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ΜΑΗΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ
ΟΡΙΜΟ

• ΜΑΗΙΚΘ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ

θ διαταραχι (κατάρρευςθ) τών ανκρϊπινων 
κοινωνικϊν δομϊν και του περιβάλλοντοσ , 

όπου οι διαταραχζσ που προκαλοφνται 
υπερβαίνουν τισ δυνατότθτεσ αντιμετώπιςθσ 

από μια ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα.

• ΜΑΗΙΚΘ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ

θ διαταραχι (κατάρρευςθ) τών ανκρϊπινων 
κοινωνικϊν δομϊν και του περιβάλλοντοσ , 

όπου οι διαταραχζσ που προκαλοφνται 
υπερβαίνουν τισ δυνατότθτεσ αντιμετώπιςθσ 

από μια ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα. 



ΜΑΗΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ
ΟΡΙΜΟ

• ΜΑΗΙΚΟ ΤΜΒΑΝ

ΔΕΝ διαταράςςεται θ  κοινωνικι δομι και θ 
δομι του περιβάλλοντοσ και επαρκοφν οι 

δυνατότθτεσ αντιμετώπιςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κοινότθτασ. 



ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΜΑΗΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ

• ΦΤΙΚΕ

• ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ

• ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ



ΦΤΙΚΕ ΜΑΗΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ

• Πλθμμφρεσ
• Θφαιςτειακζσ εκριξεισ
• Ακραίεσ κερμοκραςίεσ
• Συφϊνεσ
• Κατολιςκιςεισ
• ειςμοί
• Λοιμϊδθ νοςιματα
• Πυρκαγιζσ
• Ξθραςία



ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΜΑΗΙΚΕ 
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ

Μεταφορικά μζςα 

– αεροπορικά

– Θαλάςςια

– Ποταμϊν

– ςιδθρόδρομων

οδικό δίκτυο



ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

• ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

– ορυχεία

– βιομθχανικά κτίρια

– ανκρϊπινο λάκοσ

– με απελεφκερωςθ

– τοξικϊν χθμικϊν ουςιϊν

– Πυρθνικά

– πυρκαγιζσ, εκριξεισ 
• ΘΘΕΛΘΜΕΝΑ

– πόλεμοσ, εμφφλιοσ

– τρομοκρατικζσ ενζργειεσ



ΑΙΣΙΑ-ΑΝΑΓΚΕ
ΔΙΓΟ ΘΑΝΑΣΟΙ ΣΡΑΤΜΑ ΑΘΔΝΔΙΔ ΑΠΩΛ 

ΣΡΟΦΗ

ΜΔΣΑΚ.

ΠΛΤΘΗΜΟΤ

Πόλεμος συηλό συηλό μεταβλ μεταβλ συηλό

Σρομοκρατία μέσο μέσο πιθανό οτι οτι

Αεροπορικό συηλό σπάνιο οτι οτι οτι

Βιομητανικό μεταβλ μεταβλ πιθανό οτι πιθανό

εισμοί μεταβλ μεταβλ πιθανό πιθανό πιθανό

Ξηρασία μεταβλ ταμηλό ναι ναι πιθανό

Κσκλώνες μέσο μέσο πιθανό πιθανό πιθανό

Πλημμύρες συηλό ταμηλό ναι ναι πιθανό





• Οι (φυςικζσ)  καταςτροφζσ ςυνικωσ κζτουν 
ςε κίνθςθ μια πολφπλοκθ αλυςίδα των 
γεγονότων που μποροφν να διαταράξουν 
τόςο τθν τοπικι οικονομία και, ςε ςοβαρζσ 
περιπτϊςεισ, τθν εκνικι οικονομία



• Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ ενόσ τζτοιου 
γεγονότοσ μπορεί να είναι δφςκολοσ διότι το 
κόςτοσ των φυςικϊν καταςτροφϊν τελικά 
επθρεάηεται  από διάφορουσ παράγοντεσ το 
πιο ςθμαντικό, ποικίλλει ανάλογα με το είδοσ 
τθσ καταςτροφισ.



