finally, as part of the transnational cooperation of the project, information and experience on 

good practices are being exchanged with the Province of Brindisi and the Municipality of Lecce in 

Italy. To this end, partners exchange information and material on the effective response to natural 

disasters and knowledge is being transferred on good practices and the conditions for synergies 

and joint sharing of resources to combating natural disasters.
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Οι εταίροι

Το εταιρικό σχήμα του έργου Ci Pro Effect αποτελείται από πέντε μέλη: την Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ ΔΕ), την Αχαΐα Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία 

ΟΤΑ, την Τριχωνίδα Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, την Περιφέρεια του Μπρίντιζι 

(Ιταλία) και το Δήμο Λέτσε (Ιταλία). Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Σε εθνικό επίπεδο σε Ελλάδα και Ιταλία, τον συντονιστικό 

ρόλο κατέχουν η ΠΕΔ ΔΕ και η Περιφέρεια του Μπρίντιζι, αντίστοιχα.

• Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τις πρώην Νομαρχίες 

Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και συμμετέχουν σε αυτή το σύνολο των Δήμων 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο ρόλος της συνίσταται στην τεχνική υποστήριξη των 

Δήμων για εκπόνηση δράσεων, για τον επηρεασμό των περιφερειακών πολιτικών (με 

την προώθηση λύσεων πολιτικής), για το συντονισμό των δράσεων μεταξύ των τοπι-

κών αρχών και των κεντρικών δομών διαχείρισης. Η ΠΕΔ είναι ένας φορέας με πλούσια 

εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

όπως το LIFE, ενώ συμμετείχε και ως εταίρος σε πολλά έργα (έργα Leader, Interreg 

κ.λπ.).Η ΠΕΔ ΔΕ έχει δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων καθώς έχει αναπτύξει μία 

αποτελεσματική διοικητική δομή (ειδικά τμήματα για τα προγράμματα της ΕΕ και τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες).

• Οι δύο αναπτυξιακές εταιρίες Αχαΐα Α.Ε. και Τριχωνίδα Α.Ε. έχουν συσταθεί από τις τοπι-

κές δημοτικές αρχές και φορείς, με στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη 

της υπαίθρου, την οργάνωση της προστασίας και ανάπτυξης περιοχών ιδιαίτερου φυσι-

κού κάλλους, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. Και οι δύο εταιρίες διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και 

το συντονισμό ανάπτυξης περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

• Η Περιφέρεια του Μπρίντιζι διαθέτει Τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής, το οποίο έχει ανα-

πτύξει μια σχετική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας σε δι-

άφορους τομείς όπως το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη, τις κοινωνικές πολιτικές. 

Έχει πραγματοποιήσει 27 έργα Interreg, 7 έργα ως Επικεφαλής Εταίρος, ενώ το σύνολο 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που διαχειρίστηκε, ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ.

• Ο Δήμος του Λέτσε έχει πλούσια εμπειρία από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

εδαφικής συνεργασίας (πολλά έργα σε πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία και άλλες χώρες). 

Είναι ένας δραστήριος Δήμος, ιδίως στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών με ευ-

ρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά όργανα. Έχει υπογράψει πολλές συμφωνίες 

συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές και έχει συμμετάσχει σε δίκτυα και συνερ-

γασίες με συλλόγους και τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές δομές- λαμ-

βάνοντας επίσης υπόψη την πρόκληση των διαρθρωτικών ταμείων 2007-2013, τα οποία 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη. 
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The partnership

The partnership of the Ci Pro Effect project consists of five organizations: Regional Union of 

Municipalities of Western Greece (PED), Achaia SA – Development Agency of Local Authority, 

Trihonida – Development Agency of Local Authority S.A., Province of Brindisi (Italy) and 

municipality of Lecce (Italy). Lead partner is the Regional Union of Municipalities of Western 

Greece. It is planned and expected that both PED and the Prefecture of Brindisi play a 

coordinating role at national level each.

