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Γνκή Παξνπζίαζεο

Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο

Πνην είλαη ην πεξηβάιινλ δξάζεο ησλ

Αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ

Σύγρξνλεο πξνθιήζεηο ζηελ

ππνζηήξημε ησλ απνζηνιώλ

Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ

θαζεθόλησλ

Σπκπεξάζκαηα – Σπδήηεζε



Ση είλαη θαηαζηξνθή

Μία ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο

κίαο θνηλόηεηαο ή θνηλσλίαο, ελόο

ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιεο

επηπηώζεηο, νη νπνίεο μεπεξλάλε ηελ

ηθαλόηεηα ηεο πιεγείζαο θνηλόηεηαο

λα αληαπεμέιζεη ρξεζηκνπνηώληαο

ηνπο δηθνύο ηεο πόξνπο.
(UNISDR, 2009)



Ση είλαη Γηαρείξηζε θαηαζηξνθήο 

(disaster management)

Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή

δηαρείξηζεο ηεο αβεβαηόηεηαο, γηα ηελ

ειαρηζηνπνίεζε πηζαλώλ βιαβώλ θαη

απσιεηώλ.

Πξόθεηηαη γηα ηελ νξγάλσζε, ην ζρεδηαζκό θαη 

ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία, 

ηελ απόθξηζε θαη ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε 

ηεο θαηαζηξνθήο



Ο θύθινο δηαρείξηζεο



Ση είλαη Μαδηθή Απώιεηα Εσήο

Ο όξνο «καδηθέο απώιεηεο δσήο»

απνηειεί ηελ αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ

αγγιηθνύ όξνπ «mass fatality».

Βηβιηνγξαθία: «Σπκβάλ καδηθώλ

απσιεηώλ δσήο απνηειεί θάζε ζπκβάλ

ζην νπνίν ν αξηζκόο ησλ απσιεηώλ

είλαη κεγαιύηεξνο από εθείλνλ πνπ

κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί

απνηειεζκαηηθά από ηηο ηνπηθέο

αξρέο.»
(P.A.H.O. θαη W.H.O., 2006, ζει. 9)



Θεκειηώδεηο αξρέο ρεδηαζκνύ

1. Πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ δηαθηλδπληθή πξνζέγγηζε

2. Πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ δη-ππεξεζηαθή

ζπλεξγαζία θαη ηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα

3. Βαζίδεηαη ζε έγθπξε πιεξνθνξία θαη επηζηεκνληθή

γλώζε

4. Πξέπεη λα έρεη πξόβιεςε, απηνζρεδηαζκό θαη επειημία

5. Πξέπεη λα ζπλδέεη κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ηηο δξάζεηο ζε

όιεο ηηο θάζεηο δηαρείξηζεο ηεο θαηαζηξνθήο

6. Πξνβιέπεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ

ζρεδηαζκνύ ζε όια ηα επίπεδα από άηνκν ζε άηνκν,

νκάδα, ηκήκα, θνηλόηεηα, δήκν, θ.α.

7. Να αλαγλσξηζηεί σο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία.



Πνπ παξεκβαίλνπκε

Φπζηθέο Καηαζηξνθέο

Γεσινγηθέο Σεηζκνί

Δθξήμεηο Ζθαηζηίσλ 

Μεηεσξνινγηθέο Φηνλνζύειιεο Παξαηεηακέλεο Ξεξαζίεο

Κπθιώλεο Τπθώλεο

Φαιαδνζύειια Καύζσλεο

Υδξνινγηθέο Τζνπλάκη Πιεκκύξεο

Δθξήμεηο ιηκλώλ

Άιιεο Δπηδεκίεο Φηνλνζηνηβάδεο

Ππξθαγηέο

Man-Made Disasters

Τερλνινγηθέο Πόιεκνο Ληκόο (≠ινηκόο)



Ο ξόινο ησλ Αλζξσπηζηηθώλ 

Απνζηνιώλ

Απιά...ΚΟΡΤΦΑΗΑ ζεκαζίαο  



Πξνθιήζεηο θαη Ηδηαηηεξόηεηεο Η 

 Σε επείγνπζεο απνζηνιέο ππάξρεη αλάγθε γηα θάζε ινγήο

πγεηνλνκηθνύο θαη άιινπο εζεινληέο, αλεμάξηεηα ηεο

εηδηθόηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο.

 Σα ζώκαηα ησλ λεθξώλ ζε απνζύλζεζε απνηεινύλ

θίλδπλν γηα ηελ δεκόζηα πγεία.

 Ζ καδηθή θαύζε ή καδηθή ηαθή ησλ λεθξώλ είλαη ή ηδαληθή

κέζνδνο δηαρείξηζεο ζπκάησλ καδηθώλ θαηαζηξνθώλ.