• Μεταξφ των βαςικϊν επιρροϊν είναι 

• το μζγεκοσ και 

• θ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, 

• θ δομι τθσ τοπικισ οικονομίασ, 

• θ γεωγραφικι περιοχι που επθρεάηεται, 

• θ πλθκυςμιακι βάςθ και 

• θ ϊρα τθσ θμζρασ που ςυνζβθ. 



• Φυςικά, οι καταςτροφζσ που επθρεάηουν 
πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ ζχουν το μεγαλφτερο 
δυναμικό προκαλϊντασ μεγαλφτερθ ηθμιά.

• Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι αρικμοί ανκρϊπων ςε κίνδυνο, 
αλλά θ πικανι απϊλεια των δομων τθσ κοινωνιασ που 
μεγεκφνουν τισ ςυνζπειεσ . 

• Δεν είναι περίεργο λοιπόν ότι ο τυφϊνασ Άντριου, που 
ζπλθξε πυκνοκατοικθμζνθ περιοχι τθσ νότιασ Φλόριντα, 
εξακολουκεί να καταγράφεταιι ωσ θ πιο δαπανθρι φυςικι 
καταςτροφι όλων των εποχϊν, ακόμθ και αν οι 
πλθμμφρεσ του 1993 επθρζαςαν εννζα μεςοδυτικζσ
πολιτείεσ και κράτθςαν για πολφ μεγαλφτερο χρονικό 
διάςτθμα.



• Ζνα κοινό χαρακτθριςτικό όλων των φυςικϊν 
καταςτροφϊν είναι ότι οι εκτιμιςεισ 
καταςτροφων όταν υπολογίηονται  νωρίσ
τείνουν να υπερεκτιμοφν ςθμαντικά, 
περιςςότερο από αναδρομικοφσ 
υπολογιςμοφσ 

• Οριςμζνεσ εκτιμιςεισ ςτο άμεςο απόθχο του 
τυφϊνα Άντριου κζςει τισ ηθμιζσ τόςο υψθλό 
όπωσ $ 60 διςεκατομμφρια, δφο ζωσ τρεισ 
φορζσ παραπανω τελικό τθσ ςφνολο. 



• Οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν υπερβολικι 
εκτίμθςθ των ηθμιϊν διαφζρουν ςθμαντικά. 

• ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, κτίρια, υποδομζσ και 
καλλιζργειεσ που εμφανίηονται να καταςτράφθκαν 
ολοςχερϊσ μπορεί ςτθν πραγματικότθτα να εχουν εν 
μζρει καταςτραφεί. 

• ε κάποιο βακμό, το φαινόμενο αυτό μπορεί να 
«κακοδθγείται»  από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, οι 
οποίοι απλϊσ προςπακοφν να προςκζςετε μια 
νομιςματικι γεφςθ ςτθν καταςτροφι. 

• υπάρχει ζνα κίνθτρο για τα κράτθ να υπερεκτιμοφν τισ 
απϊλειζσ τουσ, προκειμζνου να μεγιςτοποιιςουν τθν 
πολιτικι τουσ επιρροι ςτθν κρατικθ βοικεια ςε 
περιπτϊςεισ καταςτροφϊν



• Ηθμίεσ λόγω καταςτροφϊν εκδθλϊνονται με 
διάφορουσ τρόπουσ και, δυςτυχϊσ, δεν 
μπορεί ποτζ να εκτιμθκουν με απόλυτθ 
βεβαιότθτα. Κατά τον υπολογιςμό των ηθμιϊν 
ο αναλυτισ πρζπει να εκτιμθςει διάφορουσ 
παράγοντεσ που ςυχνά παραβλζπονται

πχ

• Πώσ να μετριςετε τθν πτώςθ τθσ αξίασ των 
ακινιτων που εμφανίηεται μερικζσ φορζσ ςτθν 
περιοχι τθσ πλθγείςασ περιοχισ;



• Παρά τουσ περιοριςμοφσ αυτοφσ, οι οικονομολόγοι προςπακοφν 
να υπολογίςουν το ςυνολο απϊλειασ μιασ καταςτροφισ από τθν 
εκτίμθςθ δφο χωριςτϊν ειδϊν απϊλειεσ: 

• άμεςεσ και 
• ζμμεςεσ. 

