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1. Ιστορικό 

Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου για εκπόνηση 

συνολικής στρατηγικής για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετική 

με την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην 

οποία διατύπωνε προτάσεις ως προς τον τρόπο ενίσχυσης της πρόληψης, της ετοιμότητας και της 

αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο τρομοκρατικών επιθέσεων κατά υποδομών ζωτικής σημασίας.   

Το Νοέμβριο του 2005 και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο σχετικά με το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας, το Συμβούλιο «Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων» το Δεκέμβριο του 2005 κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να 

βασισθεί σε μια προσέγγιση αντιμετώπισης  όλων των κινδύνων, με προτεραιότητα στις τρομοκρατικές 

απειλές. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι 

φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, 

αλλά η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές. Τον Απρίλιο του 2007 το Συμβούλιο 

ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το ΕΠΠΥΖΣ, με τα οποία επανέλαβε ότι αποτελεί τελικά ευθύνη των 

κρατών μελών να προβαίνουν σε ρυθμίσεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας εντός των 

εθνικών τους συνόρων.   

Η υπ’ αριθμ. 2008/114/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  «σχετικά με τον προσδιορισμό 

και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ) και σχετικά με την αξιολόγηση 

της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους» συνιστά το πρώτο βήμα μιας σταδιακής προσέγγισης προς 

τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ΕΥΖΣ και την εκτίμηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας 

τους δίνοντας έμφαση στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

πλαίσιο επανεξέτασης της προσέγγισης της προστασίας των ΕΥΖΣ προέκρινε το διάλογο μεταξύ των κυρίων 

και διαχειριστών κρίσιμων υποδομών αδιακρίτως τομέα και όλων όσων δυνητικά θα επηρεαστούν από τη 

μείωση της φέρουσας ικανότητας τους, τη διακοπή της λειτουργίας ή την πλήρη καταστροφή τους.   

Σε εθνικό επίπεδο, με το Π.Δ. 39/2011 η αναφερόμενη ευρωπαϊκή Οδηγία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία και το ΚΕ.ΜΕ.Α. ορίστηκε ως εθνικό σημείο επαφής  για τον ορισμό και την προστασία των ΕΥΖΣ.  

Με τον όρο «υποδομές ζωτικής σημασίας» ή ΥΖΣ νοούνται τα υλικά και λειτουργικά στοιχεία, συστήματα 

ή μέρη αυτών τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των λειτουργιών ζωτικής σημασίας για την κοινωνία 
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όπως η υγεία, η ασφάλεια, η οικονομία και η κοινωνική συνοχή, η διατάραξη των οποίων θα είχε σημαντικό 

αντίκτυπο για τη Χώρα, ως  αποτέλεσμα της αδυναμίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών.  

Με τον όρο «ευρωπαϊκές υποδομές  ζωτικής σημασίας» ή ΕΥΖΣ αναφερόμαστε στις υποδομές εκείνες που 

βρίσκονται εντός της εδαφικής επικράτειας ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., η υποβάθμιση ή διακοπή 

λειτουργίας των οποίων θα είχε σοβαρό αντίκτυπο  για τη χώρα και ταυτόχρονα θα επηρέαζε ένα ή 

περισσότερα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων εκτιμάται στη βάση οριζόντιων 

κριτηρίων που αναφέρονται σε επιπτώσεις από οριζόντιες εξαρτήσεις και επιπτώσεις σε άλλες κατηγορίες 

υποδομών.  

 

2. Ο ρόλος του ΚΕ.ΜΕ.Α.  

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας 

με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα πολιτικής ασφάλειας, σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο, καθώς και την παροχή συναφούς περιεχομένου υπηρεσιών γνωμοδοτικού χαρακτήρα.  

 Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει έδρα την Αθήνα και, σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο, αποτελεί τη «δεξαμενή σκέψης» 

του  Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε ζητήματα εσωτερικής 

ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής. Ιδρύθηκε το 2005 στο πλαίσιο της αξιοποίησης των γνώσεων και 

της εμπειρίας που απέκτησε η Ελληνική Πολιτεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων 

ασφάλειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.   Έκτοτε, συμμετέχει με τις δράσεις του στη χάραξη 

εθνικής και διεθνούς πολιτικής για την ασφάλεια, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις επιταγές του Ελληνικού 

Συντάγματος, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση για την 

προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης.  