• PED is set up by the former Unions of Local Authorities of Prefectures Achaia, 

Aitoloakarnania and Ilia. Its role consists on the technical support of the local authorities, 

on implementing interventions for enhancing regional development policies (e.g. by 

promoting policy schemes etc.), on coordinating activities between local authorities and 

central administrative structures. PED provides a good knowledge on Civil Protection 

matters and has a rich experience on managing and implementing similar European 

projects, such as in the context of the LIFE program, project realized in cooperation with 

the Hellenic Ministry for the Environment, the Regional Development Fund of Western 

Greece, the Prefectural Local Governments of Achaia and Ilia etc. PED participated as a 

partner at many projects (Leader program, Interreg etc.). PED managed many projects 

with an efficient administrative structure (special departments for EU Programs and 

Financial Services). 

• Achaia S.A and Trihonida S.A. are both set up by local authorities and professional 

organizations, and aim at rural and local development, at organizing the protection and 

the development of the areas of special natural beauty, at protecting the environment and 

enhancing environmental awareness, at raising awareness at citizens etc.. Both provide 

significant experience in managing and coordinating development and environmental 

programs.

• Province of Brindisi has a European Policy Department that has been making a relevant 

experience on European Territorial Cooperation Projects in several fields such as 

environment, rural development, social policies etc. It has realized 27 Interreg Projects, 

7 projects as Lead Partner, and a total of European funds acquired and directly managed 

amount to 3.000.000€.

• Municipality of Lecce has accumulated significant experience on managing European 

territorial cooperation projects (many Projects in Greece-Italy Program and others). The 

Municipality of Lecce is active, in particular, in exchanging best practices with European, 

national, regional and local institutions. It has signed many partnership agreements with 

European entities and it has participated in networks and collaborations with associations 

and local, regional, national and European administration bodies - also considering the 

challenge of the structural funds 2007-2013, which have a considerable impact on 

planning and development. 
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Οι δράσεις, που περιλαμβάνονται στο έργο «Ci Pro 

Effect» αναπτύσσονται σε έξι στάδια με τα πιο βασικά 

να αφορούν την ανάλυση των αδύναμων σημείων των 

υπαρχουσών δομών της Πολιτικής Προστασίας στην πε-

ριοχή παρέμβασης, προβλέπουν την επανασχεδίαση της 

τρέχουσας πρακτικής πολιτικής αλλά και την ανάπτυ-

ξη απαραίτητων εργαλείων και την πιλοτική εφαρμογή 

τους. 

Ανάλυση αδύναμων σημείων 

Στο πλαίσιο του «Ci Pro Effect», εκπονείται η κατάλληλη 

μεθοδολογία για την καταγραφή της αποτελεσματικότη-

τας των μηχανισμών (και σχεδίων) της Πολιτικής Προ-

στασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 

Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσεται αναλυτική τεχνική έκ-

θεση για τις υφιστάμενες δομές και τους μηχανισμούς 

Πολιτικής Προστασίας στην Αιτωλοακαρνανία, και τις 

υπόλοιπες περιοχές του έργου, με αναφορά στο θεσμικό 

πλαίσιο. Η δράση δίνει έμφαση κυρίως στον ρόλο των 

υφιστάμενων δομών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμπλη-

ρώνουν ερωτηματολόγια δίνοντας πρωτογενή στοιχεία 

σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η έρευνα 

δεν καταγράφει μόνο τις ελλείψεις στις υπηρεσίες που 

απευθύνεται, αλλά διερευνά και τυχόν αδυναμίες σε 

θέματα επιμελητείας, μεταφορών κλπ. Στόχος να περι-

γραφεί το υφιστάμενο Σύστημα ΠΠ στην περιοχή και να 

διαπιστωθεί σε τι βαθμό εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο 

και πού υπάρχουν κενά (ελλείψεις σε προσωπικό και 

εξοπλισμό, μη εξειδίκευση επιχειρησιακών σχεδίων σε 

τοπικό επίπεδο). Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται σε 

τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει και τις σημαντι-

κότερες απειλές στην περιοχή(περιπτωσιολογία, κατα-

γεγραμμένα συμβάντα την τελευταία 10ετία, στατιστικά, 

χάρτες κλπ.). 

