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ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ

• ειζμοί, ε πην δαπαλεξή από όιεο ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο

ηόζν από άπνςε απσιεηώλ πγείαο θαη δσήο αιιά θαη πιηθώλ

δεκηώλ.

Παξά ην γεγνλόο όηη νη επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη νη

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, νη

επηπηώζεηο ζε παγθόζκην επίπεδν απμάλνληαη εθζεηηθά.

Σνύην νθείιεηαη ζηελ νινέλα θαη απμαλόκελε ηξσηόηεηα ησλ

πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ.

Ζ Διιάδα 1ε ζε ζεηζκηθόηεηα ρώξα ζηελ Δπξώπε θαη 6ε ζε

παγθόζκην επίπεδν.



(ζσνέτεια)

Αζήλα 1999 – 5,9 Ρίρηεξ – 145 λεθξνί θαη 2.000 ηξαπκαηίεο.

Από άπνςε πιηθώλ δεκηώλ ν πην θαηαζηξνθηθόο πνπ έπιεμε
πνηέ ηελ Διιάδα.

Μειέηε πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ British Journal of
Surgery/2004 αθνξνύζε ηελ ηαηξνδηθαζηηθή δηεξεύλεζε 111
ζαλάησλ θαη θαηαγξάθεθαλ σο αηηίεο: 74 ΚΔΚ, θαθώζεηο
ζώξαθα, θνηιίαο , 31 αζθπμία, 6 ΟΔΜ

Μεηά από έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα ν αξηζκόο ησλ
αζζελώλ κε ΟΔΜ θαη θαξδηαθή αλαθνπή απμάλεηαη.

εηζκόο 1981 ζηελ Αζήλα: αύμεζε 50% ησλ ζαλάησλ θαξδηαθήο
αηηηνινγίαο ηηο 3 πξώηεο εκέξεο κεηά ην ζεηζκό.

Θάλαηνη δεπηεξνπαζείο ιόγσ ςπρνινγηθνύ stress ζε άηνκα κε
πξνϋπάξρνπζα παζνινγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ.

1983 – ίδξπζε ηνπ ΟΑΠ



(ζσνέτεια)

• Ζ πην ζπρλή αηηία θαηαζηξνθώλ ζηελ Διιάδα νθείιεηαη ζηηο

πσρκαγιές.

2000-2013: 150.000 ππξθαγηέο

• Σα ηροταία αηστήμαηα ηεξάζηην πξόβιεκα

Οη λεθξνί ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα >120.000

• Νασάγια

• Αεροπορικά αηστήμαηα

• Βιομητανικά αηστήμαηα : ππξθαγηά ζηελ ΠΔΣΡΟΛΑ 1992 –

13 λεθξνί θαη 15 ηξαπκαηίεο



ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΚΑΗ ΜΑΕΗΚΔ ΑΠΩΛΔΗΔ ΕΩΖ –

ΘΔΜΗΚΟΠΛΑΗΗΟ, ΟΡΓΑΝΩΖ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ

 1995 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

 1997 Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ

 2003 ε αλαζεσξεκέλε κνξθή πνπ ηζρύεη ζήκεξα

 2004 Οιπκπηαθνί Αγώλεο, ηόηε εθπνλήζεθε ην πξώην ζρέδην

δηαρείξηζεο ΜΑΕ από ηε ΓΓΠΠ

Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε ζην ρηζηό έλα κεγάιν λεθξνηνκείν κε

100 ςπθηηθνύο ζαιάκνπο

 2007 Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο

 2011 ΓΓΠΠ: Δηδηθό ζρέδην δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ

απσιεηώλ, πξέπεη ν αξηζκόο ησλ ζπκάησλ > 30



(ζσνέτεια)

Ππξνζβεζηηθό ώκα – ΔΜΑΚ

Πνιεκηθή Αεξνπνξία – ΚΟΜΑΚ

ΔΛ.Α – ΔΚΑΜ

2011 ζπζηήλεηαη ε ΟΑΘΤΚ (Οκάδα Αλαγλώξηζεο Θπκάησλ

Καηαζηξνθώλ) , ζύλνιν 85 άηνκα

Τπό ην ζπληνληζκό ηεο ΓΓΠΠ δηελεξγνύληαη αζθήζεηο γηα

πεξηπηώζεηο ζπκβάλησλ ΜΑΕ



ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΖΜΔΡΑ

1. Ηαηξνδηθαζηηθέο ππεξεζίεο 13 - εληεηαικέλνη ηαηξνδηθαζηέο

30

2. Γηθαζηηθόο αλζξσπνιόγνο 1

3. 2004 Οδνληηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ: ίδξπζε Μνλάδαο

Ηαηξνδηθαζηηθήο ηνπ ηόκαηνο

4. ΓΔΔ/ ΔΛ.Α

ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes)

Τπνδηεύζπλζε Βηνινγηθώλ Δμεηάζεσλ &Αλαιύζεσλ

θαη 10 ηκήκαηα



(ζσνέτεια)

• Ζ ππνδηεύζπλζε Βηνινγηθώλ Δμεηάζεσλ θαη Αλαιύζεσλ ηεο

νπνίαο πξνΐζηαηαη ε βηνιόγνο θ. Πελειόπε Μεληάηε

ππνζηξάηεγνο ηεο ΔΛ.Α. ζπζηάζεθε ην 1994 ζαλ ηκήκα

ηόηε ηεο ΓΔΔ θαη ην 1995 άξρηζε λα επηηειεί ην έξγν ηεο ζην

ρώξν ηεο πνηληθήο δηθαηνζύλεο αιιά θαη ζηελ ηαπηνπνίεζε

ζπκάησλ καδηθώλ θαηαζηξνθώλ κε ηελ αμηνζεκείσηε επηηπρία

ηεο ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ ηνπ Helios.

