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Πρόλογος 

 

Καθηµερινά, η ανθρωπότητα έρχεται αντιµέτωπη µε φυσικές καταστροφές ή 

καταστροφές που προκαλούνται από ανθρώπινες ενέργειες σε όλο τον πλανήτη. Οι 

εικόνες µε ανθρώπους που τους έπληξε η καταστροφή και άλλους που προσπαθούν 

να τους ανακουφίσουν από τις συνέπειες αυτής, κατακλύζουν καθηµερινά τους 

δέκτες των τηλεοράσεων µας και τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων µας. Ως 

Αξιωµατικός Εφοδιασµού της Πολεµικής µας Αεροπορίας, βρέθηκα το Σεπτέµβριο 

του 1999 στη Μονάδα ραντάρ του όρους Βίτσι να συσκευάζω και να αποστέλλω 

σκηνές, κλινοσκεπάσµατα, ράντζα κλπ στις σεισµόπληκτες περιοχές της Αττικής, 

όπως και πολλοί συνάδερφοί µου σε όλη την Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2007, ως 

Αξιωµατικός ∆ιοικητικής Μέριµνας στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Γενικού 

Επιτελείου  Αεροπορίας, βρέθηκα να συµµετέχω στο συντονισµό της αποστολής 

βοήθειας στους πυρόπληκτους της Ηλείας και λίγο αργότερα στο συντονισµό 

αποστολής ενός «στόλου» σκαπτικών µηχανηµάτων από όλη την Ελλάδα  

προκειµένου να εκτελεστούν επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα στις πληγείσες 

περιοχές.  Με αυτές και πολλές άλλες παρόµοιες εµπειρίες που είχα στο χώρο της 

εργασίας µου, αντιλήφθηκα ότι οι καταστροφές δεν είναι απλά µια εικόνα στην 

τηλεόραση αλλά µια πραγµατικότητα που για να αντιµετωπιστεί απαιτεί σωστό 

σχεδιασµό και προετοιµασία και ότι τα λεγόµενα logistics έχουν τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην ανακούφιση των πληγέντων. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία σύνοψη των παραµέτρων των logistics 

εκτάκτου ανάγκης και των υποδοµών (εξοπλισµού και εγκαταστάσεων) που 

υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

εκτέλεση επιχειρήσεων διανοµής ανθρωπιστικής βοήθειας  στον πληθυσµό της 
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Αττικής, µετά από µία υποτιθέµενη καταστροφή µεγάλης κλίµακας. Επίσης 

µελετώνται οι ιδιαιτερότητες της περιοχής από άποψη πληθυσµιακής κατανοµής, 

γεωγραφικής θέσης κλπ. µε τη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών και εργαλείων του 

προγράµµατος Google Earth. 
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Κεφάλαιο 1 

 

1.1 Γενικά περί Logistics εκτάκτου ανάγκης 
 

Μετά το καταστροφικό tsunami στην Ασία το 2004, τα λεγόµενα emergency και 

humanitarian logistics προσέλκυσαν το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρων τόσο της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και των επαγγελµατιών του κλάδου των logistics. Τα 

emergency logistics είναι ένας γενικός όρος για ένα σύνολο αλυσιδωτών 

επιχειρήσεων  και ενεργειών που καλύπτουν τόσο την ανακούφιση πληγέντων από 

καταστροφές όσο και την εν συνεχεία υποστήριξη για την αποκατάσταση των 

πληγεισών περιοχών. ∆υστυχώς, οι επιχειρήσεις ανακούφισης πληγέντων είναι ένας 

κλάδος ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται και όπως προέβλεψαν οι  Thomas και 

Kopczak, το 2005, στα επόµενα 50 χρόνια οι φυσικές αλλά και οι καταστροφές που 

προκαλούνται από ανθρώπινες ενέργειες, θα πενταπλασιαστούν. Για αυτό το λόγο τα 

emergency logistics και οι επιχειρήσεις διανοµής ανθρωπιστικής βοήθειας µπορούν 

να θεωρηθούν ως µία ταχέως αναπτυσσόµενη παγκόσµια βιοµηχανία. Οι Long και 

Wood, το 1995,  υπολόγισαν την αξία της διανεµόµενης τροφής για ανθρωπιστικούς 

λόγους, ανά τον κόσµο, στα $5 δις, µε τεράστιες συνέπειες, κυρίως θετικές, για την 

αγροτική και την βιοµηχανία των µεταφορών. Επίσης καταµέτρησαν άνω των 100 

οργανώσεων, κυβερνητικών και µη, κάθε µία από τις οποίες το 1995 διαχειριζόταν 

ετήσιο προϋπολογισµό $1 εκατ. τουλάχιστον.   Το 2004 ο συνολικός προϋπολογισµός 

των 10 κορυφαίων οργανισµών παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ξεπέρασε τα $14 

δις. αλλά και σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις του κόσµου ενεπλάκησαν  σε επιχειρήσεις 

ανακούφισης ή αποκατάστασης πληγέντων, είτε ως δότες είτε ως λήπτες βοήθειας. 

Τα logistics ήταν πάντοτε ο σηµαντικότερος παράγοντας σε ανθρωπιστικές 
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επιχειρήσεις καθόσον καλύπτουν το 80% του συνόλου των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα (Trunick,2005). Η ταχύτητα της ανακούφισης εξαρτάται από την 

ταχύτητα µε την οποία θα εξευρεθούν οι προµήθειες, θα µεταφερθούν και τέλος θα 

διανεµηθούν στους πληγέντες. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε κυρίως µε το 

σκέλος της µεταφοράς της ανθρωπιστικής βοήθειας από τα σηµεία εισόδου, έως τα 

κέντρα φυσικής διανοµής της, στο λεκανοπέδιο Αττικής. Παρόλα αυτά τα emergency 

logistics µε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες µιας και το σκέλος τους το οποίο µελετούµε, 

πολλές φορές απαιτείται να εκτελεστεί υπό αντίξοες συνθήκες µε 

αποσταθεροποιηµένες ή κατεστραµµένες υποδοµές όπως έλλειψη ηλεκτρισµού, ή 

κατεστραµµένες υποδοµές µεταφορών. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι οι περισσότερες 

καταστροφές είναι απρόβλεπτες, οµοίως απρόβλεπτη είναι και η φύση των υλικών 

που θα απαιτηθεί να µεταφερθούν και να διανεµηθούν. Οι παραπάνω παράµετροι 

είναι εκείνες που µπορούν να θεωρηθούν ως η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στα 

emergency και στα business logistics. Για το σχεδιασµό των επιχειρήσεων emergency 

logistics απαιτείται  η αποκάλυψη και η περιγραφή των µοναδικών χαρακτηριστικών 

των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων µε σκοπό την περεταίρω κατανόηση του 

σχεδιασµού και της εκτέλεσης των επιχειρήσεων αυτών στον τοµέα της άµεσης 

απόκρισης και της ανακούφισης από καταστροφές. 

Στη θεωρητική προσέγγιση της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούµε µε όλο το εύρος 

των διεργασιών σε επιχειρήσεις ανακούφισης εξετάζοντας το ακαδηµαϊκό υλικό που 

υπάρχει, το ρόλο των συµµετεχόντων στα  emergency logistics, το πλαίσιο 

λειτουργίας των logistics σε αποστολές ανακούφισης από καταστροφές και το είδος 

της περεταίρω έρευνας που πρέπει να γίνει σε αυτό το πεδίο.   
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1.2 Καταστροφή 
 

Πριν προχωρήσουµε σε ανάλυση των επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης, καλό θα ήταν 

να ανατρέξουµε σε ορισµένους ορισµούς και ορολογία από το σχέδιο «Ξενοκράτης», 

σχετικούς µε την καταστροφή, καθώς θα µας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση 

των µεθόδων που ακολουθούνται τόσο στη σχεδίαση όσο και την εκτέλεση των 

επιχειρήσεων αυτών. 

   1. Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόµενο ή 

τεχνολογικό συµβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί 

εκτεταµένες δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή 

φυσικό περιβάλλον.  

   2. Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το µέγεθος των απωλειών ή ζηµιών 

που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις 

παραγωγικές πηγές και στις υποδοµές. 

   3.  Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινοµένου ή 

τεχνολογικού συµβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασµό µε την ένταση 

των καταστροφών, που µπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδοµές µιας περιοχής. 

   4. Γενική Καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από 

τρεις περιφέρειες της χώρας. 

   5.  Περιφερειακή καταστροφή µικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιµετώπιση 

της οποίας αρκεί το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. 
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   6.  Περιφερειακή καταστροφή µεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιµετώπιση 

της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναµικού και µέσων πολιτικής προστασίας και από 

άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.  

   7. Τοπική καταστροφή µικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιµετώπιση της 

οποίας αρκεί το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νοµού. 

   8. Τοπική καταστροφή µεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιµετώπιση της 

οποίας απαιτείται η διάθεση δυναµικού και µέσων πολιτικής προστασίας και από 

άλλους νοµούς, περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.  

   9. Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η 

κλιµάκωση της δράσης του δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας σε 

κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής 

προστασίας και ειδικότερα για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από 

καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισµό των δυσµενών επιπτώσεων, που 

σχετίζονται µε τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής  

προστασίας διακρίνεται σε: 

 α. Κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής προστασίας, λόγω    τεκµηριωµένου 

κινδύνου, στην οποία περιλαµβάνεται η κλιµάκωση της ετοιµότητας του δυναµικού 

και των µέσων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο 

σχεδιασµό ετοιµότητας. 

β.  Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία 

περιλαµβάνεται η κατάσταση, που σχετίζεται µε συγκεκριµένη καταστροφή, για 

την αντιµετώπιση της οποίας απαιτείται: 
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(1). Ειδικός συντονισµός από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής   Προστασίας 

του δυναµικού και των µέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που 

αναλαµβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 

(2).  Κινητοποίηση δυναµικού και µέσων επιπλέον του διατιθεµένου υπό 

κανονικές συνθήκες. 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά οι διάφοροι τύποι καταστροφών όπως 

έχουν εντοπιστεί από τη Γενική Γραµµατεία πολιτικής προστασίας. Οι στήλες που 

περιγράφουν τα δευτερογενή φαινόµενα και τις συνέπειες των διαφόρων 

καταστροφών αποτελούν χρήσιµο εργαλείο πρόβλεψης στον σχεδιασµό εκτάκτου 

ανάγκης και στην αποφυγή θυµάτων πλέον της πρωτογενούς καταστροφής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α 

Α. Καταστροφές από ΦΥΣΙΚΑ Φαινόµενα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, υγεία και 

περιουσία των πολιτών, τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά και τις πλουτοπαραγωγικές 

πηγές και υποδοµές της χώρας  

Φυσικό Καταστροφικό Φαινόµενο Αιτία γενέσεως 
Πρωτογενή 
φαινόµενα 

∆ευτερογενή 
φαινόµενα 

Βλαπτικές Συνέπειες 
Επιπτώσεις 

∆ασική Πυρκαγιά 

Πτώση Κεραυνού, 
συνθήκες 
περιβάλλοντος, 
εµπρησµός. 

Φωτιά, καπνός 
Καταστροφή 
δάσους 

∆ιατάραξη     
οικολογικής ισορροπίας,          
Υλικές ζηµιές, 
Καταστροφές κτιρίων, 
Αποκλεισµός περιοχών, 
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες - νεκροί 

Σεισµός 

Σύγκλιση 
λιθοσφαιρικών                   
πλακών γης,  

Κίνηση τεκτονικών 
πλακών 

Βίαιη κίνηση του 
εδάφους, Εµφάνιση 
σεισµικού 
ρήγµατος στην 
επιφάνεια του 
εδάφους 

Ρευστοποίηση 
εδαφών. 
Εδαφικές 
διαβρώσεις, 
καθιζήσεις, 
κατολισθήσεις,πτ
ώσεις βράχων 
Παλιρροιακά 
κύµατα 
βαρύτητας 
(Tsunamis), 
Πληµµύρα, 
Φωτιά 

Ρύπανση υδάτων 
Καταρρεύσεις κτιρίων, 
Ζηµιές σε εργοστάσια, 
βιοµηχανίες, κτίρια, 
Αρχαιολογικούς χώρους-
µουσεία, εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας και 
δίκτυα µεταφοράς,  
∆ιακοπή συγκοινωνιών, 
Αποκλεισµός περιοχών, 
Πυρκαγιές, Εγκλωβισµός 
ατόµων, Τραυµατίες – 
νεκροί 
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Αστική 

Έντονες βροχοπτώσεις, 
υπερχείλιση ποταµών-
φραγµάτων, 
Παλιρροιακά κύµατα 

Κατακλυσµός 
αστικών περιοχών. 

Ποτάµια 

Υπερχείλιση ποταµού 
από έντονη 
βροχόπτωση 

 

Κατακλυσµός  
γεωργικών 
περιοχών, χωρίων, 
πόλεων κλπ 

Κατολισθήσεις, 
Μετατοπίσεις, 
∆ιάβρωση 
εδαφών 

Αποκλεισµός περιοχών, 
Ρύπανση υδάτων, 
Βιοµηχανικά ατυχήµατα, 
Ζηµιές σε  κτίρια, 
Αρχαιολογικούς χώρους-
µουσεία, εγκαταστάσεις, 
Αγρ. καλλιέργειες, οδικό 
& σιδηροδροµικό δίκτυο, 
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες – νεκροί 

Πληµµύρα 

Παράκτια 

Παλιρροιακά Κύµατα 
Βαρύτητας 
(Tsounamis),  Ισχυροί 
άνεµοι, κυµατισµός. 

Άνοδος στάθµης 
θαλάσσης και 
κατακλυσµός 
παρακτίων 
περιοχών 

Κατολισθήσεις, 
∆ιάβρωση, 
Μετατοπίσεις   
εδαφών 

Ρύπανση υδάτων,  
Αποκλεισµός περιοχών, 
Ζηµιές σε  κτίρια, 
εγκαταστάσεις, οδικό  
δίκτυο κλπ  
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες – νεκροί 

Ανεµοστρόβιλος 

Θυελλώδεις 
άνεµοι 

Φυσικό φαινόµενο ∆υνατοί άνεµοι 

Θαλάσσια 
κύµατα, 
Κατολισθήσεις, 
∆ιάβρωση 
εδαφών, Πτώση 
λίθων κ.λπ. 
Φωτιά. 

Προβλήµατα εναέριας-
θαλ/σιας κυκλοφορίας,      
Ζηµιές σε  οδικό & 
σιδηροδροµικό δίκτυο, 
εγκαταστάσεις, κτίρια, 
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες - νεκροί 

Καταιγίδα 

Βροχόπτωση 
Φυσικό φαινόµενο 

Αστραπές-Βροντές 
Κεραυνοί, άνεµοι, 
Πληµµύρα 

Κατολισθήσεις, 
Μετατοπίσεις, 
∆ιάβρωση 
εδαφών, Πτώση 
λίθων, πυλώνων 
∆.Ε.Η, κ.λ.π 

Ρύπανση υδάτων,  
Επιπτώσεις σε γεωργία-
κτηνοτροφία, Ζηµιές σε  
οδικό & σιδηροδροµικό 
δίκτυο, εγκαταστάσεις, 
κτίρια, Εγκλωβισµός 
ατόµων , Τραυµατίες - 
νεκροί 

Πτώση 
κεραυνών   

(Ξηρές 
καταιγίδες) 

Συνθήκες 
περιβάλλοντος 

Πτώση κεραυνών Φωτιά  

Ζηµιές σε κτίρια,  
εγκαταστάσεις,           
Ηλεκτρ. Συσκευές, 
Ηλεκτροπληξία, 
Πυρκαγιά,  Τραυµατίες - 
νεκροί 

Χιονόπτωση 

Χιονοθύελλα 
Φυσικό φαινόµενο 

Πτώση χιονιού, 
Χαµηλές 
θερµοκρασίες, 
∆υνατοί άνεµοι 

Κατολισθήσεις, 
Μετατοπίσεις, 
∆ιάβρωση 
εδαφών, 

Πληµµύρες 

Επιπτώσεις σε   γεωργία-
κτηνοτροφία,      
∆ιακοπή συγκοινωνιών, 
Αποκλεισµός περιοχών, 
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες – νεκροί 

Χιονοστιβάδα Φυσικό φαινόµενο 
Μετατοπίσεις 
όγκων χιονιού 

Κατολισθήσεις, 
Μετατοπίσεις, 
∆ιάβρωση 
εδαφών,  
Μειωµένη 
θερµοκρασία 

Υλικές ζηµιές,   ∆ιακοπή 
συγκοινωνιών, 
Αποκλεισµός περιοχών, 
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες – νεκροί 

Έντονα 
καιρικά 
φαινόµενα 

Χαλαζόπτωση Φυσικό φαινόµενο Πτώση χαλαζιού 
Τοπικά 
µειωµένες  
θερµοκρασίες 

Υλικές ζηµιές, 
Επιπτώσεις σε γεωργία-
κτηνοτροφία, Τραυµατίες 
– νεκροί 
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Παγετός 

Πάχνη 

Συνθήκες 
περιβάλλοντος 

Παγοποίηση 
∆ιάβρωση 
εδαφών 

Υλικές ζηµιές, ∆ιακοπή 
συγκοινωνιών (κυρίως 
οδικών), Επιπτώσεις σε    
γεωργία-κτηνοτροφία, 
Τραυµατίες – νεκροί 

∆ριµύ Ψύχος 
Συνθήκες 
περιβάλλοντος 

Παρατεταµένη 
χαµηλή 
θερµοκρασία 

Παγετός 

Επίπτωση σε υγεία 
ανθρώπων & ζώων, 
∆ιατάραξη   οικολογικής 
ισορροπίας 

Καύσωνας 
Συνθήκες 
περιβάλλοντος 

Παρατεταµένη 
υψηλή 
θερµοκρασία 

Φωτιά 

Ερηµοποίηση περιοχών, 
Πυρκαγιές, Επιπτώσεις 
σε γεωργία-κτηνοτροφία 
και υγεία ανθρώπων  

Ξηρασία Κλιµατικές συνθήκες 
Υψηλή 
θερµοκρασία και 
χαµηλή υγρασία 

Λειψυδρία, 
Φωτιά 

Επιπτώσεις σε γεωργία-
κτηνοτροφία και υγεία 
ανθρώπων, Πυρκαγιές, 
∆ιατάραξη οικολογικής 
ισορροπίας, 
Ερηµοποίηση περιοχών.  

Οµίχλη 
Συνθήκες 
περιβάλλοντος 

Μείωση 
ορατότητας 

 

Ατυχήµατα σε µέσα 
µεταφοράς (Υλικές 
ζηµιές, τραυµατίες-
νεκροί) 

Κατολισθητικά φαινόµενα   
 
(καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές 
εδαφών) 

Αστοχία εδάφους, 
Σεισµός,  
Ανθρώπινη παρέµβαση 
ή  
ακραία καιρικά 
φαινόµενα 

Μετατοπίσεις 
εδαφών, 
Κατολισθήσεις, 
ανατροπές,  
ολισθήσεις. 
Πτώση βράχων 

Πληµµύρα λόγω 
απόφραξης 
ποταµού. 
 

Ρύπανση υδάτων, 
Καταρρεύσεις κτιρίων, 
Αποκλεισµός περιοχών, 
Πυρκαγιές, Ζηµιές σε 
οδικό, σιδηροδροµικό 
δίκτυο, αρχαιολογικούς 
χώρους, εγκαταστάσεις 
κλπ Εγκλωβισµός 
ατόµων, Τραυµατίες - 
νεκροί 

Παράκτια διάβρωση 
∆ιάβρωση εδάφους από 
τη θάλασσα 

Μετατοπίσεις 
εδαφών, 
Κατολισθήσεις, 
Πτώση βράχων 

 

Ζηµιές σε αγροτικές 
περιοχές, κτίρια, οδικό, 
σιδηροδροµικό δίκτυο, 
υποδοµές κλπ 
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες - νεκροί 

Ηφαιστειακή έκρηξη 

Σύγκλιση 
λιθοσφαιρικών πλακών 
γης, Ηφαιστειακή 
δράση 

Ροή λάβας, 
Πυροκλαστική 
ροή-κύµα, 
Βορβορώδης ροή, 
Πτώση τέφρας - 
κίσσηρης, 
Ηφαιστειακά 
αέρια.               

Σεισµός, 
Καθιζήσεις, 
Κατολισθήσεις 
εδαφών 
Παλιρροιακά 
κύµατα 
βαρύτητας 
(Tsunami), 
Φωτιά 

Αποκλεισµός περιοχών,           
Ζηµιές στο περιβάλλον, 
Υποδοµές,        
Πυρκαγιές,         
Ρύπανση αέρος  - υδάτων         
Πιθανά προβλήµατα 
οδικής- εναέριας ή 
θαλάσσιας κυκλοφορίας, 
Aτυχήµατα,  
Εγκλωβισµός ατόµων, 
Τραυµατίες - νεκροί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1β 

Β. Καταστροφή από Τεχνολογικό Συµβάν, Ατύχηµα Μεγάλης Έκτασης ή Ενέργειες 
που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, υγεία και περιουσία των πολιτών, υλικά και 
πολιτιστικά αγαθά, πλουτοπαραγωγικές πηγές και υποδοµές της χώρας  

 

Τεχνολογικό ατύχηµα  µεγάλης έκτασης Αιτία γενέσεως 
Πρωτογενή & 
∆ευτερογενή 
φαινόµενα 

Βλαπτικές Συνέπειες 
Επιπτώσεις 

∆ιαρροή Ραδιενέργειας 

Ατύχηµα-βλάβη σε 
Πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, κέντρα 
ερευνών κλπ εντός-
εκτός Ελλάδας                    
ή τροµοκρατική 
ενέργεια 

Ακτινοβολία 

Έκθεση ανθρώπων, ζώων 
και αγαθών σε ακτινοβολία. 
Επιπτώσεις στην υγεία. 
Ασθενείς-νεκροί 

∆ιασπορά - ∆ιαφυγή βιολογικών ουσιών 
Ατύχηµα σε 
εργαστήρια κλπ ή 
τροµοκρατική ενέργεια 

Επιδηµίες 

∆ιατάραξη οικολογικής 
ισορροπίας, Έκθεση 
ανθρώπων, ζώων και 
αγαθών σε βιολογικούς 
κινδύνους, Επιπτώσεις στην 
υγεία. Ασθενείς-νεκροί 

Καταστροφή µονάδος αποθήκευσης, δικτύου 
µεταφοράς ή σταθµού διανοµής           Φυσικού 
Αερίου. 