Σε επόμενο στάδιο, εκπονείται μελέτη στη βάση των 

προδιαγραφών της μεθοδολογίας για την εμφάνιση και 

τη συχνότητα εμφάνισης των φυσικών καταστροφών σε 

κάθε περιοχή του έργου και για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, συλλέγοντας πληροφορίες από υπηρεσιακούς 

μηχανισμούς (Πυροσβεστική, ΟΑΣΠ, Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας κλπ.), δημοσιογραφικά μέσα (βάσεις δε-

δομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης). Τα στοιχεία κα-

τατάσσονται ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής, 

την εμφάνιση και τη συχνότητα τους και διαμορφώνουν 

το προφίλ επικινδυνότητας της περιοχής. Στο πλαίσιο του 

έργου συγκεντρώνονται και αναλύονται τα παραπάνω 

Οι Δράσεις
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The actions of the «Ci Pro Effect» project are being 

developed on six different stages focusing on the analysis 

of weak points of the existing Civil Protection structures 

in the project area, and foresee the redesigning of 

the current Civil Protection practice, while developing 

appropriate policies and tools.

Weak Points Analysis 

«Ci Pro Effect» Project develops a proper methodology 

for recording the effectiveness of the mechanisms and 

structures of the Civil Protection System.

In this context, a specific report is planned to describe 

the structures and the civil protection mechanisms in 

Aitoloakarnania and the other areas of the project, with 

reference to the provisions of the institutional framework. 

The particular action mainly focuses on the role of 

existing mechanisms. Stakeholders fill in questionnaires 

with primary data at local, regional and national level. 

The research records the shortcomings in the services 

addressed and also investigates the weaknesses in other 

sectors contributing to the civil protection operation. 

The objective of the particular action of «Ci Pro Effect» 

is to record the current CP System in the project area 

and to investigate at what degree the institutional 

framework is being applied, while locating gaps at local 

level (shortages in personnel and equipment, lack of 

specialization of operational plans at local level etc.). 

Those data are being presented in a technical synthesis 

report, which also encompasses the major hazards for 

the area (examination of selected cases, recorded events 

in the last 10 years, statistics, maps etc.). 

At a next stage, on the basis of the specifications of a 

common methodology a report on the occurrence and 

frequency of natural disasters in each project area is 

being conducted, collecting data and information for a 

certain period from official Civil Protection services (Fire 

Brigade, Organization for the Protection of Earthquakes 

(OASP), Department of Civil Protection, etc.), mass 

media (databases of mass media) etc. The data are being 

classified according to the magnitude of the disaster, the 

occurrence and frequency and shape the risk profile of 

the area. The project identifies and analyzes those data in 

order to draw conclusions on the operational capacity of 

the existing protection structures.

Besides, additional researches seek to raising the most 

The Actions
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στοιχεία προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετι-

κά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των υφισταμένων 

δομών. 

Παράλληλα, μέσω ερευνών αναδεικνύονται τα βασι-

κά σφάλματα, που γίνονται κατά την αντιμετώπιση μίας 

έκτακτης ανάγκης. Στη βάση των πορισμάτων της παρα-

πάνω διαδικασίας, και αφού καταγραφεί και η εμπειρία 

της διακρατικής εταιρικής σχέσης (Ελλάδας – Ιταλίας), 

διαμορφώνεται μία ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από 

τους κινδύνους και τις δυνατότητες καλύτερης θωράκι-

σης των περιοχών του έργου.

Ανασχεδιασμός μηχανισμών 
και σχεδίων και εκπόνηση 
Περιφερειακού Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης

Η επόμενη φάση του «Ci Pro Effect» αφορά στον ανασχε-

διασμό μηχανισμών και την εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης 

Ανάγκης. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των 

παραπάνω ερευνών, προγραμματίζονται δράσεις που 

αφορούν στην αναζήτηση πολιτικών και στρατηγικών 

για την ενσωμάτωση εθελοντικών ομάδων και πολιτών 

στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας καθώς και στην 

εκπόνηση ενός βελτιωμένου, στη βάση των ευρημάτων 

του έργου, Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Στις προηγούμε-

νες δράσεις έχει διερευνηθεί ο βαθμός εμπλοκής των 

τοπικών κοινωνικών ομάδων (οργανωμένων ή απλών 

πολιτών) στα τοπικά συστήματα ΠΠ. Σε αυτό το στάδιο 

τα ευρήματα αυτά αξιολογούνται ώστε να χρησιμοποιη-

θούν για την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων ομάδων 

στο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Με την ένταξη και 

άλλων ομάδων στον σχεδιασμό, μειώνεται το φορτίο ευ-

θύνης των μηχανισμών της Πολιτικής Προστασίας κατά 

τη στιγμή αντιμετώπισης της «κρίσης». Να σημειωθεί ότι 

αυτές οι κοινωνικές ομάδες είναι πιθανόν να λειτουρ-

γούσαν αρνητικά τη στιγμή της έξαρσης του φαινομένου, 

απορροφώντας πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιη-

θούν αλλού. Στη λογική αυτή, η στρατηγική της ενσωμά-

τωσης κινείται σε δύο άξονες:

• στην ενσωμάτωση ατόμων και ομάδων που μπο-

ρούν να έχουν ενεργό ρόλο στην Πολιτική Προστα-

σία και 

• στην ενσωμάτωση ατόμων, που αν και συμμετέχουν 

παθητικά στο σύστημα, μπορούν να αυτοπροστατευ-

θούν και να περιορίσουν έτσι τις ανάγκες επέμβα-

σης. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται κοινωνικές ομάδες 

οι οποίες είτε ήδη εμπλέκονται σε παρεμφερείς δραστη-

ριότητες (εθελοντές, ΜΚΟ, πρόσκοποι κλπ.) είτε είναι 

ευαισθητοποιημένες σχετικά και μπορούν να ενσωμα-

τωθούν εύκολα στον περιφερειακό σχεδιασμό Πολιτι-

κής Προστασίας. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν άτομα, τα 

οποία παρουσιάζονται ευάλωτα σε ενδεχόμενους κινδύ-

νους και τα οποία μπορούν να δεσμεύσουν πόρους από 

το Σύστημα ΠΠ κατά την εκδήλωση ενός φαινομένου 

(υπερήλικες, παιδιά, ασθενείς κλπ.). 

Αρχικά, γίνεται καταγραφή των διάφορων κοινωνικών 

ομάδων σε σχέση με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν 

για την Πολιτική Προστασία και η αναλυτική καταγρα-

φή των χαρακτηριστικών τους: ηλικία, εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο, επαγγελματικό/κοινωνικό προφίλ, η κοι-

νωνική τους δραστηριότητα (ΜΚΟ, άλλες ομάδες) κλπ. 
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common failures coming up in an emergency case. On the 

basis of the conclusions of the above procedure and after 

recording the experience at transnational partnership 

level (Greece - Italy), a comprehensive picture on the 

risks and capacities for the better defense of the project 

areas is being designed.

Restructuring mechanisms and 
plans and preparing the Regional 
Emergency Plan 

The next stage of the project «Ci Pro Effect» concerns the 

redesigning of mechanisms and elaborating Emergency 

Planning. Based on the conclusions of the findings 

above, activities take place in order to examine policies 

and strategies for the integration of voluntary groups 

and citizens in the local Civil Protection planning and the 

preparation of an improved emergency plan. Partners 

commonly assess the proper operation of the applied 

CPSs and investigate how local potential (voluntary 

groups or residents) is already involved in the CPSs. Based 

on the results of that analysis, partners commonly design 

a strategy on how to integrate the local population in the 

CPS and proceed to the elaboration of Local Emergency 

Plans for each area upon common standards. It is worth 

noted that some of the social groups are might be 

adversely behaving at the time of the exacerbation of the 

natural phenomenon, thus binding resources that could 

be used in the field. Within this context, the strategy for 

the integration of the local population in the CP system is 

being planned upon two axes:

• on the integration of individuals and groups that can 

have an active role in the Civil Protection System and

• on the integration of people who are passively 

involved in the system, so as to become capable 

of protecting themselves and thus mitigate the 

intervention needs.

The first axis regards groups already involved or being 

familiar with similar activities (volunteers, NGOs, scouts, 

etc.) and which could be easily integrated into the Civil 

Protection System. People vulnerable to various risks 

and which need more help from the CP actors in an 

emergency case of (the elderly, children, patients, etc.) 

comprise the second group.