• Άμεςεσ
– απϊλειεσ είναι πιο εφκολο να εκτιμθκεί. Για παράδειγμα, ςε ζνα 

ςειςμό ι τυφϊνασ, που κα αποτελείται από τα κτίρια ι καταςκευζσ 
που ζχουν καταςτραφεί ι υποςτεί ηθμιζσ ωσ αποτζλεςμα τθσ 
πραγματικισ δφναμθσ και  ςε λοιπζσ υποδομζσ 

• Ζμμεςθ, 
– ι δευτερογενείσ, απϊλειεσ να προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ 

καταςτροφισ ςε κτίρια, δομζσ ι γζφυρεσ. Αυτζσ περιλαμβανονται: 
παραγωγι, τισ λιανικζσ πωλιςεισ, οι μιςκοί και το χρόνο εργαςίασ, 
επιπλζον του χρόνου μετακίνθςθσ για εργαςία (μειωμζνθ αναψυχισ), 
επιπλζον κόςτοσ για τισ επιχειριςεισ διακομιδθσ αγακων ά και τισ 
υπθρεςίεσ γφρω από τθν πλθγείςα περιοχι, διαταραχζσ χρθςιμότθτα, 
μειϊνεται ςτα αφορολόγθτα ζςοδα, ζχαςε τον τουριςμό ι τθν αφξθςθ 
τθσ οικονομικισ αγοράσ μεταβλθτότθτα. Προφανϊσ, υπολογιςμό 
ζμμεςεσ απϊλειεσ είναι το πιο δφςκολο από τα δφο.άνουν τθ



Θ περίοδοσ αποκατάςταςθσ:

• Κάποιοσ μπορεί να απεικονίςει μια φυςικι καταςτροφι, όπωσ μια γραμμι 
του χρόνου που αποτελείται από τρεισ διακριτζσ περιόδουσ. 

• τθν περίοδο 1, ηθμίεσ ςε κτίρια, αυτοκινθτόδρομουσ και άλλεσ υποδομζσ 
(άμεςεσ απϊλειεσ) ςυμβαίνουν? ςε 

• περίοδο 2, ζμμεςεσ ηθμίεσ, όπωσ θ απολεςκείςα παραγωγι και μείωςθ 
τθσ απαςχόλθςθσ, τον ελεφκερο χρόνο και αφορολόγθτα ζςοδα ςυμβεί. 
Σζλοσ, κατά τθν 

• περίοδο 3, θ ανάκαμψθ ακολουκεί: 
– Ανοικοδόμθςθ και τον κακαριςμό των προςπακειϊν δθμιουργοφν προςωρινζσ 

αυξιςεισ ςτισ λιανικζσ πωλιςεισ του ςτοιχεία όπωσ τα δομικά υλικά και 
αντικείμενα όπωσ μπαταρίεσ, κάρβουνο και τα κονςερβοποιθμζνα τρόφιμα. Οι 
ηθμιζσ ι καταςτράφθκαν εμπορεφματα, όπωσ ενδφματα, ζπιπλα και άλλα είδθ 
οικιακισ χριςθσ αντικακίςτανται, και οι δρόμοι, γζφυρεσ ι άλλεσ δομζσ ζχουν 
επιςκευαςτεί ι ανακαταςκευαςτεί.



• Αυτι θ δραςτθριότθτα ανοικοδόμθςθσ δθμιουργεί 
ςυνικωσ αφξθςθ και ςτα : 

• των πωλιςεων 

• των φορολογικϊν εςόδων και 

• τθν πρόςκετθ απαςχόλθςθ. 
– Ζτςι, ζνα ειρωνικό χαρακτθριςτικό τθσ καταςτροφισ είναι 

ότι κεντρίηει το ρυκμό τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν 
πλθγείςα περιοχι.

– Ζνα επιπλζον κετικό αποτζλεςμα εμφανίηεται ωσ 
καταςτρζφονται τα υλικά περιουςιακά ςτοιχεία τθσ 
οικονομίασ και αντικαταςτακιςτανται με περιουςιακά 
ςτοιχεία που ενςωματϊνουν πιο προθγμζνθ τεχνολογία. Με 
τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ των φυςικϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων μιασ κοινότθτασ, των ειςοδθμάτων 
τυπικά κα ενιςχυκεί επίςθσ.