Ατύχηµα, βλάβη, 
τροµοκρατική ενέργεια 

Έκρηξη, Φωτιά, 
∆ιακοπή παροχής 
Φυσικού αερίου 

Πιθανές επιπτώσεις        
στην υγεία                    
Πυρκαγιές, Αποκλεισµός 
περιοχών, Υλικές ζηµιές,   
Τραυµατίες-νεκροί 

Καταστροφή µονάδος παραγωγής, πυλώνων, 
γραµµών µεταφοράς ή      σταθµού διανοµής 
Ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ατύχηµα, βλάβη, 
τροµοκρατική ενέργεια 

Φωτιά,                
∆ιακοπή παροχής 
Ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Πιθανές επιπτώσεις       στην 
υγεία           Πυρκαγιές, 
Υλικές ζηµιές, Τραυµατίες-
νεκροί 

Σε µέσο µεταφοράς 
(σιδηροδροµικό, οδικό, 
θαλάσσιο, αεροπορικό) 

∆ιαρροή-
διαφυγή 
επικινδύνων 
ουσιών       
(Τοξικών, 
Οξειδωτικών, 
εκρηκτικών, 
εύφλεκτων, 
βλαπτικών για 
περιβάλλον) 

Σε εγκατάσταση παραγωγής, 
αποθήκευσης, διανοµής, 
διακίνησης και εξόρυξής των 

Παραγωγής, αποθήκευσης, 
διανοµής, διακίνησης, 
συσκευασίας ή εξόρυξης 
πετρελαιοειδών και    
Φυσικού αερίου 

µε επικίνδυνα υλικά 

Πυρκαγιά σε 
εγκαταστάσεις 

Χώροι Υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)                
(βιοαέριο) ή χωµατερές 

Ατύχηµα – βλάβη - 
φωτιά  ή τροµοκρατική 
ενέργεια 

Φωτιά, Έκρηξη        
Μόλυνση 
περιβάλλοντος, 

Μόλυνση περιβάλλοντος 
ανθρώπων, ζώων, αγαθών,          
∆ιατάραξη οικολογικής 
ισορροπίας, Επιπτώσεις στην 
υγεία ανθρώπων – ζώων,  
Κίνδυνος για πολιτιστική 
κληρονοµιά (αρχαιολογικοί 
χώροι). Υλικές ζηµιές, 
Πυρκαγιές, Τραυµατίες, 
ασθενείς, νεκροί 
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πλησίον κατοικηµένης 
περιοχής 

Ατµόσφαιρας 

∆ιαρροή 
επικινδύνων ουσιών 
σε ατµόσφαιρα 

Θάλασσας 

∆ιαρροή 
επικινδύνων ουσιών 
στη θάλασσα 

Εδαφών 

∆ιαρροή 
επικινδύνων ουσιών 
στο έδαφος 

Επικίνδυνη 
ρύπανση  

 

Υδροφόρου ορίζοντα, 
ποταµών-λιµνών, δεξαµενών 
κλπ 

Ατύχηµα – βλάβη ή 
τροµοκρατική ενέργεια 

∆ιαρροή 
επικινδύνων ουσιών 
στο υπέδαφος και 
υδροφόρο ορίζοντα 

Επίπτωση στην υγεία 
ανθρώπων, ζώων, ιχθύων, 
∆ιατάραξη οικολογικής 
ισορροπίας, Ρύπανση 
περιβάλλοντος, εδάφους, 
ακτών κλπ, Επιπτώσεις στο 
οικολογικό σύστηµα,  
Τραυµατίες-ασθενείς - νεκροί 

Βιοµηχανική ή Ενεργειακή 

Προστασίας περιβάλλοντος 

Αγροτική 

Ύδρευσης 

Αθλητική 

Αναψυχής 

Καταστροφή 
Φράγµατος, 
αποταµιευτή, 
δεξαµενής, 
εγκατάστασης ή 
δικτύου για 
χρήση 

σε Μεταφορές 

Σεισµός, καταιγίδα, 
έντονη βροχόπτωση, 
Ατύχηµα – βλάβη, 
κατολίσθηση στη 
λεκάνη κατάκλισης ή 
τροµοκρατική ενέργεια 

Κατακλυσµός 
εκτάσεων, 
Πληµµύρα, ∆ιακοπή 
παροχής ύδατος, 
Μόλυνση υδάτων 

Ζηµιές σε γεωργία, 
κτηνοτροφία, υλικά αγαθά. 
Ζηµιές σε εγκαταστάσεις και 
οικιστικούς χώρους. 
Αποκλεισµός περιοχών,   
∆ιατάραξη οικολογικής 
ισορροπίας, Επιπτώσεις στην 
υγεία ανθρώπων-ζώων,       
Ασθενείς, Τραυµατίες, 
νεκροί, 

Ατύχηµα σε εγκατάσταση εξόρυξης ορυκτών 
πρώτων υλών (ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία 
κλπ) 

Φωτιά, έκρηξη, 
Υλικές ζηµιές,  Εγκλωβισµός 
ατόµων Τραυµατίες-νεκροί 

Καταστροφή ∆ικτύων επικοινωνίας και 
ενηµέρωσης 

Σεισµός, καταιγίδα, 
έντονη βροχόπτωση, 
κατολίσθηση, Ατύχηµα 
– βλάβη, ή 
τροµοκρατική ενέργεια 

∆ιακοπή 
τηλεφωνικών 
επικοινωνιών 
(ενσύρµατων & 
ασύρµατων) 
∆ιακοπή λειτουργίας 
ΜΜΕ 

∆ιακοπή επικοινωνιών  

ή  ενηµέρωσης πολιτών 
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1.3 Μέθοδος  
 

Παρότι οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας χρονολογούνται από την εποχή της 

δηµιουργίας των κοινωνικών δοµών, η ακαδηµαϊκή ενασχόληση µε το αντικείµενο 

και η βιβλιογραφία είναι αρκετά φτωχή. Έως σήµερα δεν υπάρχει βιβλιογραφία 

αποκλειστικά για τα emergency και humanitarian logistics και η έρευνα στο 

αντικείµενο είναι περιορισµένη και προέρχεται από επαγγελµατίες του κλάδου και όχι 

ακαδηµαϊκούς. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη ακαδηµαϊκή έρευνα σε 

αυτό το πεδίο, παρόλα αυτά τα άρθρα των επαγγελµατιών του χώρου δίνουν µια καλή 

επισκόπηση στο θέµα και βοηθούν στην αρχική του κατανόηση. Για αυτό το λόγο 

θεωρείται απαραίτητο πριν προχωρήσουµε στο σχεδιασµό ενός πλάνου µεταφορών 

ανθρωπιστικής βοήθειας  στο λεκανοπέδιο Αττικής, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, 

να κάνουµε µια επισκόπηση των δηµοσιεύσεων σχετικά µε τα emergency και 

humanitarian logistics, και στη συνέχεια επέκταση στα άρθρα που βρέθηκαν µέσω 

της αναζήτησης µε λέξεις κλειδιά όπως “humanitarian emergency logistics;” , 

“disaster relief” , “disaster recovery, supply chains” κλπ. 

 

1.4 Emergency Logistics 

Τα emergency logistics περιλαµβάνουν πολύ διαφορετικές επιχειρήσεις, σε 

διαφορετικούς χρόνους προκειµένου να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικού είδους 

καταστροφές. Η βοήθεια που απαιτείται για τα διάφορα είδη καταστροφών µπορεί να 

ποικίλει, παρόλα αυτά υπάρχουν δύο βασικοί άξονες στα emergency logistics, η 

ανακούφιση από καταστροφή και η εν συνεχεία εργασία αποκατάστασης. Ο όρος 

ανακούφιση από καταστροφές συνήθως αναφέρεται σε ξαφνικές καταστροφές όπως 

οι φυσικές καταστροφές (σεισµοί, χιονοστιβάδες, τυφώνες, πληµµύρες, πυρκαγιές, 

εκρήξεις ηφαιστείων κλπ) αλλά και καταστροφές από ανθρώπινες ενέργειες 



«Emergency Logistics: Μεταφορά και διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης. Ο ρόλος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.» 

 19 

(τροµοκρατικά χτυπήµατα, πυρηνικά ατυχήµατα, βοµβαρδισµός λόγω πολέµου κλπ). 

Η όρος «ανακούφιση» µπορεί να αποδοθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ως η ξένη 

παρέµβαση σε µία κοινωνία µε την πρόθεση να βοηθήσει τους ντόπιους πολίτες 

(Long and Wood, 1995, p.213). Η ανακούφιση από καταστροφή επικεντρώνεται στο : 

«…σχεδιασµό της µεταφοράς υλικού πρώτων βοηθειών, τροφής, εξοπλισµού και 

διασωστικού προσωπικού από τα σηµεία εφοδιασµού σε ένα µεγάλο αριθµό κόµβων 

προορισµού, γεωγραφικά διασκορπισµένα στην περιοχή της καταστροφής και της 

εκκενώσεως και µεταφοράς του πληθυσµού που επλήγη από την καταστροφή στα 

κέντρα ιατρικής φροντίδας µε ασφάλεια και ταχύτητα.» (Barbarosoglu, 2002, p.118) 

Η διαχείριση καταστροφών περιγράφεται συχνά ως µία διαδικασία πολλών σταδίων. 

Ο Cottrill το 2002, δανειζόµενος λεκτικό από τη διαχείριση κινδύνου, µιλά για τις 

φάσεις σχεδιασµού, µετριασµού, ανίχνευσης, απόκρισης και αποκατάστασης της 

διαχείρισης καταστροφής. Υιοθετώντας αυτή την άποψη σε συνδυασµό µε την 

ανάγκη για  τεχνολογία πληροφόρησης στα emergency logistics, οι Lee και Zbiden το 

2003, διέκριναν τρείς φάσεις στις επιχειρήσεις ανακούφισης : φάση προετοιµασίας, 

κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και κατόπιν αυτών. Άρα, διαφορετικού είδους 

επιχειρήσεις γίνονται πριν την καταστροφή σε σχέση µε αυτές αµέσως µετά το 

πλήγµα και τέλος µε αυτές που γίνονται στην φάση της αποκατάστασης, µετά την 

καταστροφή.   

ΣΧΗΜΑ 1 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΑΜΕΣΗ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Σύµφωνα µε τον Long 1997, οι δύο πρώτες φάσεις αναφέρονται στον στρατηγικό 

σχεδιασµό για την προετοιµασία των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης, και ουσιαστικού 

σχεδιασµού του έργου όταν χτυπάει η καταστροφή. Όπως γίνεται κατανοητό, 

διαφορετικά µέσα και ικανότητες ή διαδικασίες απαιτούνται για την κάθε µία από τις 

παραπάνω φάσεις, για αυτό και παρακάτω θα επεκταθούµε στις φάσεις αυτές,  όπως  

παρουσιάζονται στο ανωτέρω σχήµα. 

 

1.4.1 Προετοιµασία για την καταστροφή 
 

Παρότι οι φυσικές καταστροφές είναι δύσκολο να εµποδιστούν, ορισµένες περιοχές 

είναι περισσότερο «συνηθισµένες» σε αυτές και έτσι µπορούν να προετοιµαστούν για 

κάποιους ιδιαίτερους κινδύνους. Το Τόκιο, το Σαν Φραντσίσκο, το Ρέικιαβικ αλλά 

και η Αθήνα είναι παραδείγµατα πόλεων που απαιτείται να προετοιµάζονται 

προσεχτικά για πιθανότητες µεγάλων  σεισµών, άλλες πόλεις και περιοχές είναι τόσο 

κοντά σε ενεργά ηφαίστεια που απαιτείται να µην αγνοούν τα σχέδια εκτάκτου 

εκκενώσεως όπως άλλωστε και οι περιοχές µε συχνή εµφάνιση τυφώνων. Στην 

περίπτωση των χιονοστιβάδων, από την άλλη, η σωστή και δωρεάν εκπαίδευση του 

πληθυσµού µπορεί ακόµη και να αποτρέψει την καταστροφή, ή τουλάχιστον να 

περιορίσει δραµατικά τις επιπτώσεις της. Οι έκτακτες εκκενώσεις πόλεων ή περιοχών  

µπορούν να σχεδιαστούν αλλά και να γίνει εκτεταµένη εκπαίδευση τόσο των 

διασωστών όσο και των πολιτών, πριν την καταστροφή.  Επίσης µπορούν να ληφθούν 

µέτρα για τον περιορισµό των επιπτώσεων των καταστροφών. Για παράδειγµα, οι 

πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές επιρρεπής σε τυφώνες, µπορούν να 

υπογειοποιήσουν το δίκτυο διανοµής τους ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες 

διακοπής της παροχής αλλά των θυµάτων ηλεκτροπληξίας. Παρόλα αυτά οι δωρητές 
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βοήθειας επιµένουν τα χρήµατα τους να κατευθύνονται απευθείας στους πληγέντες 

και όχι στη χρηµατοδότηση της προετοιµασίας ή της εκπαίδευσης, που θεωρούνται 

αρµοδιότητα του κράτους, και στο σύνολό τους αµελούνται. (Murray, 2005) Για 

προφανείς λόγους οι τοπικές αρχές, επιχειρήσεις και ΜΚΟ (µη κυβερνητικές 

οργανώσεις) οφείλουν να προετοιµάζουν τέτοια σχέδια.  Σύµφωνα µε τον Chaikin 

(2003) τα σχέδια προετοιµασίας εκτάκτου ανάγκης συχνά υπολείπονται 

διορατικότητας όσον αφορά τα logistics για την αντιµετώπιση των συνεπειών των 

καταστροφών. Στην έρευνα που κάναµε σχετικά µε τα συγκεκριµένα σχέδια για το 

Λεκανοπέδιο Αττικής, οι ισχυρισµοί του Chaikin, επιβεβαιώθηκαν. Η σχετική 

βιβλιογραφία ασχολείται µε πολλά διαφορετικά προβλήµατα της ανακούφισης από 

καταστροφές, αλλά κυρίως επικεντρώνεται στη φάση της προετοιµασίας. Αρκετά 

συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων και τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί για τις 

καταστροφές σε συγκεκριµένους χώρους. Συµπεριλαµβάνονται χωροταξικά 

συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, τη δηµιουργία ρεαλιστικών σεναρίων 

καταστροφής και της επικύρωσης τους, (Nisha de Silva, 2001) τεχνικές 

προσοµοίωσης, προβλήµατα δροµολόγησης οχηµάτων σε έκτακτες ανάγκες 

(Barbarosoglou, 2002 & Ozdamar, 2004) και προβλήµατα διανοµής (Hwang, 1999). 

Αυτό που έχουν κοινό τα παραπάνω προβλήµατα είναι ότι θεωρούν συγκεκριµένα 

σενάρια και την ύπαρξη δεδοµένων όπως γνωστούς βρόγχους ζήτησης 

συγκεκριµένων αγαθών. Λίγοι εξ’ αυτών επικεντρώνονται στη δεύτερη φάση, την 

απόκριση αµέσως µετά την καταστροφή, και ακόµα λιγότερο µε τη δυναµική 

αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων. Αντί αυτού ασχολούνται µε τα σχέδια 

εκκενώσεως σε περίπτωση που είναι δυνατή η πρόβλεψη της καταστροφής ή της 

µαθηµατικές λύσεις για µοντέλα δροµολόγησης οχηµάτων. Τα logistics εκτάκτου 

ανάγκης απαιτούνται στην φάση πριν την καταστροφή (που µπορεί να προβλεφτεί: 
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ηφαίστεια που θα εκραγούν ή τυφώνες που προσεγγίζουν µια περιοχή), στην άµεση 

παροχή τροφής και φαρµάκων µόλις χτυπήσει η καταστροφή και τέλος στην φάση 

της αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής. Εκτός των µέτρων αποτροπής της 

καταστροφής ο στρατηγικός σχεδιασµός µπορεί να αναπτυχθεί για την περίπτωση 

που η καταστροφή συµβεί. (Long,1997) Τα emergency logistics επί τις ουσίας είναι η 

γέφυρα µεταξύ της προετοιµασίας και της απόκρισης σε µία καταστροφή (Thomas, 

2003). Ορισµένα αγαθά απαιτούνται τόσο συχνά σε φυσικές καταστροφές που οι 

υπηρεσίες αρωγής αναπτύσσουν ισχυρές εµπορικές σχέσεις µε τους προµηθευτές 

τους και υπογράφουν συµβάσεις προµήθειας µακράς διάρκειας. Το κέντρο διανοµών 

της διαχείρισης καταστροφών της UNICEF στην Κοπεγχάγη, συλλέγει τα πιο κοινώς 

απαιτούµενα αγαθά σε περίπτωση καταστροφών, πράγµα που µπορεί να γίνει και από 

τις κατά τόπους υπηρεσίες οργανισµούς αλλά και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το 

ζήτηµα. Σύµφωνα µε τον Dignan, (2005)τα πιο κοινώς απαιτούµενα αγαθά στις 

καταστροφές είναι πόσιµο νερό, φάρµακα, ταµπλέτες χλωρίωσης, σκηνές κουβέρτες 

και µπισκότα πρωτεΐνης. Πολλές υπηρεσίες και οργανισµοί ανακούφισης έχουν 

συµφωνίες πρό-αγοράς µε προµηθευτές φαρµάκων, σκηνών και κλινοσκεπασµάτων 

(Murray,2005). Στη χώρα µας ο ρόλος αυτός καλύπτεται από τον Ερυθρό Σταυρό και 

τις Ένοπλες ∆υνάµεις οι οποίες πέραν των συµβάσεων που έχουν µε διάφορους 

προµηθευτές, τηρούν µεγάλο απόθεµα των ανωτέρω υλικών, έχουν τη δυνατότητα 

παραγωγής κάποιων εξ’ αυτών και τέλος τηρούν αποθέµατα σε αίµα και πλάσµα 

αίµατος, πέραν των νοσοκοµειακών.  Η τεχνολογία της πληροφορίας είναι επίσης 

πολύ σηµαντική σε ανθρωπιστικές αποστολές και σύµφωνα µε το Long (1997) τα 

πληροφοριακά συστήµατα αποτελούν το µοναδικό και σπουδαιότερο παράγοντα που 

κρίνει την επιτυχία των επιχειρήσεων ανακούφισης. Οι τοπικοί παράγοντες 

χρειάζονται ακριβής πληροφορίες για να δηµιουργήσουν ρεαλιστικά σενάρια 
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καταστροφής πάνω στα οποία µπορούν να αναπτύξουν σχέδια εκκενώσεως κλπ. 

Τέλος τα νοσοκοµεία σε περιοχές επιρρεπείς σε καταστροφές που µπορούν να 

εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν της ανάγκες τους σε περιόδους καταστροφών, 

µπορούν να αναπτύξουν διαδικασίες επείγουσας προµήθειας υλικών µε τους 

προµηθευτές τους. Ο συντονισµός πολλών διαφορετικών φορέων αρωγής, 

προµηθευτών και τοπικών ή µη οργανισµών, όλοι εκ των οποίων έχουν διαφορετικό 

τρόπο λειτουργίας και διαφορετική δοµή µπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Η έλλειψη 

συντονισµού συχνά οδηγεί σε σύγχυση στο τελευταίο τµήµα των επιχειρήσεων 

(Murray,2005). Για αυτό η φάση προετοιµασίας είναι και η κατάλληλη φάση στην 

οποία οι διάφοροι οργανισµοί µπορούν να αναπτύξουν πλατφόρµες συνεργασίας 

όπως το µικτό κέντρο logistics των Ηνωµένων Εθνών (UNJLC) ή το ∆ίκτυο 

Ανακούφισης από Καταστροφές του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Ταυτόχρονα 

αναπτύσσονται και Software για τα humanitarian and emergency logistics όπως το 

Humanitarian Logistics Software του ινστιτούτου Fritz. Προσφάτως µεγάλες 

εταιρείες µεταφορών όπως η DHL και η TNT έχουν µπει στις ανθρωπιστικές 

επιχειρήσεις εγκαθιδρύοντας συνέργειες µε τα Ηνωµένα Έθνη.  

 

1.4.2 Άµεση απόκριση σε καταστροφές 
 

Όταν συµβεί µία καταστροφή, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης των τοπικών φορέων 

ενεργοποιούνται. Αλλά όσο και προετοιµασµένοι να είναι αυτοί οι φορείς θα 

απαιτηθεί να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον µε αποσταθεροποιηµένες υποδοµές. 

Επιπρόσθετα, πολλές καταστροφές συµβαίνουν σε λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές 

οι οποίες ούτως ή άλλως ελλείπονται υποδοµών και µεταφορικής συνδεσιµότητας 

(Long and Wood, 1995). Αυτές οι περιοχές είναι και περισσότερο ευάλωτες σε 
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ευρείες καταστροφές των υποδοµών τους. Για παράδειγµα τα αποτελέσµατα των  

σεισµών και των πληµµύρων µεγεθύνονται όταν υπάρχει χαµηλή ποιότητα στα 

οικοδοµικά υλικά ή ανεπαρκής σχεδιασµός στα αντιπληµµυρικά και έργα απορροής 

υδάτων, όπως συνέβη στις πληµµύρες στο Πακιστάν  και στο Κασµίρ τον Αύγουστο 

του 2010 που κόστισαν τη ζωή σε µεγάλο αριθµό ατόµων και απαιτήθηκε διανοµή 

ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως µε ρίψη από ελικόπτερα. Αντίστοιχες συνέπειες δεν 

υπήρξαν από τις πληµµύρες στην κεντρική Ευρώπη (Τσεχία, Πολωνία και Γερµανία) 

που πλήττονταν ακριβώς την ίδια στιγµή. Η φύση των περισσότερων καταστροφών 

απαιτεί άµεση απόκριση άρα και οι εφοδιαστικές αλυσίδες απαιτείται να είναι 

σχεδιασµένες και να αναπτύσσονται άµεσα, ακόµα και αν η πληροφόρηση για την 

κατάσταση είναι πολύ περιορισµένη. Τον ∆εκέµβριο του 2004 αµέσως µετά το 

καταστροφικό Tsunami στην ΝΑ Ασία το πρώτο αεροσκάφος που κατέφθασε στην 

περιοχή µε ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς να γνωρίζει αν υπάρχουν εν λειτουργία 

αεροδρόµια και τι κατάσταση είχαν να αντιµετωπίσουν, ήταν ένα C-130 της 

Πολεµικής µας Αεροπορίας, αναδεικνύοντας όµως το όλο εγχείρηµα περισσότερο σε 

µία ηρωική πράξη παρά σε µία συντονισµένη ανθρωπιστική επιχείρηση. Πρέπει όµως 

να σηµειωθεί ότι µε αυτή τους την πράξη, οι γενναίοι Έλληνες αεροπόροι, κατάφεραν 

να συλλέξουν πληροφορίες για την κατάσταση στην περιοχή και να ελέγξουν την 

προσβασιµότητα των αεροδροµίων της, δίνοντας σηµαντική ώθηση στις υπόλοιπες 

χώρες που ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης πληροφόρησης «δίσταζαν» να στείλουν 

βοήθεια. Τα επαγγελµατικά logistics συνήθως αφορούν σε γνωστούς και 

προαποφασισµένους προµηθευτές, χώρους παραγωγής και σταθερή ή τουλάχιστον 

προβλέψιµη ζήτηση, πράγµατα άγνωστα στα logistics εκτάκτου ανάγκης. Οι 

περιγραφές των επιχειρήσεων ανακούφισης από καταστροφές, κριτικάρουν έντονα 

τους διάφορους οργανισµούς αρωγής για την έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας, 
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ενώ υπάρχει µεγάλη αφθονία οργανισµών αρωγής που επικεντρώνεται στη φάση της 

αποκατάστασης µετά από τις φυσικές καταστροφές. Για αυτό είναι πολλές φορές 

άγνωστο ποια µέσα είναι διαθέσιµα και ακόµα και η εµπλοκή και η συνεισφορά 

προµηθευτών είναι απρόβλεπτη (Tomasini & van Wassenhove, 2004). Αυτό 

δηµιουργεί πολλούς πλεονασµούς και διπλές προσπάθειες και υλικά (Simpson, 2005). 

Ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ανακούφισης από καταστροφές συντονίζονται από 

ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων, η εµπλοκή πολλών διαφορετικών οργανισµών αρωγής 

καθιστά πολλές τεχνικές κεντρικής διανοµής, άχρηστες. Ο Long (1997) διαφωνεί µε 

τη χρήση κεντρικοποιηµένων εγκαταστάσεων διανοµής , καθόσον τα θύµατα είναι 

πολύ αδύναµα για να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις για να παραλάβουν τη βοήθεια. 

Ειδικά στην περίπτωση που µελετούµε, το Λεκανοπέδιο Αττικής, τόσο η εδαφική του 

έκταση και χωροταξία, όσο και ο πληθυσµός του καθιστούν απαγορευτική την 

κεντρική διάθεση βοήθειας, τόσο για λόγους αποστάσεων και προσβασιµότητας όσο 

και για λόγους ασφαλείας. Εφιαλτική, αν όχι καταστροφική, φαντάζει η εικόνα 

εκατοµµυρίων να συνωστίζονται σε ένα σηµείο για την παραλαβή βοήθειας.  

Αποτελεί πραγµατική πρόκληση να συντονιστεί ένα σύστηµα µε πολλές 

εγκαταστάσεις και πολλούς προµηθευτές και για αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία πραγµατικού χρόνου, στις επιχειρήσεις 

ανακούφισης. Στην φάση άµεσης απόκρισης, η αποµακρυσµένοι οργανισµοί αρωγής 

µπορούν µόνο να υποθέσουν τις ανάγκες των θυµάτων, βασισµένοι σε περιορισµένες 

πληροφορίες. Υποθέσεις πρέπει να γίνουν σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των 

προµηθειών που χρειάζονται, το χώρο και χρόνο που απαιτούνται καθώς και τη φύση 

της διανοµής σε κάθε σηµείο ζήτησης. Στην πραγµατικότητα τα κύρια προβλήµατα 

των επιχειρήσεων άµεσης απόκρισης είναι ο συντονισµός των προµηθειών η µη 

δυνατότητα πρόβλεψης της ζήτησης και το πρόβληµα του «τελευταίου µιλίου» στη 
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µεταφορά βοήθειας σε θύµατα. Σε αυτό το σηµείο απαιτείται να εξηγήσουµε ότι το  

πρόβληµα του «τελευταίου µιλίου» αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης της βοήθειας 

στα τελευταία µέτρα πριν το σηµείο διανοµής της είτε λόγω κατεστραµµένων 

υποδοµών (δρόµοι κλπ) είτε λόγω του πλήθους που συγκεντρώνεται για την 

παραλαβή της βοήθειας και λόγω της απόγνωσης, µπορεί να µην υπάρχει η 

δυνατότητα να ελεγχθεί. Λόγω της ιδιαιτερότητας του Λεκανοπεδίου Αττικής που 

αναφέραµε παραπάνω, ειδικά το πρόβληµα το τελευταίου µιλίου θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό των κέντρων διανοµής. Σύµφωνα µε τον Ernst(2003) 

µπορούµε να διακρίνουµε τρείς κύριες διαδικασίες επίσης όταν δοµούµε και 

αναλύουµε τα επιχειρηµατικά (εµπορικά) logistics : τη διοίκηση (management) της 

ζήτησης, του εφοδιασµού (προµήθειας) και της κάλυψης της ζήτησης.  Παρακάτω θα 

συνδέσουµε αυτές τις διαδικασίες µε τα emergency logistics.  

 

1.4.2.1 Management της ζήτησης 
 

Το να προσδιορίσουµε τη ζήτηση µετά από µία καταστροφή περιλαµβάνει τον 

συνυπολογισµό των ιδιαιτεροτήτων της κουλτούρας της περιοχής που καταστράφηκε. 

Τα εµπόδια που τίθενται από τη γλώσσα, περιπλέκουν επιπλέον τη διανοµή 

κατάλληλων προµηθειών. Η ζήτηση είναι απρόβλεπτη όσον αφορά το χρόνο, χώρο 

και έκταση, και όπως λέει ο Arminas (2005) : «…η προµήθεια και τα logistics για την 

ανακούφιση από µεγάλες καταστροφές είναι σαν να έχεις έναν πελάτη από τη 

κόλαση-ποτέ δεν ξέρεις εκ των πρότερων τι θέλει, πότε το θέλει, πόσο θέλει και 

ακόµα που θέλει να σταλεί!» 

Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζεται όταν παραδοσιακοί προορισµοί της βοήθειας 

όπως νοσοκοµεία, καταστρέφονται. Ο Hoffman (2005) σηµειώνει ότι οι 
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ανθρωπιστικές εφοδιαστικές αλυσίδες είναι οι πιο δυναµικές εφοδιαστικές αλυσίδες 

στον κόσµο. Στις έκτακτες ανάγκες οχήµατα από κάθε κόµβο το δικτύου καλούνται 

ανεξαρτήτως από την πραγµατική ζήτηση του κόµβου, να εξυπηρετήσουν 

οποιεσδήποτε ανάγκες σε οποιοδήποτε σηµείο. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε φορτηγά 

που κάνουν κύκλους γύρο από τη περιοχή καταστροφής, χωρίς συγκεκριµένο 

προορισµό (Greiling Keane, 2005): «∆εδοµένης της µη προβλεψιµότητας της 

ζήτησης και της περιορισµένης πληροφόρησης που έχουν οι οργανισµοί αρωγής κατά 

τις πρώτες ώρες της καταστροφής, σε πρώτη φάση τα εφόδια «σπρώχνονται» (push) 

στην περιοχή της καταστροφής. Μόνο κατά τα επόµενα στάδια των επιχειρήσεων 

µπορούν να συγκεντρωθούν πιο ακριβή στοιχεία για τις ανάγκες των θυµάτων 

αλλάζοντας τα εφόδια που «σπρώχνονται» (push) σε περισσότερο pull (σύµφωνα µε 

τη ζήτηση)». 

 

1.4.2.2 Management προµηθειών 
 

Στα πλαίσια των προµηθειών (ανεφοδιασµού) οι οργανισµοί αρωγής παραλαµβάνουν 

δωρεές αντικειµένων που δεν ζήτησαν ή ακόµα και ανεπιθύµητων υλικών. Αυτά 

µπορεί να είναι φάρµακα ή τρόφιµα που έχουν λήξει, laptop που απαιτούν ρεύµα για 

να λειτουργήσουν ενώ έχει καταστραφεί το δίκτυο ηλεκτρισµού, βαρύ ρουχισµό 

ακατάλληλο για περιοχές µε πολύ ζέστη κλπ. (Dignan, 2005): «Οι δωρεές 

ακατάλληλων ειδών είναι τόσο συνηθισµένες σε επιχειρήσεις ανακούφισης που έχει 

εγκαθιδρυθεί ως διαδικασία στους οργανισµούς να φέρουν µαζί τους κλιβάνους στους 

χώρους της καταστροφής προκειµένου να καταστραφούν εφόδια που είναι επικίνδυνα 

ή φρακάρουν το σύστηµα διανοµών»   
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Ακόµα και οι επιθυµητές προµήθειες συχνά καταφθάνουν σε µορφή που δεν είναι 

δυνατό να τη διαχειριστούµε. Οι διάφοροι οργανισµοί αρωγής προέρχονται από 

διαφορετικές χώρες και οι δωρητές της βοήθειας στέλνουν τις προµήθειες µε µια 

µεγάλη ποικιλία στοιχείων αναγνώρισης, ετικετών και σε διάφορες γλώσσες. Η 

έλλειψη τυποποιηµένης –κοινής- σήµανσης των αγαθών είναι από τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα στη διανοµή της βοήθειας στους χώρους όπου διανέµεται. Για αυτό οι 

διάφοροι οργανισµοί ξεκίνησαν να κωδικοποιούν τα υλικά µε χρώµατα, όπως 

χρησιµοποιώντας κόκκινο για τα τρόφιµα και µπλε για το ρουχισµό. (Murray,2005). 

Στο συντονισµό των προµηθειών οι οργανισµοί αρωγής µπορούν να «οπισθοχωρούν» 

στους τοπικούς προµηθευτές ενώ είναι αλήθεια ότι οι έµποροι λιανικής συχνά είναι οι 

πρώτοι που φτάνουν σε τόπους καταστροφής λόγω των µειωµένων µεταφορικών 

αναγκών τους και έχουν αυξηµένες πιθανότητες να καλύψουν της διατροφικές 

ανάγκες του τοπικού πληθυσµού. Εν προκειµένω και σε όλες τις µεγάλες πόλεις, τα 

διάφορα τοπικά καταστήµατα λιανικής (σουπερ µάρκετ, οπωροπωλεία κλπ ή ακόµα 

και φαρµακεία) µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού για ένα 

ορισµένο διάστηµα µετά την καταστροφή. Πρόσφατα οι υπηρεσίες των Ηνωµένων 

Εθνών συµφώνησαν να ενώσουν τις δυνάµεις τους στην ανάπτυξη ενός συστήµατος 

υποστήριξης logistics (LSS: logistics support system) το οποίο θα βελτιώσει το 

συντονισµό σε διεθνές και εθνικά επίπεδα των ενδιαφεροµένων ανθρωπιστικών 

παραγόντων και θα αναπτύξει και τις τοπικές τους δυνατότητες.  Το LSS είναι ένα 

κοινό εργαλείο διαθέσιµο σε όλους τους οργανισµούς το οποίο θα µειώσει τις 

υπερκαλύψεις σε προµήθειες και θα αυξήσει την απόκριση στις πραγµατικές ανάγκες 

του πληγέντος πληθυσµού ενώ παράλληλα ενδυναµώνει την ικανότητα διαχείρισης 

των διαφόρων οργανισµών. Το LSS φτιάχτηκε µε βάση την εµπειρία µεγάλου 
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αριθµού ιδρυµάτων και προσβλέπει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

ανάµεσα σε ανθρωπιστικούς οργανισµούς. 

 

1.4.2.3 Management της κάλυψης της ζήτησης 
 

Ο Kaatrud (2003) κατά τη διάρκεια συζήτησης για το UNJLC πρότεινε τη δηµιουργία 

ενός checklist (λίστας διαδικασιών) του Logistician των επιχειρήσεων ανακούφισης 

από καταστροφές. Σε αυτή τη λίστα 11 από τα 14 θέµατα αφορούν σε ερωτήσεις 

σχετιζόµενες µε τις υποδοµές – την ύπαρξη αεροδροµίων και δρόµων και την 

διαθεσιµότητα οχηµάτων και καυσίµου. Στην πραγµατικότητα η έλλειψη καυσίµου 

εµφανίζεται πολύ γρήγορα σε περιοχές που έχουν καταστραφεί, µερικές φορές επειδή 

τα βενζινάδικα δεν έχουν ρεύµα για να λειτουργήσουν τις αντλίες τους. Ο Wichmann 

(1999) δεν θεωρεί τις µεταφορές από µόνες τους πρόβληµα για τις επιχειρήσεις 

αρωγής, καθόσον η ρίψη εφοδίων από αέρος υπάρχει πάντα ως λύση για την 

παράδοση της βοήθειας στους πληγέντες. Επίσης συχνά παρατηρείται η έλλειψη 

µέσων χειρισµού της βοήθειας στο τελευταίο στάδιο της διανοµής της, για αυτό το 

λόγο τα πακέτα πρέπει να είναι µικρά, σε τέτοιο µέγεθος που να είναι δυνατός ο 

χειρισµός του από ένα άτοµο (Long and Wood, 1995- Murray, 2005). Το πρόβληµα 

του τελευταίου µιλίου, που αναφέραµε και παραπάνω, εγείρει και άλλα ζητήµατα 

όπως η διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, σε περιοχές λιµού. 

Τέλος αρκετά από τα φάρµακα χρειάζεται να διατηρηθούν σε περιβάλλον 

ελεγχόµενης θερµοκρασίας, που σε κατεστραµµένες περιοχές πολλές φορές δεν είναι 

δυνατό να εξασφαλισθεί λόγω των κατεστραµµένων υποδοµών. 
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1.4.3 Αποκατάσταση – Ανοικοδόµηση 
 

Μετά την άµεση απόκριση, οι τοπικοί παράγοντες µπορούν να αρχίσουν να βοηθούν 

θύµατα στην περιοχή των οικογενειών τους και των φίλων τους (Lamont,2005). 

∆υστυχώς σε πολλές περιπτώσεις  τα διατιθέµενα κονδύλια αναλώνονται στην 

βραχυπρόθεσµη ανακούφιση των πληγέντων µε αποτέλεσµα η µακροπρόθεσµη φάση 

της αποκατάστασης να αµελείται . Από την άλλη πλευρά, οργανισµοί αρωγής όπως o 

World Vision του οποίου η αποστολή είναι να ανταποκρίνεται σε καταστροφές σε 

όλον τον κόσµο, έχει δηµιουργήσει µια τεχνική αρωγής σε τρείς φάσεις: επτά 

ηµερών, τριάντα ηµερών και ενενήντα ηµερών. Στην πρώτη φάση της επείγουσας 

απόκρισης συλλογές (κιτ) επιβίωσης που µπορούν να διατηρήσουν µέχρι 2000 

ανθρώπους έως και επτά ηµέρες ρίπτονται από εναέρια µέσα. Στη δεύτερη φάση 

αποστέλλονται συλλογές επιβίωσης οικογενειών, που µπορούν να στηρίξουν έως και 

5000 ανθρώπους για τριάντα ηµέρες. Η τρίτη φάση σχετίζεται µε την ανοικοδόµηση 

και αφορά στην µακροπρόθεσµη αποκατάσταση. Για παράδειγµα µετά το σεισµό του 

Ελ Σαλβαδόρ, βοήθεια ανοικοδόµησης παρασχέθηκε στη µορφή αποκατάστασης των 

ζηµιών κατεστραµµένων σπιτιών και κατασκευής καινούργιων κατοικιών για 

εκτοπισµένες ή άστεγες οικογένειες. Όπως αναφέρθηκε η φάση της αποκατάστασης 

µίας περιοχής είναι υψηλής σηµασίας λόγω των µακροχρόνιων επιπτώσεων που 

µπορεί να έχει µία καταστροφή σε µία περιοχή. Επιπλέον οι καταστροφές µπορεί 

επίσης να έχουν µακροχρόνιες επιπτώσεις στο management των επιχειρήσεων. Για 

παράδειγµα µετά τον τυφώνα Katrina οι εταιρείες µεταφορών άλλαξαν τρόπο 

µεταφοράς από οδικό σε σιδηροδροµικό, ενώ κάποια λιµάνια παραµένουν µη 

επιχειρησιακά ή έχουν εξαιρετικά µειωµένο όγκο διακινούµενων προϊόντων. Για αυτό 

µπορούµε να πούµε ότι είναι σηµαντικό οι τοπικοί παράγοντες να επικεντρώνονται 

και στη φάση της αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών και υποδοµών, για την 
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οποία απαιτείται συνεχιζόµενος σχεδιασµός. Τα σχέδια πρόληψης καταστροφών 

πρέπει να αναθεωρούνται συνεχώς και να συµπεριλαµβάνουν τη γνώση που 

αποκοµίζεται από τις πρόσφατες καταστροφές. ( Thomas, 2003). 

 

 

1.5 Οι φάσεις των επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης στο 
σχέδιο «Ξενοκράτης» 

 

Σε αυτό το σηµείο και λόγω του ότι η οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση εκτάκτου 

ανάγκης γίνεται στη χώρα µας γίνεται κατ’ εφαρµογή του σχεδίου «Ξενοκράτης», 

είναι χρήσιµο να δούµε πώς διαχωρίζονται αλλά και πως περιγράφονται αυτές οι 

φάσεις στο συγκεκριµένο σχέδιο. Όπως θα δούµε παρακάτω αλλά και σε σύγκριση µε 

όσα παραθέσαµε πιο πάνω, η πρώτη φάση της προετοιµασίας / προπαρασκευής, στον 

«Ξενοκράτη» χωρίζεται σε δύο επί µέρους φάσεις, της απλής και της αυξηµένης 

ετοιµότητας. Για την κινητοποίηση του δυναµικού της Πολιτικής Προστασίας 

απαιτείται η δηµιουργία ενός συστήµατος ενεργειών σε τέσσερις (4) ΦΑΣΕΙΣ: 

1. ΦΑΣΗ 1 -Συνήθης ετοιµότητα  

2. ΦΑΣΗ 2-Αυξηµένη ετοιµότητα  

3. ΦΑΣΗ 3- Άµεση Κινητοποίηση-Επέµβαση  

4. ΦΑΣΗ 4-Αποκατάσταση -Αρωγή 

 

1.5.1 Φάση 1η  Συνήθης Ετοιµότητα  
 

Κατά την φάση αυτή υλοποιούνται µέτρα και ενέργειες του Φορέα Σχεδίασης, που 

συµβάλλουν στην προετοιµασία του για τις επόµενες φάσεις ενεργειών, που 
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εξασφαλίζουν δηλαδή την κινητοποίηση για την υλοποίηση των δράσεων ανάλογα µε 

την εµπλοκή του Φορέα Σχεδίασης στα στάδια επιχειρήσεων. Γίνονται  

προπαρασκευαστικές δράσεις/ενέργειες που εξασφαλίζουν τις συνθήκες για την 

εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων και την επιχειρησιακή ετοιµότητα του 

µηχανισµού αντιµετώπισης (όπως συντήρηση, προµήθεια υλικών, κλπ). 

Συγκεκριµένα, στο στρατηγικό επίπεδο λαµβάνονται αποφάσεις  

α) για την εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων που θα διατεθούν για την πιθανή 

µίσθωση µηχανηµάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προµήθεια υλικών (π.χ. 

άλατος στην περίπτωση σχεδιασµού για χιονοπτώσεις), κλπ, και 

β) για την δροµολόγηση της ανάπτυξης των διαθέσιµων πόρων µε βάση τα 

συµπεράσµατα της ανάλυσης κινδύνου. 

Σε όλα τα επίπεδα ελέγχεται η λειτουργία του συστήµατος επικοινωνίας και ροής 

πληροφοριών για την συνεννόηση µεταξύ των εµπλεκοµένων και την λήψη 

αποφάσεων. Αξιολογούνται όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και πληροφορίες που 

συλλέγονται από τα συστήµατα επιτήρησης, πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης 

για τον σχηµατισµό βάσιµης εκτίµησης της κατάστασης. Γίνεται έλεγχος του αριθµού 

και της κατάστασης των µέσων πολιτικής προστασίας. ∆ιευκρινίζεται ότι ενώ 

χρονικά είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της φάσης 1 να λαµβάνουν χώρα δράσεις 

που ανήκουν στην πρόληψη και τον σχεδιασµό, για τον σκοπό σύνταξης του σχεδίου 

οι δράσεις αυτές δεν ανήκουν στην φάση 1 και δεν πρέπει συµπεριλαµβάνονται σε 

αυτό. 
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1.5.2 Φάση 2η  Αυξηµένη Ετοιµότητα  

Εάν από την συναξιολόγηση των πληροφοριών που γίνεται από τους 

θεσµοθετηµένους φορείς (του εσωτερικού ή του εξωτερικού) δίδεται σχεδόν η 

βεβαιότητα, ότι επίκεινται καταστροφικά φαινόµενα, πέραν των ενεργειών της φάσης 

1, τα αρµόδια όργανα αποφασίζουν και υλοποιείται η απαραίτητη (µε βάση την 

αναµενόµενη εξέλιξη του φαινοµένου) κινητοποίηση και ανάπτυξη του µηχανισµού 

πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Συνέρχονται τα επιτελικά (εάν κριθεί 

απαραίτητο) και τα επιχειρησιακά όργανα (υποχρεωτικά) και διατελούν σε πλήρη 

ετοιµότητα, για την εκτέλεση της αποστολής τους, και λαµβάνουν, όπου αυτό 

κρίνεται σκόπιµο, και επιπλέον προληπτικά µέτρα. Μέτρα δηλαδή που συνδέονται µε 

την εµφάνιση ή/και την αντιµετώπιση του φαινοµένου και αποσκοπούν στην µείωση 

της πιθανότητας εµφάνισης του φαινοµένου που θα προκαλέσει την καταστροφή 

ή/και στην µείωση των συνεπειών από αυτήν (π.χ. αύξηση της επιτήρησης των δασών 

µε στόχο την έγκαιρη αναγγελία και την άµεση επέµβαση). 

 

1.5.3 Φάση 3η  Άµεση Κινητοποίηση-Επέµβαση 
 

Στην φάση αυτή γίνεται ανάπτυξη των απαραίτητων πόρων του συστήµατος 

πολιτικής προστασίας για τον έλεγχο και την καταστολή (εάν είναι δυνατόν) του 

καταστροφικού φαινοµένου και κυρίως την αντιµετώπιση και τον µετριασµό των 

άµεσων συνεπειών του. 

