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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, με αναφορά
στην πηγή

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σε κομβικό σημείο η πολιτική προστασία
Οι Οργανισμοί Πολιτικής Προστασίας, στη σύγχρονη εποχή, έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Παλαιότερα, αυτό σήμαινε ότι μετά την εκδήλωση ενός
συμβάντος είχαν να διαχειριστούν τις συνέπειες. Η σύγχρονη τάση, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι η διαχείριση ολόκληρου του κύκλου μιας καταστροφής, αρχίζοντας από την πρόληψη
και προετοιμασία, τη φάση της αντιμετώπισης και –τέλος- της αποκατάστασης και επιστροφής στην
κανονικότητα. Με αυτό τον τρόπο, ο ορισμός «αξιολόγηση κινδύνου» έχει σταδιακά μετατραπεί σε
«διαχείριση κινδύνου». Με αφορμή αυτή την αλλαγή, η Επιτροπή ECHO της ΕΕ ζητεί από τα ΚράτηΜέλη του Μηχανισμού να υποβάλλουν κάθε τρία χρόνια, αρχίζοντας από το 2015, σύνοψη της
αξιολόγησης κινδύνου τους, της φέρουσας ικανότητας του εθνικού κράτους να αντιμετωπίσει αυτούς
τους κινδύνους και του συγκεκριμένου σχεδιασμού για το σκοπό της διαχείρισης.
Μια άλλη ιδέα, που κερδίζει έδαφος, σε ό,τι αφορά την βιβλιογραφία της διαχείρισης κινδύνων, είναι
αυτή των σύνθετων κινδύνων. Με απλά λόγια, μια πανδημία δεν είναι απλώς ιατρική κρίση αλλά
κρίση κοινωνικο-οικονομική, επιμελητείας και ψυχικής υγείας. Κατά ανάλογο τρόπο, ένας σεισμός θα
μπορούσε να προκαλέσει διαρροή χημικών ή πλημμύρα λόγω θραύσης ενός ταμιευτήρα νερού, οι δε
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες είναι δεδομένες. Ως συμπέρασμα, η ανάλυση του κινδύνου δεν
γίνεται, πλέον, με τρόπο στατικό (σεισμός, πλημμύρα, ανομβρία κτλ) αλλά με τρόπο δυναμικό και
ολιστικό. Η ιδέα των σύνθετων κρίσεων βρίσκεται στο κέντρο της τρέχουσας βιβλιογραφίας αλλά και
πρακτικής των ειδημόνων περί την επιστήμη του κινδύνου. Εν ολίγοις, σε έναν κόσμο που γίνεται όλο
και πιο σύνθετος κοινωνικά και τεχνολογικά, η πλειονότητα των κρίσεων πρέπει να αναλύεται με
δυναμικό τρόπο, αφού όλα σε αυτό τον πλανήτη είναι αλληλένδετα.

Στην επόμενη σελίδα ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARTION
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ARTION
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 11/04/2021
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ARTION η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Πολιτικής
Άμυνας Πάφου διοργάνωσε άσκηση έρευνας και δάσωσης ελλειπόντων προσώπων. Το σενάριο
αφορούσε στην έρευνα και διάσωση προσώπων τα οποία μετά από ανεμοστρόβιλο στην περιοχή
του Τ/Κ χωριού Βρέτσια, στην προσπάθεια τους να αποφύγουν θεομηνία, έχασαν τον
προσανατολισμό τους. Ορισμένοι τραυματίστηκαν, με βάση το σενάριο.
Το έργο ARTION (HORIZON) βασίζεται σε τέσσερεις (4) πυλώνες:
1. Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση καταστροφών
2. Ποσοτικών Ασκήσεων Πεδίου για τη συλλογή δεδομένων για την κατάρτιση αλγορίθμων
3. Εκπαίδευσης και δικτύωσης για τη διεξαγωγή διαδικτυακών ενοτήτων για την ανταλλαγή γνώσεων
4. “Ανοικτής Γνώσης” για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας για τη διαχείριση
καταστροφών, παρέχοντας σύνολα δεδομένων για χρήση από την επιστημονική κοινότητα,
υποστηρίζοντας αναπαραγώγιμα αποτελέσματα