• ε γενικζσ γραμμζσ, όμωσ, το κακαρό οικονομικό 
αποτζλεςμα τθσ περιόδου ανάκτθςθσ εξαρτάται από 
διάφορουσ  παράγοντεσ 

• Πρϊτθ είναι θ φάςθ του οικονομικοφ κφκλου που θ τοπικι 
ι περιφερειακι οικονομία βριςκόταν.  Βριςκοταν, να 
ςθμειϊνει μεγάλθ ανάπτυξθ πριν από τθν καταςτροφι, ι 
ιταν θ οικονομία ςε φφεςθ; 

• Ζνασ δεφτεροσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν περίοδο 
τθσ ανάκτθςθσ είναι ο χρόνοσ και θ ζκταςθ των χρθμάτων 
βοικειασ ςε περιπτϊςεισ καταςτροφϊν από τισ 
ομοςπονδιακζσ και πολιτειακζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ. 

• Παρά το γεγονόσ ότι κονδφλια ζκτακτθσ ανάγκθσ για 
τροφι και καταφφγιο εχουν ςυνικωσ εκταμιευκεί αμζςωσ 
με το προεδρικό οδθγία, τα χριματα για τισ 
μακροπρόκεςμεσ προςπάκειεσ ανοικοδόμθςθσ ςυχνά 
οικειοποιείται με ςθμαντικι χρονικι υςτζρθςθ. 



• Τρίτον, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι κζςεισ 
εργαςίασ και τα ειςοδιματα που 
προκφπτουν ςτθν περίοδο 
αποκατάςταςθσ δεν μζνουν ςτθν τοπικι 
οικονομία?
Σζλοσ, το ποςοςτό των ςυνολικϊν 
απωλειϊν που είναι αςφαλιςμζνα 
επθρεάηει επίςθσ τθν ανάκτθςθ. 

• Δεν αποτελεί ζκπλθξθ, οι αςφαλιςμζνοι 
οι απϊλειεσ ποικίλλουν ςθμαντικά από 
τθν καταςτροφι. 



Πϊσ φυςικζσ καταςτροφζσ μποροφν να αλλάξουν οι 
οικονομικζσ αντιλιψεισ ςε εκνικό επίπεδο

• υνικωσ, οι μεγαλφτερεσ επιπτϊςεισ ςτθν 
παραγωγι, τθν απαςχόλθςθ, τουσ μιςκοφσ και το 
μετοχικό κεφάλαιο ςθμειϊνονται ςε τοπικό ι 
περιφερειακό επίπεδο. 

• Αλλά μια φυςικι καταςτροφι μπορεί να 
επθρεαςει μερικζσ φορζσ τουσ αρικμοφσ ςε 
εκνικό επίπεδο, εάν θ οικονομικι δραςτθριότθτα 
παρακωλφεται ιςχυραςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ 
χϊρασ, ι αν επθρεάηει ζνα αρκετά μεγάλο 
ποςοςτό του πλθκυςμοφ ι μια ςθμαντικι 
βιομθχανία. 



• Ολεσ οι χωρεσ είναι ευαίςκθτεσ ςε κάποιο είδοσ 
φυςικισ / μαηικθσ καταςτροφισ. 

• Ωσ αποτζλεςμα, οι φυςικζσ  μαηικεσ καταςτροφζσ κα 
εξαναγκάςουν ςε  φόρο τόςο  τοπικα ι περιφερειακα
τισ οικονομίεσ  και ςε ςυνεχι βάςθ. 

• Επειδι οι τροποι τθσ επιρροισ διατρεχουν πολλοφσ 
τομείσ τθσ οικονομίασ και επθρεάηουν πολλά άτομα 
που επιπλζον, διαπλζκονται ςε αναρίκμθτεσ και με 
αόρατο τρόπο διαδικαςιεσ , ο υπολογιςμόσ   του 
πραγματικοφ οικονομικοφ  αποτελζςματοσ  μιασ 
φυςικισ καταςτροφισ είναι ζνα δφςκολο ζργο. 