Υλοποιούνται συγκεκριµένες δράσεις από τους Φορείς που εντέλλονται µε βάση το 

σχέδιο. Τα αρµόδια πρόσωπα και όργανα στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα συλλέγουν 

στοιχεία, αξιολογούν την κατάσταση, εισηγούνται και αποφασίζουν την υλοποίηση 

συγκεκριµένων µέτρων. Η εκτίµηση των απαραίτητων πόρων γίνεται από τα αρµόδια 
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όργανα µε βάση την αναµενόµενη εξέλιξη του φαινοµένου και τις ανάγκες του 

πληθυσµού. Οι δυνάµεις του τακτικού επιπέδου υλοποιούν τα παραπάνω µέτρα. 

Όπου κρίνεται σκόπιµο, ενηµερώνονται οι πολίτες για την λήψη µέτρων 

αυτοπροστασίας, την συνδροµή και την διευκόλυνση του έργου των δυνάµεων του 

Φορέα Σχεδίασης. Το σύστηµα επικοινωνιών, ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και οι 

υπηρεσίες διοικητικής µέριµνας είναι σε ετοιµότητα για την στήριξη του 

επιχειρησιακού έργου και την δροµολόγηση της επίλυσης των άµεσων προβληµάτων 

των πληγέντων. 

 

1.5.4 Φάση 4η Αποκατάσταση-Αρωγή  
 

Γίνεται η πρώτη εκτίµηση των ζηµιών, εκτίµηση της καταστάσεως και παρέχεται 

άµεση αρωγή στους πληγέντες (εξασφάλιση τροφής, στέγης, κλπ). Υλοποιούνται 

δράσεις για την σταδιακή αποκατάσταση της καθηµερινής λειτουργίας στην πληγείσα 

περιοχή (π.χ. άρση καταπτώσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας,  

εξασφάλιση ηλεκτροδότησης και παροχής ύδατος, κλπ). ∆ράσεις που αφορούν στην 

οριστική αποκατάσταση των υποδοµών που έχουν καταστραφεί δεν εµπίπτουν στο 

αντικείµενο του σχεδίου. Σηµειώνεται όµως ότι οι δράσεις που πραγµατοποιούνται 

κατά την φάση 4 είναι δυνατόν να επηρεάσουν (θετικά ή αρνητικά) την υλοποίηση 

των µακροχρόνιων προγραµµάτων αποκατάστασης και για αυτόν το λόγο πρέπει να 

δίνεται η δέουσα προσοχή. 

 

1.6 Η ιδιαιτερότητα- «κλειδί» 
 

Θα πρέπει να σταθούµε στην ιδιαιτερότητα του σχεδίου «Ξενοκράτης» σε σχέση µε 

τη γενική προσέγγιση των τριών φάσεων που είδαµε νωρίτερα, αλλά και που είναι και 
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διεθνώς αποδεκτή. Στην φάση της προετοιµασίας αντιστοιχούν οι δύο φάσεις της 

συνήθους και της αυξηµένης ετοιµότητας. Επί της ουσίας όµως και µετά από 

προσεκτική ανάλυση των δύο προσεγγίσεων, βλέπουµε ότι η δεύτερη φάση του 

σχεδίου «Ξενοκράτης» αποτελεί µία καινούρια φάση που δεν βρίσκουµε να 

περιγράφεται διεξοδικά στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας της 

«τοπικιστικής» προσέγγισης του «Ξενοκράτη», αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία 

των επιχειρήσεων αρωγής. Σε επόµενα κεφάλαια θα δούµε αναλυτικά τις διαφορές 

ανάµεσα στην τοπική και εξωτερική προοπτική ή προσέγγιση των επιχειρήσεων 

εκτάκτου ανάγκης. Είναι λογικό πως οι εξωτερικοί οργανισµοί αρωγής δεν πρόκειται 

να κινητοποιηθούν υπό την απειλή και µόνο καταστροφής, ανεξαρτήτου βεβαιότητας 

να συµβεί.   Η φάση της «αυξηµένης ετοιµότητας» µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα 

emergency logistics για να κάνει την ειδοποιό διαφορά στην περεταίρω επιτυχία των 

επιχειρήσεων αντιµετώπισης και ανακούφισης που εν προκειµένω µπορεί να 

µεταφράζεται σε πολλές ανθρώπινες ζωές. Από την άλλη πλευρά είναι µιας πρώτης 

τάξεως ευκαιρία να δοκιµαστούν οι µηχανισµοί αρωγής  και να εντοπιστούν τυχόν 

ατέλειες ή προβλήµατα, σε περίπτωση που τελικά αποφευχθεί η καταστροφή.  

Υπάρχουν όµως µερικά σηµαντικά σηµεία που πρέπει να σταθούµε.  

Πρώτο είναι ο χρόνος που υπολογίζεται ότι υπάρχει διαθέσιµος από τη στιγµή που θα 

τεθεί το σύστηµα σε αυξηµένη επαγρύπνηση / ετοιµότητα, µέχρι την εκδήλωση της 

καταστροφής. Είναι σηµαντικό να υπάρχει ικανός χρόνος ώστε να προωθηθούν τα 

αναγκαία εφόδια στους προορισµούς τους ή στα επί µέρους κέντρα διανοµής. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι σε αυτό το χρόνο πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο χρόνος που 

απαιτείται να κινητοποιηθεί ο µηχανισµός, να αποφασιστεί ο τύπος και η ποσότητα 

εφοδίων που θα προωθηθούν και σε ποιους προορισµούς και φυσικά να αποφασιστεί 

ο τρόπος µεταφοράς τους. Επαναλαµβάνεται ότι είναι σηµαντικό να υπολογιστούν 
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όλοι αυτοί οι απαιτούµενοι χρόνοι, γιατί σε περίπτωση που η καταστροφή πλήξει 

κατά τη µεταφορά των εφοδίων, οι συνέπειες θα είναι πολλαπλάσιες, σε σχέση µε την 

κινητοποίηση αµέσως µετά την καταστροφή, καθόσον είναι πιθανή και η απώλεια 

µέρους των εφοδίων.  Ο υπολογισµός του χρόνου που αποµένει µέχρι την 

καταστροφή είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πεδίο που για τις φυσικές καταστροφές 

αφορά το αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο (πχ µετεωρολογία, σεισµολογία κλπ ) ενώ 

για τις τεχνητές καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο αφορά τις 

αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες (πχ Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Υπουργείο 

Εξωτερικών, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» κλπ). 

Έργο των παραπάνω είναι και η πρόβλεψη της πιθανότητας να συµβεί η καταστροφή, 

που είναι και το δεύτερο σηµείο που πρέπει να σταθούµε. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα, στον Ελλαδικό χώρο, αποτελούν οι κατά καιρούς προβλέψεις των 

σεισµολόγων για επικείµενα γεωλογικά φαινόµενα, που πολλές αµφισβητούνται από 

την ίδια την επιστηµονική κοινότητα, ενώ µεγαλύτερη «οµοψυχία» αλλά και ακρίβεια 

των επιστηµόνων παρουσιάζεται στην πρόβλεψη επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων. 

Οµοίως, για τις τεχνητές καταστροφές, η πρόβλεψη της πιθανότητας είναι κάτι που 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η συλλογή πληροφοριών, η αξιοπιστία τους 

και  η σωστή εκτίµηση- επεξεργασία τους. Το θέµα της πρόβλεψης της πιθανότητας 

να συµβεί µία καταστροφή, σε έκταση που να απαιτεί µεγάλου µεγέθους 

κινητοποίηση, µας οδηγεί στα δύο επόµενα σηµεία που απαιτούν την προσοχή µας σε 

αυτή τη φάση.  

Τρίτο λοιπόν σηµείο είναι το οικονοµικό, άµεσα συνδεδεµένο µε την πρόβλεψη της 

πιθανότητας και αντικείµενο µελέτης της διαχείρισης κινδύνου (risk management). 

Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που γίνει πλήρης κινητοποίηση κατά τη φάση της 

αυξηµένης ετοιµότητας, το κόστος της όλης επιχείρησης θα είναι αντίστοιχο µε το 
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µέγεθος της κινητοποίησης. Οι ανθρωποώρες που θα δαπανηθούν, τα µέσα 

µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθούν, το κόστος των προµηθειών που τυχόν θα 

καταστραφούν ή θα κλαπούν, οι θετικές και αποθετικές ζηµίες που θα προκληθούν 

από τη χρήση των υποδοµών, είναι λίγοι από τους παράγοντες που θα πρέπει να 

µπουν στη ζυγαριά  µε την πιθανότητα της καταστροφής και να συνεκτιµηθούν µαζί 

µε ένα πλήθος ακόµα παραµέτρων, όπως το τέταρτο σηµείο, παρακάτω. 

Σε περίπτωση που γίνει µια κινητοποίηση εκτάκτου ανάγκης µεγάλης κλίµακας, στη 

φάση της αυξηµένης ετοιµότητας, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει εν κρυπτό. Ένας 

σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί είναι ο πανικός που µπορεί να 

προκληθεί στον πληθυσµό, µε απρόβλεπτες φυσικές, κοινωνικές  και οικονοµικές 

συνέπειες (µαζικά κύµατα άτακτης φυγής από την περιοχή ενδιαφέροντος, 

µπλοκάρισµα κεντρικών οδικών αρτηριών, µαζική αγορά προϊόντων διατροφής, 

κρούσµατα βίας, πλιάτσικο κλπ.). Όπως θα δούµε παρακάτω, ο πανικός αποτελεί 

έναν από τους πιο σηµαντικούς «κινδύνους» ειδικά για το λεκανοπέδιο Αττικής. Η 

αντιµετώπιση του πανικού είναι έργο των ψυχολογικών επιχειρήσεων και ελέγχου 

των Μέσων Ενηµέρωσης, που διενεργούν οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες.  

 

1.7 Συνοψίζοντας τη φάση «κλειδί» 
 

Η φάση της αυξηµένης ετοιµότητας και της πιθανής κινητοποίησης για τη διανοµή 

των προµηθειών, πραγµατικά µπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στην 

αντιµετώπιση της καταστροφής και στην δραµατική µείωση των θυµάτων. Ο 

παράγοντας ότι σε περίπτωση που γίνει η κινητοποίηση σε αυτή τη φάση, οι 

logisticians έχουν στη διάθεσή τους όλες τις υποδοµές, όλο το προσωπικό και τα 

µέσα, που πιθανότατα δεν θα τα έχουν µετά την καταστροφή, είναι δραµατικά 
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σηµαντικός στις επιχειρήσεις αρωγής.  Η απόφαση που πρέπει να παρθεί για την 

έναρξη των επιχειρήσεων είναι µια πραγµατική πρόκληση και πιθανώς να είναι αυτή 

που θα κάνει τη διαφορά. Απαιτείται προσεκτική και συνετή διαχείριση των 

πληροφοριών αλλά και εκτίµηση των παραγόντων που προαναφέραµε, αλλά πάνω 

από όλα απαιτείται συστηµατική προετοιµασία και σχεδιασµός από τη φάση της 

συνήθους ετοιµότητας, συντονισµός συνεργασία και διάκριση ρόλων των διαφόρων 

φορέων και οργανισµών, αλλά πάνω από όλα απαιτείται η λήψη γενναίας απόφασης 

την σωστή στιγµή από το όργανο που έχει την ευθύνη του γενικού συντονισµού. 

∆υστυχώς στην Ελλάδα η έως τώρα ιστορία έχει καταδείξει σηµαντικές ελλείψεις σε 

όλα τα παραπάνω, κυρίως λόγω της υποτίµησης της αξίας και της σηµασίας των 

logistics στην αντιµετώπιση τόσο των καταστροφών όσο και των συνεπειών τους.  

Παρόλα αυτά ο σχεδιασµός και η προετοιµασία για τις επιχειρήσεις εκτάκτου 

ανάγκης είναι ένας δυναµικός και εξελισσόµενος τοµέας που ποτέ δεν µπορούµε να 

πούµε ότι είναι στο επιθυµητό επίπεδο ή ακόµη και κορεσµένος. Οι Ένοπλες 

∆υνάµεις, στο σχεδιασµό των πολεµικών επιχειρήσεων, έχουν συντάξει µνηµόνια 

ενεργειών ανά τοµέα που αφορά στα µέτρα που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων και βάση της κλιµάκωσης αυτών. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα 

µέτρα ξεκινούν πολύ πριν την εκδήλωση των εχθροπραξιών (βάση σεναρίου), και 

εξελίσσονται – ενισχύονται  αναλόγως της εξελίξεως των γεγονότων, που µπορεί 

τελικά να οδηγήσουν σε σύρραξη. Το µοτίβο του σχεδιασµού είναι δοµηµένο σε 

φάσεις συναγερµού ή επαγρύπνησης και η κάθε φάση περιλαµβάνει µέτρα που 

λαµβάνονται αυτοµάτως µε τη µετάβαση σε µία φάση ή κατά περίπτωση αναλόγως 

των επί µέρους συµβάντων. Αυτός ο σχεδιασµός µπορεί να εφαρµοστεί από όλους 

τους φορείς που εµπλέκονται στην προετοιµασία και τις επιχειρήσεις αρωγής, 

διαιρώντας τη φάση της αυξηµένης ετοιµότητας σε επιµέρους µικρότερες φάσεις η 
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κάθε µία από τις οποίες θα περιλαµβάνει και αντίστοιχα µέτρα βάσει σχεδιασµού. Με 

αυτόν τον τρόπο, περιορίζονται οι συνέπειες λόγω της αβεβαιότητας στην πρόβλεψη 

της καταστροφής, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται ανάλογος µε την αυξοµείωση της 

πιθανότητας να συµβεί η καταστροφή, περιορίζονται οι οικονοµικές συνέπειες ή 

ζηµίες και επιµερίζεται χρονικά το µεγάλο βάρος της λήψης απόφασης µιας και το 

όργανο που λαµβάνει την απόφαση απλά κηρύττει τη φάση που θεωρεί ότι 

αντικατοπτρίζει την κατάσταση βάσει των στοιχείων που διαθέτει και αναλόγως 

κλιµακώνει ή αποκλιµακώνει τις φάσεις συνεκτιµώντας τις νέες πληροφορίες που 

λαµβάνει. Τα εκτελεστικά όργανα απλώς εκτελούν / λαµβάνουν  τα µέτρα που 

προβλέπονται σε κάθε φάση, βάση των µνηµονίων που έχουν στα χέρια τους από την 

περίοδο της συνήθους ετοιµότητας. 

 

1.8 Το δίκτυο εφοδιασµού της ανθρωπιστικής βοήθειας 
 

Η εξέταση των διαφορετικών πλευρών των επιχειρήσεων ανακούφισης από 

καταστροφές παρέχει µια βάση για την εξέταση των διαφορών ανάµεσα στα 

ανθρωπιστικά και τα επαγγελµατικά (εµπορικά) logistics. Το πρώτο ζήτηµα αφορά 

τον προσδιορισµό της έννοιας. Αν προσδιορίζουµε τα εµπορικά logistics ως τη 

διαδικασία διαχείρισης της ροής των αγαθών πληροφοριών και οικονοµικών από τον 

προµηθευτή στον τελικό πελάτη, τα ανθρωπιστικά logistics µπορούν εύκολα να 

προσδιοριστούν ως η διαδικασία διαχείρισης της ροής των αγαθών πληροφοριών και 

οικονοµικών από τους δωρητές στους πληγέντες. (Ernst, 2003). Τόσο τα 

ανθρωπιστικά όσο και τα εµπορικά logistics περιλαµβάνουν µια γκάµα 

δραστηριοτήτων όπως προετοιµασία, σχεδιασµός, προµήθεια, µεταφορά, 

αποθήκευση, δροµολόγηση, εντοπισµός και τελωνιακές διατυπώσεις. Για αυτό το 
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λόγο µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι βασικές αρχές  διαχείρισης της ροής των 

αγαθών πληροφοριών και οικονοµικών, ισχύουν και για τα ανθρωπιστικά logistics. 

 

1.9 Φορείς των εφοδιαστικών αλυσίδων στην ανθρωπιστική 
βοήθεια 

 

Η πρώτη και ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στα κίνητρα για τη βελτίωση της 

διαδικασίας των logistics στην περίπτωση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, που 

απαιτεί να κινηθούµε πέρα από το κίνητρο του κέρδους. (Ernst,2003). Όταν δοµούµε 

και αναλύουµε τα εµπορικά logistics, τρείς είναι οι βασικές διαδικασίες που 

περιλαµβάνονται: το management της ζήτησης, του εφοδιασµού και της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων. Στα ανθρωπιστικά logistics υπάρχουν φορείς που δεν 

συνδέονται µε τα οφέλη της ικανοποίησης απαιτήσεων. Οι προµηθευτές έχουν 

διαφορετικά κίνητρα για να συµµετέχουν και οι πελάτες δεν δηµιουργούν 

«εθελοντικά» τη ζήτηση, και ελπίζουµε να µην δηµιουργήσουν και 

«επαναλαµβανόµενη ζήτηση». Το δίκτυο των φορέων που εµπλέκονται στην 

ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα είναι επίσης κάτι που διαφοροποιεί τους δύο 

τοµείς.   
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Μια επίσης σηµαντική διαφορά είναι ότι ο «πελάτης» δεν έχει επιλογή και έτσι δεν 

δηµιουργείται «πραγµατική ζήτηση». Η ζήτηση επί της ουσίας εκτιµάται µέσω των 

οργανισµών αρωγής που µπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

σε αυτές τις επιχειρήσεις, µέσω τον οποίων οι κυβερνήσεις αποστέλλουν τη βοήθεια 

που στοχεύει στην ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές ή και τεχνητές 

καταστροφές.  Οι µεγαλύτεροι οργανισµοί είναι κυρίως διεθνής φορείς αλλά επίσης 

υπάρχουν πολλοί τοπικοί και εθνικοί οργανισµοί . Πολλοί από αυτούς έχουν τα δικά 

τους πολιτικά κίνητρα για την παροχή ανακούφισης, όµως πολιτικά θέµατα µπορεί να 

χειροτερέψουν την κατάσταση στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ακόµη και να 

παρακωλύσουν τα εφόδια από το να φτάσουν στον προορισµό τους. Σε περιοχές που 

βιώνουν κρίση όπως πολεµικές συρράξεις, άτακτες δυνάµεις µπορεί να θέλουν να 

µπλοκάρουν την άφιξη τέτοιων εφοδίων. (Murray, 2005). Επίσης µετά από 

καταστροφές µπορεί να γίνει πλιάτσικο και τα φορτηγά συχνά σταµατούνται και 

υποχρεώνονται να αποκλίνουν από τον προορισµό τους. Η έλλειψη ασφάλειας σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική για την επιτυχία ή µη της επιχείρησης, για 

αυτό και είναι δύσκολο αλλά σηµαντικό θέµα να απο-πολιτικοποιηθούν οι 
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ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. (Tomasini & vanWassenhove, 2004). Οι δωρητές έχουν 

σηµαντικό ρόλο καθώς παρέχουν τον κύριο όγκο της χρηµατοδότησης κύριων 

δραστηριοτήτων ανακούφισης. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια διάφορα ιδρύµατα, 

ανεξάρτητοι δωρητές και ο ιδιωτικός τοµέας  έχουν προστεθεί στην κρατική 

χρηµατοδότηση των οργανισµών αρωγής και έχουν αναδειχθεί σε βασικούς 

χρηµατοδότες τους. Άλλοι φορείς είναι οι Ένοπλες ∆υνάµεις, οι κυβερνήσεις των 

χωρών όπου φιλοξενούνται οι οργανισµοί ή οι κυβερνήσεις γειτονικών χωρών, µη 

κυβερνητικές οργανώσεις και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics. Οι Ένοπλες 

∆υνάµεις σε πολλές περιπτώσεις είναι ο σηµαντικότερος φορέας καθώς το 

προσωπικό και τα µέσα που διαθέτουν βοηθούν σε µεγάλο βαθµό τις επιχειρήσεις 

ανακούφισης. Για παράδειγµα στις επιχειρήσεις µετά τον τυφώνα Katrina οι  Ένοπλες 

∆υνάµεις παρείχαν τηλεπικοινωνίες, logistics και ικανότητες σχεδιασµού, 

καθοριστικού ρόλου. Στη χώρα µας οι Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆) επωµίζονται το 

µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων ανακούφισης µετά από εκτεταµένες 

καταστροφές. Κατά τις πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007, ταυτόχρονα µε τη µάχη µε τη 

φωτιά, οι Ε∆ προσέφεραν καταφύγιο και τροφή σε πληθυσµό που είχε εκτοπιστεί από 

τις εστίες τους, ακόµη και βοήθησε µε εναέρια µέσα στην εκκένωση περιοχών που 

είχαν αποκλειστεί από τη φωτιά. Στη φάση της ανακατασκευής δε, στήθηκε µια 

γιγαντιαία επιχείρηση αποκατάστασης και κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων. 

Αξιοσηµείωτο δε είναι ότι αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε µέσα σε 

ελάχιστο χρονικό διάστηµα ώστε να προληφθούν τα ακραία καιρικά φαινόµενα 

(έντονη βροχόπτωση) που προέβλεψε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, µετά από 

λίγες ηµέρες. Οι κατά τόπους αυτοδιοικήσεις είναι επίσης σηµαντικοί φορείς σε αυτές 

τις επιχειρήσεις καθώς ελέγχουν αποθηκευτικούς χώρος και εγκαταστάσεις 

καυσίµων. Οι κρατικοί ή τοπικοί πάροχοι  υπηρεσιών logistics έχουν επίσης 
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σηµαντικό ρόλο καθόσον µπορούν είτε να διευκολύνουν την επιχειρησιακή 

αποτελεσµατικότητα των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Οι εκτός συνόρων πάροχοι 

υπηρεσιών logistics µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις 

π.χ. η DHL συνέβαλε στην διεθνή προσπάθεια για την παράδοση εφοδίων σε 

ανθρώπους και κοινότητες που επλήγησαν από το σεισµό της Νότιας Ασίας. 

 

1.10 Χαρακτηριστικά των Logistics εκτάκτου ανάγκης 
 

Τα χαρακτηριστικά στα οποία διαφέρουν τα εµπορικά από τα logistics εκτάκτου 

ανάγκης, µπορούν σε αυτή τη φάση να  αναγνωριστούν. Τα εµπορικά συνήθως 

ασχολούνται µε προαποφασισµένους προµηθευτές, χώρους παραγωγής και σταθερή ή 

προβλέψιµη ζήτηση, παράγοντες που είναι άγνωστοι τα logistics εκτάκτου ανάγκης. 