Initially, there is a research taking place to various social 

groups involved in the CP System in order to record 

the characteristics of the groups: age, educational 

background, professional / social status, social activity 

(NGOs, other groups), etc. The communication policy of 

the project is being formed up on those characteristics 

of the different groups regarding their participation in 

the CP System. Then, the choice of the communication 

«channels» is being made and the design of the 

communication material. The communication campaign 

is being focused on exploiting the available sources of 

data (e.g. list of NGOs of the Foreign Ministry, or voluntary 

groups at the General Secretarial for Civil Protection etc.) 

and existing structures (the elderly, schools, etc.). Also, 

the project will collect information via research on the 

internet, on websites or social media.

After that project partners design the Emergency 

Plans. Scope of the Plans is to coordinate the activities 

of all stakeholders at regional and local level on their 

intervention in natural disaster incidents so as to 

effectively face natural hazards and manage their 

consequences. This stage refers to actions regarding 

the protection of citizens’ lives and properties, as well 

as of the natural environment, the resources and the 

infrastructure in the area. The Emergency Plan defines 

those directions that are necessary for the coordination 

and management of the local forces. The local / regional 
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Η επικοινωνιακή πολιτική του έργου διαμορφώνεται 

στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ομάδων 

με στόχο την προσέγγιση, την ευαισθητοποίηση και την 

ενσωμάτωση τους στην Πολιτική Προστασία. Στη συνέ-

χεια προσδιορίζονται τα επικοινωνιακά «κανάλια», που 

θα συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία και σχεδιάζεται 

το επικοινωνιακό υλικό. Η καμπάνια επικοινωνίας βα-

σίζεται στην αξιοποίηση ήδη διαθέσιμων πηγών στοι-

χείων (πχ κατάλογος ΜΚΟ από Υπουργείο Εξωτερικών, 

εθελοντικών ομάδων από Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας κλπ.) αλλά και υφισταμένων δομών (ΚΕΠ, 

ΚΑΠΗ, σχολεία κλπ.). Επίσης, θα αξιοποιηθούν και πλη-

ροφορίες μέσω ιστοσελίδων των εταίρων ή άλλων φο-

ρέων και μηχανισμών (ραδιοερασιτέχνες, ερασιτέχνες 

μετεωρολόγοι κλπ), αλλά και από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (social media). 

Στη συνέχεια σχεδιάζεται το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

Με αυτό το Σχέδιο επιδιώκεται η άμεση και συντονισμέ-

νη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε πε-

ριφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω καταστροφών 

και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Σε αυτό 

το στάδιο προβλέπονται δράσεις, που αποβλέπουν στην 

προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, 

καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

των πόρων και των υποδομών της περιοχής. Το Σχέδιο 

Έκτακτης Ανάγκης προσδιορίζει εκείνες τις κατευθύν-

σεις, που απαιτούνται για το συντονισμό και την οργά-

νωση των τοπικών δυνάμεων. Η τοπική/περιφερειακή 

γεωγραφική διάσταση είναι κυρίαρχη στις περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών, για αυτό άλλωστε απαιτείται 

από όλους τους φορείς να στελεχωθούν και να προετοι-

μαστούν κατάλληλα προκειμένου να αντιμετωπίσουν  

αποτελεσματικά την εκδήλωση μίας φυσικής καταστρο-

φής. Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει:

• κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρ-

μογής του σχεδίου, 

• κατάλογο των επιχειρησιακών μέσων που διαθέ-

τουν οι φορείς, για την υλοποίηση των δράσεων Πο-

λιτικής Προστασίας

Να σημειωθεί ότι για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε φυ-

σικής καταστροφής απαιτείται η σύσταση ειδικού οργά-

νου συντονισμού, που είναι υπεύθυνο για την αντιμετώ-

πιση της κρίσης. Αυτό το συντονιστικό όργανο είναι, που 

αναλαμβάνει τη συγκρότηση του Κέντρου Επιχειρήσεων. 