• ε τελικι ανάλυςθ, αν και, όπωσ ο John Stuart Mill
επεςιμανε πριν από περιςςότερα από 100 χρόνια, θ 
οικονομία ανακάμπτει και, τελικά, ευθμερεί και πάλι.



Deepwater Horizon oil spill, Gulf of Mexico, 2010: Between $60 and $100 billion.[4]

·
Hurricane Katrina, United States, August 2005: insurances compensated $45 billion;[5]

·
2011 Thailand floods: $45.7 billion (World Bank estimate of total economic damages and losses)[6]

·
2011 Christchurch earthquake, New Zealand, $40 billion[7]

·
Hurricane Ike, United States, September 2008, $29.6 billion[8]

·
1998 Yangtze River floods, China: $26 billion.[9]

·
Hurricane Andrew, United States, August 1992: $25 billion[10]

·
September 11 terrorist attacks, 2001: $20.7 billion;
·
1994 Northridge earthquake, CA, United States, January 1994: $20 billion;[11]

·

Chernobyl disaster, 1986: $15 billion estimated cost of direct loss. It is estimated that the damages could accumulate to €235 billion for 
Ukraine and €201 billion for Belarus in the thirty years following the accident;
· 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, many nations, $15 billion[12]

·
Armero tragedy, Colombia, 1985, $7 billion.[13]

·
2013 Alberta floods, Canada, 2013, estimated $3 billion - $5 billion.[14]

·
Exxon Valdez oil spill, 1989: The clean-up of the oil spill cost an estimated $2.5 billion; recovery for settlements, $1.1 billion; and the
economic loss (fisheries, tourism, etc.) suffered due to the damage to the Alaskan ecosystem was estimated at $2.8 billion;

·
Cedar Fire, United States, 2003, $2 billion
·
AZF chemical plant explosion, Toulouse, France, 2001: €1.8 billion
·
2011 Slave Lake wildfire, Canada, $1.8 billion.[15]
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Cost refers to total estimated property damage

Rank Hurricane Season Damage

1 Katrina 2005 $108 billion

2 Sandy 2012 $71.4 billion

3 Ike 2008 $29.5 billion

4 Andrew 1992 $26.5 billion

5 Wilma 2005 $21 billion

6 Ivan 2004 $18.8 billion

7 Irene 2011 $15.6 billion

8 Charley 2004 $15.1 billion

9 Rita 2005 $12 billion

10 Frances 2004 $9.51 billion

Source: National Hurricane Center[2][81][82][nb 1]
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Deaths by state
Alabama 2

Florida 14

Georgia 2

Kentucky 1

Louisiana 986

Mississippi 238

Ohio 2

Total 1245
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Cost refers to total estimated property damage

Rank Hurricane Season Damage

1 Katrina 2005 $108 billion

2 Sandy 2012 $71.4 billion

3 Ike 2008 $29.5 billion

4 Andrew 1992 $26.5 billion

5 Wilma 2005 $21 billion

6 Ivan 2004 $18.8 billion

7 Irene 2011 $15.6 billion

8 Charley 2004 $15.1 billion

9 Rita 2005 $12 billion

10 Frances 2004 $9.51 billion

Source: National Hurricane Center[2][81][82][nb 1]
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Deaths (victims + hijackers)

New York City

World Trade Center 2,606

American 11 87 + 5

United 175 60 + 5

Arlington
Pentagon 125[

American 77 59 + 5[

Near Shanksville United 93 40 + 4

Total 2,977 + 19
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Thyroid cancer incidence in children and 
adolescents from Belarus after the Chernobyl 
accident
Yellow: Adults (19–34)
Blue: Adolescents (15–18)
Red: Children (0–14)
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• This is a list of aviation accidents and incidents that have occurred in Greece.

• October 26, 1947: Douglas DC-4 on way from Istanbul to Athens crashes in Hymettus. 44 people die.

• December 21, 1948: Douglas C-47 of the Czech Airlines crashes in Kalamata with a death toll of 24.

• June 6, 1949: Douglas C-47 of the now defunct National Greek Airlines crashes in Athens. 22 people die.

• October 10, 1959: DC3 of the Olympic Airways crashes near Tanagra. 18 people are killed.

