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1. Εκπαίδευση στην Πολιτική Προστασία

1.1 ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο CiProVoT στοχεύει στο να αναπτύξει
ένα Διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης
για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
(μερικώς μέσω της αλληλοδιδακτικής μεθόδου
/ μερικώς με τη συμμετοχή εξωτερικών
εκπαιδευτών-εμπειρογνωμόνων).

κυρίως σε εθελοντές Πολιτικής Προστασίας,
καθώς και σε πτυχιούχους στην Πολιτική
Προστασία, τη Διαχείριση Καταστροφών, τη
Γεωγραφία, τη Μηχανολογία, τη Γεωλογία
και την Αρχιτεκτονική που ενδιαφέρονται να
εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στους τομείς
της πρόληψης και της διαχείρισης φυσικών
Η εξέλιξη στην πρόληψη καταστροφών και η καταστροφών.
ευαισθητοποίηση στην Πολιτική Προστασία
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα Στη διετή διάρκεια του Έργου:
αξιοποίησης προηγούμενων εμπειριών • θα δημιουργηθεί ένα Ηλεκτρονικό Βιβλίο
(eBook) που θα περιλαμβάνει: επιστημονική
εθελοντών και εμπειρογνωμόνων στο πεδίο
δευτερογενή έρευνα, βέλτιστες πρακτικές
και, εν συνεχεία, η αξιοποίηση της γνώσης
και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία για
σε περιόδους που δεν υπάρχουν φυσικές
τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας·
καταστροφές, βοηθά στη δημιουργία μιας
ευρύτερης συναίνεσης, συνεργασίας και • θα αναπτύξει εκπαιδευτική μεθοδολογία
αναφορικά με τις γνώσεις, δεξιότητες
δικτύωσης μεταξύ των τοπικών παραγόντων
και ικανότητες των Εθελοντών Πολιτικής
και των δημόσιων οργανισμών που είναι
Προστασίας·
επιφορτισμένοι με τις αρμοδιότητες
Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και • θα δημιουργήσει Ευρωπαϊκή Ομάδα
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας·
διαχείριση κινδύνων.
• θα σχεδιάσει και θα επικυρώσει ένα MOOC
για την εκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής
Το Έργο, μέσα από την ανάπτυξη
Προστασίας·
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, θα παρακινήσει
τους
Εκπαιδευτές
των
Εθελοντών • θα πραγματοποιήσει δύο διακρατικές,
μεικτές, κινητικότητας / εκπαιδεύσεις
Πολιτικής Προστασίας να αποκτήσουν νέες
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στην
κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση
Ελλάδα·
στον Εθελοντισμό της Πολιτικής Προστασίας.
• θα διοργανώσει τοπικά εθνικά σεμινάρια
υπό μορφή εργαστηρίων και διεθνείς
Το CiProVoT στοχεύει επίσης στη διάδοση της
εκδηλώσεις.
νοοτροπίας της Πολιτικής Προστασίας μεταξύ
των εθελοντών και των εκπαιδευομένων
πέραν των συνόρων. Για την εκπλήρωση Η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του
αυτού του στόχου θα δημιουργηθεί, μέσω Έργου CiProVoT πραγματοποιήθηκε στις 27
του έργου, ένα διακρατικό MOOC το οποίο και 28 Μαρτίου 2018 στο Foligno της Ιταλίας.
θα αφορά, αρχικά, τους Εθελοντές Πολιτικής Διοργανώθηκε από το Συντονιστή Associazione
Προστασίας καθώς επίσης και απόφοιτους Centro Studi “Città di Foligno” όπου εκεί
σχολών Αυτό απαιτεί ομοιογενή κατάρτιση συναντήθηκαν όλοι οι Εταίροι του Έργου.
καθώς και την πρακτική δυνατότητα να Στη συνέχεια ακολούθησε η εκπαιδευτική
λειτουργούν και να επικοινωνούν μεταξύ μεθοδολογία η οποία αφού προσδιορίστηκε
εδαφικών φραγμών. Για το σκοπό αυτό, και αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε κατά την πρώτη
το έργο θα αναπτύξει ένα διακρατικό εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ελλάδα και
πρόγραμμα MOOC, το οποίο θα απευθύνεται συγκεκριμένα στην Πάτρα, τον Ιούλιο του 2018.

2. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης: ιστορία και λειτουργία
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

και προγραμματισμένη εκ των προτέρων
αντίδραση καθίσταται αναγκαία. Οι ισχύουσες
ευρωπαϊκές
στρατηγικές
συνεργασίας
στον τομέα της πολιτικής προστασίας δεν
έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τα εθνικά
συστήματα. Με άλλα λόγια, η ευθύνη
αντίδρασης στις άμεσες συνέπειες μιας
καταστροφής ανήκει κυρίως στη χώρα
στην οποία συμβαίνει η καταστροφή. Στην
πραγματικότητα, όλες οι πρωτοβουλίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στην αρχή
της επικουρικότητας και πρέπει πάντα να
αναλαμβάνονται ενέργειες σε συντονισμό
και κατόπιν αίτησης του πληγέντος κράτους.
Κάθε χώρα (εντός ή εκτός της ΕΕ) η οποία
αδυνατεί να αντιμετωπίσει επαρκώς μια
καταστροφή, μπορεί να ζητήσει βοήθεια από
την Ευρώπη μέσω του κοινοτικού μηχανισμού
πολιτικής προστασίας μέσω του οποίου
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να
ανταποκρίνεται εγκαίρως και αποτελεσματικά
σε μια καταστροφή για τη διασφάλιση της
κατάλληλης βοήθειας προς τους πληγέντες
πληθυσμούς.

Η ευρωπαϊκή συμβολή στον τομέα της
πολιτικής προστασίας ξεκίνησε μετά από
μια ατυχή σειρά φυσικών καταστροφών που
συνέβησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις
υποψήφιες χώρες στα τέλη της δεκαετίας
του 1990. Μετά από αυτά τα γεγονότα,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποίησε
την ανάγκη θέσπισης κοινών μέτρων για
να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των
επεμβάσεων της πολιτικής προστασίας
στην περίπτωση μιας καταστροφής. Η
πρόταση που παρουσιάστηκε βασιζόταν
στη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα
επιτρέπει στα κράτη μέλη να διαθέτουν
από κοινού πόρους της πολιτικής
προστασίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ο
οποίος ονομαζόταν κοινοτικός μηχανισμός
πολιτικής προστασίας.
Όταν μια χώρα πλήττεται από μια φυσική
ή ανθρωπογενής καταστροφή, κάθε λεπτό
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διάσωση
ζωών. Επομένως, μια άμεση, συντονισμένη
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Ο
κοινοτικός
μηχανισμός
πολιτικής
προστασίας σήμερα προωθεί την αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών μελών μέσω της
συνεργασίας και του συντονισμού δράσεων,
με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης
του κράτους μέλους για την προστασία
των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των
περιουσιών που βρίσκονται στο έδαφός
του από καταστροφές και για την παροχή
αντίστοιχων
συστημάτων
διαχείρισης
καταστροφών με επαρκείς πόρους, για
να αντιμετωπίζονται κατάλληλα έκτακτες
ανάγκες με ευλόγως αναμενόμενες
συνέπειες για τις οποίες μπορεί να είναι
προετοιμασμένο.
Προς το παρόν, τα κράτη που συμμετέχουν
στον μηχανισμό είναι 33:

τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. Η
χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να επεκταθεί
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας.
2.2 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο
κοινοτικός
μηχανισμός
πολιτικής
προστασίας, που θεσπίστηκε με απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23
Οκτωβρίου 2001 (Απόφαση 2001/792/ΕΚ),
είναι ένα όργανο το οποίο διαχειρίζεται
από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO) για να
βελτιώνει τη συνεργασία εντός της ΕΕ και να
διευκολύνει τη συνεργασία στις επεμβάσεις
της πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις
• τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ
έκτακτης ανάγκης που απαιτούν δράσεις
• 5 υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ κράτη: ταχείας
αντίδρασης.
Ενεργοποιείται
η ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σε
Ισλανδία και η Τουρκία
καταστάσεις κρίσης εντός ή εκτός της
• 1 κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ένωσης, μέσω της από κοινού διάθεσης
Χώρου (ΕΟΧ): η Νορβηγία
πόρων όλων των κρατών μελών για την
άμεση και αποτελεσματική αντίδραση στις
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τον Ιανουάριο 2006 η Επιτροπή πρότεινε την
αναθεώρηση του μηχανισμού με βάση την
εμπειρία που είχε αποκτηθεί και θέλησε να
θεσπίσει την κατάλληλη νομική βάση για τις
μελλοντικές δράσεις. Επιπλέον, η απόφαση
2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου
(η «απόφαση ΧΜΠΠ») επέτρεψε τη
χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν σε
πιο αποτελεσματική πρόληψη, ετοιμότητα
και δράσεις αντίδρασης, ειδικότερα εκείνες
που αναλαμβάνονται μέσω της συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών και εντός του
μηχανισμού.
Επιπλέον, ο μηχανισμός είναι σε κάθε Στη συνέχεια, ο μηχανισμός τροποποιήθηκε
περίπτωση ανοικτός στη συμμετοχή στις 8 Νοεμβρίου 2007 με την απόφαση
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2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου
(την «απόφαση θέσπισης του μηχανισμού»)
δημιουργώντας έναν κοινοτικό μηχανισμό
πολιτικής προστασίας, ο οποίος στοχεύει
στην αντιμετώπιση της αύξησης των
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
ως προς τη συχνότητα και τη σοβαρότητα.

ΕΕ. Αυτή η απόφαση εισήγαγε νέα στοιχεία
στο σύστημα συνεργασίας για την πολιτική
προστασία και έχει ως σκοπό την ενίσχυση
των πολιτικών διαχείρισης καταστροφών σε
όλα τα στάδια: την πρόβλεψη, τον σχεδιασμό
και τη βοήθεια (μέσω της σύστασης της
Ευρωπαϊκής Ικανότητας Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών), την υποστήριξη για
συμμετέχουσες χώρες, την προετοιμασία
έναντι των καταστροφών (μέσω της σύστασης
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών).

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε
σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, εισήγαγε
τη νομική βάση για τις πολιτικές της
ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής
προστασίας της ΕΕ. Πριν από την έναρξη
ισχύος της, οι δράσεις και η νομοθεσία
της Ένωσης για την πολιτική προστασία
βασίζονταν στην καθολικού χαρακτήρα
διάταξη που περιλαμβανόταν στο άρθρο
308 της συνθήκης της ΕΚ, το οποίο επέτρεπε
στο Συμβούλιο να αποφασίζει με ομοφωνία,
εάν χρειαζόταν, για να πετύχει τους στόχους
της Συνθήκης σε τομείς όπου η ίδια δεν
παρείχε καμία νομική βάση. Όταν το νέο
άρθρο 196 για την πολιτική προστασία
εισήχθη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, εκείνη
αναγνωρίστηκε επισήμως ως χωριστή
πολιτική.

Επομένως, η τωρινή δομή στοχεύει στην
παροχή μιας προβλεπόμενης ανταπόκρισης
σε διεθνές επίπεδο στην οποία κάθε κράτος
γνωρίζει εκ των προτέρων ποιους πόρους
μπορεί να διαθέσει στην Ένωση.
2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στηρίζει
τις χώρες στην αποτροπή καταστροφών,
προετοιμάζει για περιστάσεις έκτακτης
ανάγκης και συγκεντρώνει πόρους για να
τους διαθέσει σε μια ταχεία και συντονισμένη
ανταπόκριση τη στιγμή της έκτακτης
ανάγκης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που
ενισχύει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τομέα της πολιτικής προστασίας και στηρίζει
τα μέτρα που αποφασίζονται από τα κράτη
μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, παρέχοντας αποτελεσματικά μέσα
για την αποτροπή, την προετοιμασία και
την ανταπόκριση σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών ή καταστροφών προερχόμενων
από τον άνθρωπο.