Το συντονιστικό όργανο είναι απόλυτα υπεύθυνο για 

τη συγκρότηση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης και την 

εκτέλεσή του μέσω ενός συστήματος εντολών. Αυτές οι 

οδηγίες πρέπει να είναι προκαθορισμένες (ποιος υπάγε-

ται σε ποιον) και να εκτελούνται άμεσα, δεδομένου ότι ο 

χρόνος είναι καίρια παράμετρος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Πληροφορίας “MIS”

Η δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της πλη-

ροφορίας “MIS – Management Information System/Σύ-

στημα Διαχείρισης της Πληροφορίας”. Πρόκειται για ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση των αρχών. Η απο-

στολή του “MIS” βασίζεται στους δύο από τους τρεις άξο-

νες του έργου, που είναι η βελτίωση της λειτουργίας των 

δομών, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ομο-

γενοποίηση των δομών, στη λογική της καλύτερης επι-

κοινωνίας και συνεργασίας σε μία φυσική καταστροφή 

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Με τη βοήθεια αυ-

τού του συστήματος, οι εμπλεκόμενοι φορείς μειώνουν 

το χρόνο διακίνησης και διαχείρισης της πληροφορίας 

εντός του συστήματος ΠΠ, δημιουργώντας σημαντικά πε-

ριθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ειδικά 

σε περιόδους κρίσεων.

Το “MIS” είναι μια καινοτόμα διαδικασία στο πεδίο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, που αποσκοπεί στην απο-

τύπωση/μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασι-

ών μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος. Το πληρο-

φοριακό σύστημα βασίζεται στη λογική ενός συστήματος 

προγραμματισμού των επιχειρηματικών πόρων (ERP) 

και ενός συστήματος διαχείρισης σχέσεων με τον «πε-

λάτη (CRM)» ώστε να γίνεται η καλύτερη διαχείριση των 

πόρων για την αντιμετώπιση της «ζήτησης» των ανα-

γκών της Πολιτικής Προστασίας. Με την ανάπτυξη αυτού 

του πληροφοριακού συστήματος, γίνεται η συγκέντρωση 

και η ψηφιοποίηση του βασικού υλικού Πολιτικής Προ-
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geographic dimension is prevailing in natural hazards 

and this is also the reason that all bodies need to be 

properly equipped with staff and means and prepared to 

effectively deal with the onset of a natural phenomenon. 

The Plan should encompass:

• a list of people in charge for the implementation of 

the Civil Protection actions 

• a list of the operational resources available to the 

operators to carry out the Civil Protection actions

It should be noted that fighting any  type of natural 

disasters requires the establishment of a specific 

coordinating body, which should undertake the 

responsibility for coping with the crisis. That body should 

then undertake to establish the Operations’ Centre. 

The coordinating body is completely responsible for 

designing a specific response plan and for its execution 

through a system of commands. Those instructions 

should be predefined (who supervises whom) and 

directly executed, as time is a key parameter in a crisis.

Design and Development of 
an Integrated Information 
Management System «MIS»

The particular action regards the design and development 

of an integrated information management system «MIS 

- Management Information System». This concerns a 

very useful tool at the disposal of the authorities. The 

mission of the «MIS» lies on the two of the three axes 

of the project, which are improving the operation of 

the structures, the automation of the processes and 

the homogenization of the structures, thus aiming 

at a more effective communication and cooperation 

among the stakeholders in a disasters’ incident. With 

the MIS, stakeholders should improve the management 

and organization of the information flows in the CP 

System, creating a significant space for improving the 

effectiveness especially in crisis occurrence.

The «MIS» is an innovative procedure in the field of the 

Information Systems. Scope of the MIS is to record and 

automate business processes via an information system. 

That information system is based on the logic of an 

enterprise resource planning (ERP) and on a customer 

relationship management (CRM)system. All important 

information and data on Civil Protection in each area of 

the project (in this case in the area of Aitoloakarnania) is 

collected and digitized in this system.

The «MIS» should maintain and dispose all data 

viewed necessary for identifying risks, recording their 

response means and resources (human resources and 

equipment). It includes the organizational structure, 

the relevant information material (conventional and 

digital) and training material for the staff of the local Civil 

Protection structure. The specific system is to operate 

in the framework of the administrative pyramid of the 

CP system in the area with focus on the municipalities, 

describing in detail the levels, the roles and its operational 

function. The particular material will be on the internet 
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στασίας σε κάθε περιοχή του έργου (εν προκειμένω στην 

περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας).