Στην επόμενη σελίδα αεροφωτογραφίες από drones, κατά την άσκηση.
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Στην επόμενη σελίδα «Το γερασμένο οικιστικό απόθεμα της Κύπρου»
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ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Το ΕΤΕΚ επανάφερε την ανησυχία του, με αφορμή το σεισμό στην Ελασσόνα, για την ασφάλεια των
παλαιότερων, εγκαταλειμμένων και όχι μόνο οικοδομών και -συνεπώς- την προστασία των πολιτών
σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού στην Κύπρο. Σημαντικός αριθμός οικοδομών, σημειώνεται,
είναι κτίρια μεγάλης ηλικίας τα οποία είχαν σχεδιαστεί με λιγότερο απαιτητικούς ή καθόλου
αντισεισμικούς κώδικες ή και έχουν ανεγερθεί σε περιόδους κατά τις οποίες δεν ήταν υποχρεωτική
η επίβλεψη από προσοντούχους μηχανικούς. Επιπρόσθετα, η έλλειψη κουλτούρας συστηματικής
συντήρησης οικοδομών έχει εντείνει τα υφιστάμενα προβλήματα του γερασμένου κτιριακού
αποθέματος και έχει συμβάλει στην σεισμική τους τρωτότητα.
Η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ εκδόθηκε σε συνέχεια παρόμοιων ανακοινώσεών του με αφορμή το σεισμό
στην Σάμο και την Σμύρνη της 30ής Οκτωβρίου 2020. Οι προηγούμενες ανακοινώσεις αφορούσαν
την ανάγκη για θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης κτιρίων, η οποία θα διασφαλίσει τη θωράκιση
του κτιριακού αποθέματος και κατ’ επέκταση την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, σε περίπτωση
σεισμού. Επιπλέον, το ΕΤΕΚ κάλεσε την πολιτεία να προωθήσει, με την παροχή κινήτρων, την
αποτίμηση της δομοστατικής επάρκειας οικοδομών και τη στατική/αντισεισμική τους αναβάθμιση,
ως πρώτο μέτρο πρόληψης έναντι ενός ισχυρού σεισμού.

Στην επόμενη σελίδα «Τιμητική διάκριση για τον Ανώτερο Λειτουργό. κ. Κ. Χατζηγεωργίου»
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. Κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίμησε τον κ. Χατζηγεωργίου για τη συμβολή του στο
πρόγραμμα EU MODEX, που αφορά σε ασκήσεις για την περίοδο 2010-2020. Στις φωτογραφίες πιο
κάτω, το τιμητικό δίπλωμα και το σχετικό μετάλλιο.

Στην επόμενη σελίδα «Βρέθηκε στα Λεύκαρα μοναχός από το Σταυροβούνι»
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ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Η Ομάδα Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας
Λάρνακας πήρε μέρος στην αναζήτηση,
στα βουνά του Σταυροβουνιού, για
ανεύρεση ελλείποντος μοναχού, που
εξαφανίστηκε την Παρασκευή 14/5/21
και εντοπίστηκε στις 19/5/2021 σε
περιοχή κοντά στα Λεύκαρα. Η Ομάδα
Drones της Πολιτικής Άμυνας ήταν σε
επιφυλακή, για την περίπτωση που θα
ζητείτο η συμμετοχή της. Στην αναζήτηση
έπαιρνε καθημερινά μέρος δεκαμελής
περίπου ομάδα, με τη βοήθεια
ανιχνευτικού σκύλου.
Ανακοίνωση για τον εντοπισμό του
μοναχού είχε εκδώσει και το Κοινοτικό
Συμβούλιο Κόρνου όπου καλούσε το
κοινό σε περίπτωση που γνωρίζει κάτι να
επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό
Κοφίνου (βλ. ανακοίνωση πιο κάτω). Η
πιο κάτω ανακοίνωση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κόρνου είναι από την
ιστοσελίδα Politis News, ημερομηνίας
20/5/2021.

Στην επόμενη σελίδα «Paradigm shift: Από τα αντίσκηνα στα ημι-μόνιμα σπιτάκια»
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ ΣΤΑ ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ;
Τα κλασικά αντίσκηνα ήταν (και είναι),
για χρόνια, η λύση ανάγκης για την
απευκταία
περίπτωση
εκδήλωσης
καταστροφικού σεισμού ή και για άλλες
περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει
πιεστική ανάγκη στέγασης πληθυσμού.
Για παράδειγμα, το Κέντρο πρώτης
υποδοχής μεταναστών «Πουρνάρα» στην
Κοκκινοτριμιθιά,
λειτούργησε,
για
χρόνια, αποκλειστικά, με αντίσκηνα, πριν
αναβαθμιστεί σε καταυλισμό με λυόμενα
σπιτάκια. Η λύση των λυόμενων, όμως,
απαιτεί
χρόνο
κατασκευής
και
προϋποθέτει και αυξημένο κόστος.
Η Πολιτική Άμυνα εκπαιδεύεται στην
ανέγερση οικίσκων do-it-yourself, τα
οποία προμηθεύτηκε από το ΙΚΕΑ, για τις
ανάγκες στέγασης που έχουν να κάνουν
με το μεταναστευτικό ρεύμα προς την
Κύπρο.
Στην κινητοποίηση λαμβάνουν μέρος
τόσο μόνιμα στελέχη της Πολιτικής
Άμυνας όσο και εθελοντές της Δύναμης.