• October 12, 1967: De Havilland DH.106 Comet of the British European Airways crashes off Rhodos, killing 66 people on board.

• December 8, 1969: Douglas DC-6 of the Olympic Airways from Chania to Athens crashes in Keratea. 90 people are killed.

• January 12, 1970: Douglas C-47 of the Hellenic Air Force crashes in Vilia, resulting in the death of 23 people.

• October 21, 1972: NAMC YS-11 of the Olympic Airways crashes in Athens. 37 people are killed.

• September 6, 1973: Within one minute of each other, two Mirage V's of the Belgian Air Force crash into the Lefka Ori mountains, killing their pilots.

• September 8, 1974: TWA Flight 841 crashes into the Ionian Sea. All 79 passengers and 9 crew members were killed.

• February 9, 1975: Transall C-160 of Luftwaffe crashes in Chania, killing 40 people.

• November 23, 1976: NAMC YS-11 of the Olympic Airways from Athens to Kozani crashes near Sarantaporo. Fatalities 50.

• October 7, 1979: A Douglas DC-8 Swissair Flight 316 lands at Athens Ellinikon International Airport, overshooting the runway and killing fourteen passengers. 
The plane touches down at too great a speed and too far along the runway for the pilots to use sufficient braking and reverse thrust.

• April 2, 1986: TWA Flight 840 is bombed on the way to Athens, sucking out 4 on board. The plane landed safely.

• August 3, 1989: Short 330 of the Olympic Airways from Thessaloniki to Samos crashes in the Kerketeus range of mountains. All 34 people on board are killed.

• February 5, 1991: The worst accident in the history of the Hellenic Air Force. Lockheed C-130H Hercules 748 crashes into Mount Othrys. 63 were reported 
killed.

• June 18, 1992: A Greek Mirage F-1 engaged in a dogfight to intercept Turkish F-16's crashes into the sea near Agios Efstratios killing its pilot.

• August 31, 1995: Antonov AN-26 of Force Aérienne du Mali crashes 2 nautical miles (3.7 km) north of Makedonia International Airport in Thessaloniki. 6 people
die.

• January 31, 1996: Bell 212 helicopter of the Greek Navy flying a reconnaissance mission during the Imia crisis crashes over the islets (some speculating due to 
Turkish fire). The 3 Greek officers aboard the helicopter die.

• December 17, 1997: Yakovlev Yak-42 of the Aerosvit Airlines crashes into the Pierian mountains in Central Macedonia. The exact spot of the crash was 
discovered 3 days later, cause of the bad weather conditions and the mountainous landscape. 70 people are killed.

• December 20, 1997: Lockheed Hercules C-130 of the Hellenic Air Force crashes into Pastra Mountain near Tanagra, cause of bad weather conditions, killing 5 
people. The military aircraft was due to transfer soldiers from Tanagra to Pieria, in order to take part in the operations for the discovery of the Ukrainian plane 
which had crashed 3 days earlier.

• September 11, 2004: The helicopter carrying Patriarch Peter VII of Alexandria along with 16 others (including journalists and three other bishops of the Church 
of Alexandria) crashes into the Aegean Sea while en route to the monastic community of Mount Athos, arguably after an explosion. None survived. The cause
of the crash remains unknown.

• August 14, 2005: After fears that it could crash in Athens' center, Helios Airways Flight 522 crashes in Grammatiko, killing all 121 people on board. This was the 
deadliest aviation accident in the history of Greece.

• May 23, 2006: A Greek and a Turkish F-16 collide in mid air off the island of Karpathos and crash in the Aegean. The Greek pilot is killed.

• October 3, 2006: Turkish Airlines Flight 1476 is hijacked in Greek airspace.