(Cassidy, 2003). Τα ανθρωπιστικά logistics χαρακτηρίζονται από µεγάλης κλίµακας 

δραστηριότητες, απρόβλεπτη ζήτηση και ασυνήθιστα εµπόδια σε επείγουσες 

επιχειρήσεις µεγάλης εκτάσεως. Όσον αφορά τους τελικούς στόχους στα εµπορικά 

logistics είναι το αυξηµένο κέρδος ενώ στα logistics ανθρωπιστικού χαρακτήρα ο 

στόχος είναι η ανακούφιση ευπαθών οµάδων ανθρώπων που υποφέρουν. Η δοµή της 

εφοδιαστικής αλυσίδας επίσης διαφέρει ανάµεσα στα δύο είδη µιας και στα 

ανθρωπιστικά ή εκτάκτου ανάγκης logistics οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι πάρα 

πολλοί και µε όχι τόσο ξεκάθαρους δεσµούς ανάµεσά τους. Ενώ οι διάφοροι φορείς 

και οι επιχειρήσεις µπλέκονται πολύ, είναι δυνατό να εντοπιστούν ξεχωριστές οµάδες 

φορέων και ξεχωριστές φάσεις των επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις 

αποσκοπούν να βοηθήσουν ανθρώπους να επιβιώσουν. Πολλές φορές χρειάζεται να 

εκτελεστούν σε περιβάλλον µε αποσταθεροποιηµένες υποδοµές από έλλειψη 

ηλεκτρισµού έως κατεστραµµένες υποδοµές µεταφορών. Επιπλέον οι περισσότερες 
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φυσικές καταστροφές είναι απρόβλεπτες µε αποτέλεσµα και η ζήτηση αγαθών να 

είναι οµοίως απρόβλεπτη. Το στάδιο της άµεσης απόκρισης αφορά µεγάλες 

ποσότητες προµηθειών να «σπρώχνονται» (push) στον τόπο της καταστροφής. Μια 

σύνοψη των διαφορετικών χαρακτηριστικών ανάµεσα στα εµπορικά και τα logistics 

εκτάκτου ανάγκης φαίνεται στον κάτωθι πίνακα. Ο πίνακας υπογραµµίζει τα 

χαρακτηριστικά των logistics εκτάκτου ανάγκης παρόλα αυτά τα περισσότερα 

χαρακτηριστικά συχνά συνδέονται και µε άλλους τύπους επειγουσών καταστάσεων, 

και όχι απαραίτητα σχετιζόµενων µε ανακούφιση από καταστροφές. Αυτό που 

ξεχωρίζει αυτό τον τύπο µιας επείγουσας κατάστασης από τους υπόλοιπους είναι 

συνήθως η έκταση της καταστροφής και το µέγεθος των επιχειρήσεων logistics που 

απαιτείται. 

LOGISTICS  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Βασικός στόχος Η άµβλυνση του ανθρώπινου πόνου. 

∆οµή εµπλεκόµενων 
φορέων  

Οι εµπλεκόµενοι έχουν στόχους που δεν είναι ξεκάθαρα 
συνδεδεµένοι µεταξύ τους, ενώ κυριαρχούν οι ΜΚΟ και οι 
κυβερνητικοί παράγοντες. 

∆οµή τριών φάσεων Προετοιµασία, άµεση απόκριση, ανοικοδόµηση. 

Βασικά χαρακτηριστικά  Ποικιλοµορφία σε προµήθειες και προµηθευτές, 
δραστηριότητες µεγάλης κλίµακας, µη οµαλή ζήτηση, 
ασυνήθιστα εµπόδια στα επείγοντα µεγάλης κλίµακας. 

Φιλοσοφία 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Οι προµήθειες σπρώχνονται (push) στους τόπους 
καταστροφής στη φάση της άµεσης απόκρισης. Η 
φιλοσοφία βάση ζήτησης (pull), εφαρµόζεται στη φάση της 
ανοικοδόµησης.   

Μεταφορές και 
υποδοµές 

Οι Υποδοµές είναι αποσταθεροποιηµένες και υπάρχουν 
µικρές πιθανότητες για να εξασφαλισθεί η ποιότητα της 
τροφής και των φαρµάκων. 

Συνέπειες του χρόνου Οι χρονικές καθυστερήσεις µπορεί να αποβούν µοιραίες 
για ανθρώπινες ζωές. 

∆ράσεις λόγω Η φύση των περισσότερων καταστροφών απαιτεί άµεση 
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φτωχής πληροφόρησης αντίδραση, για αυτό το λόγο οι εφοδιαστικές αλυσίδες 
πρέπει να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν άµεσα, ακόµη 
και αν η πληροφόρηση για την κατάσταση είναι εξαιρετικά 
περιορισµένη.   

∆οµή προµηθευτών Η επιλογές είναι περιορισµένες, πολλές φορές υπάρχουν 
ακόµη και ανεπιθύµητοι προµηθευτές. 

Πτυχή του ελέγχου  Έλλειψη ελέγχου επί των επιχειρήσεων, λόγω του 
επείγοντος της κατάστασης. 

 

 

1.11 Οργανωτική δοµή για τα logistics εκτάκτου ανάγκης 
 

Γενικά, οι εµπλεκόµενοι φορείς στις επιχειρήσεις ανακούφισης µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε δύο µεγάλες οµάδες: αυτούς που υπάρχουν στην περιοχή της 

καταστροφής και είναι ουσιαστικά συνδεµένοι µε αυτή, όπως η κυβέρνηση, οι 

Ένοπλες ∆υνάµεις, τοπικές επιχειρήσεις και τοπικές οργανώσεις αρωγής, και από την 

άλλη διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωµένα Έθνη, µεγάλες οργανώσεις αρωγής, µη 

κυβερνητικές οργανώσεις του εξωτερικού, πάροχοι υπηρεσιών logistics κλπ. Αυτοί οι 

διαφορετικοί φορείς έχουν διαφορετική προοπτική στα logistics εκτάκτου ανάγκης 

και µπορούν επί της ουσίας να προετοιµάσουν και να εκτελέσουν επιχειρήσεις 

ανακούφισης µε διαφορετικό τρόπο. Η εσωτερική – τοπική προοπτική συγκρίνει την 

πρόληψη της καταστροφής µε την πρόγνωσή της και ακόµη την ανάπτυξη των 

σχεδίων εκκένωσης µε την διαχείριση κινδύνου (Nisha de Silva, 2001). Από την άλλη 

πλευρά οι οργανισµοί αρωγής, προετοιµαζόµενοι για κινδύνους σε µακρινές περιοχές,  

έχουν την προοπτική του στρατηγικού σχεδιασµού (Long,1997). Οι διάφορες φάσεις 

στη διαχείριση καταστροφών έχουν συζητηθεί µε όρους διαχείρισης κινδύνου, 

διαχείρισης κρίσεων, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, σχεδιασµού 

συνέχειας επιχειρηµατικότητας και τέλος διαχείρισης έργου (project management). 
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Είτε η διαχείριση καταστροφών περιγράφεται µε όρους διαχείρισης κινδύνου και 

κρίσης, ή σχεδιασµού συνέχισης επιχειρηµατικότητας, ή ως σχεδιασµού και 

εκτέλεσης έργου, εξαρτάται από την προοπτική που αντιµετωπίζεται η κάθε 

επιχείρηση ανακούφισης από καταστροφή. Για αυτό προτείνεται ένα πλαίσιο για τα 

logistics ανακούφισης, που διαχωρίζει της διαφορετικές προοπτικές των διαφόρων 

φορέων σε µια επιχείρηση σε καταστροφή και κατά τις τρείς φάσεις αυτής της 

επιχείρησης. Το ΣΧΗΜΑ 2 δείχνει τις παραπάνω αναλογίες σε όρους προοπτικής 

εντός και εκτός της πληγείσας περιοχής. Η τοπική προοπτική αναφέρεται στα µέτρα 

που λαµβάνονται όταν συµβεί η καταστροφή, ενώ η προοπτική των εξωτερικών 

φορέων περιλαµβάνει αυτά που λαµβάνονται από δωρητές και οργανισµούς αρωγής, 

κυβερνήσεις και άλλους φορείς που εµπλέκονται µε τις επιχειρήσεις. Ενώ υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους τοπικούς και εξωτερικούς φορείς στη φάση της 

προετοιµασίας για την καταστροφή, οι δύο οµάδες αλληλεπιδρούν κατά την άµεση 

απόκριση στην καταστροφή. Τα logistics είναι πραγµατικά κοµµάτι όλων των 

σταδίων των προσπαθειών ανακούφισης. Μετά τον τυφώνα Katrina οι τοπικοί 

λιανέµποροι έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην διανοµή τροφής και ρουχισµού στα 

θύµατα της καταστροφής και συνεργάστηκαν στενά µε τις Ένοπλες ∆υνάµεις και 

τους οργανισµούς αρωγής. Σε υψηλότερο επίπεδο, οι πληγείσες πολιτείες χρειάστηκε 

να συνεργαστούν µε τον οµοσπονδιακό οργανισµό διαχείρισης εκτάκτων αναγκών 

(Federal Emergency Management Agency: FEMA) για το σχεδιασµό και την 

εκτέλεση επιχειρήσεων ανακούφισης. Αυτή η συνεργασία είναι παρούσα σε όλες τις 

φάσεις των επιχειρήσεων. Οι οργανισµοί αρωγής και οι κυβερνήσεις που σχεδιάζουν 

για έκτακτες ανάγκες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους σοβαρά τα τοπικά 

προγράµµατα αντιµετώπισης καταστροφών.  Κατά την φάση της άµεσης απόκρισης ο 

συντονισµός των δραστηριοτήτων όλων των εµπλεκοµένων στην εφοδιαστική 
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αλυσίδα αρωγής, είναι πολύ σηµαντικός. Επίσης κατά τη φάση της αποκατάστασης – 

ανακατασκευής, αυτοί οι φορείς πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να 

συνεργαστούν για την αναζωογόνηση των υποδοµών της περιοχής. Έτσι, παρόλο που 

οι διαφορετικοί φορείς έχουν διαφορετική προοπτική για την εκτέλεση των 

επιχειρήσεων ανακούφισης πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η συνεργασία και η 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους είναι υψίστης σηµασίας για την ανακούφιση των 

πληγέντων, την ταχεία αποκατάσταση της περιοχής και την εν γένει επιτυχία του 

εγχειρήµατος.  

Η δοµή στο ΣΧΗΜΑ 2 συνδυάζει τις προοπτικές των διαφόρων εµπλεκόµενων 

φορέων για τη διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας, µε τις τρείς φάσεις των 

επιχειρήσεων. Για κάθε φορέα και φάση µπορούµε να θεωρήσουµε κάποιους 

παραλληλισµούς µε τα εµπορικά logistics. Ενώ οι φορείς που εµπλέκονται µε τα 

emergency logistics θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γενικό πλαίσιο των 

διαφορών των εµπορικών και των ανθρωπιστικών logistics (τις δυσκολίες πρόβλεψης 

ζήτησης, συντονισµού προµηθειών κλπ), τα εργαλεία και οι µέθοδοι που χρειάζονται 

στις επιχειρήσεις ανακούφισης, µπορούν να υιοθετηθούν από τα εµπορικά logistics.  
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ΣΧΗΜΑ2

 

 

Η διαχείριση κινδύνου θα βοηθήσει τους τοπικούς παράγοντες στη φάση της 

προετοιµασίας για την καταστροφή, ενώ οι εξωτερικοί φορείς µπορεί να στραφούν 

στο στρατηγικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης. Στη φάση της 

άµεσης απόκρισης, οι τοπικοί φορείς, µπορούν να βοηθηθούν από τη διαχείριση 

κρίσεων ή από την απόκριση σε διακοπές της ροής υλικών των εµπορικών logistics. 

Στην ίδια φάση, οι εξωτερικοί φορείς, θα υιοθετήσουν τη βραχυπρόθεσµη διαχείριση 

έργου, στο κοµµάτι των επιχειρήσεων που τους αντιστοιχεί. Η τελευταία φάση της 

ανοικοδόµησης, είναι στην πραγµατικότητα παρόµοια µε το περιβάλλον που 

λειτουργούν τα εµπορικά logistics, χωρίς βέβαια να στοχεύει στη δηµιουργία 

κέρδους. Συµπερασµατικά, στην τρίτη φάση, συνεχιζόµενος προγραµµατισµός από 

τους τοπικούς φορείς και µακροπρόθεσµη διαχείριση έργου από τους εξωτερικούς 
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φορείς, θα βοηθήσει στο να µην προκύψουν προβλήµατα µε τη ζήτηση ή την 

προµήθεια, όπως στη δεύτερη φάση της άµεσης απόκρισης.  

 

1.12 Συµπεράσµατα Θεωρητικής Προσέγγισης 
 

Η έρευνα στα Logistics εκτάκτου ανάγκης είναι σχετικά καινούρια. Μέχρι σήµερα 

δεν υπάρχει κάποια έκδοση αφιερωµένη αποκλειστικά σε αυτό το θέµα, αλλά δεν 

εντοπίστηκε και κάποιο σύγγραµµα που τουλάχιστον να εστιάζει σε αυτό. Παρόλα 

αυτά, µετά το Tsunami του 2004, και τις προσπάθειες ανακούφισης που το 

ακολούθησαν, έγινε κοινώς αποδεκτός ο ρόλος που έπαιξαν τα logistics σε αυτή την 

ανθρωπιστική επιχείρηση. ∆υστυχώς πολλοί οργανισµοί συνεχίζουν να υποτιµούν τη 

σηµασία των Logistics στην ανακούφιση από καταστροφές και επικεντρώνονται στις 

δραστηριότητες συλλογής κεφαλαίων. Η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία τείνει να εστιάζει 

στην πρώτη φάση, αυτή της προετοιµασίας. Οι δωρητές, από την άλλη, 

ενδιαφέρονται µόνο για την δεύτερη φάση, της άµεσης απόκρισης, αµέσως µετά την 

καταστροφή. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, και οι τρείς φάσεις των 

επιχειρήσεων των ανθρωπιστικών logistics, της προετοιµασίας, της άµεσης 

απόκρισης και της ανακατασκευής, είναι σηµαντικές στο να ξεπεραστούν οι 

καταστροφές. Σύµφωνα µε τον Sowinski (2003), η γνώση από τα emergency logistics 

είναι σηµαντική για τα επιχειρηµατικά logistics και τις εµπορικές εφοδιαστικές 

αλυσίδες καθώς οι επιχειρήσεις ανακούφισης από καταστροφές δείχνουν τον τρόπο 

διαχείρισης απρόβλεπτων καταστάσεων και ασταθούς περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά 

οι ειδικοί συµφωνούν ότι ο εµπορικός κόσµος έχει να προσφέρει περισσότερα 

µαθήµατα και τακτικές στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Ως επιχείρηµα ακούγεται ότι 

ο τοµέας της αρωγής είναι παλιοµοδίτικος και ακόµα θεωρεί τα logistics ως αναγκαίο 
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έξοδο, ότι επενδύει ανεπαρκώς σε στην τεχνολογία και τις επικοινωνίες όπως και στις 

τελευταίες µεθόδους και τεχνικές, πχ, τα µαθηµατικά µοντέλα  (Gustavsson, 2003- 

Beamon & Kotleba, 2006). Επίσης υπάρχει έλλειψη ειδικών, οι διεργασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας γίνονται κατά κύριο λόγο χειρονακτικά, υπάρχει ανεπαρκής 

εκτίµηση και σχεδιασµός, και περιορισµένος συντονισµός και συνεργασία. Στα 

ανθρωπιστικά logistics χρειάζεται περεταίρω έρευνα προκειµένου να ενισχυθούν ο 

σχεδιασµός και η εκτέλεση επιχειρήσεων εκτάκτων αναγκών. Στο θεωρητικό κοµµάτι 

αυτής της εργασίας προτείνεται ένα πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ των 

διαφόρων φορέων και των φάσεων των επιχειρήσεων. Επίσης γίνεται παραλληλισµός 

ανάµεσα σε διάφορα ζητήµατα των εµπορικών και των ανθρωπιστικών logistics. 

Παρότι οι παραλληλισµοί όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων και  κινδύνου, του εν 

συνεχεία σχεδιασµού και της διαχείρισης έργου, υπάρχει ήδη στη βιβλιογραφία, 

απαιτείται περεταίρω έρευνα που θα εξετάσει όλους αυτούς τους δεσµούς και θα 

προτείνει εφαρµογές στα logistics εκτάκτου ανάγκης. Οι προκλήσεις σε αυτό το πεδίο 

είναι τεράστιες, αλλά το σκηνικό δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο καθώς 

ερευνητές και επαγγελµατίες του χώρου όπως και  οργανισµοί αρωγής και 

κυβερνήσεις, έχουν υιοθετήσει νέες µορφές συνεργασίας. Ένα καλό παράδειγµα είναι 

το Φόρουµ των Ανθρωπιστικών και Επειγόντων Logistics ( Humanitarian and 

Emergency Logistics Professionals Forum (HELP)) στο Ηνωµένο Βασίλειο, που 

συνενώνει επαγγελµατίες των logistics, οργανισµούς, ιδρύµατα και άλλες οµάδες για 

να ενδυναµώσει την εµπειρία τους και τα µέσα σε όλες τις φάσεις των επιχειρήσεων  

ανακούφισης από καταστροφές. Συµπερασµατικά, παρότι τα Logistics εκτάκτου 

ανάγκης έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι βασικές αρχές των 

εµπορικών Logistics µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Οι αρχές του Φόρουµ HELP 
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δίνουν ένα πολύ καλό παράδειγµα καθώς συνδυάζουν τις αρχές των εµπορικών 

logistics µε τα αλτρουιστικά κίνητρα των ανθρωπιστικών logistics. : 

«Right people, equipment and material, in the right place, in the right sequence as 

soon as possible, to deliver the maximum relief at the least cost – saved lives, reduced 

suffering and the best use of donated funds” (CILT, 2006). 
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Κεφάλαιο 2 

 

2.1 Το Λεκανοπέδιο Αττικής 
 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε τον σχεδιασµό µίας επιχείρησης εκτάκτου 

ανάγκης και συγκεκριµένα τις δυνατότητες µεταφοράς και διανοµής ανθρωπιστικής 

βοήθειας κατόπιν µιας περιφερειακής καταστροφής µεγάλης έντασης στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής. Συγκεκριµένα ο χώρος στον οποίο αναφερόµαστε είναι 

εκείνος που περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, της Πεντέλης, 

του Υµηττού και του όρους Αιγάλεω, έκτασης 308 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, 

περίπου. Και σε αυτή την περίπτωση, πολύ χρήσιµο εργαλείο αποδείχτηκε το 

πρόγραµµα Google Earth, µε τη βοήθεια του οποίου έχουµε τις δορυφορικές 

απεικονίσεις που θα δούµε στη συνέχεια. 
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2.2 Ο πληθυσµός 
 

Ο πληθυσµός της υπό µελέτη περιοχής υπολογίζεται περί τα 3.290.000. Ο αριθµός 

αυτός προέκυψε κατόπιν µελέτης των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 

βάση της τελευταίας απογραφής του 2001. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτός ο 

αριθµός δεν είναι ακριβής γιατί παρόλο που αφορά στους µόνιµους κατοίκους, δεν 

είναι δυνατό να υπολογιστεί η µεταβολή τους τα τελευταία 9 χρόνια (που 

πιθανολογείται ότι  αυξήθηκε δραµατικά) , δεν υπολογίζει τον άγνωστο αριθµό (ίσως 

και εκατοντάδες χιλιάδες) παράνοµους µετανάστες καθώς και τον αριθµό των 

τουριστών – επισκεπτών (που µπορεί ανάλογα την περίοδο να είναι ιδιαίτερα 

υπολογίσιµος). Τα στοιχεία των µονίµων κατοίκων ανά δήµο που θα µελετήσουµε 

παρακάτω, µας δίνουν όµως µία πολύ καλή εικόνα για την πληθυσµιακή κατανοµή 

στο Λεκανοπέδιο, που είναι και αυτό που µας απασχολεί κυρίως στη φάση της 

σχεδίασης.  Ο αριθµός των µονίµων κατοίκων της υπό µελέτη περιοχής φαίνεται ανά 

δήµο στον παρακάτω πίνακα. Να διευκρινίσουµε ότι διοικητικά περιλαµβάνει τη 

σηµερινή (πρό σχεδίου Καλλικράτη) Νοµαρχία Αθηνών και ∆ήµους των Νοµαρχιών 

Πειραιά, και Ανατολικής Αττικής. 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

∆ήµος Αθηναίων 595.000 
" Αγίας Βαρβάρας 25.129 
" Αγίας Παρασκευής 36.724 
" Αγίου ∆ηµητρίου 47.248 
" Αγίων Αναργύρων 27.454 
" Αιγάλεω 67.216 
" Αλίµου 27.553 
" Αµαρουσίου 47.661 
" Αργυρούπολης 24.581 
" Βριλησσίων 15.632 
" Βύρωνος 46.901 
" Γαλατσίου 38.421 
" Γλυφάδας 57.777 
" ∆άφνης 20.858 
" Ελληνικού 11.311 
" Ζωγράφου 55.618 
" Ηλιούπολης 63.594 
" Ηρακλείου 35.619 
" Ιλίου (Νέων Λιοσίων) 58.039 
" Καισαριανής 23.731 
" Καλλιθέας 85.418 
" Καµατερού 17.439 
" Κηφισιάς 33.227 
" Λυκοβρύσεως 5.951 
" Μελισσίων 11.474 
" Μεταµορφώσεως 18.546 
" Μοσχάτου 20.672 
" Νέας Ερυθραίας 10.958 
" Νέας Ιωνίας 54.737 
" Νέας Σµύρνης 53.850 
" Νέας Φιλαδέλφειας 22.699 
" Νέας Χαλκηδόνος 8.903 
" Νέου Ψυχικού 10.156 
" Παλαιού Φαλήρου 47.817 
" Παπάγου 12.012 
" Περιστερίου 121.317 
" Πετρούπολης 37.170 
" Πεύκης 13.686 
" Ταύρου 15.352 
" Υµηττού 11.087 
" Φιλοθέης 6.202 
" Χαϊδαρίου 36.878 
" Χαλανδρίου 52.062 
" Χολαργού 24.284 
" Ψυχικού 9.886 
Κοινότητα Εκάλης 3.448 
" Νέας Πεντέλης 3.715 
" Πεντέλης 3.640 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ήµος Βούλας 15.810 
" Βουλιαγµένης 5.702 
 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

∆ήµος Πειραιώς 184.007 
" Αγίου Ιωάννου Ρέντη 13.302 
" ∆ραπετσώνας 14.891 
" Κερατσινίου 66.836 
" Κορυδαλλού 53.616 
" Νικαίας 88.168 
" Περάµατος 24.880 
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2.3 Η κατανοµή του πληθυσµού  
 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουµε συγκεκριµένα µεθοδικά βήµατα προκειµένου να 

οπτικοποιήσουµε τα νούµερα του παραπάνω πίνακα και να καταφέρουµε να έχουµε 

εικόνα για την κατανοµή του πληθυσµού στην περιοχή. Το σχέδιο που θα 

καταλήξουµε είναι ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του οποιουδήποτε σχεδιάζει ή 

εκτελεί επιχειρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ακόµη και αν δεν έχει ασχοληθεί 

ποτέ µε την περιοχή του Λεκανοπεδίου. Τα βήµατα παρουσιάζονται αναλυτικά, 

προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα, η συγκεκριµένη µέθοδος, να εφαρµοστεί και σε 

άλλες περιοχές, για όποιον το επιθυµεί. Επισηµαίνεται ότι η µέθοδος µπορεί άριστα 

να εφαρµοστεί και στα εµπορικά – επιχειρηµατικά logistics ή σε διάφορες έρευνες, 

και σε περιοχές που το µέγεθος τους   ποικίλει από µία γειτονιά µέχρι… ολόκληρο 

τον πλανήτη. 