 Παξά ην πςειό θόζηνο ηνπ DNA ηεζη, κπνξνύκε λα

ηαπηνπνηήζνπκε αθόκα θαη κεγάινπο αξηζκνύο ζπκάησλ.



Σε ειάρηζηα από ηα είδε ησλ θαηαζηξνθώλ ηα

ηξόθηκα πξέπεη λα θηάζνπλ πξώηα ζην πεδίν

ησλ επηρεηξήζεσλ

Όηαλ νη άλζξσπνη πεηλάλε, ηξώλε όηη ηνπο δνζεί

Οη θαηαζηξνθέο ζθνηώλνπλ αδηάθξηηα

Ζ θαηάζηαζε επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά ηεο

επίπεδα κεηά από κεξηθέο εβδνκάδεο.

Κάζε θαηαζηξνθή είλαη γηα θαθό

Πξνθιήζεηο θαη Ηδηαηηεξόηεηεο ΗΗ 



Δπαθέο κε θξαηηθνύο 

θνξείο: Υπνπξγεία, 

Ννζνθνκεία

Δπαθέο κε ληόπηνπο 

θνξείο:Δθπξνζώπνπο 

θαηαπιηζκώλ, Ηδηώηεο

Πξνθιήζεηο θαη Ηδηαηηεξόηεηεο ΗΗΗ 

Γηαρείξηζε πιενλαδόλησλ

πιηθώλ, θελέο, Σξόθηκα θαη

λεξό, Αξσγή πξνο ηξίηνπο θαη

ζπλεξγαζίεο, Οξθαλνηξνθεία,

Καηαπιηζκνί, Οξθαλά εθηόο

πξνγξακκάησλ, Σαθέο λεθξώλ

Παξάιιειεο 

δξαζηεξηόηεηεο

ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ



Ζ δηνηθεηηθή πιεπξά ηεο 

αλζξσπηζηηθήο απνζηνιήο

Γηαρείξηζε 

πξνζσπηθνύ
Πξνζιήςεηο, πιεξσκέο,

απνιύζεηο, θαηαλνκή

θαη έιεγρνο εξγαζηώλ,

δηαρείξηζε εζεινληώλ

Γιώζζα θαη 

πνιπ-

πνιηηηζκηθόηεηα

Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε
Παξάδνζε θαη παξαια-

βή ηακείσλ, νηθνλνκη-

θόο έιεγρνο, ζπιινγή

απνδείμεσλ, δηαπξαγ-

καηεύζεηο.



Ζ πγεηνλνκηθή πιεπξά ηεο 

αλζξσπηζηηθήο απνζηνιήο

Αξσγή πξνο ηξίηνπο

θαη ζπλεξγαζίεο κε

νξθαλνηξνθεία, κε

θαηαπιηζκνύο, κε ηηο

ηαθέο ησλ λεθξώλ

Ζκεξήζηεο αλαθνξέο ζηε

Βάζε: έθηαθηεο αλαθνξέο,

θαηαγξαθή & απνζηνιή

επηδεκηνινγηθώλ ζηνη-

ρείσλ θαη ν γεληθόο

απνινγηζκόο



πκπεξάζκαηα

Ζ Γηαρείξηζε Μαδηθώλ Απσιεηώλ Εσήο
(Γ.Μ.Α.Ε.),επηθέξεη βαζηέο θαη καθξάο
δηάξθεηαο ζπλέπεηεο γηα ηνπο δηαζώζηεο, ηνπο
επηδώληεο, ηνπο ζπγγελείο, αιιά θαη νιόθιεξε
ηελ θνηλσλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
θαηαζηξνθή.

(Romundstad et al, 2004)

Οη καδηθέο απώιεηεο δσήο είλαη κία από ηηο

άκεζεο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα

πξνθαιέζνπλ δηάθνξεο θαηαζηξνθέο πνπ

πιήηηνπλ ηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο.



πδήηεζε

ε καδηθέο απώιεηεο δσήο

από κηα θαηαζηξνθή, ε

δηαρείξηζε ηνπο ζα πξέπεη λα

γίλεη κε ηξόπν πνπ αξκόδεη

ζε κηα πνιηηηζκέλε θαη

νξγαλσκέλε πνιηηεία, ώζηε

αθελόο λα κελ

δηαθηλδπλεύζεη ε δεκόζηα

πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη,

αθεηέξνπ, νη ζνξνί ησλ

ζπκάησλ λα απνδνζνύλ

ζηνπο νηθείνπο ηνπο γηα ηαθή

ή λα ηαθηνπνηεζνύλ κε

θξαηηθή κέξηκλα.

Ηζρύεη πάληα;
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αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα 

ηελ πξνζνρή ζαο

Δξσηήζεηο - πδήηεζε