Μέχρι τις αρχές του 2010, υπεύθυνος για
την πολιτική προστασία ήταν ο Ευρωπαίος
Επίτροπος που ήταν αρμόδιος για το
περιβάλλον. Στη συνέχεια, οι ευθύνες της
πολιτικής προστασίας μεταβιβάστηκαν
στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO) για
την καλύτερη διαχείριση των συνεργείων
και την ενίσχυση της συνοχής των
επιχειρήσεων αντίδρασης της ΕΕ. . Ο
Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου
2014, έχοντας εγκριθεί στις 17 Δεκεμβρίου
2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο με την απόφαση 1313/2013/

Η νέα δομή (μετά την «απόφαση
1313») επιτρέπει μεγαλύτερη ικανότητα
συντονισμένης ανταπόκρισης και καλύτερης
χρήσης των πόρων. Η βοήθεια της πολιτικής
προστασίας σε χώρες που έχουν πληγεί
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από φυσικές καταστροφές αποτελεί την
ικανότητα συμμετοχής των κρατών για
να επέμβουν μέσω πόρων, ικανοτήτων,
ομάδων επέμβασης και συγκεκριμένου
εξοπλισμού. Επίσης, εντός του Μηχανισμού
χρησιμοποιούνται εμπειρογνώμονες για τις
ανάγκες αξιολόγησης και συντονισμού με τις
τοπικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς,
καθώς και για την παροχή συμβουλών στα
μέτρα αποτροπής και ετοιμότητας στην
αιτούσα χώρα.

Επιπλέον,
ο
Μηχανισμός
στηρίζει,
ενσωματώνει
και
διευκολύνει
τον
συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών
για την επίτευξη κοινών και συγκεκριμένων
στόχων:
• Την επίτευξη υψηλού επιπέδου
προστασίας από καταστροφές μέσω της
πρόληψης ή της μείωσης των πιθανών
συνεπειών τους, μέσω της καλλιέργειας
νοοτροπίας πρόληψης, καθώς και μέσω
της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ
των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας
και λοιπών σχετικών τμημάτων.
• Τη
βελτίωση
της
ετοιμότητας
αντιμετώπισης των καταστροφών, καθώς
και της ανταπόκρισης σε αυτές.
• Τη διευκόλυνση της ταχείας και
αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε
περίπτωση επικείμενων καταστροφών.
• Την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του
κοινού και της ετοιμότητας έναντι των
καταστροφών.

Ο Μηχανισμός έχει ένα αρκετά ευρύ πεδίο
εφαρμογής:
• Τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες,
σεισμούς, πυρκαγιές δασών, κυκλώνες)
• Τις
ανθρωπογενείς
καταστροφές
(περιβαλλοντικές καταστροφές, δύσκολες
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)
• Τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην
υγεία.

Γράφημα
3:
Αριθμός
αποστολών
και
εμπειρογνωμόνων που στάλθηκαν
(από
www.consilium.europa.eu)
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Τα βασικά μέρη του Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας της Ένωσης μπορούν να
συνοψισθούν στο Κέντρο Συντονισμού
Αντιμετώπισης
Έκτακτων
Αναγκών
(ΚΣΑΕΑ), το Κοινό Σύστημα Επικοινωνίας
και Πληροφόρησης Έκτακτων Αναγκών
(ΚΣΕΠΕΑ) και την Ευρωπαϊκή Ικανότητα
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ΕΙΑΕΑ).
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των
συστατικών μερών του Μηχανισμού θα
αναλυθούν παρακάτω, προκειμένου να
αποκτήσει ο αναγνώστης μια πλήρη εικόνα
για αυτά.
Κέντρο
Συντονισμού
Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ)
Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών αποτελεί το επιχειρησιακό
κέντρο
του
Μηχανισμού
Πολιτικής
Προστασίας και μπορεί να αντιμετωπίζει
ταυτόχρονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
σε διαφορετικές χρονικές ζώνες («ανά πάσα
στιγμή»). Παίζει βασικό ρόλο ως κέντρο
συντονισμού διασφαλίζοντας προηγμένη
παρακολούθηση (όλο το 24ωρο και 7
ημέρες την εβδομάδα) και μια συνεκτική,
συντονισμένη, ταχεία και αποτελεσματική
ευρωπαϊκή ανταπόκριση κατά τη διάρκεια
καταστροφών τόσο εντός όσο και εκτός της
Ευρώπης. Το ΚΣΑΕΑ βρίσκεται εντός της
Μονάδας Πολιτικής Προστασίας στη ΓΔ ECHO
στις Βρυξέλλες. Σε περίπτωση επίκλησης
της ρήτρας αλληλεγγύης, το ΚΣΑΕΑ ενεργεί
ως κεντρικό σημείο επικοινωνίας για τη
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των
ευρωπαϊκών θεσμών, της πληγείσας χώρας,
των αρμόδιων εθνικών αρχών στα κράτη
μέλη και άλλων διεθνών εταίρων.
Όταν μια χώρα ζητήσει βοήθεια, το ΚΣΑΕΑ
(μέσω του ΚΣΕΠΕΑ) γνωστοποιεί στις
συμμετέχουσες χώρες τις συγκεκριμένες

ανάγκες της εν λόγω χώρας. Με αυτόν τον
τρόπο συντονίζει τις ευρωπαϊκές επεμβάσεις
επιτρέποντας τη συγκέντρωση αιτήσεων και
προσφορών βοήθειας, διευκολύνοντας τη
μεταφορά βοήθειας και, εφόσον χρειαστεί,
διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των ομάδων
συντονισμού και αξιολόγησης, οι οποίες
αποτελούνται από ειδικούς στην πολιτική
προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια.
Το ΚΣΑΕΑ συλλέγει σε πραγματικό χρόνο
σημαντικές πληροφορίες για την καταστροφή,
παρακολουθεί τους κινδύνους, ετοιμάζει
σχέδια για τη χρήση των πόρων (ειδικών,
ομάδων και εξοπλισμού) από την «εθελοντική
δεξαμενή», συνεργάζεται με τα κράτη μέλη
για την καταγραφή των δραστηριοτήτων και
συντονίζει τον τομέα της ανταπόκρισης μετά
από μια αίτηση για παροχή βοήθειας.
Επιπροσθέτως, προσφέρει πρόσβαση σε
οικονομικούς πόρους για τη δημιουργία
μονάδων επέμβασης πολιτικής προστασίας
και στηρίζει ένα ευρύ φάσμα δράσεων
πρόληψης και ετοιμότητας, από την
ευαισθητοποίηση έως ασκήσεις του
τομέα προσομοιώνοντας επεμβάσεις σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Κοινό
Σύστημα
Επικοινωνίας
και
Πληροφόρησης Έκτακτων Αναγκών (ΚΣΕΠΕΑ)
Το Κοινό Σύστημα Επικοινωνίας και
Πληροφόρησης Έκτακτων Αναγκών είναι
ένα ηλεκτρονικό σύστημα που διαχειρίζεται
απευθείας από το ΚΣΑΕΑ στις Βρυξέλλες και
το οποίο επιτρέπει την έγκαιρη επικοινωνία
μεταξύ των επιχειρησιακών κέντρων των
κρατών μελών, έχοντας ως αποστολή τη
διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ του
ΚΣΑΕΑ και των εθνικών αρχών.
Συνοπτικά, το συγκεκριμένο σύστημα
επεξεργάζεται τα αιτήματα του κράτους
που έχει πληγεί από μια καταστροφή και
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τις σχετικές προσφορές βοήθειας από τις
χώρες που έχουν αποφασίσει να επέμβουν.
Επιπλέον, αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει
τη συνεχή ενημέρωση των κρατών μελών
σχετικά με την εξέλιξη της έκτακτης ανάγκης
έως τον τερματισμό της.
Ευρωπαϊκή Ικανότητα Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών (ΕΙΑΕΑ)
Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο
βαθμός της ευρωπαϊκής ετοιμότητας έναντι
των καταστροφών, οι συμμετέχουσες
χώρες έχουν δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή
Ικανότητα
Αντιμετώπισης
Εκτάκτων
Αναγκών (ΕΙΑΕΑ), την κύρια καινοτομία
που προκύπτει από την απόφαση του 2013
(απόφαση 1313/2013/ΕΕ) περί της πολιτικής
προστασίας. Αποτελείται από μια πραγματική
«εθελοντική δεξαμενή» σε ένα σύστημα στο
οποίο οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν
να δεσμεύσουν εκ των προτέρων πόρους
αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκές αποστολές
μέσω μονάδων, ομάδων διάσωσης, ειδικών
και εξοπλισμού. Αυτή η «δεξαμενή», την
οποία τα συμμετέχοντα κράτη διαθέτουν
για επιχειρήσεις αντιμετώπισης στο πλαίσιο
του Μηχανισμού της Ένωσης μετά από
μια αίτηση για βοήθεια που στέλνεται
μέσω του ΚΣΑΕΑ, παραμένει σε κατάσταση
αναμονής για αποστολές της πολιτικής
προστασίας σε όλο τον κόσμο. Η καινοτομία
έγκειται στην αισθητή μείωση του χρόνου
χρησιμοποίησης πόρων, ανθρώπων και
μέσων, διασφαλίζοντας πλέον μια πιο
ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στις
καταστροφές, καλύτερο σχεδιασμό και
καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της Ευρώπης
στο έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
στον τομέα των καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης στον τομέα της υγείας με σκοπό την
αισθητή αύξηση της διαθεσιμότητας ιατρών
και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και τον
καλύτερο σχεδιασμό και προετοιμασία για
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης που απειλούν την ανθρώπινη
υγεία. Η ανάγκη για τη δημιουργία και τη
χρήση του εργαλείου ξεκίνησε το 2015, μετά
την προσεκτική διαχείριση του ιού Ebola στη
Δυτική Αφρική.
Οι μονάδες πολιτικής προστασίας (που
χωρίζονται στις μονάδες επέμβασης πολιτικής
προστασίας και τις ομάδες τεχνικής βοήθειας
και υποστήριξης ή «TAST») είναι μονάδες που
ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη εργασία
στους τομείς της επέμβασης τηρώντας
διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες
γραμμές και έχουν συγκεκριμένες ελάχιστες
προδιαγραφές (αρχή της τυποποίησης)
που απαιτούνται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μετά το τσουνάμι στη Νοτιοανατολική
Ασία. Επομένως, αποτελούνται από πόρους
(ανθρώπινους και υλικούς) που διατίθενται
σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα (ΕΙΣ) είναι μέρος
του ΕΙΑΕΑ και της εθελοντικής δεξαμενής
με σκοπό την ευαισθητοποίηση ιατρών και
εμπειρογνωμόνων της δημόσιας υγείας. Το ΕΙΣ

11

12

3. Η πολιτική προστασία συνοπτικά
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξεταστούν τα διάφορα εθνικά συστήματα πολιτικής προστασίας
των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και
Πορτογαλία). Σκοπός του είναι να παρουσιάσει μια σύνοψη των διαφορετικών θεσμικών και
επιχειρησιακών δομών των συστημάτων πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, θα
περιγραφούν τα γενικά χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων πολιτικής προστασίας και
των συστημάτων εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, καθώς και ο ρόλος της εκπαίδευσης
στον εθελοντισμό πολιτικής προστασίας. Αυτό το αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα της
έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τους Εταίρους στις χώρες προέλευσής τους κατά τη
διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος CiProVoT.

Εικόνα 1 - Ευρωπαϊκή ομάδα διάσωσης για μια άσκηση σε έκτακτη
ανάγκη στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
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αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και
των επιχειρήσεων διάσωσης,
• Η Γενική Γραμματεία των Περιφερειών
(Αποκεντρωμένες Διοικήσεις),
• Οι δήμοι.
Πολλές υπηρεσίες συμμετέχουν στην παροχή
βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών
στην
Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένης
της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, της
Αστυνομίας, υπηρεσιών υγείας, των Ενόπλων
Δυνάμεων, του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), των
σχετικών περιφερειακών και τοπικών
υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων
που διαθέτουν ειδικούς στην πολιτική
προστασία.