Βήµα 1ο  

Σε µία δορυφορική απεικόνιση της περιοχής µας από το ύψος των 44.370 µέτρων 

τοποθετούµε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο πλέγµα πλάτους 26 χιλιοµέτρων και 

ύψους 26,5 χιλιοµέτρων. Οι ανωτέρω αποστάσει και διαστάσεις είναι ενδεικτικές και 

µπορεί να προσαρµοστούν ανάλογα µε τις ανάγκες µας. Το πλέγµα αποτελείται από 

100 επί µέρους τοµείς διαστάσεων 2,6 επί 2,65 χιλιόµετρα, δηλαδή εκτάσεως περίπου 

7 (6,89) τετραγωνικών χιλιοµέτρων.   



«Emergency Logistics: Μεταφορά και διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης. Ο ρόλος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.» 

 56 

Βήµα 2ο 

Σε κάθε τοµέα που καλύπτει την περιοχή µας, αθροίζουµε και αναγράφουµε τον 

αριθµό των µόνιµων κατοίκων που περιλαµβάνονται σε αυτόν. Τα νούµερα είναι 

κατόπιν στρογγυλοποίησης και αφορούν σε χιλιάδες κατοίκους (πχ 32 = 32.000). ∆εν 

είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε τα όρια του κάθε δήµου, καθώς µπορούµε να τον 

προσµετρήσουµε στον τοµέα  στον οποίο βρίσκεται η κόκκινη τελεία που απεικονίζει 

το κέντρο του, αλλά µπορούν να ληφθούν υπόψη, εφόσον τις γνωρίζουµε, 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (λόφοι, ρέµατα κλπ) ή ακόµη και κεντρικοί οδικοί 

άξονες, σιδηροδροµικές γραµµές και άλλα. Εν προκειµένω, ο δήµος της Αθήνας, 

καταλαµβάνει µεγάλη έκταση και έχει µεγάλο πληθυσµό, για αυτό διαιρούµε το 

συνολικό πληθυσµό του δήµου σε ίσα µέρη και στους τέσσερεις τοµείς που 

καταλαµβάνει. Το αποτέλεσµα φαίνεται στο επόµενο σχήµα. 
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Βήµα 3ο 

Προκειµένου να έχουµε καλύτερη εικόνα για την κατανοµή του πληθυσµού, 

χρωµατίζουµε κάθε τοµέα µε ένα χρώµα που να αντικατοπτρίζει την πυκνότητα του 

και ως εκ τούτου το ύψος της ανάγκης για παροχή βοήθειας. Συγκεκριµένα για 

πληθυσµό: 

Άνω των 150.000  χρωµατίζουµε κόκκινο, 

Από 120.000 έως 150.000 χρωµατίζουµε µωβ, 

Από 100.000 έως 120.000 χρωµατίζουµε πορτοκαλί, 

Από 80.000 έως 100.000 χρωµατίζουµε χακί, 
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Από 60.000 έως 80.000 χρωµατίζουµε κίτρινο,  

Από 40.000 έως 60.000 χρωµατίζουµε πράσινο, 

Λιγότερο από 40.000 χρωµατίζουµε µπλε. 

Το αποτέλεσµα είναι το εξής: 

6
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Με αυτόν τον πίνακα µπορούµε εύκολα να αντιληφθούµε ποιες είναι εκείνες οι 

περιοχές της Αττικής µε µεγάλη πληθυσµιακή συγκέντρωση και που θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν τα κέντρα διανοµής της βοήθειας στο λεκανοπέδιο. Επίσης µπορούµε 

εφαρµόζοντας τις τεχνικές των εµπορικών logistics, να εντοπίσουµε τις τοποθεσίες 

των κέντρων διανοµής σε διάφορες υπο-περιοχές. Ας δούµε όµως πώς µπορούµε να 

φτάσουµε στο µαθηµατικό µοντέλο για την υποθετική περίπτωση που θέλουµε να 

δηµιουργήσουµε ένα και µοναδικό κέντρο διανοµής για όλη την υπό µελέτη περιοχή, 
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που περιλαµβάνει 44 προορισµούς (όσα και τα καλυπτόµενα τµήµατα) µε συντελεστή 

βαρύτητας ίσο µε τον αριθµό των κατοίκων. Θεωρούµε την κάτω αριστερή γωνία του 

πλέγµατος ως την αρχή των αξόνων  (χ,ψ) και εν συνεχεία αριθµούµε τον κάθε άξονα 

χωρίζοντας των σε 10 ίσα µέρη, όπως το σχήµα κάτω: 
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*όπου 0 στους κάθετους άξονες θεωρούµε 10 

 

Με αυτό τον τρόπο η κάθε περιοχή µετατρέπεται σε προορισµό µε συντεταγµένες και 

συντελεστή βαρύτητας. Επί παραδείγµατι, ο τοµέας που καλύπτει την περιοχή της 

Αγίας παρασκευής έχει συντεταγµένες (9,8) και συντελεστή βαρύτητας 60, όσο και ο 

χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής. Στη συνέχεια µεταφέρουµε τα ανωτέρω στοιχεία σε 

ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel, για να διευκολύνουµε τις µαζικές 

µαθηµατικές πράξεις. Έτσι για κάθε έναν από τους 44 τοµείς πολλαπλασιάζουµε τη 
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συντεταγµένη του χ µε το συντελεστή βαρύτητας του και αθροίζουµε µε τα 

αντίστοιχα γινόµενα των υπολοίπων τοµέων. Το άθροισµα το διαιρούµε µε το 

άθροισµα όλων των συντελεστών βαρύτητας, εν προκειµένω µε το σύνολο του 

πληθυσµού. Οµοίως κάνουµε και για τις συντεταγµένες ψ. Το φύλλο excel που 

µεταφέραµε τα δεδοµένα και το αποτέλεσµα φαίνονται παρακάτω. 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: 3290 (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ:44

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Χ : 5,600912

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Ψ : 6,464438

1842712015842776368239543740135682236825

1217634752665974833927418425

21268

10987654321

6661

2001001002

2769235573

118029581146684

1365273122514014825

56229371106519719716143184256

4872696482372197197110497

320040060767011361478

3267363124693482686529

12801282245372410

Το αποτέλεσµα που βγάλαµε δείχνει ότι σε περίπτωση που θα θέλαµε να 

δηµιουργήσουµε ένα µοναδικό κέντρο διανοµής στο λεκανοπέδιο, αυτό θα έπρεπε να 

είναι σχεδόν στην πλατεία Οµονοίας. Από µόνο του το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν 

είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό ή ακόµη θα λέγαµε και αναµενόµενο, µιας και απλά 

µας δείχνει ότι ο πληθυσµός του Λεκανοπεδίου αναπτύχθηκε οµοιόµορφα γύρο από 

το κέντρο της πόλης των Αθηνών. Το ενδιαφέρον µε την παραπάνω µέθοδο είναι ότι 

µπορεί να εφαρµοστεί σε επί µέρους τµήµατα του πλέγµατος που µπορεί να µας 

ενδιαφέρουν ή να γνωρίζουµε τις δυνατότητες για τον αριθµό των κέντρων διανοµής 
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που µπορούµε να έχουµε και αντίστροφα, διαιρώντας την περιοχή µας σε αντίστοιχες 

υπο-περιοχές, να βρίσκουµε για την κάθε µία την ακριβή θέση του κέντρου διανοµής. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν είναι παρόµοιες σε όλη την περιοχή, 

µπορούµε να προσαυξήσουµε τεχνητά τον πληθυσµό της περιοχής που έχει πληγεί 

περισσότερο ή λόγω ιδιαίτερων συµβάντων είναι πιο δύσκολο για τον πληθυσµό να 

βρει προµήθειες. , πολλαπλασιάζοντας τον υπάρχον συντελεστή (πληθυσµό) µε  έναν 

αριθµό αντίστοιχο µε το µέγεθος της καταστροφής.  Επί παραδείγµατι, σε µία υπο-

περιοχή της πληγείσας περιοχής έγινε γενικευµένο πλιάτσικο σε καταστήµατα 

τροφίµων, ή το δίκτυο ύδρευσης, λόγω παλαιότητας υπέστη ολοκληρωτική 

καταστροφή ή ακόµα και το επίκεντρο της καταστροφής βρισκόταν πιο κοντά σε 

αυτή την περιοχή µε αποτέλεσµα οι καταστροφές να είναι µεγαλύτερες.  

Τέλος να υπενθυµίσουµε ότι η παραπάνω διαδικασία/µέθοδος µπορεί να βρει 

εφαρµογή και στα εµπορικά – επιχειρηµατικά logistics. 

 

2.4 Οι καταστροφές στην Αττική 
 

Στην αρχή της παρούσας εργασίας αναφερθήκαµε στην καταστροφή, τις µορφές, τις 

παραµέτρους τις και τα πρωτογενή και δευτερογενή αποτελέσµατά τους. Όσον αφόρα 

την περιοχή που µελετούµε, το Λεκανοπέδιο Αττικής, το ιστορικό των καταστροφών 

µεγάλης έντασης περιορίζεται σε σεισµούς και µερικές δασικές πυρκαγιές, που όµως 

εκδηλώθηκαν κυρίως σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού και ως εκ τούτου εκτός 

της περιοχής ενδιαφέροντος. Κατά καιρούς έχουν εκδηλωθεί ακραία καιρικά 

φαινόµενα όπως έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση που προκάλεσαν πληµµύρες σε 

ορισµένες γειτονιές ή δυσκολία στην κίνηση των οχηµάτων για λίγα εικοσιτετράωρα, 

αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις οι καταστροφές ήταν πολύ περιορισµένες χωρίς 
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σηµαντικό αριθµό θυµάτων και αντιµετωπίστηκαν από τον κρατικό µηχανισµό, µε 

σχετική ευκολία. Παρόλα αυτά, είναι γενικός παραδεκτό ότι το κλίµα στον πλανήτη 

αλλάζει και έντονα καταστροφικά φαινόµενα άγνωστα για πολλές περιοχές της Γης, 

εµφανίζονται. Η γεωγραφική θέση και ανάγλυφο της Αττικής έχουν αποτρέψει τις 

φυσικές καταστροφές λόγω καιρικών φαινοµένων µέχρι τώρα αλλά δεν µπορούµε να 

γνωρίζουµε τι µας επιφυλάξει το µέλλον. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός αλλά  

και η ουσία της φάσης της προετοιµασίας, που αναφέραµε στα πρώτα κεφάλαια. Ως 

εκ τούτου, όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, µπορούµε µε σιγουριά να πούµε ότι 

ο µεγαλύτερος «εχθρός» της Αττικής είναι ο σεισµός. Μαζί µας θα συµφωνήσει και 

το Κεντρικό Πρακτορείο Πληροφοριών των ΗΠΑ, η γνωστή CIA, που στις ετήσιες 

εκδόσεις της «CIA World Fact Book», που περιλαµβάνουν όλων των ειδών τα 

στοιχεία για όλες τις χώρες και περιοχές του πλανήτη, αναφέρουν ως φυσικό κίνδυνο 

για την Ελλάδα µόνο τους ισχυρούς σεισµούς, ενώ αντίστοιχα για τις ΗΠΑ υπάρχει 

µια λίστα µε τουλάχιστον 9 φυσικούς κινδύνους.  

Σχετικά µε τις τεχνητές ή τις καταστροφές που προκαλούνται από ανθρώπινες 

ενέργειες, αν ανατρέξουµε στον αντίστοιχο πίνακα στην αρχή της εργασίας, θα 

αντιληφθούµε ότι το λεκανοπέδιο είναι εκτεθειµένο σε σχεδόν όλες από αυτές. 

Κατά την έρευνα για την εκπόνηση της εργασίας διαπιστώθηκε ότι ειδικά για το 

Λεκανοπέδιο Αττικής ο µεγαλύτερος κίνδυνος σε ότι αφορά την δυνατότητα 

µεταφοράς βοήθειας, είναι ο πανικός. Κατά το σεισµό του 1999 στη Βορειοδυτική 

Αττική, και για ορισµένες ώρες οι δρόµοι σε όλο σχεδόν το Λεκανοπέδιο ήταν 

µπλοκαρισµένοι. Και αυτό όχι γιατί καταστράφηκαν από το σεισµό, αλλά επειδή 

πολύς κόσµος που εκείνη την ώρα εργαζόταν, αποφάσισε να φύγει από την εργασία 

του και να κατευθυνθεί προς το σπίτι του, την περιουσία του και φυσικά την 

οικογένειά του. Οι δευτερογενείς συνέπειες του σεισµού ήταν η κατάρρευση των 
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δικτύων τηλεπικοινωνιών και όπως είπαµε, το µπλοκάρισµα πολλών κεντρικών και 

περιφερειακών οδικών αρτηριών. Σε µία πιο γενικευµένη ή µεγαλύτερης εντάσεως 

καταστροφή, οποιοσδήποτε µορφής, η πιθανότητα οι οδηγοί να εγκαταλείψουν 

οµαδικά τα οχήµατά τους στο δρόµο, υπό το κράτος πανικού, είναι µεγάλη.  Το 

Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων   (Πρώην Μεταφορών και 

Επικοινωνιών) τον Αύγουστο του 2009, προώθησε το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης 

«Αγησίµαχος», σύµφωνα µε το οποίο οι εταιρείες Cosmote, Vodafone και Wind, θα 

πρέπει να διασφαλίσουν τις προϋποθέσεις ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να 

υπάρχει η δυνατότητα  πληροφόρησης του κοινού µέσω των υπηρεσιών SMS (Short 

Message Service) ή CBS (Cell Broadcast Service). Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να 

αποστέλλουν µαζικά  µηνύµατα σε συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφέροντος, εντός της 

εµβέλειας επιλεγµένων κεραιών εκποµπής κινητής τηλεφωνίας. Παρόλα αυτά θα 

πρέπει να γίνει ιδιαίτερος σχεδιασµός αλλά να υπάρχει και η ετοιµότητα να 

αποσταλούν τα σωστά µηνύµατα, στις σωστές περιοχές, ώστε να αποφευχθεί το 

σενάριο που προαναφέραµε. Και πάλι ο κίνδυνος παραµένει γιατί όπως είπαµε, λόγω 

υπερφόρτωσης τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καταρρέουν µε αποτέλεσµα παρόλο που 

τα µηνύµατα στέλνονται εγκαίρως να παραδίδονται όταν είναι πια πολύ αργά. Η 

Αττική έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα και η παιδεία το Έλληνα οδηγού δεν 

είναι ένας καθησυχαστικός παράγοντας. Σε περίπτωση µεγάλου καταστροφικού 

συµβάντος η χρήση των οδικών αρτηριών στην Αττική  για τη µεταφορά προµηθειών 

σε προεπιλεγµένα κέντρα διανοµής στους πληγέντες, κρίνεται αναξιόπιστη. 

 

 



«Emergency Logistics: Μεταφορά και διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης. Ο ρόλος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.» 

 64 

2.5 Οι κάµερες παρακολούθησης και διαχείρισης της 
κυκλοφορίας 

 

Στην άποψή µας αυτή συµβάλει και η κατάσταση του συστήµατος παρακολούθησης 

της κυκλοφορίας στους δρόµους. Το φιλόδοξο σχέδιο ασφαλείας για τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, το γνωστό σε όλους C4I, είναι πλέον σε κατάσταση 

που δεν µπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο για την σχεδίαση και διεξαγωγή 

επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης. Συγκεκριµένα δεν µπορεί να βοηθήσει σε επιλογή 

διαδροµής / δροµολογίου για τα φορτηγά που θα µεταφέρουν τη βοήθεια στα κέντρα 

διανοµής που προεπιλέξαµε. Το σύστηµα παρακολούθησης που υπάρχει αποτελείται 

από 49 κάµερες ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας που προϋπήρχαν του C4I, 

και βρίσκονται αποκλειστικά στο κέντρο της Αθήνας, που µαζί µε 273 κάµερες του 

C4Ι που βρίσκονται απλωµένες σε µεγάλο µέρος της περιοχής που µελετούµε, τις 

διαχειρίζεται το Θ.Ε.Π.Ε.Κ. (Θάλαµος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Κυκλοφορίας), της Ελληνικής Αστυνοµίας. Επίσης υπάρχουν ακόµη 200 κάµερες, 

επίσης του C4I, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) που είναι διασκορπισµένες κυρίως σε 

κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Είναι γνωστά σε όλους τα 

προβλήµατα που υπάρχουν µε την παραλαβή του συστήµατος C4I, και τη δικαστική 

και πολιτική διαµάχη που υπάρχει για το θέµα. Ως συνέπεια της διαµάχης αυτής είναι 

να υπολειτουργεί, και να παραµένει ασυντήρητο. Εάν σε αυτό προσθέσουµε και το 

«θερµό» ταπεραµέντο οµάδων που δραστηριοποιούνται στο κέντρο κυρίως της 

Αθήνας που είναι ιδεολογικά αντίθετες µε την παρακολούθηση των δρόµων και έχουν 

προβεί στην καταστροφή και φθορά µεγάλου µέρους των καµερών αυτών, το όλο 

σύστηµα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αν όχι άχρηστο, σίγουρα αναξιόπιστο, για 

τις ανάγκες σχεδιασµού εκτάκτου ανάγκης.  
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Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι οι  49 κάµερες που προϋπήρχαν του C4I είναι οι πιο 

αξιόπιστες λειτουργικά, καθόσον είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο που τις 

καθιστά «άφθαρτες» στις καταστροφικές επιθέσεις, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τις 

κάµερες του C4I, που κατασκευαστικά είναι ευάλωτες µιας και το καφάο µε τα 

τηλεπικοινωνιακά συστήµατα  βρίσκεται εξωτερικά του στύλου της κάµερας και σε 

ύψος προσβάσιµο στους περαστικούς. Όµως, όπως προείπαµε, οι 49 αυτές κάµερες 

βρίσκονται µόνο στο κέντρο της πόλης των Αθηνών και ως εκ τούτου δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για σχεδιασµό σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. 

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι σε περίπτωση που η καταστροφή είναι  

µεγάλης έντασης και έκτασης ώστε να επηρεάσει ολόκληρο το λεκανοπέδιο, 

προβλέπεται ότι η µεταφορά εφοδίων στα κέντρα διανοµής µε φορτηγά θα είναι 

εξαιρετικά δυσχερής. Επίσης θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι η µεταφορά 

προµηθειών µε φορτηγό ανάµεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες απελπισµένων ανθρώπων, 

εµπεριέχει τον κίνδυνο τα φορτία να δεχτούν επίθεση και πλιάτσικο, ανεξαρτήτως της 

αστυνοµικής ή στρατιωτικής δυνάµεως που µπορεί να διατεθεί για τη φύλαξη και 

ασφαλή µεταφορά τους.  
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2.6 Υποδοµές:  Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 

Εφόσον γνωρίζουµε το χώρο στον οποίο θα διεξαχθούν οι επιχειρήσεις εκτάκτου 

ανάγκης, θα πρέπει να αποφασίσουµε, βάση των αναγκών που υφίστανται, τα κέντρα 

υποδοχής και φυσικά επανα-συσκευασίας των προµηθειών, τα κέντρα διανοµής και 

φυσικά η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των προµηθειών από τα µεν στα δε. 

Όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής, θα πρέπει να είναι µέρη στα οποία είναι δυνατή η 

πρόσβαση αεροσκαφών, πλοίων, τρένων και φορτηγών που δεν βρίσκονται εντός της 

πληγείσας περιοχής, ή δεν θα απαιτείται η διέλευση µέσα από την περιοχή αυτή. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης του χώρου όπου βρίσκονται και 

τέλος η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης, εκφόρτωσης, ανα-συσκευασίας και 

φόρτωσης των εισερχόµενων προµηθειών. Τα κέντρα διανοµής θα πρέπει να είναι 

χώροι ελεγχόµενοι, που θα είναι δυνατή αλλά και αποτελεσµατική η ανάπτυξη 

δύναµης φρούρησης, κάποιας δυνατότητας αποθήκευσης και φυσικά να βρίσκονται 

σε περιοχές που έχουµε υπολογίσει ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε κέντρα διανοµής 

προκειµένου να καλύψουµε το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του πληγέντος 

πληθυσµού. Επισηµαίνεται ότι στο όλο εγχείρηµα, το προσωπικό και τα µέσα των 

Σωµάτων Ασφαλείας, Ενόπλων ∆υνάµεων, Πολιτικής Προστασίας, Ερυθρού 

Σταυρού και άλλων τοπικών ή και εξωτερικών φορέων, είναι απαραίτητα. Ειδικά 

όµως, δεδοµένης της κατάστασης που πιθανότατα θα επικρατεί, η φύλαξη των 

συγκεκριµένων χώρων θα βαρύνει τις ένοπλες δυνάµεις και η φυσική διανοµή στον 

πληθυσµό τον ερυθρό σταυρό.  
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2.7 Εγκαταστάσεις Υποδοχής 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, και κάνοντας µια γρήγορη αναδροµή στις εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται περιµετρικά του χώρου που µελετούµε, µπορούµε να καταλήξουµε σε 

χώρους που καλύπτουν τις προϋποθέσεις που προαναφέραµε. Στόχος µας είναι να 

υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς από τους χώρους αυτούς χωρίς να υπάρχει εξάρτηση 

από οδική µεταφορά και ως εκ τούτου τα µέσα σταθερής τροχιάς είναι η µόνη 

επιλογή. 