• August 26, 2010: Two Hellenic Air Forces F-16's collide mid air during a training exercise
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Ο ςυνωςτιςμόσ και θ απουςια προοριςμου : αυξθμενοσ κινδυνοσ
ταχείασ εξάπλωςθσ νοςων

Η κακι υγιεινι, υγιεινι και μολυςμζνο φδρευςθσ
Κατανομι των υπθρεςιϊν υγείασ: 

Αφξθςθ του κινδφνου ότι τα παιδιά ζχουν χάςει τθν 
ανοςοποίθςθ, τθν μθ διακεςιμότθτα τθσ κεραπείασ από κοινζσ 
αςκζνειεσ, θ ανεπαρκισ διάκεςθ ςτερεών αποβλιτων 
αυξάνοντασ τθν απειλι, διαταράςςεται και το μολυςμζνο 
φδρευςθσ και τθν κατανομι του αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ, 
λόγω του κυκλώνα  ςειςμό και τθν αποτυχία τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ



Σα ηϊα:   

Κατά τθ διάρκεια των αναταραχών, τα ηώα, πλθκυςμοί των 
εκτοπιςμζνων και ςπεφδουν ςτθν  ανκρώπινθ
κατοικία και  μεταφζρουν μαηί τουσ αςκζνειεσ. Ζώα ακόμθ ςε 
καταυλιςμουσ προςκζτοντασ ςτθ βρωμιά και
ανκυγιεινο φορτιο
Οι αρουραίοι και τα ερπετά, όπωσ ςυχνά παρατθρείται μετά 
ςειςμόσ.

Παραγωγι ζξτρα αποβλιτων 
Οι πλθγείςεσ περιοχζσ παράγουν επιπλζον των αποβλιτων,

π.χ., πλαςτικά, μπουκάλια, μεταλλικά κουτιά, ν τα πακζτα 
τροφίμων, χαρτιά, ροφχα κλπ θ  ενςωματωςθ πλαςτικου
ςτο ζδαφοσ μπορεί εν καιρώ να οδθγιςει ςε προβλιματα με τθν 
καλλιζργεια παραγωγικότθτα του εδάφουσ και τθσ διικθςθσ και 
μπορεί να εχει τον όλεκριεσ ςυνεπειεσ
ςε φυςικά και τεχνθτά εργα αποςτράγγιςθ τθσ περιοχισ.

Διάκεςθ των νεκρϊν ςωμάτων: 
Τα νεκρά ςώματα αποτελοφν τισ καλφτερεσ εςτίεσ ανάπτυξθσ νόςων 

αν δεν αντιμετωπιςτοφν ςωςτά



Ανεπαρκισ παροχι τροφίμων και μθ ςωςτθ αποκικευςθ :Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο 
υποςιτιςμοφ και τθν ευπάκεια ςε λοιμϊδθ αςκζνειεσ. Σα τρόφιμα μπορεί να ζχουν 
μολυνκεί ………………….

Αλλαγι του περιβάλλοντοσ
Αυξάνει τον κίνδυνο τθσ ελονοςίασ πχ λόγω τθσ μετανάςτευςθσ ςε ενδθμικζσ περιοχζσ 

ευπάκειασ ςε ςωματικζσ βλάβεσ:
Ειδικά ςε παιδιά, θλικιωμζνουσ και οι ζγκυεσ μθτζρεσ

κοινωνικά, ςυναιςκθματικά και ψυχολογικά προβλιματα 
χωριςμό τθσ οικογζνειασ, θ μετατκινθςθ , θ βία ι κακοποίθςθ και
προςωπικι απϊλεια τθσ ηωισ και διαβίωςθσ

Οι μεγάλεσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ κλίμακασ
Σζτοιου είδουσ επεμβάςεισ που εκτελείται κζτουν ςε πιεςθ ιατρικό κζντρο
επίςθσ αναδειχκεί ωσ ζνα κζμα ςοβαρισ ανθςυχίασ (αποςτείρωςθ δεν μπορεί να 
διατθρθκεί και υπάρχει πρόβλθμα των βιοϊατρικϊν αποβλιτων και τθσ διάκεςισ τουσ

Μεταβολι θλεκτροςτατικϊν φορτίων
Η ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων ςε προςωπικό επίπεδο: 

Απϊλεια από τον τόπο διαμονισ και χϊρο εργαςίασ, ςωματικι αναπθρία,
διαφυγόντα κζρδθ μζλοσ τθσ οικογζνειασ κλπ οδθγοφν ςε αδυναμία
να δαπανιςουν για τθν υγεία.