Το “MIS” θα διατηρεί καταγεγραμμένα και διαθέσιμα όλα 

τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τον προσδιο-

ρισμό των κινδύνων, την καταγραφή των μέσων αντι-

μετώπισης τους και των διαθεσίμων πόρων (Ανθρώπινο 

Δυναμικό και Εξοπλισμός) ανά περιοχή. Περιλαμβάνει 

οργανωτική δομή, σχετικό πληροφοριακό υλικό (συμ-

βατικό και ψηφιακό) και περιεχόμενο εκπαίδευσης για 

τα στελέχη της τοπικής δομής Πολιτικής Προστασίας. Το 

συγκεκριμένο σύστημα, θα λειτουργεί στο πλαίσιο της 

διοικητικής πυραμίδας του συστήματος ΠΠ στην περιο-

χή με εστίαση στους Δήμους, περιγράφοντας με λεπτο-

μέρεια τα επίπεδα, τους ρόλους και την επιχειρησιακή 

λειτουργία της. Αυτό το υλικό θα είναι αναρτημένο στο 

διαδίκτυο ώστε εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε αυτό και να το αξιοποιούν στο πλαίσιο των 

υπηρεσιών του συστήματος ΠΠ. Στο πλαίσιο του «Ci Pro 

Effect», αναπτύσσονται ψηφιακές βάσεις δεδομένων με 

μνημόνια ενεργειών για τα αρμόδια στελέχη των Δήμων 

της Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία θα εφαρμόζονται άμεσα 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτά τα μνημόνια 

ενεργειών υπάρχουν αναλυτικά τα σχετικά οργανογράμ-

ματα κάθε Δήμου. Επίσης, στα μνημόνια περιγράφονται 

αναλυτικά τα μέλη των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων 

(Σ.Τ.Ο.), οι Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας, τα Τηλέφω-

να Άμεσης Ανάγκης, τα στοιχεία των Προέδρων  Δημοτι-

κών - Τοπικών Κοινοτήτων, κατάλογοι των διαθέσιμων 

μηχανημάτων του Δήμου αλλά και ιδιωτών, τα σημεία 

υδροληψίας σε κάθε Δήμο, οι χώροι συγκέντρωσης του 

πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία 

των πιστοποιημένων ή μη εθελοντικών οργανώσεων, 

κατάλογος του ανθρώπινου δυναμικού  και των διαθέσι-

μων μέσων – εφοδίων του Δήμου, στοιχεία των ομάδων 

Πυρασφάλειας, τα πυροφυλάκια, τα Κέντρα Επιτόπιου 

Συντονισμού στην περιοχή.  Το υλικό του “MIS” θα είναι 

εύχρηστο, εύκολα προσπελάσιμο, ανακτήσιμο και θα 

επιδέχεται εύκολα τροποποιήσεις. Η δράση θα αναπτύ-

ξει την δικτύωση μεταξύ της δημοτικής αρχής, των τοπι-

κών φορέων, των εθελοντών και των ιδιωτών ώστε όλοι 

να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο έργο 

της Πολιτικής Προστασίας.

Πιλοτική Εφαρμογή / Εικονική 
Άσκηση του MIS / Τελική 
διαμόρφωση

Στην τελευταία φάση του έργου «Ci Pro Effect», το “MIS” 

εφαρμόζεται σε εικονική άσκηση ώστε να αξιολογηθεί 

η αποτελεσματικότητα του. Το σύστημα συντονίζεται με 

την υπάρχουσα τοπική δομή Πολιτικής Προστασίας και 

διαμορφώνεται ένα σενάριο έκτακτης ανάγκης λόγω 

φυσικής καταστροφής, στο οποίο θα πρέπει να κινητο-

ποιηθούν οι διαθέσιμοι μηχανισμοί σε τοπικό και σε δι-

ακρατικό επίπεδο. Το σενάριο θα επιλεγεί στη βάση της 

δυνατότητας ενεργοποίησης των περισσοτέρων από τα 

παραχθέντα μέσα και εργαλεία και με το σκοπό τη δο-

κιμαστική εφαρμογή τους. Θα αξιοποιηθεί κατάλληλο 

οπτικοακουστικό υλικό για την παρουσίαση του κινδύ-

νου, ενώ προηγουμένως θα έχουν διανεμηθεί οδηγί-

ες στους συμμετέχοντες. Θα χρησιμοποιηθούν φόρμες 

περιγραφής και καταγραφής των διαδικασιών που θα 

ακολουθηθούν, ενώ ομάδα στελεχών θα καταγράφει 

το επίπεδο αντίδρασης των συμμετεχόντων με βάση τα 

εργαλεία του «Ci Pro Effect». Στο πλαίσιο του σεναρίου 

θα προβλέπεται και διασυνοριακή συνδρομή βοήθειας, 

ώστε να δοκιμαστεί και η δυνατότητα συνεργασίας ανά-

μεσα στους φορείς των δύο χωρών του Προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας (Ελλάδα – Ιταλία). Οι συμμετέχο-