 Το ΚΕ.ΜΕ.Α., είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (ΕΥΖΣ1), 

σύμφωνα με την ενσωματωμένη στην ελληνική έννομη τάξη Οδηγία 2008/114/ΕC του Συμβουλίου 

(Π.Δ. 39/2011) και στο πλαίσιο του ρόλου  του, αξιολογεί τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας από τις 

επιχειρήσεις – οργανισμούς που θα χαρακτηριστούν ως ΕΥΖΣ. 

 Είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Ασφάλειας (EOS).  

                                                      
1 Critical Infrastructures of European Interest ή European Critical Infrastructures (ECIs) 
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 Διετέλεσε μέλος, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, του Ευρωπαϊκού Forum για την Έρευνα και την 

Καινοτομία στον τομέα της Ασφάλειας (ESRIF).  

 Έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας συνεργατικής δομής για την έρευνα και την 

καινοτομία στον χώρο της εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο (Ελληνικός Οργανισμός για την 

Έρευνα και την Καινοτομία της Εσωτερικής Ασφάλειας).  

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και ειδικούς σε θέματα πολιτικής ασφάλειας. Είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει διοικητική αυτοτέλεια και χρηματοδοτείται από πόρους που αποφέρουν 

οι δράσεις του. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. εκπονεί μελέτες, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 

υποστηρίζει ένα πλήρες φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διαχείριση συνήθων και εκτάκτων 

αναγκών ασφάλειας.   

Στο πλαίσιο της αποστολής του, οι ερευνητικές του δράσεις αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς που 

αφορούν στην εσωτερική ασφάλεια και την αντεγκληματική πολιτική με έμφαση κυρίως στην ασφάλεια 

τηλεπικοινωνιών και δικτύων, την προστασία εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών, τη διαχείριση και 

την επιτήρηση συνόρων, την ασφάλεια μεγάλων γεγονότων και, εν γένει, την εκτίμηση ανθρωπογενών και 

μη απειλών και κινδύνων και την αντιμετώπιση κρίσεων.  

 Αναπτύσσει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και 

επιστημονικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  

 υποστηρίζει διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και 

πρακτικά εργαστήρια, πραγματοποιεί προγράμματα πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών 

ερευνητών, υποστηρίζει το ερευνητικό έργο υποψηφίων διδακτόρων, παρέχει πρόγραμμα 

υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε συνεργασία με το Κολλέγιο John Jay του Πανεπιστημίου 

της Πόλης της Νέας Υόρκης και  

 συνεργάζεται με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας του 

προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.  

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία από την συμμετοχή του στην υλοποίηση συνολικά 45 

ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP-7) για 

την περίοδο 2007-2013, από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την περίοδο 2014 – 2020, 

χρηματοδοτήσεις από την ESA και από τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME), καθώς και από εθνικά 

χρηματοδοτικά προγράμματα.  
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3. Ο ρόλος του JRC 

Το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο JRC 2  Ispra αποτελεί επιστημονικό φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  

αποστολή του είναι η παροχή ανεξάρτητης, τεκμηριωμένης, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στους 

ευρωπαίους ιθύνοντες της Ε.Ε., κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου πολιτικής. Το έργο του έχει άμεσο 

αντίκτυπο στη  ζωή των πολιτών, συμβάλλοντας με τα ερευνητικά του αποτελέσματα σε ένα υγιές και 

ασφαλές περιβάλλον, διασφαλίζοντας τα ενεργειακά αποθέματα, την βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία και την 

ασφάλεια των καταναλωτών. 

Το JRC έχει στο  ενεργητικό του περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας επιστημονικών εργασιών και συνεχώς 

ανανεώνει την εμπειρογνωμοσύνη του στα 7 επιστημονικά ινστιτούτα του, που βρίσκονται στο Βέλγιο 

(Βρυξέλλες και Geel), τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία, τα οποία φιλοξενούν 

εξειδικευμένα εργαστήρια και μοναδικές ερευνητικές εγκαταστάσεις. Ενώ, το μεγαλύτερο μέρος της 

επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας εξυπηρετεί τις πολιτικές των Γενικών Διευθύνσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το JRC ασχολείται και με τις βασικές κοινωνικές προκλήσεις, υποστηρίζοντας λύσεις 

καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων μεθόδων, εργαλείων και προτύπων. Το JRC μοιράζεται την τεχνογνωσία 

του με τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., την επιστημονική κοινότητα και τους διεθνείς εταίρους. Το JRC συνεργάζεται 

με πάνω από 1000 οργανισμούς παγκοσμίως, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε  εγκαταστάσεις του JRC, μέσω 

συμφωνιών συνεργασίας. 