Μείωςθ:
– Δράςθ για τθν αποφυγι ι τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικών 

επιπτώςεισ των γεγονότων που μποροφν να προκαλζςουν 
ςχετίηονται με τθν υγεία μια κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ

Ετοιμότθτα:
• Αυτό περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό, τθν ίδρυςθ και

ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
κατάρτιςθσ για μια αποδοτικι και αποτελεςματικι 
ανταπόκριςθ τομζα τθσ υγείασ ςε μια πικανθ καταςτάςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ



Απάντθςθ:
• Προςδιοριςμόσ, τθν κινθτοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ 

πόρων τθσ υγείασ  αμζςωσ πριν ι κατά τθ διάρκεια 
μιασ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
ςε ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ για να 
εξαςφαλιςτεί, ςτο μζτρο
που αυτό είναι εφικτό. Αυτζσ είναι:
– (α) ςυνζχιςθ των βαςικϊν υπθρεςιϊν υγείασ, 
– (β) τθν ανακοφφιςθ και τθ κεραπεία των 

τραυματιςμζνων ι που βρίςκονται ςε κίνδυνο ωσ 
αποτζλεςμα τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και

– (γ) τθν αποφυγι ι τθ μείωςθ των εν εξελίξει 
δθμοςίων ι προςωπικοι κίνδυνοι για τθν υγεία ςε 
όλουσ τουσ πλθγζντεσ από το ςυμβάν.



Θ ανάκτθςθ
• Ενζργειεσ που αναλαμβάνονται μετά από καταςτάςεισ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ
περιλαμβάνουν 

• (α) τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν υγείασ του πλθγζντοσ 
πλθκυςμου, 

• (β) το ςυντονιςμό των πόρων υγείασ που διατικενταικαι
• (γ) τθ διαχείριςθ τθσ αποκατάςταςθσ των υπθρεςιϊν 

υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτον επθρεαηόμενο πλθκυςμο
και
τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ, παρζχοντασ το υποςτθρικτικό 
δίκτυο από τθν κοινωνικι και ψυχολογικθ υπθρεςια, ζτςι 
ϊςτε να μειωκεί μακροπρόκεςμα



• Το ςχζδιο υγείασ ζχει πζντε ςτόχουσ. 
• (i) να διατθριςει ι να αποκαταςτιςει τθσ κατάςταςθσ τθσ 

υγείασ του πλθκυςμοφ μετά από μια μαηικι καταςτροφι θ 
ςοβαρό περιςτατικό. 

• (ii) να ορίς(η)ει το δίκτυο επικοινωνιϊν και των διαδικαςίεσ 
για τθν ειδοποίθςθ των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 
ςτθν  περίπτωςθ καταςτροφισ. 

• (iii) να κακορίηει τισ ευκφνεσ για τον ζλεγχο και το 
ςυντονιςμό τθσ ςυλλογικισ απάντθςθσ από τον τομζα τθσ 
υγείασ ςε κάποιο ςθμαντικό περιςτατικό ι καταςτροφι. 

• (iv) Να περιγράψ(φ)ει τθν κατάλλθλθ αλυςίδα εκκζνωςθσ 
ατφχθματοσ και τισ ςχετικζσ λειτουργίεσ των φορζων και των 
οργανιςμϊν που λειτουργοφν κατά μικοσ τθσ. 

• (v) Να παρζχει μια επιςκόπθςθ και ςυντονιςμό των ςχεδίων 
αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ που 
λειτουργοφν με νοςοκομειακζσ υπθρεςίεσ και τθν υγεία και 
άλλεσ ςτρατθγικζσ για τθν υγεία υπθρεςιϊν ςτθν περιοχι.
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• Τπολογιςτθσ ςυνεπειων των καταςτροφων
(ςυμπεριλαμβανομζνων των επιςκευϊν ςε 
εγκαταςτάςεισ καταςτραφεί από τισ εργαςίεσ μετρθτι 
καταςτροφι)

•
Ζργα προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ

•
Αποκατάςταςθ των βαςικϊν δομϊν 

• δθμόςιων περιουςιακϊν ςτοιχείων που εχουν υποςτεί 
βλάβθ ωσ άμεςο αποτζλεςμα μιασ φυςικισ 
καταςτροφισ με  πρότυπο το  προ τθσ καταςτροφισ 
τθσ, 