ντες στο έργο καλούνται να το αξιολογήσουν. Στο τέλος, 

θα δοθεί η ευκαιρία για διορθώσεις και προσαρμογές 

των συστημάτων και των εργαλείων ώστε να μεγιστο-

ποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα τους.
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and available to authorized users. Project «Ci Pro Effect» 

will develop digital databases with memoranda of action 

for the responsible individuals of the municipalities of 

Aitoloakarnania, which will directly apply in case of an 

emergency. Memoranda include the organization charts 

of each Municipality and detailed data of the members 

of the Local Coordinating Bodies (S.T.O.), the Civil 

Protection Officers, the Emergency Phone Numbers, lists 

of the available machinery of the Municipalities and of 

private owners, water points in each municipality, areas 

of concentration of the population in an emergency, data 

of the certified or not voluntary groups, list of human 

resources and available tools - supplies of the Municipality, 

personal data of fire groups, fire guardhouses, gathering 

areas. «MIS» should be easily accessible, retrievable and 

susceptible to modification. The action should enhance 

the networking between the municipal authorities, the 

local institutions, the volunteers and the individuals to 

make sure that everyone contributes in the best possible 

way to the CP System.

Pilot Testing / Virtual Exercise on 
the MIS / Final configuration

The last phase of project «Ci Pro Effect» assesses the 

efficacy of the «MIS» through a virtual exercise. The 

system is coordinated with the existing operating regional 

Civil Protection structure and an emergency scenario 

based on an alleged incident of a natural disaster is 

being formulated. The script should use all the tools and 

activities developed by the project. The incident should 

be presented on a video, according to instructions given 

to the participants. The procedures will be described and 

recorded on forms. The project’s staff should investigate 

the way that participants use the «Ci Pro Effect» tools. 

Cross border assistance should be requested within this 

virtual exercise in order to mobilize cooperation between 

the two countries of the Territorial Cooperation Program 

(Greece - Italy). At the end, there should be time for the 

project partners to make corrections and adjustments to 

the systems and tools aiming to maximize their efficiency 

and performance.



Το «Ci Pro Effect», είναι ένα έργο – σταθμός για την περιοχή της Δυτικής 
Ελλάδας, και ειδικά για την Αιτωλοακαρνανία. Αυτό θα αποδειχθεί εκ του 
αποτελέσματος και από τις δυνατότητες που θα απολαύσουν χάρη σε αυτό 
οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας. Οι δημοτικές αρχές και οι 
πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει 
το πρόγραμμα, ώστε να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασί-
ας στην περιοχής τους.

Οποιοδήποτε σημαντικό ή όχι εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει την εξυ-
πηρέτηση των σκοπών της Πολιτικής Προστασίας είναι καλό να υιοθετεί-
ται, ώστε άτομα, ομάδες ή κοινότητες να είναι ασφαλείς απέναντι σε κάθε 
πιθανό κίνδυνο. Οι φυσικές καταστροφές δεν προειδοποιούν και δεν προ-
βλέπονται. Είναι όμως, ευθύνη όλων να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

ΠολΙτες γΙα τη βελτΙωςη της αΠοτελεςματΙκοτητας της ΠολΙτΙκης ΠροςταςΙας30

Επίλογος



The «Ci Pro Effect» project is a very important project for the region of 
Western Greece and especially for the area of Aitoloakarnania. The tools 
and tasks of the project and their benefits will prove so. Local authorities 
and citizens can exploit the capabilities offered by the project to upgrade 
and improve the Civil Protection services in their area.

Any mechanism and tool that can be used for the protection of individuals, 
groups or communities against any potential hazard should be adopted 
so as for the local communities to be better protected against disasters. 
Natural disasters do not warn, so it is the responsibility of each one of us 
to promptly act.
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Epilogue
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