Στην επόμενη σελίδα «Εκκένωση οικιών στην Τάλα της Πάφου»
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ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΣΤΙΣ 26/6/2021
Τρία σπίτια καταστράφηκαν ενώ αριθμός άλλων υπέστη ζημιές από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι
του Σαββάτου, 26/6/2021, στις περιοχές Καμάρες και Ζελεμένος, στην Τάλα της Πάφου. Παρά τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των μελών της Πυροσβεστικής, του Τμήματος Δασών, της Πολιτικής
Άμυνας Πάφου αλλά και κατοίκων, η φωτιά έφτασε μέχρι τα σπίτια και κατέστρεψε τουλάχιστον τρία,
ενώ αρκετά άλλα υπέστησαν ζημιές.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν εννέα πτητικά μέσα με την συνδρομή και ελικοπτέρων από τις
Βρετανικές Βάσεις.

Στην επόμενη σελίδα «Αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές-εκπαίδευση»
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εθελοντών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού,
σε συνεργασία με την εταιρεία PLASKOLA, Πάροχο Α΄ Βοηθειών της Πολιτικής Άμυνας,
πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2021 στο ΣΠΑ Κολοσσίου, εκπαίδευση Α΄ Βοηθειών με αντικείμενο
τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή. Την εκπαίδευση παρακολουθήσαν 15 εθελοντές, από όλους τους
Σταθμούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού.

Στην επόμενη σελίδα «Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης πληθυσμού» και
«Μεταφορά εμπειρίας από το ERCC.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Υπογράφτηκε, στις 25/6/2021, συμφωνία της
Πολιτικής Άμυνας και της εταιρείας PGT THE
MAGNET ENTERPRISES LTD, μετά από μειοδοτικό
διαγωνισμό, για τη μελέτη και συγγραφή
προδιαγραφών
συστήματος
έγκαιρης
προειδοποίησης πληθυσμού, μέσω SMS. Η
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί
θεσμική υποχρέωση έναντι της ΕΕ. Πέρα, όμως, από
τη θεσμική υποχρέωση, θα αποτελεί ένα πιο
σύγχρονο και επιπρόσθετο από τις σειρήνες της
Πολιτικής Άμυνας τρόπο ειδοποίησης του
πληθυσμού. Το υπογραφέν συμβόλαιο θέτει, ως
καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης, τις 30 Νοεμβρίου 2021. Εκ μέρους της
Πολιτικής Άμυνας υπέγραψε η Διοικήτρια κ. Μαρία Παπά και εκ μέρους της εταιρείας ο Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Περικλής Θεοδωρίδης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ERCC
ERCC= EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE, ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Ο Βοηθός Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας κ. Παναγιώτης
Λιασίδης επανήλθε στην Κύπρο μετά από τέσσερα (4) χρόνια
απόσπασης, ως seconded expert, στο Κέντρο Συντονισμού
Ανταπόκρισης, ERCC, των Βρυξελλών. Με την επάνοδό του,
μετέφερε εμπειρίες στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Ε)
της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας (ΓΕ.Δ.Π.Α). Ως
γνωστό, το ΚΕΕ ΓΕΔΠΑ βρίσκεται σε λειτουργία όλο το
εικοσιτετράωρο, εφτά (7) μέρες τη βδομάδα. Εκτός από το
συντονισμό των εγχώριων δυνάμεων, σε περίπτωση
κινητοποίησης, το Κ.Ε.Ε ΓΕ.Δ.Π.Α είναι και το εθνικό σημείο
επαφής με το ERCC των Βρυξελλών καθώς και το εθνικό
σημείο επαφής του προγράμματος NEAMTWS της UNESCO
για τσουνάμι στον Βόρειο Ατλαντικό και την Μεσόγειο.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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