3.2 ΕΛΛΑΔΑ
Τα γενικά χαρακτηριστικά του εθνικού
συστήματος πολιτικής προστασίας

Καθήκον της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι η προστασία της
ζωής, της υγείας και της περιουσίας των
πολιτών από φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται
η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,
των ιστορικών κτηρίων και μνημείων, των
πόρων και των υποδομών. Η ΓΓΠΠ μελετά,

Η Ελληνική Πολιτική Προστασία ακολουθεί
την εθνική διοικητική δομή και έχει την
οργάνωση ενός συντονισμένου συστήματος
πόρων μέσω του οποίου οι εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές εργάζονται
από κοινού με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και υπηρεσίες. Καθεμία
σχεδιάζει,
οργανώνει
και
συντονίζει τις πολιτικές της
από αυτές τις αρχές και τους
φορείς έχουν διαδραματίσει
χώρας σχετικά με την πολιτική
έναν ρόλο στο Γενικό Σχέδιο
συνείδηση,
την
πρόληψη
Πολιτικής
Προστασίας
και τη σύγκριση φυσικών με
ανθρωπογενείς καταστροφές.
(Ξενοκράτης). Οι ελληνικοί
Συντονίζει τις δράσεις των
φορείς που είναι υπεύθυνοι
υπηρεσιών
και
για την εφαρμογή των μέτρων Εικόνα 2 - Το λογότυπο δημόσιων
πολιτικής προστασίας είναι:
της Ελληνικής Πολιτικής των εθελοντών ενώ στρέφει
• Η
Γενική
Γραμματεία Προστασίας.
την προσοχή της χώρας στην
αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών.
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ),
• Η Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Η Ελλάδα είναι μέρος του Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και η ΓΓΠΠ
Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας,
• Ο Κεντρικός Φορέας Συντονισμού για μπορεί να λαμβάνει αιτήσεις για βοήθεια σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, είτε μέσω του
την Πολιτική Προστασία,
• Πολλές αρχές, οργανώσεις και φορείς Μηχανισμού είτε απευθείας από τρίτες χώρες
που εργάζονται από κοινού ως μετά την έναρξη της ισχύος μιας διεθνούς
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διμερούς συμφωνίας.

Εθελοντισμός στην πολιτική προστασία

των εθελοντικών οργανώσεων και των
ειδικευμένων εθελοντών, διατηρώντας ένα
μητρώο για την υλοποίηση του παραπάνω
σκοπού. Οι εθελοντικές οργανώσεις και οι
ειδικευμένοι εθελοντές περιλαμβάνονται
στους ανθρώπινους πόρους της πολιτικής
προστασίας έχοντας την ευθύνη για
την υποστήριξη της πρόληψης και της
ανταπόκρισης έναντι των καταστροφών και
των ενεργειών αποκατάστασης. Στο μητρώο
των εθελοντικών οργανώσεων μπορούν
να ενταχθούν μη κερδοσκοπικά νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, καθώς και
φιλανθρωπικές ομάδες που προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στις τοπικές διοικήσεις,
υπό την προϋπόθεση ότι η σύστασή τους ή
η αποδεδειγμένη δράση τους υποδηλώνει
ξεκάθαρα ότι έχουν αναλάβει πρόσφατα
δράσεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
Στο μητρώο των ειδικευμένων εθελοντών
μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα
που, λόγω της φύσης της επαγγελματικής
ή της επιστημονικής τους απασχόλησής
ή της αποδεδειγμένης εμπειρίας τους,
μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στο
καθήκον της πρόληψης, της αντιμετώπισης
και της αποκατάστασης από φυσικές και
τεχνολογικές καταστροφές. Σημειώνεται
ότι στις εθελοντικές οργανώσεις και στους
ειδικευμένους εθελοντές περιλαμβάνονται
και όσοι εθελοντές δραστηριοποιούνται στο
Πυροσβεστικό Σώμα.

Σε μια εποχή όπου συμβαίνουν περισσότερο
από ποτέ φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές, ο εθελοντισμός αποκτά μια
σημαντική αξία τονίζοντας την ανάγκη και
την ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της
πολιτικής προστασίας, όπου είναι εξαιρετικά
επείγουσα η παροχή άμεσης βοήθειας κατά
τη διάρκεια αυτών των φαινομένων. Η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)
είναι η εθνική υπηρεσία ενσωμάτωσης

Το ελληνικό κράτος, μέσω της νομοθεσίας
(Νόμος 3013/2002 περί της αναβάθμισης
του ρόλου της πολιτικής προστασίας)
θεσμοθέτησε το Σύστημα Εθελοντισμού
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών,
το οποίο λειτουργούσε πιλοτικά ήδη από
το 2001. Ειδικότερα, η ισχύουσα νομοθεσία
ρυθμίζει τα ακόλουθα θέματα:
• Την τήρηση μητρώου εθελοντικών

Κάθε υπουργείο, περιφέρεια και νομαρχία
πρέπει να διαθέτει ειδικό σχέδιο για την
αντιμετώπιση των καταστροφών το οποίο
να βασίζεται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας «Ξενοκράτης». Η ΓΓΠΠ είναι ο
γενικός συντονιστικός φορέας του σχεδίου. Η
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού
Πολιτικής Προστασίας, που αποτελείται
από τους επικεφαλής των αρμόδιων
υπουργείων, εγκρίνει σε ετήσια βάση το
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας και τον
προϋπολογισμό για κάθε υπουργείο σχετικά
με την πολιτική προστασία. Παρουσιάζει,
επίσης, την εφαρμογή των κυβερνητικών
μέτρων αποκατάστασης μετά από μεγάλες
καταστροφές.
Ο Κεντρικός Φορέας Συντονισμού για την
Πολιτική Προστασία, που αποτελείται από
τους γενικούς γραμματείς των αρμόδιων
υπουργείων και στον οποίο προεδρεύει
η ΓΓΠΠ, παρουσιάζει σε ετήσια βάση το
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας και
τον προϋπολογισμό για έγκριση από τη
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού
Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων παρέχει κάθε είδους βοήθεια
στις δυνάμεις πολιτικής προστασίας.
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•
•

•
•

οργανώσεων πολιτικής προστασίας και
μητρώου ειδικευμένων εθελοντών.
Τις γενικότερες προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται για την εγγραφή
στα παραπάνω μητρώα.
Την
επιχειρησιακή
ένταξη
των
εθελοντικών
οργανώσεων
στα
Συντονιστικά
Όργανα
Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ).
Την ενίσχυση των δράσεων των
εθελοντικών οργανώσεων και την
παροχή εξοπλισμού και μέσων.
Την πρόβλεψη έκδοσης κανονιστικών
πράξεων με σκοπό την ολοκλήρωση του
θεσμικού πλαισίου του εθελοντισμού σε
θέματα που αφορούν:
a. Την
εγγραφή,
την
κατάταξη,
την αξιολόγηση των Εθελοντικών
Οργανώσεων,
b. Την εκπαίδευση και πιστοποίησή των
εθελοντών,
c. Την ασφαλιστική τους κάλυψη και
αποζημίωση.

Η δημιουργία του Συστήματος Εθελοντισμού
Πολιτικής Προστασίας φανερώνει την
επιθυμία του Κράτους να ακολουθήσει τις
ανάγκες της εποχής για την οργάνωση του
κοινωνικού δικτύου και να τονίσει την πιθανή
αποτελεσματικότητα των εθελοντικών
οργανώσεων, όταν επεμβαίνουν σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Καθήκον
των εθελοντών της πολιτικής προστασίας
είναι η παροχή βοήθειας στις δημόσιες
υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την
προστασία της ζωής, της υγείας και της
περιουσίας των πολιτών από φυσικούς
και ανθρώπινους κινδύνους σε περίοδο
ειρήνης. Πολλά ζητήματα σε σχέση με τον
εθελοντισμό της πολιτικής προστασίας
παραμένουν ανοιχτά, όπως ο καθορισμός
των κριτηρίων κατάταξης και αξιολόγησης
των
εθελοντικών
οργανώσεων,
η

εκπαίδευση και η πιστοποίηση των εθελοντών
και η επιχειρησιακή τους ενσωμάτωση, η
ασφαλιστική και νοσοκομειακή κάλυψη,
η υγεία και άλλα ζητήματα που αφορούν
την αστική ευθύνη. Ένα προαπαιτούμενο
για τη συμμετοχή μιας εθελοντικής ομάδας
πολιτικής προστασίας σε επιχειρησιακές
δράσεις είναι η αποδεδειγμένη εκπαίδευσή
της στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής
Προστασίας.
Ο ρόλος της εκπαίδευσης της εθελοντικής
πολιτικής προστασίας
Η εκπαίδευση των εθελοντών είναι
ένα σημαντικό μέρος της εξέλιξης του
εθελοντισμού και γι’ αυτό το ελληνικό
κράτος και η ΓΓΠΠ υλοποιούν συγκεκριμένα
προγράμματα εκπαίδευσης.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
έχει καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο
στην εκπαίδευση και την επανεκπαίδευση
των εθελοντών της πολιτικής προστασίας,
οι οποίες πραγματοποιούνται από την
Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ΓΓΠΠ καθορίζει
την εκπαιδευτική μέθοδο, τον αριθμό
των εκπαιδευτικών κύκλων, την ελάχιστη
διάρκεια του εισαγωγικού προγράμματος,
το πρόγραμμα μαθημάτων, τη διαδικασία
εξέτασης και τις προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούνται για την απόκτηση της
πιστοποίησης στο τέλος της εκπαίδευσης.
Η ΓΓΠΠ μπορεί να συνεργαστεί με άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (οι οποίοι
έχουν λάβει προηγουμένως πιστοποίηση
από την Πυροσβεστική Ακαδημία) ή με
πανεπιστήμια ή τεχνολογικά ιδρύματα, τα
οποία μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση
στον τομέα της πολιτικής προστασίας,
προκειμένου
να
πραγματοποιηθούν
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ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι
εθελοντές ενημερώνονται από την αρμόδια
Διεύθυνση της ΓΓΠΠ για όλα τα διαθέσιμα
ειδή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
απευθύνονται στην Εθνική Σχολή Πολιτικής
Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
για την εγγραφή τους.
Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα,
ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των
ειδικευμένων εθελοντών και των εθελοντικών
οργανώσεων πολιτικής προστασίας σε
συνηθισμένες και πραγματικές επιχειρήσεις,
πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό
φορέα και καταγράφεται στον ατομικό φάκελο
του εθελοντή και στο ατομικό έγγραφο. Το
πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο
φορέα και ισχύει για ορισμένη χρονική
περίοδο. Επιπλέον, πραγματοποιείται ένα
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εθελοντικής δράσης για τη διαχείριση
κινδύνων και κρίσεων και την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών με την ονομασία
«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους
άλλους» σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές
και άλλες οργανώσεις. Αυτό το πρόγραμμα
στοχεύει στην παροχή δεξιοτήτων και
ικανοτήτων στους εθελοντές οι οποίες είναι
απαραίτητες για την αντιμετώπιση κρίσεων
και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το
πρόγραμμα αποτελείται από ατομικές
ενότητες των 100 ωρών εκπαίδευσης και
οδηγεί σε πιστοποίηση και εγγραφή στο
μητρώο της πολιτικής προστασίας. Από
το 2001, περίπου 4.700 εθελοντές έχουν
εκπαιδευτεί σε περισσότερους από 140
δήμους.

Επιπλέον, διοργανώνεται ένα συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση
κινδύνων και κρίσεων και την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών με την ονομασία
«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους
άλλους» σε συνεργασία με τις τοπικές
αρχές και άλλες οργανώσεις. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην παροχή γνώσεων και
δεξιοτήτων στους εθελοντές οι οποίες είναι
απαραίτητες για την αντιμετώπιση κρίσεων
και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το
πρόγραμμα αποτελείται από ατομικές
ενότητες των 100 ωρών εκπαίδευσης και
οδηγεί σε πιστοποίηση και εγγραφή στο
μητρώο της πολιτικής προστασίας. Από
το 2001, περίπου 4.700 εθελοντές έχουν
εκπαιδευτεί σε περισσότερους από 140
δήμους.
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Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
χωρίζει τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε
3 βασικά επίπεδα:
• Σημαντική,
για
παράδειγμα,
τα
προβλήματα που σχετίζονται με δυσμενείς
καιρικές συνθήκες,
• Σοβαρή, για παράδειγμα, οι τρομοκρατικές
επιθέσεις, οι εκτεταμένες πλημμύρες
σε αστική περιοχή, οι επιδημίες από
ασθένειες ζώων,
• Καταστροφική, για παράδειγμα, μια
μείζων φυσική καταστροφή.
Οι υπηρεσίες «Bluelight» γενικά ασχολούνται
με σοβαρά τροχαία ατυχήματα, τοπικές
πλημμύρες, πολλά βιομηχανικά ατυχήματα
και με εγκλήματα και δημόσιες απειλές.

3.3 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τα γενικά χαρακτηριστικά του εθνικού
συστήματος πολιτικής προστασίας

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα
αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στις 19 Μαρτίου 2019, είναι αναγκαία η
αναθεώρηση της σχέσης της χώρας με
τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί
της πολιτικής προστασίας.