• Ζ ππνδηεύζπλζε ζηειερώλεηαη από 45 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ

22 άηνκα είλαη ην επηζηεκνληθό δπλακηθό ηδηαίηεξα πςειήο

θαηάξηηζεο (βηνιόγνη, βηνρεκηθνί, ρεκηθνί) θαη νη ππόινηπνη

ηερλνινγηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό.



(ζσνέτεια)

• Ζ κνλάδα επεμεξγάδεηαη πεξίπνπ 100 δείγκαηα DNA ηελ

εκέξα κε δπλαηόηεηα λα αλέιζνπλ ζε 150-200 θαη ηα

ηειεπηαία ρξόληα απμάλεηαη ζπλερώο ν θόξηνο εξγαζίαο ηεο

κε αξηζκό δεηγκάησλ 25.000-30.000 θαη’ έηνο.

• Μέρξη ζήκεξα έρεη ρεηξηζζεί πεξίπνπ 16.000 ππνζέζεηο θαη

έρεη αλαιύζεη πεξί ηα 100.000 δείγκαηα.

• Δπίζεο ζηε ΓΔΔ ππάξρεη ην ημήμα Δακηςλοζκοπίαρ και ηο

ημήμα Εξεπεςνήζεων πνπ ζηειερώλνληαη από έκπεηξνπο

αζηπλνκηθνύο νη νπνίνη δηελεξγνύλ ηηο εμεηάζεηο ησλ

δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ.



Ζ ΠΣΩΖ ΣΟΤ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ HELIOS



(ζσνέτεια)

• 14/8/2005 αεξνζθάθνο ηεο HELIOS ζπλεηξίβε ζην
Γξακκαηηθό Αηηηθήο

• Όινη νη επηβαίλνληεο 121 λεθξνί (6 πιήξσκα θαη 115
επηβάηεο)

• Σαπηνπνηήζεθαλ 118 – 3 δελ βξέζεθαλ πνηέ

• ε 26 νπηηθή αλαγλώξηζε - 11 νδνληηαηξηθή αλαγλώξηζε

• Όκσο έγηλε ηειηθά DNA θαη ζηνπο 118

• Ζ δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε 27/8/2005

Θεηικά ζημεία:

1. Άκεζε θηλεηνπνίεζε ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ

2. Αλάιπζε DNA εληόο 13 εκεξώλ

3. Ηδηαίηεξε δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη επαξθήο ςπρνινγηθή
ζηήξημε ζηνπο ζπγγελείο



(ζσνέτεια) 

4. Σεξήζεθαλ δηεζλή πξσηόθνιια

Προβλήμαηα και παραλείυεις :

1. Μεηαθνξά ησλ ζνξώλ

2. Οη ζνξνί κεηαθηλνύληαη από ην ρηζηό ζην Γνπδί θαη πάιη

πίζσ

3. Ζ νπηηθή αλαγλώξηζε έγηλε ζην Γνπδί ζε αίζνπζα πνπ ήηαλ

ζπγθεληξσκέλεο όιεο νη ζνξνί

4. Φσηνγξαθίεο ζην δηαδίθηπν

5. Γελ ππνζηεξίρζεθαλ ςπρνινγηθά νη δηαζώζηεο



ΟΗ ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΣΟΤ 2007 



(ζσνέτεια)

 πλνιηθά 62 λεθξνί

 Ηνύιηνο : 3 ζύκαηα (νπηηθή αλαγλώξηζε)

 Αύγνπζηνο: 53 ζύκαηα (ηαπηνπνίεζε κέζσ DNA)

 Δπίζεο, ηέιε Απγνύζηνπ ππξθαγηέο ζηελ Δύβνηα: 6 ζύκαηα



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

• ηελ Δλλάδα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζην ζεζκηθό
πιαίζην θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ηαηξνδηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ
κε ζύγρξνλε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηεζλώλ
πξσηνθόιισλ ηεο INTERPOL.

• Κάπνηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ.

• Αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ δηαζσζηώλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ
έξεπλα θαη πεξηζπιινγή ησλ ζπκάησλ.

• πλνιηθά όκσο ε εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ θξίλεηαη
σο επηηπρεκέλε ζην ρώξν δηαρείξηζεο ΜΑΕ ζαλ ζπλέπεηα
θαηαζηξνθώλ.



ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΤΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ – Ζ 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ

Δσταριζηώ για ηην προζοτή ζας