Το Ινστιτούτο για την Προστασία και την Ασφάλεια του Πολίτη (IPSC3) είναι ένα από τα επτά Ινστιτούτα του 

JRC και βρίσκεται στην Ispra της Ιταλίας. Αποστολή του είναι να ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα 

της ευρωπαϊκής κοινωνίας, στη βάση ενός συμφωνημένου θεματολογίου για την επιστημονική έρευνα της 

ΕΕ. Βασιζόμενο σε ένα συνδυασμό προηγμένων ΤΠΕ και γνώσεων μηχανικής, το JRC-IPSC παρέχει στους 

φορείς χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής, επιστημονικές και τεχνολογικές συμβουλές σε θέματα σχετικά με 

την ασφάλεια και τη σταθερότητα εντός και εκτός της ΕΕ. Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του έργου του, 

το JRC-IPSC συνεργάζεται στενά με ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων από διάφορες 

κοινότητες εμπειρογνωμόνων. 

Το ινστιτούτο παρέχει επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως η παγκόσμια σταθερότητα και η ασφάλεια, η διαχείριση κρίσεων, πολιτικές για την αλιεία και την 

θάλασσα και την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας. Το JRC-IPSC τηρεί στατιστικά δεδομένα και 

πραγματοποιεί ανάλυση πληροφοριών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών. Οι 

βασικές επιστημονικές δεξιότητες του JRC-IPSC αφορούν στους τομείς της μηχανικής και των τεχνολογιών 

της πληροφορίας, της επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, της ανάλυσης ανοικτών πηγών 

                                                      
2 Joint Research Center 
3 Institute for the Protection and Safety of the Citizen 
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πληροφόρησης, της δομικής μηχανικής και της αξιολόγησης κινδύνου. Το JRC-IPSC βρίσκεται σε στενή 

συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ιδιωτικές εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς σε μια 

συντονισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στην έρευνα για την ασφάλεια και την 

προστασία των πολιτών.  

4. Σκοπός του εργαστηρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος 

Είναι η, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενημέρωση των συμμετεχόντων για την ευρωπαϊκή πολιτική, τις 

κοινοτικές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στην εκτίμηση κινδύνων και την 

προστασία κρίσιμων υποδομών. Περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων ασφάλειας, με 

έμφαση στην ανάδειξη των διασυνδέσεων/αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κρίσιμων υποδομών και την 

ανθεκτικότητά τους, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας τους, σε περίπτωση εκδήλωσης 

απειλής/κινδύνου.  

Για την επίτευξη των σκοπών του εργαστηρίου – εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει παρουσίαση της 

μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και των διασυνδεδεμένων 

δικτύων αυτών, του πλαισίου αρχών για το σχεδιασμό ασφάλειας και την ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων 

και θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμοι μέθοδοι και τεχνικές όπως μοντέλα προσομοίωσης, ανάλυση 

διασυνδέσεων κρίσιμων υποδομών και  άσκηση επί χάρτου.   

Το περιεχόμενο του προγράμματος αποτελεί το απόσταγμα  της εργασίας και των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την ερευνητική εμπειρία και την επιτυχημένη συνεργασία ειδικών εμπειρογνωμόνων και 

στελεχών - επιστημόνων του ΚΕ.ΜΕ.Α. και του JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα της “Προστασίας 

Κρίσιμων Υποδομών”.  

 

5. Προσκεκλημένοι/Συμμετέχοντες Φορείς – Οργανισμοί – Εταιρείες και Όμιλοι 

Εταιρειών 

5.1 Ευρωπαϊκοί  

 DG HOME 
 Joint Research Center 
 Υπουργείο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης Ολλανδίας 

 
5.2 Εθνικοί 

5.2.1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 
 Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 
 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  
 Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
 ΕΥΠ 
 Ελληνική Αστυνομία 
 Πυροσβεστικό Σώμα  



 
 

 
7 

 Περιφέρεια Αττικής 
 

5.2.1 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

 
5.2.2 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 
 

5.2.3 Υπουργείο Υγείας 
 Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 
 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
 Ε.Κ.Α.Β. 