Η διαχείριση των καταστροφών στο
Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιείται από
την κεντρική κυβέρνηση και μέσω του
συντονισμού του Κεντρικού Κυβερνητικού Εθελοντισμός στην πολιτική προστασία
Τμήματος (LGD) και των τοπικών αρχών.
Οι αρχές της πολιτικής προστασίας Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξειδικεύσει τις
εθελοντικές οργανώσεις, όπως
εκπροσωπούνται από τους εξής
τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό,
φορείς:
τον Στρατό της Σωτηρίας και την
• Την
κεντρική
κυβέρνηση
υπηρεσία St Johns Ambulance.
(το Υπουργικό Συμβούλιο,
Αυτές οι οργανώσεις ασκούν
τη Γραμματεία Πολιτικής
διαφορετικούς τύπους δράσεων,
Προστασίας),
συμπεριλαμβανομένης
της
• Τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
παροχής τεχνολογιών για να
- οι υπηρεσίες «Bluelight»
βοηθήσουν πληθυσμούς κατά τη
(Αστυνομία,
Πυροσβεστική,
Εικόνα
3
Το
διάρκεια καταστάσεων έκτακτης
Ασθενοφόρα), το Λιμενικό, η
λογότυπο του
ανάγκης, της εκπαίδευσης σε
Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων,
Εθελοντικού
άτομα που προσφέρουν τις πρώτες
• Τις τοπικές αρχές,
Φόρουμ της
βοήθειες, των εράνων και της
• Τις εθελοντικές οργανώσεις Βρετανικής
έρευνας.
(π.χ. τον Ερυθρό Σταυρό).
Πολιτικής
Προστασίας.
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Κατά τη διάρκεια των καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, προβλέπεται η συμμετοχή
ειδικευμένων εθελοντικών οργανώσεων.
Στην πράξη, υπάρχουν πολλά επίπεδα
εθελοντικών οργανώσεων που μπορούν
να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις
ειδικεύσεις τους. Βάσει του Νόμου περί της
Πολιτικής Προστασίας (Civil Contingencies
Act) του 2004, οι εν λόγω υπεύθυνοι
(κατηγορία 1 διασωστών) στην υλοποίηση
του σχεδιασμού τους για τις καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τις δράσεις ορισμένων εθελοντικών
οργανώσεων. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα
κλίμα προσδοκίας έτσι ώστε να αναμένεται
ότι οι εν λόγω υπεύθυνοι θα αξιοποιήσουν
στο έπακρο τους πόρους και τις δεξιότητες
που μπορεί να προσφέρει ο εθελοντισμός,
θέτοντας τη σχέση αυτή σε μια πιο σταθερή
και μακροχρόνια βάση.

• H www.epcresilience.com η οποία
προσφέρει μια σειρά από μαθήματα
στον τομέα της διαχείρισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, δημόσιας ασφάλειας,
εκδηλώσεων
και
συνέχειας
των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων;
• H www.fireservicecollege.ac.uk η οποία
προσφέρει μαθήματα για διευθυντές
(κατηγορία 1 διασωστών) με καθηγητές
που έχουν διαφορετική εμπειρία σε
σχέση με τον τομέα ειδίκευσής τους.

Το κύριο νομοθετικό μέσο που διασφαλίζει
τη συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων
είναι ο Νόμος περί της Πολιτικής Προστασίας
του 2004. Υπάρχουν, επίσης, συγκεκριμένοι
κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές
για τους εθελοντές. Η Κυβέρνηση, επίσης,
συγκροτεί μια συνέλευση που ονομάζεται
Εθελοντικό
Φόρουμ
της
Πολιτικής
Προστασίας, η οποία ασχολείται με τον
συντονισμό όλων των ενώσεων.

Τέλος, όσον αφορά τη βιομηχανία
ασφάλειας, αυτή παρακολουθείται από την
Κυβέρνηση, και το προσωπικό ασφαλείας
πρέπει να διαθέτει άδεια που εκδίδεται
από την Κυβέρνηση, και ονομάζεται SIA,
προκειμένου να μπορεί να εργαστεί ως
προσωπικό ασφαλείας. Η εκπαίδευση του
προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνει
πολλές ενότητες σχετικές με την πολιτική
προστασία.

Επιπλέον, η υπηρεσία St Johns Ambulance
προσφέρει δωρεάν ή φτηνά μαθήματα
πρώτων βοηθειών σε όλη τη χώρα, με μερικά
από αυτά να είναι προχωρημένα μαθήματα
πρώτων βοηθειών, ορισμένα είναι μαθήματα
μικρής διάρκειας για συγκεκριμένους
ρόλους και τόπους, όπως για καθηγητές που
εργάζονται σε σχολεία.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης της εθελοντικής
πολιτικής προστασίας
Η Κυβέρνηση παρέχει τις κατευθυντήριες
γραμμές όσον αφορά την εκπαίδευση των
εθελοντών στην πολιτική προστασία. Οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους
εθελοντές προσφέρονται μέσω κολλεγίων
και στηρίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
το οποίο τους προσδίδει αξιοπιστία σε
συνεργασία με διάφορες εταιρείες, όπως:
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225 του 1992, η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας αποτελείται από τις κεντρικές
διοικήσεις του κράτους, τις περιφέρειες
και τις αυτόνομες επαρχίες, τις επαρχίες,
τους δήμους και τις ορεινές κοινότητες. Η
Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι Ένοπλες
Δυνάμεις, η Αστυνομία, η επιστημονική
κοινότητα, ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός, οι
δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι
εθελοντικές οργανώσεις, το Εθνικό Σώμα
Ορεινής Διάσωσης και Σπηλαιολογίας,
αποτελούν τις επιχειρησιακές δομές.
Η Εθνική Υπηρεσία λειτουργεί σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τηρώντας
την αρχή της επικουρικότητας. Το εδαφικό
πλαίσιο της χώρας, που υπόκειται σε
πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους,
στην πραγματικότητα απαιτεί ένα σύστημα
πολιτικής προστασίας που θα διασφαλίζει
σε κάθε περιοχή την παρουσία ανθρώπινων
πόρων,
μέσων
και
επιχειρησιακών
Τα γενικά χαρακτηριστικά του εθνικού δυνατοτήτων που θα μπορούν να επέμβουν
συστήματος πολιτικής προστασίας
γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
αλλά επίσης και να λειτουργεί για την
Στην Ιταλία, η πολιτική προστασία είναι πρόληψη και, όσον το δυνατόν, για την
ένα σύνολο δράσεων που υλοποιούνται πρόβλεψη πιθανών καταστροφών. Η
για την προστασία της ακεραιότητας της πρώτη αντίδραση στην κατάσταση έκτακτης
ζωής, της περιουσίας, των οικισμών και του ανάγκης, ανεξαρτήτως της φύσης και του
περιβάλλοντος από τις ζημιές ή τον κίνδυνο βαθμού αυτής, πρέπει να εγγυάται σε τοπικό
ζημιών που προκαλούνται από καταστροφές, επίπεδο, ξεκινώντας από τις δομές του
όπως η αποτροπή κινδύνου, η διάσωση εκάστοτε δήμου, του φορέα που βρίσκεται
κοντά στον πολίτη. Ο
πληγέντων πληθυσμών και
δήμαρχος είναι το πρώτο
η επιτυχής αντιμετώπιση
πρόσωπο που αναλαμβάνει
μιας κατάστασης έκτακτης
την πολιτική προστασίας
ανάγκης.
Η
πολιτική
σε κάθε δήμο. Ωστόσο,
προστασία δεν αποτελεί
όταν η κατάσταση έκτακτης
καθήκον μιας διοίκησης
ανάγκης δεν μπορεί να
μόνο, αλλά καθήκον που έχει
αντιμετωπιστεί με τα μέσα
ανατεθεί σε ένα σύνθετο
που διατίθενται από τον
σύστημα, την Εθνική Υπηρεσία Εικόνα 4 - Το λογότυπο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
δήμο,
ενεργοποιούνται,
Πολιτικής
Προστασίας. της Ιταλίας
μέσω μιας ολοκληρωμένης
Έχοντας συσταθεί με τον νόμο

3.4 ΙΤΑΛΙΑ
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και συντονισμένης δράσης, τα ανώτερα
κλιμάκια, όπως οι επαρχίες, η νομαρχία,
η περιφέρεια έως τη συμμετοχή της
κεντρικής διοίκησης στην περίπτωση μιας
εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Αυτό το περίπλοκο σύστημα αρμοδιοτήτων
επικοινωνεί μέσω των καθηκόντων της
διοίκησης και του συντονισμού που έχουν
εμπιστευτεί στον Πρόεδρο του Υπουργικού
Συμβουλίου, το οποίο χρησιμοποιεί το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας (Πηγή: Ιστότοπος του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας - Προεδρία
του Υπουργικού Συμβουλίου).
Εθελοντισμός στην πολιτική προστασία
Ο εθελοντισμός της πολιτικής προστασία
ξεκίνησε υπό την πίεση μειζόνων καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης που χτύπησαν την Ιταλία
τα τελευταία χρόνια. Ο εθελοντισμός
χαρακτηρίζεται τόσο από ένα θρησκευτικό
όσο μη θρησκευτικό παλμό και διασφαλίζει το
δικαίωμα της επαγγελματικής βοήθειας. Με
τον νόμο 225 της 24ης Φεβρουαρίου 1992,
ο οποίος δημιούργησε την Εθνική Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας, οι εθελοντικές
οργανώσεις έχουν αναλάβει τον ρόλο της
«εθνικής επιχειρησιακής δομής» και έχουν
γίνει αναπόσπαστο μέρος του δημόσιου
μηχανισμού. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
«αφυπνίζει», και στις τοπικές αυτόνομες
περιοχές, μια ισχυρή εθνική εθελοντική
ταυτότητα με σκοπό να προωθηθεί μια
άμεση αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα. Ο
εθελοντισμός ενσωματώνεται επίσης και σε
άλλα εδαφικά επίπεδα επέμβασης έχοντας
ως σκοπό την οργάνωση του εθνικού
συστήματος πολιτικής προστασίας, βάσει
της αρχής της κάθετης επικουρικότητας.
Αποτελεί έναν φορέα του συστήματος και της
περιοχής, προστατεύοντας την κοινότητα σε
συνεργασία με τους φορείς, βάσει της αρχή
της οριζόντιας επικουρικότητας. Οι εθελοντές

αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά
στοιχεία του συστήματος. Πάνω από 800.000
άτομα, που έχουν μοιραστεί σε όλη τη χώρα,
ανήκουν σε οργανώσεις που λειτουργούν
σε πολλούς εξειδικευμένους τομείς. Ο
εθνικός κατάλογος του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας περιλαμβάνει πάνω από 4.000
οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών
τοπικών οργανώσεων σε διαφορετικές
περιφέρειες. (Πηγή: Ιστότοπος του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας - Προεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου).
Ο ρόλος της εκπαίδευσης της εθελοντικής
πολιτικής προστασίας
Η εκπαίδευση των εθελοντών είναι μία
από τις κύριες δράσεις των εθελοντικών
οργανώσεων. Οι εθελοντές πρέπει να
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά μαθήματα
που οργανώνονται από τους δήμους, τις
επαρχίες, τις περιφέρειες και το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας ή από την ίδια τους
την οργάνωση.
Οι εθελοντικές οργανώσεις ασχολούνται με
την εκπαίδευση τόσο για τα μέλη τους όσο
και για τους απλούς πολίτες. Οι κύριοι τομείς
στους οποίους εστιάζουν είναι:
• Η εκπαίδευση για την πολιτική προστασία
(επίσης με δράσεις σε σχολεία).
• Η πρόληψη (για τη μείωση των ζημιών
από καταστροφές και για την εκπαίδευση
των πολιτών ώστε να γνωρίζουν να
προστατεύουν τον εαυτό τους).
• Η υγεία, η κοινωνική πρόνοια και η τεχνική
βοήθεια (π.χ. για ερασιτέχνες χειριστές
ασυρμάτου, δύτες, ομάδες πυροσβεστών
δασικών
εκτάσεων,
μονάδες
με
σκύλους διάσωσης, σπηλαιολόγους,
αλεξιπτωτιστές κ.λπ.).
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Προκειμένου να ελεγχθούν και να
επιβεβαιωθούν τα οργανωτικά μοντέλα
της επέμβασης στις καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
και οι περιφέρειες προωθούν ασκήσεις
που προσομοιώνουν καταστάσεις κινδύνου
στις οποίες συμμετέχουν οι εθελοντικές
οργανώσεις. Ως επιχειρησιακή δομή του
εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας,
μπορούν επίσης να προωθήσουν και να
οργανώσουν δοκιμασίες διάσωσης, οι
οποίες θα επιβεβαιώσουν την ικανότητα
για έρευνα και επέμβαση. Προκειμένου να
διευκολυνθεί η οργάνωση και η συμμετοχή
σε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προσφέρει
προνόμια (π.χ. αποζημίωση προς τους
εργοδότες των συμμετεχόντων εθελοντών)
για τη συμμετοχή των εθελοντών στις
ασκήσεις που προωθούνται από τις
συνιστώσες της Εθνικής Υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος, οι περιφέρειες έχουν ιδρύσει Σχολές
Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες έχουν ως
αποστολή την οργάνωση εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων κυρίως για εθελοντές.
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3.5 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Τα γενικά χαρακτηριστικά του εθνικού
συστήματος πολιτικής προστασίας
Στην Πορτογαλία, η πολιτική προστασία
ορίζεται ως οι δραστηριότητες της κεντρικής
κυβέρνησης, των αυτόνομων περιφερειών,
των τοπικών συμβουλίων, των πολιτών
και όλων των δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων που στοχεύουν στην αποτροπή
συλλογικών κινδύνων που σχετίζονται με
φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους,
στη μείωση παράπλευρων ζημιών και στην
προστασία ανθρώπων και περιουσιών που
κινδυνεύουν κατά τη διάρκεια αυτών των
γεγονότων. Η δομή της πολιτικής προστασίας
οργανώνεται σε εθνικό, περιφερειακό και
δημοτικό επίπεδο και τα μέτρα της πολιτικής
προστασίας εφαρμόζονται σε
όλη την εθνική επικράτεια,
ακόμη και αν, στις αυτόνομες
περιφέρειες (τις Αζόρες και
τη Μαδέρα), η πολιτική και
οι δράσεις της πολιτικής
προστασίας υπάγονται στην
ευθύνη των περιφερειακών
κυβερνήσεων. Οι δράσεις
της πολιτικής προστασίας
μπορούν επίσης να λάβουν
χώρα και εκτός της εθνικής

επικράτειας, σε συνεργασία με ξένα κράτη
ή με διεθνείς οργανισμούς στους οποίους η
Πορτογαλία είναι μέλος. Η Εθνική Επιτροπή
Πολιτικής Προστασίας είναι ο υπεύθυνος
φορέας για τον συντονισμό όλων των
ζητημάτων της πολιτικής προστασίας στην
Πορτογαλία. Η Εθνική Επιτροπή διασφαλίζει
την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής
στον τομέα της πολιτικής προστασίας στις
διοικητικές υπηρεσίες. Υιοθετεί, επίσης,
θεσμικούς
μηχανισμούς
συνεργασίας
μεταξύ φορέων και υπηρεσιών που είναι
επιφορτισμένες με τον τομέα της πολιτικής
προστασίας.
Η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (ANPC)
είναι η κυβερνητική οντότητα που πρέπει να
σχεδιάζει, να συντονίζει και να εργάζεται για
τις εθνικές πολιτικές πολιτικής προστασίας. Η
οργάνωσή της βασίζεται στο δικό της νόμιμο
καταστατικό που ορίζει τις υποχρεώσεις και τη
διαχείρισή της. Εργάζεται για την αποτροπή
και την αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων
και καταστροφών, την προστασία και
τη διάσωση πληθυσμών και ελέγχει τις
δράσεις της Πυροσβεστικής. Επιπλέον, η
ANPC διασφαλίζει τον σχεδιασμό και τον
συντονισμό των εθνικών αναγκών σε πολιτικό
σχεδιασμό με σκοπό την αντιμετώπιση
κρίσεων ή πολεμικών συμβάντων. Επιπλέον,
η ANPC λογοδοτεί στην Κυβέρνηση της
Πορτογαλίας και ειδικότερα
στο Υπουργείο Εσωτερικής
Διοίκησης.

Οι κρατικές αρχές που
είναι υπεύθυνες για την
πολιτική προστασία είναι
ο πρωθυπουργός και, με
πληρεξούσιο, ο Υπουργός
Εσωτερικής Διοίκησης, το
Εικόνα 5 - Το λογότυπο της μέλος της κυβέρνησης που είναι
Εθνικής
Αρχής
Πολιτικής υπεύθυνο για τον τομέα της
Προστασίας της Πορτογαλίας.
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πολιτικής προστασίας, ο οποίος επικουρείται
από τον διοικητή των περιφερειακών
επιχειρήσεων διάσωσης και τους δημάρχους
των δημοτικών συμβουλίων.
Σε διεθνές επίπεδο, η ANPC συμβάλλει
στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας
της Ένωσης ως πάροχος λύσεων για τους
πληγέντες πληθυσμούς και ως δέκτης
πρόσθετων πόρων. Έχει συμμετάσχει με
εθνικές ομάδες σε πραγματικά συμβάντα
έκτακτης ανάγκης, όπως δασικές πυρκαγιές,
σεισμούς, πλημμύρες, εκρήξεις ηφαιστείων
και μεταναστευτικές κρίσεις, δράσεις που
έχουν προκύψει από την ενεργοποίηση
του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης.
Η ANPC αντιμετωπίζει φυσικούς και
τεχνολογικούς
κινδύνους.
Επίσης,
ασχολείται με γεωμορφολογικά ατυχήματα,
πλημμύρες, κυκλώνες, δασικές πυρκαγιές,
ισχυρές χιονοπτώσεις, καύσωνες, ισχυρές
βροχοπτώσεις, ξηρασίες, καταρρεύσεις
φραγμάτων, σεισμούς, ανεμοστρόβιλους,
καταιγίδες και κύματα ψύχους. Άλλοι
φορείς ασχολούνται με χημικές, βιολογικές,
ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές,
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από
ακτινοβολίες, αγωγούς πετρελαίου και
αερίου, επικίνδυνες ουσίες σε βιομηχανίες
και την αποθήκευση και τη μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Εθελοντισμός στην πολιτική προστασία
Στην Πορτογαλία, οι Εθελοντικές και
Ανθρωπιστικές Ενώσεις των Πυροσβεστών
και η Fénix, που είναι η Εθνική Ένωση
Πυροσβεστών και Εκπροσώπων Πολιτικής
Προστασίας, είναι εξειδικευμένες και
οργανωμένες εθελοντικές οργανώσεις.

Οι Εθελοντικές και Ανθρωπιστικές Ενώσεις
των Πυροσβεστών είναι μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις που αποτελούνται από
εθελοντές πυροσβέστες ή ανάμεικτους
πυροσβέστες, των οποίων ο σκοπός είναι η
προστασία ανθρώπων και περιουσιών. Οι εν
λόγω οργανώσεις είναι μοιρασμένες σε όλες
τις πορτογαλικές περιφέρειες και διαφέρουν
ανά περιφέρεια. Αυτές επεμβαίνουν σε
καταστάσεις, όπως η διάσωση τραυματιών
και ασθενών ή/και ναυαγών και η κατάσβεση
πυρκαγιών.
Η Fénix είναι μια μη κερδοσκοπική
οργάνωση που διαθέτει εθελοντές πολιτικής
προστασίας για τους εξής σκοπούς: την
ενημέρωση και την εκπαίδευση του
κόσμου για την αποτροπή συλλογικών
κινδύνων και τη μείωση των ζημιών εξαιτίας
σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών,
την εκπαίδευση αυτοπροστασίας, τη
συνεργασία στην παροχή βοήθειας και
στήριξης ανθρώπων και περιουσιών που
κινδυνεύουν, την ένταξη σε μια παγκόσμια
ανταπόκριση σε περίπτωση μειζόνων
ατυχημάτων ή καταστροφών, τη στήριξη για
την επιστροφή στην κανονική ζωή ανθρώπων
από περιοχές που επλήγησαν από μείζονα
ατυχήματα ή καταστροφές. Η Fénix διαθέτει
μια πλατφόρμα, η οποία είναι γνωστή ως
Πλατφόρμα για τους Εκπροσώπους Ενώσεων
Πολιτικής Προστασίας, και συγκεντρώνει
πολλές Ενώσεις Πολιτικής Προστασίας όπως:
• Η ANTEPH, η Εθνική Ένωση Τεχνικών
Προνοσοκομειακών
Καταστάσεων
Έκτακτης Ανάγκης
• Η ProAGir, η Ένωση Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας
• Η ANSF, η Εθνική Ένωση Πυροσβεστών
Δασικών Εκτάσεων
• Η FENPOL, η Εθνική Ομοσπονδία
Αστυνομικών Συνδικάτων
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• Η Nabul, η Ένωση Πυροσβεστών
Εξωτερικού
• Η SOS Animal, πορτογαλική ομάδα
διάσωσης ζώων
• Η ASFASAE, η Ένωση των εργαζομένων
της ASAE
• Η Odysecur, η πορτογαλική Ακαδημία
Ασφάλειας και Εκτάκτων Αναγκών
• Η πορτογαλική Ζωοφιλική Ένωση
• Η Ένωση Νυχτοφυλάκων
• Η κοινωνικο-επαγγελματική ένωση
ιδιωτικών φυλάκων.
Αυτή η πλατφόρμα έχει δώσει τη δυνατότητα
να έρθουν πιο κοντά οι κύριες ενώσεις από τον
τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό να
μεγιστοποιηθούν τα μέσα κάθε ένωσης και
να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι του κλάδου
της πολιτικής προστασίας. Στην Πορτογαλία
δεν προβλέπεται η συμμετοχή απλών
πολιτών ως εθελοντές πολιτικής προστασίας
κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, επειδή δεν υπάρχει πρωτόκολλο ή
εθνικό πρόγραμμα δράσης σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης για τους απλούς πολίτες.
Οι τελευταίοι μπορούν να γίνουν εθελοντές
πολιτικής προστασίας μέσω των δημοτικών
συμβουλίων. Σε κάθε πόλη υπάρχει μια
Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και πολλοί
δήμοι στην Πορτογαλία διαθέτουν κλάδο
εθελοντικής πολιτικής προστασίας. Οι
αρμοδιότητες των εν λόγω επιτροπών
προσαρμόζονται στην πραγματικότητα
και το μέγεθος της κάθε πόλης. Οι πολίτες
μπορούν να εγγραφούν στα δημοτικά τους
συμβούλια και, βάσει των ικανοτήτων
και των προσόντων τους, εντάσσονται σε
γενικές ή εξειδικευμένες υποστηρικτικές
λειτουργίες στη δημοτική ομάδα πολιτικής
προστασίας. Μπορούν να πραγματοποιούν
διάφορες εργασίες, όπως η υποστήριξη της
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η έρευνα,
η διάσωση και η βοήθεια, η υλικοτεχνική