 

2.7.1 Το λιµάνι του Πειραιά 
 

Βασική πύλη εισόδου προϊόντων στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη, το λιµάνι του 

Πειραιά είναι από τις πρώτες επιλογές µας όσον αφορά τα σηµεία εισόδου της 

βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Το εµπορευµατικό λιµάνι όµως δεν είναι 

συνδεδεµένο µε το δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς του Λεκανοπεδίου, ενώ αντίθετα 

το επιβατικό λιµάνι βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 20 µέτρων από τους 

σταθµούς του Προαστιακού Σιδηροδρόµου, που ενώνεται µε το εθνικό 

σιδηροδροµικό δίκτυο, και του ΗΣΑΠ. 
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Ο χώρος είναι περιφραγµένος, µε δυνατότητα και εξοπλισµό χειρισµού της 

εισερχόµενης βοήθειας και εν συνεχεία προώθησης της µε ευκολία, λόγω της µικρής 

απόστασης, στον σταθµό του Προαστιακού ή και του ΗΣΑΠ.  Το συγκεκριµένο 

σηµείο προτιµάται έναντι του εµπορευµατικού για τον επί πλέον λόγο ότι µπορεί να 

λειτουργήσει και ως κέντρο διανοµής. Αν ανατρέξουµε στο κεφάλαιο όπου 

µελετήσαµε την κατανοµή του πληθυσµού θα δούµε ότι γύρο από το επιβατικό λιµάνι 

υπάρχουν οι δήµοι του Περάµατος, του Πειραιά, της Νίκαιας, του Κορυδαλλού, του 

Κερατσινίου και της ∆ραπετσώνας που αριθµούν συνολικά περί τις 434.000 

πληθυσµού. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα του λιµανιού του Πειραιά είναι ότι βρίσκεται 

πολύ κοντά στην περιοχή της Λεύκας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΟΣΕ 

που περιλαµβάνουν το εργοστάσιο συντήρησης και επισκευών του οργανισµού 

καθώς και η κεντρική αποθήκη υλικού του. Αυτό σηµαίνει ότι ο χώρος µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την επανα-συσκευασία των προµηθειών που φτάνουν στον 

Πειραιά, και να γίνουν οι απαραίτητοι ελιγµοί των τρένων ώστε να αντικατασταθούν 
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οι επιβατικές αµαξοστοιχίες µε  εµπορευµατικές ή κατά περίπτωση ανοικτές 

εµπορευµατικές (flatcars) και στη συνέχεια να προωθηθούν περεταίρω. Σηµειώνεται 

ότι είναι στα σχέδια του ΟΣΕ η µετακίνηση των υπηρεσιών αυτών που προς το παρόν 

βρίσκονται στη Λεύκα, στον υπό κατασκευή εµπορευµατικό σταθµό στο Θριάσιο.  

 

2.7.2 Το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος 
 

Το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος στα Σπάτα είναι ένα αεροδρόµιο υψηλών 

προδιαγραφών µε δυνατότητα χειρισµού και εξυπηρέτησης µεγάλου αριθµού φορτίων 

επιβατών και αεροσκαφών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2008, διακινήθηκαν 

110.500 τόνοι εµπορευµάτων και εξυπηρετήθηκαν 11.000 εµπορευµατικά 

αεροσκάφη. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει χειρισµός και αποθήκευση 

εµπορευµάτων στους χώρους του Αεροδροµίου ενώ η ασφάλεια είναι σε υψηλά 

επίπεδα. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι ότι για να υπάρξει πρόσβαση στο σταθµό 

του Προαστιακού και του Μετρό πρέπει να γίνει µέσω χώρων που είναι ανοικτοί στο 

κοινό όλο το 24ωρο. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης βέβαια τα µέτρα που 

λαµβάνονται είναι διαφορετικά, αλλά δεν πρέπει να παραβλεφθεί  ότι θα υπάρχει ένα 

µεγάλο πλήθος κόσµου που θα προσπαθεί να αποµακρυνθεί από την Αττική, είτε 

πρόκειται για τουρίστες ή ακόµη και κατοίκους που αποµακρύνονται από το χώρο της 

καταστροφής. Για αυτό το λόγο απαιτείται η παρουσία µεγάλου αριθµού προσωπικού 

ασφαλείας αλλά και χειρισµού των προµηθειών, µιας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

υπάρξει πρόσβαση ανυψωτικών περονοφόρων µηχανηµάτων (κλάρκ) στις αποβάθρες 

του Προαστιακού και του Μετρό, αλλά µόνο χειροκίνητων υδραυλικών 

παλετοφόρων.  
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2.7.3 Το στρατιωτικό αεροδρόµιο Ελευσίνας 
 

Το στρατιωτικό αεροδρόµιο της Ελευσίνας είναι µια µεγάλη στρατιωτική βάση της 

Πολεµικής µας Αεροπορίας (ΠΑ), που εκτείνεται από την εθνική οδό Αθηνών 

Κορίνθου, µέχρι την Αττική οδό.  Εντός της βάσης βρίσκεται και το Κέντρο 

Εφοδιασµού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) που σε όλες τις µεγάλες καταστροφές στο 

παρελθόν έχει προσφέρει προµήθειες (κυρίως κλινοσκεπάσµατα, σκηνές, ρουχισµό 

και είδη εστίασης) από τα τηρούµενα αποθέµατα του, σε πληγέντες στην Ελλάδα 

αλλά και τον κόσµο. Επίσης στην βάση βρίσκεται η 112 Πτέρυγα Μάχης στην οποία 

ανήκουν, µεταξύ άλλων, τα µεταφορικά αεροσκάφη C-130 Hercules και C-27 Spartan 

και τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης Super Puma. Η αεροπορική βάση της 

Ελευσίνας αποτελεί την καρδιά των επιχειρήσεων κοινωνικής προσφοράς της ΠΑ, 

µιάς και στο αεροδρόµιο εδρεύουν µεγάλο µέρος του στόλου των πυροσβεστικών 
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αεροσκαφών, το Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (ΚΣΕ∆) αλλά και 

εκτελούνται όλες οι αεροδιακοµιδές επειγόντων ιατρικών περιστατικών. Από τα 

παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι το Αεροδρόµιο της Ελευσίνας, θα µπορούσε να 

αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο στο σχεδιασµό και την εκτέλεση επιχειρήσεων 

εκτάκτου ανάγκης στο Λεκανοπέδιο Αττικής.  Όσον αφορά τη θέση του, θα 

µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε στρατηγικής σηµασίας γιατί το σενάριο που 

επεξεργαζόµαστε στην παρούσα εργασία, γιατί παρόλο που είναι γεωγραφικά 

αποκοµµένη από το λεκανοπέδιο, οπότε και η όποια καταστροφή δεν αναµένεται να 

πλήξει, τουλάχιστον όχι στην ίδια ένταση, και το Θριάσιο πεδίο, αλλά και παραµένει 

αρκετά κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει αµεσότητα και ταχύτητα 

στην εκτέλεση των όποιων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα το Αεροδρόµιο της Ελευσίνας 

δεν αναµένεται να έχει τη συρροή κόσµου που όπως αναφέραµε πιο πάνω αναµένεται 

να έχει το Ελ. Βενιζέλος, ενώ έχει τις υποδοµές να υποδεχτεί και να εξυπηρετήσει 

µεγάλα µεταγωγικά ή εµπορευµατικά αεροσκάφη, που µπορεί να φτάσουν από το 

εξωτερικό µε βοήθεια. Ακόµα, τα όρια του αεροδρόµιου βρίσκονται 1 χιλιόµετρο 

ανατολικά από το σταθµό του Προαστιακού  στο Θριάσιο νοσοκοµείο και περί τα 2,5 

χιλιόµετρα νότια από το εµπορευµατικό κέντρο του ΟΣΕ στο Θριάσιο, το οποίο 

αναµένεται να λειτουργήσει στο µέλλον. Παρόλα αυτά, ακόµη  και αν δεν είναι σε 

λειτουργία το εµπορευµατικό κέντρο, υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης προµηθειών 

στα τραίνα (µε µέσα της ΠΑ) στο συγκεκριµένο σηµείο.  Επίσης, το µικρής 

δυναµικότητας λιµάνι της Ελευσίνας βρίσκεται στα 2,5 χιλιόµετρα από το νότιο άκρο 

του Αεροδροµίου. Εδώ να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω αποστάσεις µετρήθηκαν από 

υπάρχουσες και λειτουργούσες εισόδους του Αεροδροµίου.  Τέλος αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η βάση της Ελευσίνας µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως κέντρο 

υποδοχής βοήθειας προερχοµένης από την Πελοπόννησο, σιδηροδροµικώς ή και 
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οδικώς, και να επανασυσκευάζει σε κατάλληλα µεγέθη και φορτία την βοήθεια αυτή 

προωθώντας την εν συνεχεία µε το  δίκτυο του προαστιακού, να τα µεταφέρει σε 

µικρά αεροδρόµια του λεκανοπεδίου µε µεταγωγικά αεροσκάφη ή και να τα µοιράζει 

απευθείας στους πληγέντες µε ρίψη από αέρος. 

 

 

Εκτός από τρία βασικά σηµεία εισόδου που είδαµε παραπάνω µπορούµε κατά 

περίπτωση να χρησιµοποιήσουµε µερικά ακόµη σηµεία, δευτερευούσης σηµασίας, 

προκειµένου να καλύψουµε την περιοχή ενδιαφέροντος από περισσότερες µεριές και 

να έχουµε ανοικτές περισσότερες επιλογές ώστε και να αντιµετωπίζουµε µε 

µεγαλύτερη ευελιξία τα προβλήµατα που τυχόν θα προκύψουν αλλά και να 

αυξήσουµε τη συνολική δυναµικότητα υποδοχής προµηθειών.   Τα σηµεία αυτά τα 

χαρακτηρίζουµε δευτερευούσης σηµασίας καθώς είναι χαµηλής δυναµικότητας 

υποδοχής ή περεταίρω προώθησης.  
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2.7.4 Το Αεροδρόµιο Τατοΐου 
 

Το στρατιωτικό αεροδρόµιο του Τατοΐου  βρίσκεται στα βόρεια όρια της περιοχής 

ενδιαφέροντος, µικρών δυνατοτήτων λόγω κυρίως του µικρού σε µήκος διαδρόµου 

προσγείωσης που δεν υπερβαίνει το 1 µίλι (1,6 χιλιόµετρα) και τον περιορισµένων 

βοηθηµάτων ναυτιλίας. Παρόλα αυτά µεταγωγικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου και 

δυνατοτήτων C-130 Hercules και C-27 Spartan χρησιµοποιούν µε ευκολία το 

αεροδρόµιο του Τατοΐου. Στη στρατιωτική αυτή βάση, υπάρχουν δυνατότητες 

εκφόρτωσης και επανασυσκευασίας των προµηθειών και εν συνεχεία προώθησης 

τους στον σιδηροδροµικό σταθµό που βρίσκεται σε απόσταση 30 µέτρων από την 

κεντρική είσοδο της βάσης.  

 

 

Μία ακόµη ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου σηµείου εισόδου είναι ότι βρίσκεται 

πολύ κοντά, και µέσο της Εθνικής οδού άλλα και σιδηροδροµικά, µε τον Άγιο 
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Στέφανο όπου εδρεύει η 651 Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέµου (ΑΒΥΠ) του 

Στρατού Ξηράς, µε µεγάλες δυνατότητες υποδοχής, επανασυσκευασίας και 

προώθησης της βοήθειας που µπορεί να φτάσει εκεί από τα βόρεια µε τραίνο ή και 

οδικώς, µιας και βρίσκεται αρκετά αποκοµµένο από τον αστικό ιστό και το 

Λεκανοπέδιο της Αττικής εν γένει. 

 

2.7.5 Το πρώην Αεροδρόµιο Ελληνικού 
 

Το εκτός ενεργείας αεροδρόµιο του Ελληνικού βρίσκεται στα νότια της περιοχής 

ενδιαφέροντος και παρόλο που δεν χρησιµοποιείται πλέον ως αεροδρόµιο και δεν 

υπάρχει προσωπικό για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε αποστολής, υπάρχει ακόµη 

η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του για περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης.  
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Ο διάδροµος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για από προσγειώσεις έχει µήκος περίπου 

όσο του Τατοϊου (1,6 χιλιόµετρα) αλλά δεν υπάρχει πύργος έλεγχου σε λειτουργία 

και φυσικά ούτε ραδιοβοηθήµατα. Παρόλα αυτά µπορεί να ενισχυθεί µε φορητό 

εξοπλισµό της Πολεµικής Αεροπορίας, και  να υπάρξουν πτήσεις µεταγωγικών 

αεροσκαφών VFR (Visual Flight Rules ) δηλαδή , δια οράσεως –χωρίς τη χρήση 

οργάνων. Τέτοιου είδους ήταν και η προσέγγιση και η προσγείωση που εκτέλεσε το 

πλήρωµα του C-130 της Πολεµικής µας Αεροπορίας στις περιοχές που επλήγησαν 

από το tsunami, όπως προαναφέραµε. Το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού 

βρίσκεται πολύ κοντά στη µαρίνα της Γλυφάδας και τις εγκαταστάσεις του Αγίου 

Κοσµά, όπου υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης αποβατικών πλοίων του Πολεµικού 

Ναυτικού, που µπορούν να µεταφέρουν βοήθεια. Βόρεια των εγκαταστάσεων υπάρχει 

µία Μονάδα της Πολεµικής Αεροπορίας, το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών 

(ΚΕΑ) που έχει κάποιες µικρές δυνατότητες εξυπηρέτησης φορτίων αλλά κυρίως 

βρίσκεται χωροταξικά µεταξύ του διαδρόµου προσγειώσεως και του σταθµού του 

Μετρό Ελληνικό που πρόκειται να λειτουργήσει σύντοµα. Όπως αντιλαµβανόµαστε 

το πρώην Αεροδρόµιο Ελληνικού είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί ως εγκατάσταση 

υποδοχής της βοήθειας, κυρίως από το εξωτερικό, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

άριστα ως κέντρο διανοµής ή ενδιάµεσος σταθµός όπου θα αποστέλλονται φορτία 

από τις άλλες εγκαταστάσεις υποδοχής.  
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Τέλος θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα λιµάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας ως 

πιθανά µελλοντικά κέντρα υποδοχής της βοήθειας, δεδοµένου ότι υπάρχει πρόθεση 

επέκτασης του προαστιακού σιδηροδρόµου και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.  

 



«Emergency Logistics: Μεταφορά και διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης. Ο ρόλος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.» 

 77 

2.8 ∆ιαθέσιµος εξοπλισµός 
 

Όπως προείπαµε στο κεφάλαιο «Οι καταστροφές στην Αττική» το παρόν σχέδιο 

στηρίζεται στη χρήση των µέσων σταθερής τροχιάς για τη διανοµή της 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής ευρείας κλίµακας στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής. Μέχρι τώρα είδαµε πως οι εγκαταστάσεις υποδοχής και 

επανασυσκευασίας των προµηθειών έχουν εύκολη πρόσβαση σε κάποιο σταθµό του 

Προαστιακού ή του Μετρό. Για αυτό το λόγο, θεωρείται επιβεβληµένη, η αναδροµή 

στον εξοπλισµό που διαθέτουν το Μετρό και ο Προαστιακούς, τόσο όσον αφορά το 

τροχαίο υλικό τους όσο και της ηλεκτροµηχανικές τους εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµό. 

 

2.9 Ο εξοπλισµός του Προαστιακού (ΟΣΕ) 
 

Ο ΟΣΕ διαθέτει µία µεγάλη γκάµα τροχαίου υλικού ελκτικού εµπορευµατικού και 

επιβατικού και στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού και του δικτύου του 

είναι σε φάση αντικατάστασης των ντιζελοκίνητων οχηµάτων του µε ηλεκτροκίνητα. 

Σε αυτή τη φάση στο στόλο του οργανισµού βρίσκονται και τα δύο. Επίσης 

επιχειρείται η αντικατάσταση του δικτύου της Πελοποννήσου µε δίκτυο 

σιδηροτροχιών αποστάσεως 1435 mm όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη. 

Παρακάτω βλέπουµε αναλυτικά το τροχαίο υλικό και τις αυξοµειώσεις κατά την 

τριετία 2005-2007. 
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2.9.1 Έλκον Τροχαίο υλικό 
 

 

2.9.2 Επιβατικό Τροχαίο Υλικό 
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2.9.3 Εµπορευµατικό Τροχαίο Υλικό 

 

 

Στους σταθµούς του προαστιακού λειτουργούν για τη διευκόλυνση των επιβατών και 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, κυλιόµενες σκάλες και υδραυλικοί ανελκυστήρες 

προσωπικού µάρκας  Schindler, µε άνοιγµα θυρών 90 cm, εσωτερικές διαστάσεις 

90x200cm και ανυψωτικής ικανότητας 1000 κιλών. 
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2.10 Ο εξοπλισµός του Μετρό 
 

Το µετρό της Αθήνας είναι ένα µοντέρνο έργο που κατασκευάστηκε µε όλες τις 

σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και που χρησιµοποιεί εξοπλισµό τελευταίας 

τεχνολογίας και σχεδίασης. Παρακάτω παραθέτουµε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

σχεδιαγράµµατα του τροχαίου υλικού, και τεχνικά χαρακτηριστικά των 

ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων των εγκαταστάσεων.  

2.10.1 Τροχαίο Υλικό 
 

Αριθµός Συρµώv  28 (Γραµµές 2 και 3) 

Σύvθεση Συρµoύ 6 Οχήµατα 

Πόρτες αvά Όχηµα 4 αvά πλευρά 

Χωρητικότητα Συρµoύ 
224 Καθίσµατα  806 όρθιoι (5 Επιβάτες / τ.µ.)  
1030 Επιβάτες / Συρµό 

∆ιευκoλύvσεις 
Επιβατώv 

Aερισµός µε Αέρα Βεβιασµέvης Κυκλoφoρίας  
Σύστηµα Αυτόµατωv Αvακoιvώσεωv Σταθµώv 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

∆ιαµόρφωση Συρµoύ 
∆ύo µovάδες τριώv (3) oχηµάτωv συvδεδεµέvωv πλάτη µε 
πλάτη  
Iθυvτήριo Όχηµα - Κιvητήριo Όχηµα - Κιvητήριo Όχηµα. 

Μήκoς συρµoύ 106µ. 

Πλάτoς Οχήµατoς 2800χιλ. 

Ύψoς Οχήµατoς 3600χιλ. 

Εσωτερικό Ύψoς 
Ορoφής Οχήµατoς 

2180χιλ. 

Βάρoς Συρµoύ 178 τόvoι κεvός 245 τόvoι µε πλήρες φoρτίo 

Εύρoς Τρoχιάς 1435χιλ. 

Τάση Λειτoυργίας 750 VDC 

Κιvητήρες Έλξης 4 - 153kw DC Κινητήρες Έλξης αvά κιvητήριo όχηµα 

Παρακάτω βλέπουµε τα σχέδια ιθυντηρίου και κινητήριου οχήµατος όπως αυτά 

κατασκευάστηκαν και λειτουργούν. 
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2.10.2 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Μετρό και την ασφαλή και άνετη µετακίνηση 

των επιβατών του, καθώς και για τη διασφάλιση εύρυθµων συνθηκών εργασίας για 

όλο το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, έχει εγκατασταθεί ένα εκτεταµένο δίκτυο 

ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων και ειδικού εξοπλισµού που περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα συστήµατα: 

Αερισµός 

Τα συστήµατα αερισµού του Μετρό χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στο σύστηµα 

αερισµού Σηράγγων και Χώρων Κοινού στους Σταθµούς και στα διάφορα άλλα 

επιµέρους συστήµατα αερισµού για όλους τους χώρους Προσωπικού καθώς και για 

όλους τους τεχνικούς χώρους που υπάρχουν διάσπαρτοι µέσα σε κάθε σταθµό.  Το 

σύστηµα αερισµού Σηράγγων και Χώρων Κοινού στους Σταθµούς παρέχει νωπό αέρα 

για αερισµό σε  συνθήκες κανονικής λειτουργίας και για την απαγωγή καπνού σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, τα συστήµατα αερισµού στα Αµαξοστάσια 

και τους Σταθµούς εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισµού 

και εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.  

Ψύξη-Θέρµανση  

Μονάδες ψύξης – θέρµανσης υπάρχουν σε όλους τους Σταθµούς και στα 

Αµαξοστάσια του Μετρό καθώς και σε χώρους όπου λειτουργεί ευαίσθητος 

εξοπλισµός, προσφέροντας  ιδανικές συνθήκες εργασίας στο προσωπικό.  Οι Χώροι 

Κοινού των Σταθµών δεν απαιτούν θέρµανση κατά τους χειµερινούς µήνες, αφενός 

γιατί το σύστηµα του Μετρό βρίσκεται σε µεγάλο βάθος όπου δεν υφίστανται 

µεγάλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, και αφετέρου διότι  η συνεχής λειτουργία 



«Emergency Logistics: Μεταφορά και διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης. Ο ρόλος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.» 

 84 

των συρµών και του εξοπλισµού εκλύει πρόσθετη θερµότητα.  Επιπροσθέτως, σε 

όλους τους Σταθµούς του Μετρό υπάρχουν εφεδρικοί χώροι όπου δύναται στο 

µέλλον να εγκατασταθούν µηχανήµατα κλιµατισµού σους χώρους κοινού. 

Αντλιοστάσια 

Σε κάθε Σταθµό του Μετρό και σε όλα τα χαµηλά σηµεία της σήραγγας υπάρχει 

εγκατάσταση διπλών αντλιών οµβρίων υδάτων, ενώ σε κάθε Σταθµό υπάρχει ένα 

ζεύγος αντλιών λυµάτων.   

Πυροπροστασία 

Για όλες τις εγκαταστάσεις της Αττικό Μετρό έχει προβλεφθεί µία σειρά παθητικών 

και ενεργητικών µέτρων πυροπροστασίας, τόσο για την ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, όσο και για την αποτελεσµατική καταπολέµησή 

της. Τα συστήµατα και ο εξοπλισµός πυροπροστασίας σχεδιάζονται, µελετούνται και 

κατασκευάζονται σε στενή συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Όλες οι εγκαταστάσεις της Αττικό Μετρό ελέγχονται από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία και λαµβάνουν Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, πριν την έναρξη της 

εµπορικής λειτουργίας. 