υποστήριξη, οι τηλεπικοινωνίες στις
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, η οργάνωση
προσωρινών καταφυγίων και περιοχών
κοινωνικού ενδιαφέροντος, η υποστήριξη σε
έκτακτες ανάγκες, η αναγνώριση θυμάτων
και η οργάνωση δημόσιων νεκροτομείων,
η ψυχολογική υποστήριξη σε καταστάσεις
εκτάκτων αναγκών και η αποκατάσταση
των βασικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση
εκτάκτων αναγκών, σε δημοτικό επίπεδο ο
δήμαρχος είναι υπεύθυνος για τη χρήση των
απαραίτητων μέτρων πρόληψης, διάσωσης,
βοήθειας και αποκατάστασης για κάθε
περίπτωση. Σε περιφερειακό επίπεδο, η
ευθύνη ανήκει στο μέλος της κυβέρνησης
που έχει αναλάβει τον τομέα της πολιτικής
προστασίας με σκοπό να εφαρμόσει τα ίδια
μέτρα βοηθώντας τον επιχειρησιακό διοικητή
της περιφέρειας και σε συνεργασία με τους
αρμόδιους εκπροσώπους της πολιτικής
προστασίας. Οι εκπρόσωποι της πορτογαλικής
πολιτικής προστασίας είναι οι οργανώσεις
της Πυροσβεστικής, οι Δυνάμεις Ασφαλείας,
οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Εθνική Ναυτική Αρχή,
η Εθνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το
Εθνικό Ίδρυμα Ιατρικής Εκτάκτων Αναγκών
και όλοι οι δημόσιοι φορείς που προσφέρουν
υγειονομική περίθαλψη και οι πυροσβέστες
δασικών εκτάσεων. Ο Πορτογαλικός Ερυθρός
Σταυρός συμμετέχει σε δράσεις της πολιτικής
προστασίας στον τομέα της επέμβασης, της
υποστήριξης, της αποκατάστασης, της υγείας
και της κοινωνικής στήριξης.
Επιπλέον, τα υποκείμενα που έχουν καθήκον να
συνεργαστούν κατά τη διάρκεια καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης είναι νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, όπως η Πυροσβεστική,
υπηρεσίες ασφάλειας, υπηρεσίες που είναι
υπεύθυνες για την πραγματοποίηση ιατρονομικών επισκέψεων, υπηρεσίες κοινωνικής
μέριμνας, ιδιωτικά ιδρύματα αλληλεγγύης,
κοινωνικά ιδρύματα και άλλα με σκοπό την
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ανακούφιση και την αλληλεγγύη, δημόσιες
και ιδιωτικές επιχειρήσεις ιδιωτικής
ασφάλειας και υπηρεσίες διάσωσης σε
λιμάνια και αεροδρόμια, θεμελιώδεις
φορείς για την προστασία, τη διάσωση και
τις επιχειρήσεις σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης και συνδρομής, ιδιαίτερα στον
δασικό τομέα, την προστασία της φύσης, τη
βιομηχανία και την ενέργεια, τις μεταφορές,
τις επικοινωνίες, το περιβάλλον και τους
υδάτινους πόρους, τους θαλάσσιους και
ατμοσφαιρικούς πόρους, και εθελοντικές
οργανώσεις πολιτικής προστασίας.
Η ANPC παρακολουθεί τις δράσεις των
εθελοντικών
οργανώσεων
πολιτικής
προστασίας και τη συμμόρφωσή τους
με τη νομοθεσία. Όλες οι δράσεις, όπως
μορφές συνεργασίας, η εκπαίδευση, τα
δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, θέματα
αναγνώρισης και ταυτοποίησης, οι στολές,
τα διακριτικά, τα σύμβολα, τα οχήματα
και άλλα, προβλέπονται από τον νόμο και
ανταποκρίνονται στον τομέα της εσωτερικής
διοίκησης.
Ο ρόλος της εκπαίδευσης της εθελοντικής
πολιτικής προστασίας
Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι Πορτογάλοι
πολίτες έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση για
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται
σε ορισμένες περιοχές της εθνικής
επικράτειας, για τα μέτρα που λαμβάνονται
ή που θα ληφθούν για την αποφυγή ή
την ελαχιστοποίηση των συνεπειών ενός
σοβαρού ατυχήματος ή μιας καταστροφής. Η
δημόσια ενημέρωση έχει ως στόχο την άρση
των αμφιβολιών του κοινού για τη φύση και
τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας,
την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς
ευθύνες που επηρεάζουν τον καθένα και
την εκπαίδευσή τους στην αυτοπροστασία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να
περιλαμβάνουν, στον τομέα της αγωγής
του πολίτη, το περιεχόμενο της πολιτικής
προστασίας και της αυτοπροστασίας, έτσι
ώστε να μεταδώσουν πρακτικές γνώσεις
και κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να
ακολουθηθούν σε περίπτωση ενός σοβαρού
ατυχήματος ή μιας καταστροφής.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εθελοντικές
οργανώσεις πολιτικής προστασίας πρέπει να
παρέχουν βασική εκπαίδευση στους εθελοντές
τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να
είναι καταρτισμένοι για ασκούν όλες τις
επιχειρησιακές δράσεις. Οι δραστηριότητες
που πρέπει να πραγματοποιούνται από τις
εθελοντικές οργανώσεις είναι η εκπαίδευση
και η ενημέρωση του κοινού για την
αποφυγή συλλογικών κινδύνων και την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών σοβαρών
ατυχημάτων ή καταστροφών, έτσι ώστε
αυξηθεί η κατανόηση της αυτοπροστασίας·
η συνεργασία για την ανακούφιση και τη
βοήθεια πληθυσμών και περιουσιών που
κινδυνεύουν, οι οποίες εντάσσονται σε μια
παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης όταν
συμβαίνει ένα μείζον ατύχημα ή καταστροφή·
η αποκατάσταση των αρχικών συνθηκών σε
περιοχές που επλήγησαν από ένα σοβαρό
ατύχημα ή καταστροφή.
Η βασική εκπαίδευση για τους εθελοντές
πραγματοποιείται από την ANPC, σύμφωνα
με το παρακάτω προγραμματικό περιεχόμενο
και όγκο εργασίας:
• Οργάνωση πολιτικής προστασίας (1 ώρα
και 30 λεπτά): Εθνικό, περιφερειακό
και δημοτικό πλαίσιο, Υπηρεσίες και
εκπρόσωποι
πολιτικής
προστασίας,
Οντότητες με καθήκον τη συνεργασία, Ο
ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων.
• Σχεδιασμός
καταστάσεων
έκτακτης
ανάγκης (1 ώρα): Ο κύκλος σχεδιασμού,
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Περιεχόμενα
και
ενέργειες
του
σχεδιασμού.
• Δημόσια
ευαισθητοποίηση
και
πληροφόρηση (1 ώρα και 30 λεπτά):
Εκπαίδευση στους κινδύνους και
αυτοπροστασία, Επικοινωνία με το κοινό
σε περίπτωση καταστροφών, Τεχνικές
ευαισθητοποίησης ομάδων στόχων.
• Ενέργειες διάσωσης και προστασίας
(2 ώρες και 30 λεπτά): Ολοκληρωμένα
συστήματα προστασίας και επιχειρήσεις
διάσωσης,
Σύστημα
διαχείρισης
επιχειρήσεων, Ασφάλεια σε θεατρικές
επιχειρήσεις, ασκήσεις.
• Πρώτες βοήθειες σε ακραίες συνθήκες
(1 ώρα και 30 λεπτά): Η δυναμική των
ομάδων ή η δυναμική του πλήθους
σε ακραίες συνθήκες, Ειδικές μέθοδοι
παρέμβασης,
Ψυχολογικές
πρώτες
βοήθειες.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει
περιεχόμενο για την εθνική νομοθεσία και
ενημέρωση για τους υπάρχοντες φυσικούς
και τεχνολογικούς κινδύνους. Επίσης,
περιλαμβάνεται και τεχνικό περιεχόμενο.
Η σχετική βεβαίωση συμμετοχής εκδίδεται
για τους συμμετέχοντες αυτής της βασικής
εκπαίδευσης.
Η βασική εκπαίδευση που αποκτήθηκε
πριν από την ένταξη των εθελοντών στις
ενώσεις θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον
αυτή πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα (σχολεία ή/και πανεπιστήμια
επαγγελματικής κατάρτισης) ή σε έναν
φορέα νόμιμα εξουσιοδοτημένο για αυτόν
τον σκοπό και υπό την προϋπόθεση ότι
η εκπαίδευση πληροί τουλάχιστον το
προγραμματικό περιεχόμενο και φόρτο
εργασίας που απαιτείται από τη νομοθεσία.
Επιπλέον, μία από τις υποχρεωτικές
απαιτήσεις για την αναγνώριση των

εθελοντικών οργανώσεων είναι να διαθέτει
βασική εξειδικευμένη εκπαίδευση που
απαιτείται από τη νομοθεσία.
Η ANPC παραδίδει ένα γενικό μάθημα για
καθηγητές και εκπαιδευτές. Το μάθημα
διαρκεί 25 ώρες, με κανένα κόστος για τον
φοιτητή. Το περιεχόμενό του επικεντρώνεται
στις γενικές έννοιες της πολιτικής
προστασίας, στην ευαισθησία και τους
συλλογικούς κινδύνους, την αυτοπροστασία
και τα μέτρα πρόληψης, στην ανθρώπινη
συμπεριφορά σε ακραίες συνθήκες, στην
κοινοποίηση ενός κινδύνου και σε έργα ή
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το μάθημα
στοχεύει στη μετάδοση πρακτικών γνώσεων
και κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να
ακολουθηθούν σε περίπτωση ενός σοβαρού
ατυχήματος ή μιας καταστροφής, βοηθώντας
στην προώθηση και την ενδυνάμωση της
αντοχής της κοινότητας.
Επιπλέον, η ANPC πραγματοποιεί και
προωθεί πολλές δράσεις σχετικά με την
εκπαίδευση και την ενημέρωση ως προς
την πολιτική προστασία. Για παράδειγμα,
υπεγράφη ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με
την Πορτογαλική Ραδιοτηλεόραση (RTP) για
να αυξηθεί επίγνωση στο θέμα της πολιτικής
προστασίας. Αυτό το πρωτόκολλο συνίσταται
στην προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης,
προειδοποιήσεις προς τους πολίτες μέσα
από δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης
σοβαρών ατυχημάτων ή/και καταστροφών,
καθώς και σε εκπαίδευση. Τέλος, τα
δημοτικά συμβούλια πραγματοποιούν
συχνά εκστρατείες ενημέρωσης για την
αυτοπροστασία του πληθυσμού.
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4. Έρευνα στον κλάδο:
Αποτελέσματα
και
ανάλυση
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού μοντέλου
για τον εθελοντισμό το οποίο θα μπορεί
να είναι χρήσιμο, πρέπει απαραιτήτως
να εξετάσει τις ανάγκες που προέρχονται
από τον ίδιο τον χώρο του εθελοντισμού.
Προκειμένου να γίνει αυτό, μοιράστηκε
ένα
ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο
αποτελούμενο από 15 ερωτήσεις σε 280
εθελοντές από πέντε χώρες της ΕΕ, την
Ιταλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο,
το Βέλγιο και την Πορτογαλία.
Σε μια κοινότητα σαν τη δική μας, στην οποία
οι περιοχές είναι πολύ διαφοροποιημένες,
καθώς και οι κίνδυνοι που τις αφορούν,
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εθελοντών
αλλάζουν σημαντικά βάσει αυτών των
παραγόντων, και παρόλο που οι εδαφικές
ιδιαιτερότητες είναι ένα στοιχείο έντονης
διαφοροποίησης των αναγκών, από την
άλλη, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά
που υπάρχουν σε όλα τα αναλυόμενα
πλαίσια.

από τους εθελοντές στους οποίους δόθηκε
προς απάντηση.
Στην αρχή της φόρμας, υπάρχει ένα μικρό
απόσπασμα που αναλύει το πρόγραμμα, έτσι
ώστε ο χρήστης να μπορέσει να κατανοήσει
ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος
και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η
συμμετοχή των χρηστών.
Η πρώτη γενική ενότητα συλλέγει στοιχεία
για τις εθελοντικές οργανώσεις, τη χώρα στην
οποία βρίσκονται, το καθεστώς απασχόλησης
των εθελοντών, την ηλικία και την υπηκοότητά
τους. Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα
προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές
περιπτώσεις συμμετοχής σε μια εθελοντική
υπηρεσία αλλοδαπών ή πολιτών εκτός ΕΕ και
να μπορούν να αξιολογηθούν οι προοπτικές
ένταξης και κοινωνικής συμμετοχής αυτών
των χωρών.

4.2 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ
«15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ»
Το ηλεκτρονικό έντυπο, που είναι
προσβάσιμο μέσω ενός συνδέσμου,
δημιουργήθηκε και μεταφράστηκε σε 5
διαφορετικές γλώσσες (οι οποίες είναι
επιλέξιμες από το αναπτυσσόμενο μενού)
προσέχοντας ιδιαίτερα τη μετάφραση των
τεχνικών όρων, έτσι ώστε να αποφευχθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες παρανοήσεις
Εικόνα 6 – Πρώτη ενότητα: Γενικά στοιχεία
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Η ενότητα των δεξιοτήτων έχει δημιουργηθεί μια σειρά επιλογών, οι εθελοντές πιστεύουν
έτσι ώστε να εξηγεί ποια είδη δεξιοτήτων, οι ότι έχουν ή δεν έχουν αποκτήσει.
οποίες μπορούν να επιλεχθούν μέσα από

Εικόνα 7 – Η ενότητα των δεξιοτήτων
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Ένα μέρος της φόρμας αφορά την εμπειρία
του εθελοντή και στον ρόλο του στην
οργάνωση που ανήκει.

Η τελευταία ενότητα αφορά τις γνώσεις για
τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης και ποια μαθήματα ο εθελοντής θα
ήθελε να παρακολουθήσει.

Εικόνα 9 – Η ενότητα σχετικά με τα
εκπαιδευτικά προγράμματα του CiProVoT

Εικόνα 8 – Η ενότητα της εμπειρίας
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Οι κύριοι στόχοι της εν λόγω έρευνας ήταν οι
ακόλουθοι:
• Καθορισμός των αναγκών που έχουν οι
εθελοντές της πολιτικής προστασίας.
• Προσδιορισμός του γενικού προφίλ των
εθελοντών της πολιτικής προστασίας.
• Ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες
των εθελοντών της πολιτικής προστασίας.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ηλικίες των εθελοντών κυμαίνονται
κατά κύριο λόγο μεταξύ 18 και 39 ετών.
Το εν λόγω δείγμα περιλαμβάνει 276 Λαμβάνοντας υπόψη το φάσμα από τα 18
ερωτηματολόγια
που
συμπλήρωσαν έως τα 60 έτη ως κατάλληλες ηλικίες για
εθελοντές από 4 χώρες της ΕΕ, όπως φαίνεται εργασία και συσχετίζοντας αυτά τα δεδομένα
και από το παρακάτω γράφημα.
με εκείνα που αφορούν το εργασιακό
καθεστώς, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία
των ατόμων που ασχολούνται με εθελοντικές
δραστηριότητες είναι εργαζόμενοι που
αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην
πολιτική προστασία και στην κοινότητα.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΕΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΙΤΑΛΙΑ

135

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

27

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

67

ΕΛΛΑΔΑ

47

Παρόλο που η συμβολή ορισμένων χωρών
είναι σχετικά μικρή, το μέγεθος των
συλλεχθέντων δεδομένων του δείγματος
ήταν επαρκές για να σκιαγραφηθούν τα
προφίλ με μια σημαντική στατιστική αξία.
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ΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΕΙ ΦΥΛΟΥ

ΠΟΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ;

Όπως φαίνεται από το γράφημα, το ποσοστό
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών
που ασχολούνται με εθελοντικές δράσεις
της πολιτικής προστασίας είναι σχεδόν
ίσο. Η σχέση είναι παρόμοια σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 3 ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ;

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των
ερωτηθέντων, οι τρεις πιο σημαντικές
δεξιότητες για έναν εθελοντή της
πολιτικής προστασίας είναι οι προσωπικές,
κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, η
ευαισθητοποίηση και πολιτιστική έκφραση
και οι δεξιότητες που σχετίζονται με την
ιδιότητα του πολίτη.

Μεταξύ των δεξιοτήτων τις οποίες οι
εθελοντές πιστεύουν ότι διαθέτουν ξεχωρίζει
η ικανότητα της εργασίας ως ομάδα. Άλλες
δεξιότητες που διατηρούν μεσαία ποσοστά,
είναι ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τους
άλλους, η κοινοποίηση κάποιου πράγματος σε
άλλους, η παροχή κινήτρου στους ανθρώπους
και η ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση
προβλημάτων. Η σαφής επίγνωση ότι μπορεί
να εργαστεί κανείς σε μια ομάδα αποτελεί
σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί
υπόψη. Ένα από τα κύρια προνόμια των πιο
αποτελεσματικών συστημάτων πολιτικής
προστασίας σε όλο τον κόσμο, καθώς και ένα
γνωστό δυνατό στοιχείο, είναι η ικανότητα
να εργάζεται κανείς σε συστήματα τόσο
σε εθνικό επίπεδο, και επομένως μεταξύ
φορέων, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο,
επομένως μεταξύ ανθρώπων.
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ΠΟΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ;

Στον
αντίποδα
της
προηγούμενης
ερώτησης, στην οποία οι εθελοντές
ρωτήθηκαν ποιες δεξιότητες πιστεύουν
ότι διαθέτουν, επαληθεύτηκαν στοιχεία
σχετικά με την ικανότητά τους να εργάζονται
εποικοδομητικά σε ομάδες. Ωστόσο,
επισημάνθηκαν ζητήματα επικοινωνιακής
κρισιμότητας (όπως η ομιλία μπροστά σε
πλήθος, η χρήση της κατάλληλης γλώσσας
του σώματος, το να ζητούν κάτι με τον
σωστό τρόπο κ.λπ.) μαζί με ορισμένα κενά
τεχνικής και εκπαιδευτικής φύσης (όπως τα
μαθηματικά και οι αριθμοί, η αξιολόγηση
στοιχείων, οι ψηφιακές δεξιότητες κ.λπ.).
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η κόκκινη γραμμή δείχνει τις δεξιότητες
τις οποίες οι εθελοντές ισχυρίζονται ότι

διαθέτουν, ενώ η μπλε δείχνει εκείνες που
πιστεύουν πως δεν διαθέτουν. Μια απόδειξη
της συνέπειάς τους είναι το γεγονός ότι εάν
τοποθετηθεί η μία γραμμή πάνω στην άλλη,
τα υψηλότερα σημεία της μίας θα πρέπει να
εμφανίζονται απέναντι από τα χαμηλότερα
σημεία της άλλης. Όπως φαίνεται από το
γράφημα, οι αντιστοιχίες δεν επιβεβαιώνονται
πάντα, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος του
γραφήματος οι αντίθετες τιμές ταιριάζουν με
έναν έγκυρο στατιστικό τρόπο, δίνοντας αξία
στα αποτελέσματα της συζήτησης.
ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

Το 73% των ερωτηθέντων θα πρότεινε
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος στην πολιτική προστασία, και
πιο συγκεκριμένα το 38% από αυτούς πιστεύει
ότι το καταλληλότερο είδος εκπαίδευσης
είναι εκείνο που πραγματοποιείται μέσω
πρακτικών δραστηριοτήτων στον τομέα,
το 34% μέσω δραστηριοτήτων κατ’ οίκον,
το 15% μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής
γνώσεων και τέλος μόνο το 13% πιστεύει στην
εγκυρότητα της online εκπαίδευσης.
Αυτό το τελευταίο ποσοστό είναι ένα
σχετικό στοιχείο λαμβάνοντας υπόψη
τους στόχους του προγράμματος CiProVoT,
επειδή λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον
χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από τα
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ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν ορισμένες
κατάλληλες επικοινωνιακές τεχνικές έτσι
ώστε να καταστούν αυτά επαρκώς έγκυρα
και διαδραστικά κάνοντας τους χρήστες να
αλλάξουν γνώμη σε σχέση με αυτήν την
αξιολόγηση.

ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΤΕ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;

Όπως φαίνεται από το γράφημα, το 32% των
ερωτηθέντων εθελοντών είναι αρχάριοι. Αυτό
το ποσοστό σε σχέση με το ποσοστό του 31%
εκείνων που δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία
εμπειρία στην πολιτική προστασία ταιριάζει
τέλεια και δικαιολογεί τον λόγο.
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ
ΦΑΝΗΚΑΝ ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ;

Ένα ποσοστό της τάξεως του 31% ανέφερε
ότι δεν έχει καμία εμπειρία από τις δράσεις
της πολιτικής προστασίας. Αλλά πώς είναι
δυνατόν να είστε εθελοντές της πολιτικής
προστασίας χωρίς καμία εμπειρία σε
κάποιον από τους προτεινόμενους τομείς; Η
απάντηση σε αυτό το ερώτημα υποδηλώνεται
από τα παρακάτω γραφήματα.
ΕΑΝ ΝΑΙ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ;

Εκτός από το 27% που δεν ήταν σίγουροι, η
πλειοψηφία (το 69%) δηλώνει ότι οι γνώσεις
τους φάνηκαν χρήσιμες σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης. Το υπόλοιπο 9% πιστεύει
ότι δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιήσει τις
γνώσεις τους.

34

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ τους δεξιότητες ή απλώς λόγω έλλειψης
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;
ενδιαφέροντος.
ΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ;

Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου
επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή διάσταση
της πολιτικής προστασίας και δείχνει ότι
το 39% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει
τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης, ενώ το 40% παραδέχτηκε ότι δεν
τον γνωρίζει τελείως. Μόνο το 21% των
εθελοντών ανέφερε ότι γνώριζε την πλήρη
δυναμική του Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας της Ένωσης και αυτό αποτελεί
βασικό στοιχείο για να καθοδηγήσει μέρος
της εκπαίδευσης και για να την οδηγήσει
προς τη διάδοση των γνώσεων της πολιτικής
προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο.

ΘΑ

ΘΕΛΑΤΕ

ΝΑ

Εκείνοι που εξέφρασαν την υποστήριξή
τους για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν ως πιο
ενδιαφέροντα στοιχεία μελέτης:
• Τη χρήση επικοινωνιακών συστημάτων
και εξοπλισμού TLC.
• Τους φυσικούς κινδύνους και τη μείωση
του κινδύνου καταστροφών
• Τον σχεδιασμό για τις καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.

ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΕ
ΚΑΠΟΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

Εννιά στους δέκα εθελοντές ενδιαφέρονται
να παρακολουθήσουν κάποιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι
υπόλοιποι, αν και πρόσκειται για μικρό
ποσοστό, πιθανόν να αρνηθούν εξαιτίας
προβλημάτων που σχετίζονται με γλωσσικές
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ)
Το διάστημα μεταξύ 16-20 Ιουλίου 2018
πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το πρώτο
διακρατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για
εθελοντές πολιτικής προστασίας. Στη
συνάντηση, που διοργανώθηκε από τον
ελληνικό εταίρο Εργασία Εκπαιδευτική,
έλαβαν μέρος περίπου τριάντα εθελοντές
από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία και τον χρόνο να μοιραστούν τις
γνώσεις τους και τις ιδιαιτερότητες των
συστημάτων πολιτικής προστασίας των
χωρών τους.
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Τη διδασκαλία ανέλαβε το προσωπικό
του Εκπαιδευτικού Κέντρου της πόλης
Foligno (Centro Studi Città di Foligno) και
οι εμπειρογνώμονες του δικτύου LARES
Italia, το οποίο αποτελεί το εθνικό δίκτυο

αποφοίτων πανεπιστημίου για την πολιτική
προστασία στην Ιταλία.
Προτού ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία,
αφιερώθηκε ένα σημαντικό διάστημα για
δραστηριότητες που θα δημιουργούσαν
ομαδικό κλίμα και θα έσπαγαν τον πάγο,
έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της
συνάντησης, με σκοπό να γίνει καλύτερος
χειρισμός του περιβάλλοντος της τάξης και
να δοθεί μια ουσιαστική συμβολή στην
εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Εικόνα 10 – Μάθημα στην τάξη
Η ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών από
τον κοινό κλάδο της πολιτικής προστασίας
ήταν ένα πολύ καλό μέσο για να ξεκινήσει
η συζήτηση και η αντιπαράθεση απόψεων,
στοιχεία που χαρακτήρισαν τις εργασίες της
συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκειά της.
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Εικόνα 10 – Μάθημα στην τάξη

Εικόνα 11 – Εθελοντές κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής συνεδρίας

Όπως φαίνεται από το πρόγραμμα της
συνάντησης που περιγράφηκε ανωτέρω, η
από καθέδρας διδασκαλία ενισχυόταν κάθε
μέρα από πρακτικές δραστηριότητες στις
οποίες συμμετείχε καθένας σε σημαντικό
βαθμό.

εξήγησαν με σαφή τρόπο τις διαδικασίες
λειτουργίας του ελληνικού συστήματος
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Εικόνα 12 – Επίσκεψη στη Διοίκηση Πολιτικής
Προστασίας

Στη
συνέχεια,
επισκέφτηκαν
Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών.

τον

Το απόγευμα της τελευταίας ημέρας
του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι
μαθητές επισκέφτηκαν τα γραφεία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπου τους
υποδέχτηκε ο Προϊστάμενος Πολιτικής
Προστασίας και το προσωπικό του, οι οποίοι
Εικόνα 13 - Επίσκεψη στον Πυροσβεστικό
Σταθμό Πατρών
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ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προκειμένου να αξιολογηθούν οι ποιοτικές
πτυχές των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης,
διδασκαλίας και μάθησης, δημιουργήθηκε
ένα ερωτηματολόγιο συλλογής πληροφοριών
με το οποίο οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να
αξιολογήσουν την ποιότητα της διδασκαλίας
ως προς την επικοινωνία και την υλικοτεχνική
οργάνωση της συνάντησης.