Φωτισµός 

 Χιλιάδες φωτιστικά σώµατα παρέχουν στoυς σταθµούς υψηλή φωτεινότητα, 

δηµιουργώντας µε τov τρόπο αυτό ένα ασφαλές και ευχάριστο σύστηµα δηµόσιας 

µεταφοράς. Οι σήραγγες και τα φρεάτια διαθέτουν επίσης φωτιστικά σώµατα για 

φωτειvότητα σε περιπτώσεις έκτακτης αvάγκης. Σε όλoυς τoυς χώρoυς υπάρχει 

φωτισµός έκτακτης αvάγκης µε µπαταρίες για τηv αvτιµετώπιση τωv περιπτώσεωv 

διακoπής τoυ ηλεκτρισµoύ για δύo ώρες.  

 



«Emergency Logistics: Μεταφορά και διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης. Ο ρόλος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.» 

 85 

Τεχνικά στοιχεία αυτοµατισµών 

Σκοπός του συστήµατος BACS είναι να ελέγχει και να παρακολουθεί το σύνολο των 

συστηµάτων Αερισµού Σηράγγων, συστηµάτων HVAC Σταθµών και τα H/M 

συστήµατα εντός των σταθµών, φρεάτων και σηράγγων, των υπό λειτουργία, υπό 

κατασκευή και υπό δηµοπράτηση γραµµών και επεκτάσεων του Μετρό, υπό 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας και σε έκτακτη ανάγκη των κάτωθι συστηµάτων: 

Για το Βασικό έργο :  

Σύστηµα Αερισµού σηράγγων και Φρεάτων εκτόνωσης: 

Ανεµιστήρες Προσαγωγής   

Ανεµιστήρες Απαγωγής κάτω από την Αποβάθρα   

Ανεµιστήρες Απαγωγής ενδιάµεσων Φρεατίων   

Μηχανοκίνητα ∆ιαφράγµατα 

Κυτίο Πυροσβέστη    

Σύστηµα HVAC: 

Ανεµιστήρες Απαγωγής Τεχνικών και λοιπών χώρων   

Μονάδα Κλιµατισµού   

Ψύκτες νερού  

Κυλιόµενα ∆ιαφράγµατα MD 

Σύστηµα Αερισµού σηράγγων και Φρεάτων Αερισµού: 

Ανεµιστήρες Φρεάτων Εκτόνωσης    

Ανεµιστήρες απαγωγής Κάτω και Πάνω από την τροχιά    

Ανεµιστήρες τύπου Jet (JF) στις Σήραγγες, 

Ρολά ασφαλείας    
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Ηλεκτροµηχανικά  συστήµατα 

Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος (UPS), 

Κανονικό Φωτισµό και Φωτισµό Έκτακτης Ανάγκης, 

Συστήµατα άντλησης και αποστράγγισης, 

Κρουνούς, σωλήνες και βαλβίδες κατακλυσµού , 

Ανελκυστήρες, Κυλιόµενες κλίµακες 
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2.11 Το σχέδιο µεταφορών εκτάκτου ανάγκης στο 
Λεκανοπέδιο Αττικής 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού αναφερθήκαµε σε σηµεία εισόδου της βοήθειας, τα 

µέσα και τον εξοπλισµό των µέσων σταθερής τροχιάς και την πληθυσµιακή 

πυκνότητα του λεκανοπεδίου, το προτεινόµενο σχέδιο µεταφορών εκτάκτου ανάγκης, 

γίνεται εύκολα αντιληπτό. Όλοι οι σταθµοί του Μετρό, του προαστιακού ακόµη και 

του ΗΑΣΠ, έχουν τη δυνατότητα να µετατραπούν σε κέντρα φυσικής διανοµής της 

βοήθειας. Οι υπάρχοντες σταθµοί αλλά και οι µελλοντικοί είναι σε µέρη που να 

καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Αν ανατρέξουµε στους χάρτες 

πληθυσµιακής πυκνότητας και τους αντιπαραβάλουµε µε το χάρτη του µετρό, θα 

κάνουµε πολλές και σηµαντικές ανακαλύψεις.  Η γραµµή του µετρό Αγ. ∆ηµήτριος- 

Αγ. Αντώνιος, για παράδειγµα,  διέρχεται από τοµείς του χάρτη της πληθυσµιακής 

πυκνότητας µε συνολικό πληθυσµό περί τις 700.000 ανθρώπους.  Αν στους σταθµούς 

των µέσων σταθερής τροχιάς προσθέσουµε τα κέντρα υποδοχής που βρίσκονται 

κοντά ή µέσα στην περιοχή ενδιαφέροντος (Πειραιάς, Τατόι, Ελληνικό) θα δούµε ότι 

το σύνολο του πληθυσµού του Λεκανοπεδίου, καλύπτεται. Είναι στα χέρια του 

logistician να αποφασίσει συνεκτιµώντας τις ανάγκες την τοπικότητα του 

καταστροφικού φαινοµένου και τις επιπτώσεις που είχε σε κάθε περιοχή, για το ποια 

σηµεία – σταθµούς θα χρησιµοποιήσει ως κέντρα διανοµής. Τα στοιχεία που 

παραθέσαµε στις προηγούµενες σελίδες θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στα 

προβλήµατα που θα προκύψουν και να απαντήσει ερωτήµατα που πιθανώς να είναι 

δύσκολο να απαντηθούν υπό το καθεστώς πίεσης. Στις επόµενες παραγράφους 

κάνουµε µία σύντοµη επισκόπηση των σηµείων κλειδιών πρακτικών ζητηµάτων στον 

σχεδιασµό και την εκτέλεση µιας υποθετικής επιχείρησης διανοµής ανθρωπιστικής 

βοήθειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής καθώς και περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και 
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στρατηγικής σηµασίας, στο όλο εγχείρηµα, που προέκυψαν κατόπιν έρευνας, και 

µετρήσεων. 

2.12 Η παλέτα της ελπίδας 
 

Κατά το αποκαλούµενο «τελευταίο µίλι» των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, ο 

χειρισµός των προµηθειών γίνεται συνήθως µε τα χέρια. Αυτό προϋποθέτει την 

ύπαρξη ικανού αριθµού ανθρώπινου δυναµικού που θα χειριστεί τη βοήθεια και 

φυσικά αρκετό χρόνο. Σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης η αφθονία και στις δύο 

αυτές παραµέτρους δεν είναι εξασφαλισµένη.  Ειδικά όταν ο εν ανάγκη πληθυσµός 

ανέρχεται σε µερικά εκατοµµύρια ο παράγων χρόνος συνήθως «εξαργυρώνεται» σε 

ζωές. 

Στα σηµεία υποδοχής της βοήθειας όπου θα επανασυσκευαστούν και θα προωθηθούν 

οι  προµήθειες θα πρέπει να µπουν απαραιτήτως σε ευρω-παλέτες και το συνολικό 

βάρος ανά παλέτα  να µην υπερβαίνει τα 800 κιλά. Σε αντίθετη περίπτωση η παλέτα 

δεν θα µπορέσει να µπεί στους ανελκυστήρες ή να περάσει από τις πόρτες του µετρό 

ή του προαστιακού ή ακόµα και δεν θα µπορέσει να ανυψωθεί από τους 

ανελκυστήρες που χρησιµοποιεί και το Μετρό και ο Προαστιακός κλπ. 
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Σε κάθε σταθµό – κέντρο διανοµής θα πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατό 

περισσότεροι χειροκίνητοι υδραυλικοί παλετοφόροι, (pallet jack) οι οποίοι 

µοιραστούν ανάµεσα στις αποβάθρες και το επίπεδο που θα γίνεται η φυσική διανοµή 

τους, ώστε να µην απαιτείται να επιβαρύνονται οι ανελκυστήρες και µε το βάρος 

τους. 

 

2.13 Συρµοί και flatcars 
 

Μελετώντας την κάτοψη των συρµών του µετρό ανακαλύπτουµε ότι υπάρχει η 

δυνατότητα τοποθέτησης τουλάχιστον 16 παλετών σε κάθε ιθυντήριο ή 

ρυµουλκούµενο όχηµα (από 4 σε κάθε είσοδο στο ρυµουλκούµενο και οµοίως στο 

ιθυντήριο πλην των δύο παλετών που πρέπει να παραλειφθούν στο χώρο πίσω από το 

θάλαµο του οδηγού και να τοποθετηθούν στο χώρο για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο 

µέσο του βαγονιού) , εάν αφαιρεθούν οι µεταλλικοί στύλοι που υπάρχουν σε κάθε 

είσοδο για να κρατούνται οι επιβάτες.  

 

Όσον αφόρα τα βαγόνια του προαστιακού, φαίνεται ότι στα railbusses δεν υπάρχει η 
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δυνατότητα τοποθέτησης άνω των 2 παλετών ανά είσοδο. Για αυτό το λόγο 

προτιµότερο θα ήταν να χρησιµοποιηθούν επίπεδα εµπορευµατικά βαγόνια ανοικτού 

τύπου (flatcars) µαζί µε ένα ή περισσότερα έλκοντα οχήµατα, µε µεγάλη µεταφορική 

ικανότητα. Αυτή η διαµόρφωση δίνει τη δυνατότητα στο τραίνο που διέρχεται από τα 

σηµεία προορισµού, να απεµπλέκει τα τελευταία βαγόνια του και να συνεχίζει στους 

επόµενους προορισµούς. Με αυτό τον τρόπο η βοήθεια θα φτάσει πιο γρήγορα στους 

πληγέντες. Αυτή η παράµετρος πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην αποστολή µε µετρό, 

µιας και για να υπάρξει εξοικονόµηση χρόνου θα πρέπει πρώτοι να αναχωρήσουν οι 

συρµοί για τους πιο µακρινούς προορισµούς.  

 

2.14 Mind the gap 
 

Στο µετρό το κενό  µεταξύ συρµού και αποβάθρας είναι 13 εκατοστά, ενώ στον 

προαστιακό, ανάλογα το σταθµό, είναι ανάµεσα στα 25 µε 30 εκατοστά, και 

παράλληλα σε κάποιους σταθµούς υπάρχει και υψοµετρική διάφορα που µπορεί να 

είναι έως και 12 εκατοστά. Για αυτό το λόγο θα πρέπει στο σχεδιασµό στη φάση  της 

προετοιµασίας να προβλεφθεί η προµήθεια ενισχυµένων µεταλλικών ραµπών 

διαστάσεων 100x50 cm (το άνοιγµα της εισόδου στα railbusses είναι 110 cm περίπου) 

και µε ελαφρώς κεκλιµένες άκρες για µεγαλύτερη αντοχή και για να υπάρχει η 

δυνατότητα γεφύρωσης της υψοµετρικής διαφοράς.   
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2.15 Σηµεία ενδιαφέροντος 
 

Στο όλο σχέδιο θα πρέπει να σταθούµε σε ορισµένες τοποθεσίες οι οποίες έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα, όσον αφορά τους σταθµούς / κέντρα διανοµής της βοήθειας. 

Αυτές οι τοποθεσίες είναι κυρίως εκεί που τέµνονται οι διαφορετικές γραµµές των 

µέσων σταθερής τροχιάς που αναφερθήκαµε έως τώρα και θα απαιτηθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο σχεδιασµό και στην υποστήριξη µε προσωπικό και µέσα. Επειδή πέρα 

από όσα επιχειρούµε να σχεδιάσουµε ποτέ δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τι από αυτά 

και σε τι κλίµακα θα µπορέσουµε να εφαρµόσουµε εν µέσω µίας καταστροφής 

ευρείας κλίµακας, πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για να γίνουν κάποια 

πράγµατα εκτός σχεδιασµού, µε τόλµη, εφευρετικότητα και φυσικά µαζική 

προσπάθεια. Έτσι σε αυτά τα σηµεία όπου τέµνονται οι γραµµές των µέσων θα 

πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα για τις δυνατότητες µεταφοράς προµηθειών από 

το ένα µέσο στο άλλο. Τα σηµεία αυτά είναι: 

100cm 

50cm 

50cm 
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2.15.1 Ο σταθµός Λαρίσης  
 

Σε αυτό το σηµείο υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν µεταφορές προµηθειών ανάµεσα 

σε Μετρό, ΟΣΕ και Προαστιακό, να αλλάξουν τα βαγόνια που κινούνται στις 

σιδηροτροχιές, ενώ παράλληλα ο σταθµός να λειτουργεί και ως κέντρο φυσικής 

διανοµής της βοήθειας, µιας και βρίσκεται σε µία πυκνοκατοικηµένη περιοχή. 

 

 

2.15.2 Ο Σταθµός ∆ουκίσης Πλακεντίας 
 

Σε αυτό το σηµείο όχι απλά τέµνονται ο Προαστιακός και το Μετρό, αλλά υπάρχει 

και η σύζευξη των γραµµών τους µιας και από εκείνο το σηµείο και ως το 

αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, έχουν κοινή τροχιά. ∆ηλαδή όχι απλά οι τροχιές των δύο 

µέσων διασταυρώνονται, αλλά και ενώνονται σε ένα σηµείο 300 περίπου µέτρα 

ανατολικά του σταθµού. Αυτή η λεπτοµέρεια ανοίγει νέες δυνατότητες στον 

σχεδιασµό εκτάκτου ανάγκης στο Λεκανοπέδιο, αλλά και πολλές ερωτήσεις σχετικά 
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µε την τεχνική δυνατότητα να εισέλθει τροχαίο υλικό στις στοές του Μετρό, µιας και 

µε αυτό τον τρόπο οι δυνατότητες µεταφοράς (µε τη χρήση flatcar) 

πολλαπλασιάζονται. 

 

Από την άλλη πλευρά υπάρχει πλήθος τεχνικών λεπτοµερειών που πρέπει να 

διευκρινιστούν προκειµένου να είµαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό και 

φυσικά ακίνδυνο. ∆υστυχώς δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουµε µε κάποιον 

τεχνικό διευθυντή του ΟΣΕ προκειµένου να πάρουµε τις απαντήσεις που ζητάµε. 

Παρόλα αυτά βάση των µετρήσεων και της έρευνας, υπάρχει η δυνατότητα  να 

κινηθούν flatcars στις στοές του µετρό, σε περίπτωση ανάγκης φυσικά. Τόσο οι 

διαστάσεις των τροχιών όσο και των στοών, επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Το ερώτηµα 

είναι αν το έλκον τροχαίο όχηµα των flatcars, που αναγκαστικά θα είναι 

ντιζελοκίνητο λόγω ασυµβατότητας του συστήµατος ηλεκτροδότησης ΟΣΕ και 
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Μετρό, θα γεµίσει τις στοές µε δηλητηριώδη καυσαέρια από τη λειτουργία του. Η 

απάντηση θα δοθεί λίγο παρακάτω. 

 

2.15.3 Το τρίγωνο των σταθµών Σύνταγµα – Οµόνοια – 
Μοναστηράκι 

 

Οµοίως στους σταθµούς Σύνταγµα, Οµόνοια και  Μοναστηράκι, διασταυρώνονται 

ανά δύο οι γραµµές του Μετρό και του ΗΣΑΠ αλλά και βρίσκονται στην καρδιά του 

λεκανοπεδίου σε τοµείς πολύ µεγάλης πληθυσµιακής πυκνότητας, άρα ο ρόλος τους 

ως κέντρο µεταφόρτωσης και κέντρο φυσικής διανοµής θα πρέπει να θεωρείται 

δεδοµένος. 

 

2.15.4 Οι σταθµοί Κατεχάκη – Εθνική Άµυνα 
 

Οι σταθµοί Κατεχάκη και Εθνική Άµυνα του Μετρό αποτελούν επίσης στρατηγικής 

σηµασίας τοποθεσία, αλλά όχι για τους ίδιους λόγους µε τις προηγούµενες 

τοποθεσίες. Εδώ δεν τέµνονται γραµµές και τροχιές αλλά ρίχνοντας µια µατιά στην 

δορυφορική φωτογραφία παρακάτω θα ανακαλύψουµε τη σηµαντικότητα της 

περιοχής, µιας και υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος νοσοκοµείων στην περιοχή, µε τη 

µεγαλύτερη ίσως πυκνότητα σε όλο το λεκανοπέδιο αλλά και αρκετές στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις  (εκτός των δύο στρατιωτικών νοσοκοµείων) και εγκαταστάσεις 

σχετιζόµενες µε την ασφάλεια της χώρας. 
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2.16 MEDEVAC 
  

Ο όρος MEDEVAC (medical evacuation) αναφέρεται διεθνώς στην αποµάκρυνση 

αρρώστων ή τραυµατιών από την περιοχή που βρίσκονται και τη διακοµιδή τους σε 

νοσοκοµεία ή γενικά κέντρα πρώτων βοηθειών. Είναι προφανές ότι µε τα µέσα και 

τους τρόπους στους οποίους αναφερόµαστε είναι δυνατή η εφαρµογή των reverse 

logistics  µε το πολύτιµο φορτίο ανθρώπινων ζωών. Χρονικά µάλιστα προηγείται η 

αποµάκρυνση των τραυµατιών από  την διανοµή βοήθειας. Με αυτό τον τρόπο οι 

τραυµατίες µπορούν να µεταφερθούν σε περιοχές µε πολλά νοσοκοµεία όπως αυτή 

που προαναφέραµε, ή να κατευθυνθούν σε σηµεία εισόδου των προµηθειών 

προκειµένου να µεταφερθούν σε µέρη, εκτός Λεκανοπεδίου όπου µπορεί να τους 

παρασχεθεί βοήθεια. 
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2.17 Τεχνικά ζητήµατα «σταθερής τροχιάς» 
 

Αν και αναφερθήκαµε ήδη στους λόγους που επιλέξαµε τα µέσα σταθερής τροχιάς 

για να σχεδιάσουµε τη µεταφορά και τη διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας στο 

Λεκανοπέδιο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ορισµένα τεχνικά ζητήµατα που 

διευκολύνουν αυτή την επιλογή.  

Τόσο οι σιδηροδροµικές γραµµές και πολύ περισσότερος οι γραµµές του µετρό, είναι 

σχεδόν ανεπηρέαστες από τους δυνατούς σεισµούς. Ιδιαίτερα οι γραµµές του µετρό 

που είναι υπόγειες είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε σεισµός 

οποιουδήποτε µεγέθους που έχει καταγραφεί στην παγκόσµια ιστορία, να µην 

καταστρέψει τροχιές και εγκαταστάσεις. 

Ο σιδηρόδροµος (ΟΣΕ) µπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύµα, ενώ το Μετρό έχει 

ξεχωριστή γραµµή ηλεκτροδότησης από τη ∆ΕΗ, αποκλειστικά για τη χρήση του 

µετρό. Σε περίπτωση που πάθουν βλάβες οι γραµµές της ∆ΕΗ, µπορεί να δοθεί 

προτεραιότητα για την ηλεκτροδότηση του Μετρό. 

Η ηλεκτροδότηση του Μετρό είναι ιδιαίτερα σηµαντική λόγω και των 

ηλεκτροµηχανικών του  εγκαταστάσεων. Το σύστηµα εξαερισµού του Μετρό είναι 

σχεδιασµένο και κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση που κάποιος 

συρµός πάρει φωτιά, να είναι δυνατή η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς µία 

επιθυµητή κατεύθυνση, πριν τελικά απαχθεί στο εξωτερικό. Αυτό επιτυγχάνεται µέσο 

του συστήµατος εξαερισµού των εγκαταστάσεων και της επιλεκτικής αλλαγής της 

λειτουργίας των φτερωτών  από επαγωγικές σε απαγωγικές και αντίστροφα από ένα 

σύστηµα κεντρικής διαχείρισης τους. Με αυτό τον τρόπο αντιλαµβανόµαστε ότι είναι 

εφικτή και η λειτουργία ντιζελοκίνητου ελκτικού οχήµατος µέσα στις στοές του 

Μετρό. 
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Έχουµε ήδη αναφερθεί στα ηλεκτροµηχανικά συστήµατα του Μετρό που το 

προστατεύουν και από πληµµύρες και πυρκαγιές, ενώ αντίστοιχα συστήµατα 

υπάρχουν και στον Προαστιακό.  

Τέλος, τόσο οι σταθµοί του µετρό και του προαστιακού, όσο και το µεγαλύτερο 

µέρος των γραµµών τους βρίσκονται προστατευµένα και σε σηµεία όπου µπορούν να 

φυλαχθούν (ανάµεσα στα ρεύµατα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, υπόγεια, 

µεταλλικά ρολά κλπ)  και να χρησιµοποιηθούν  για τις ανάγκες της διανοµής 

ανθρωπιστικής βοήθειας. Για αυτούς τους λόγους και δεν έγινε εκτενής αναφορά στο 

δίκτυο του ΗΣΑΠ που είναι περισσότερο «εκτεθειµένο» αλλά παρόλα αυτά µπορεί να 

αποτελέσει τµήµα των µεταφορών έκτακτης ανάγκης στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 
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Επίλογος 
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε µία προσέγγιση στις παραµέτρους των Logistics 

εκτάκτου ανάγκης και τις δυνατότητες του διαθέσιµου εξοπλισµού και 

εγκαταστάσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής προκειµένου να σχεδιαστεί και να 

εκτελεστεί µία επιχείρηση διανοµής ανθρωπιστικής βοήθειας, µετά από µία 

υποτιθέµενη καταστροφή µεγάλης εκτάσεως και εντάσεως.  Τα σχέδια αντιµετώπισης 

καταστροφών που υφίστανται έχουν εκπονηθεί  από ανθρώπους και υπηρεσίες µε 

βαθειά γνώση των συνισταµένων της καταστροφής και µεγάλη εµπειρία στο 

αντικείµενο και σε καµία περίπτωση δεν υπονοείται ότι αυτός ο σχεδιασµός θα πρέπει 

να αλλάξει. Αυτό που είναι αναµφίβολο είναι ότι ο σχεδιασµός εκτάκτου ανάγκης 

απαιτεί σφαιρική γνώση όλων των παραµέτρων που µπορεί να διευκολύνουν τις 

επιχειρήσεις ανακούφισης και πάνω από όλα συντονισµός, συνεργασία, 

εφευρετικότητα και …φαντασία. 

Όσο και αν προσεγγίζουµε τα logistics εκτάκτου ανάγκης µέσα από τεχνικά ζητήµατα 

και αριθµούς, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο µοναδικός σκοπός είναι να µεταφέρουµε 

ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.  

Θα ήθελα να κλείσω µε την ευχή  η παρούσα εργασία να αποτελέσει έναυσµα για 

προβληµατισµό και περεταίρω µελέτη. 
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