Τέλος, μια σειρά από ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου ζητούν από τον ερωτηθέντα να
αναφέρει ποια ήταν τα πιο σημαντικά
στοιχεία της συνάντησης, ποια σημεία
δεν ήταν κατανοητά και να περιγράψει με
ένα σχόλιο τα συναισθήματά του από τη
συνάντηση.

Εικόνα 15 – Η δεύτερη σελίδα του εργαλείου
αξιολόγησης

Εικόνα 14 – Η πρώτη σελίδα του εργαλείου
αξιολόγησης

Η πρώτη ενότητα ζητά από τον ερωτηθέντα
να
αξιολογήσει
το
επίπεδο
του
εκπαιδευτικού προγράμματος, τη σαφήνεια
των πληροφοριών, την προβολή που
δόθηκε στην εκδήλωση, τις επικοινωνιακές
ικανότητες των καθηγητών και την
πραγματική τεχνική τους επάρκεια.

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου
στοχεύει στην αξιολόγηση της υλικοτεχνικής
και οργανωτικής πλευράς της συνάντησης,
όπως η διάρκεια της εκπαίδευσης, η ποσότητα
και η ποιότητα των πληροφοριών που έλαβε
ο συμμετέχων από τους διοργανωτές, η
καταλληλότητα του ξενοδοχείου κ.λπ.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Προκειμένου να βελτιωθεί το μελλοντικό
έργο, ενόψει της επόμενης εκπαιδευτικής
συνάντησης που έχει προγραμματιστεί
για τον Απρίλιο του 2019 στο Λονδίνο,
και για να μπορέσουν να επικυρωθούν
τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, διδασκαλίας
και μάθησης, πραγματοποιήθηκε μια
ακριβής ανάλυση των αξιολογήσεων των
συμμετεχόντων.

• η ανάγκη για πρακτική εκπαίδευση στον
τομέα και λιγότερη θεωρία,
• το τεχνικό επίπεδο των μαθημάτων που
μερικές φορές ήταν υπερβολικό,
• τα μαθήματα που ήταν πολύ μεγάλης
διάρκειας,
• την περισσότερη εκ των προτέρων
ενημέρωση για τα μαθήματα και για τους
στόχους της εκπαίδευσης,
• το περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό που
πρέπει να μοιράζεται.

Τα θετικά στοιχεία που αναφέρθηκαν
περισσότερο ήταν:
• ότι έμαθαν για τον Μηχανισμό Πολιτικής
Προστασίας της Ένωσης και για το πώς
λειτουργεί,
• ότι έμαθαν πώς δουλεύουν τα διαφορετικά
συστήματα πολιτικής προστασίας σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
• ότι γνώρισαν εθελοντές με διαφορετικό
επίπεδο επαγγελματισμού,
• το πάθος και η προετοιμασία των
Εικόνα 16 – Αποτελέσματα από την ανάλυση
καθηγητών,
της αξιολόγησης των συμμετεχόντων
• ότι βίωσαν πολύ καλά το πλαίσιο της
ομάδας και συναναστράφηκαν πολύ
Το παραπάνω γράφημα δείχνει το σύνολο
μεταξύ τους.
των απόψεων των συμμετεχόντων να είναι
χωρισμένο βάσει σειράς προτίμησης. Πέρα
Η αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποστήριξης
από τα καθαρά στατιστικά στοιχεία, τα
δεν σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τους
οποία, παρόλο που είναι επικοινωνιακού
συμμετέχοντες και σε στατιστικό επίπεδο,
χαρακτήρα, πρέπει πάντα να εξετάζονται
σε γενικές γραμμές εκφράστηκαν πολύ
λεπτομερώς, παρατηρείται ότι πλειοψηφία
διαφορετικές και αταίριαστες απόψεις,
εκείνων που εξέφρασαν αρνητικές ή σε
αλλά όχι τόσο ώστε να αποτελούν ένα
κάθε περίπτωση όχι εντελώς ικανοποιητικές
αξιοσημείωτο στατιστικό δείγμα. Ο δείκτης
απόψεις έχει αναφέρει σχεδόν όλα τα
ικανοποίησης από την υλικοτεχνική
αρνητικά στοιχεία στις
οργάνωση μπορεί να συνοψιστεί από την
αναπαράσταση του επόμενου γραφήματος,
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
το οποίο δείχνει μια γενική εκτίμηση από το
μεσαίο-καλό στο τέλειο.
Τα σοβαρά θέματα και αιτήματα που
αναφέρθηκαν
συχνότερα
από
τους
συμμετέχοντες είναι:
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Εικόνα 17 Η προτίμηση στην υλικοτεχνική
οργάνωση

Πέρα από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης,
υπήρξε μια μικρή δραστηριότητα εντός
της τάξης κατά την οποία ζητήθηκε από
τον καθέναν να σκεφτεί μία λέξη που θα
μπορούσε να είναι αντιπροσωπευτική
της εμπειρίας που αποκόμισε από το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Από μια ιδιαίτερη
σχέση προκύπτουν πολλά στοιχεία που
επισημαίνουν τον τρόπο με τον οποίο όλοι
οι εθελοντές βίωσαν με μοναδικό τρόπο το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως μία ομάδα.

Μιλώντας συλλογικά, η μελέτη και η
εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον στο οποίο
νιώθει κανείς ότι είναι μέρος ενός πλαισίου
με ισχυρή συνοχή, συχνά έχουν καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα απ’ ό,τι σε κάποιο
περιβάλλον στο οποίο η κοινωνικότητα
μεταξύ των μαθητών είναι χαμηλή. Η εικόνα
αυτή επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητα της
εργασίας που δημιουργεί μια ομάδα η οποία
πραγματοποιήθηκε από το εκπαιδευτικό
προσωπικό.
Σε ένα μέρος της ίδιας δραστηριότητας,
ζητήθηκε από όλους τους μαθητές να
γράψουν σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι ποιο
ήταν σύμφωνα με αυτούς το πιο σχετικό
θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Βάσει των όσων γράφτηκαν, τα θέματα που
επανειλημμένως αναφέρονταν (με σειρά
επανάληψης) είναι:
• η διαχείριση κινδύνων,
• η σύγκριση των διαφορετικών συστημάτων
πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη,
• οι ομαδικές ασκήσεις στην τάξη,
• τα μαθηματικά για την εκτίμηση του
κινδύνου.

Εικόνα 18 – Αφίσα για brainstorming
Εικόνα 19 - Η αφίσα με τα αυτοκόλλητα χαρτάκια
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Εικόνα 20 - Μερικές φωτογραφίες από στιγμές που πέρασαν μαζί οι πολλοί εθελοντές
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6. Η βάση για την ανάπτυξη των
προστεθούν στον επίσημο ιστότοπο του
προγράμματος, αλλά δημιουργούνται και
παρακολουθούνται μέσω της πλατφόρμας
Moodle.
Τα βασικά ζητήματα στα οποία θα
επικεντρωθεί η ανάπτυξη των ΜΑΔΜ είναι:

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι έρευνες που διεξήχθησαν στην έρευνα
του κλάδου μας έδωσαν πολύ σημαντικά
δεδομένα σχετικά με την εντύπωση
που έχουν οι εθελοντές σχετικά με την
ηλεκτρονική εκπαίδευση, η οποία, όπως
φαίνεται από το παρακάτω γράφημα, είναι
αρκετά αρνητική.

Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να ερμηνευθούν
με αρνητικό τρόπο, αλλά αντιθέτως πρέπει
να αποτελέσουν τη βάση για την εξέλιξη του
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προϊόντος που
είναι ελκυστικό και ανατρέπει αυτήν την
αξιολόγηση.
Τα ΜΑΔΜ (μαζικά ανοικτά διαδικτυακά
μαθήματα) είναι διαδικτυακά μαθήματα
που δημιουργούνται για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση ενός μεγάλου αριθμού ατόμων
και όπως καθορίστηκαν στη δεύτερη
συνάντηση των εταίρων στην Πάτρα, τα
ΜΑΔΜ του προγράμματος CiProVoT θα

• Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
• ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
• ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥΣ,
• Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,
• ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
Αυτή η λίστα προκύπτει από τη διασταύρωση
των αποτελεσμάτων της έρευνας στον
κλάδο και τις απόψεις που συλλέχθηκαν στις
δραστηριότητες αξιολόγησης της διδασκαλίας
και είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να είναι
τα μόνα θέματα που θα συμπεριληφθούν
στη συζήτηση των ΜΑΔΜ, αλλά πρέπει
να συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί.
6.2 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Η
χαρτογράφηση
των
διαδικτυακών
εκπαιδευτικών πηγών αποτελεί μια έρευνα
για το υλικό που υπήρχε πριν από την
εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο
για να ενσωματωθεί στα ΜΑΔΜ.
Σε αυτήν την δραστηριότητα παρευρέθηκαν
όλοι οι εταίροι του προγράμματος, οι οποίοι
μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας συνέλεξαν
και καταχώρισαν αυτές τις πηγές.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Μεταξύ των απηχήσεων που έχουν
αναγνωριστεί, υπάρχει ένα βίντεο που
έχει δημοσιευτεί στην επίσημη σελίδα της
ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας στο
Youtube, το οποίο εξηγεί πολύ ξεκάθαρα την
ενεργοποίηση και τη δυναμική αντίδρασης
του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
Εικόνα 21 – Μέρος της φόρμας
χαρτογράφησης των πηγών
Gli argomenti su cui si è concentrata la ricerca
sono vari. Durante la fase di valutazione, sono
stati presi in considerazione solo i contenuti
che trattano argomenti tra quelli individuati
come interessanti nella Field Research.

Η αξιολόγηση του κινδύνου και ο μετριασμός
του, ειδικά όταν μιλάμε για φυσικά
φαινόμενα είναι πάντα δύο πράγματα πολύ
περίπλοκα. Προκειμένου να ασχοληθούμε
με αυτά τα ζητήματα σε βάθος, πρέπει
να δημιουργήσουμε έναν τεράστιο όγκο
δεδομένων, αλλά τα στοιχεία μπορούν να
συγκεντρώνονται σε ορισμένα κεντρικά
σημεία. Ορισμένες από αυτές τις πτυχές
συνοψίζονται καλά σε ένα έγγραφο λίγων
σελίδων που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο
Tulane στη Νέα Ορλεάνη.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του σχεδιασμού
εκτάκτων αναγκών στον οποίο εντάσσεται
επίσης η μέθοδος Augustus περιγράφεται
στο ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο «Principles of
Emergency Planning and Management»
Από τον David E. Alexander, 2002.

Ένα σημαντικό παράδειγμα μοντέλων για τον
σχεδιασμό της διαχείρισης των καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης περιγράφεται από τη
μέθοδο Augustus.
H μέθοδος Augustus είναι ένα εργαλείο
αναφοράς για τον σχεδιασμό καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης το οποίο χρησιμοποιείται
από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Ιταλικής Δημοκρατίας.
Η μέθοδος Augustus προκύπτει από την
ανάγκη να δοθεί στην περίπλοκη Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας μια
μοναδική βάση διευθύνσεων (γλώσσες και
διαδικασίες κ.λπ.) για τον σχεδιασμό της
πολιτικής προστασίας σε διάφορα επίπεδα
αρμοδιοτήτων.
Αυτό το μοντέλο έχει εξαχθεί και
χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς και σε
πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υπάρχουν πολλές διαδικτυακές πηγές συστημάτων τηλεπικοινωνιών: Τη διαφορά
που
χρησιμοποιούν
τα
συστήματα μεταξύ των αναλογικών συστημάτων
τηλεπικοινωνιών για τη διαχείριση των επικοινωνίας και των ψηφιακών συστημάτων.
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και
φιλτράρουν όλο αυτό που είναι πολύ
δύσκολο. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει αναγνωριστεί
ένα σημαντικό επιχείρημα που θα πρέπει
να γίνει κατανοητό από τους εθελοντές, το
οποίο αντιπροσωπεύει τη βάση για να γίνει
κατανοητή η λειτουργία των πιο σύγχρονων
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c e s i e
the world is only one creature