 
5.2.4 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Γενική Γραμματέας Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

 Γενικός  Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών  

 Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος  

 ΔΝΣΗ ΑΠΕ & Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 Διεύθυνση Υδρογονανθράκων  
 Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
 Α.Δ.Μ.Η.Ε. 
 Λ.ΑΓ.Η.Ε. 
 Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
 Ελληνικά Πετρέλαια/ΕΛ.ΠΕ. 
 Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 
5.2.5 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

 Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
 Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
 Γενικός Γραμματέας Υποδομών 
 Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων 
 Υ.Π.Α. 
 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.  
 Ελληνικά Ταχυδρομεία 
 Ο.Α.Σ.Π. 
 Ο.Σ.Ε. 
 Ο.Α.Σ.Α. 
 ΣΤΑ.ΣΥ.  
 ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. 

 
5.2.6 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 Λιμενικό Σώμα 
 

5.3 Ανεξάρτητες Αρχές 
 Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρόδρομων (Ρ.Α.Σ.) 

 
5.4 Εταιρείες – Όμιλοι εταιρειών (κατ’ αλφαβητική σειρά)  

 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΡΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
 ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 



 
 

 
8 

 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
 Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. 
 Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
 ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 
 MOTOR OIL HELLAS GROUP 
 ΝΕΑ ΟΔΟΣ 
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ  
 Όμιλος Μυτιληναίος PROTERGIA S.A. 
 VODAFONE 
 WIND HELLAS ΑΕΒΕ 

 
 

6. Πρόγραμμα Εργασιών Εργαστηρίου 

14.12.2015 -  Ημέρα 1η 

 

08.30 – 09.00 Προσέλευση – Εγγραφή συμμετεχόντων. 

09.00 – 09.15 Καλωσόρισμα από ΚΕ.ΜΕ.Α. 

09.15 – 11.30 1η ενότητα:  

 Εισαγωγή στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών 

 Χαιρετισμός από τη DG HOME 

 Πολιτική και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Κρίσιμων 

Υποδομών - ΚΕ.ΜΕ.Α.  

  Έννοιες και ορισμοί για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών: Διασαφήνιση 

εννοιών προστασίας και ανθεκτικότητας 

DG-JRC – Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου 

  Βέλτιστες πρακτικές για την Προστασία Ευρωπαϊκών Κρίσιμων Υποδομών. 

DG-JRC - Δρ. Γεώργιος Γιαννόπουλος  

11.30 – 11.45 Διάλειμμα για καφέ 

11.45 - 13.00  Η Ολλανδική προσέγγιση για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών  

NCTV - Jeroen Mutsaers & Marc van der Velde 

 Μεθοδολογίες Εκτίμησης Κινδύνου για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών 

DG-JRC - Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου  

 

13.00 – 14.30 Διάλειμμα για γεύμα 

14.30 – 15.45 2η Ενότητα:  

  Παρουσίαση της Μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου για υποδομές 

μεταφοράς φυσικού αερίου «Gas Infrastructure Europe»  

DG-JRC - Δρ.  Μαριάνθη Θεοχαρίδου  
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 Ανταλλαγή πληροφοριών – αναφορά συμβάντος και επεξεργασία 

πληροφοριών από ανοιχτές πηγές: βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές  

DG – JRC - Δρ. Γεώργιος Γιαννόπουλος, Δρ. Γεώργιος Κουτέπας (Σύμβουλος 

Ασφάλειας ΙΤ) 

 

15.45 – 16.00 Διάλλειμα για καφέ 

16.00 – 17.20 3η Ενότητα: 

  Εκτίμηση επικινδυνότητας σε ετερογενή και διασυνδεδεμένα δίκτυα 

υποδομών 

         ΚΕ.ΜΕ.Α. - Δρ. Γεώργιος Λεβεντάκης 

 Ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την προστασία κρίσιμων 

υποδομών: ανασκόπηση και επόμενα βήματα 

         ΚΕ.ΜΕ.Α. - Δρ. Αθανάσιος Σφέτσος 

17.20 – 17.30 Απολογισμός πρώτης ημέρας, ΚΕ.ΜΕ.Α. 

 
 
 

15.12.2015 - Ημέρα 2η 

 

09.00 - 11.15 3η  Ενότητα: 

  Σχεδιασμός  ασφάλειας για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών – Αρχές και 

περιεχόμενο επιχειρησιακού σχεδιασμού.  

ΚΕ.ΜΕ.Α. – Κων/νος Κασαπάκης (Αντ/γος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.), Στυλιανός Ιωαννίδης 

(Υποστρ/γος Π.Σ. ε.α.) 

11.15 – 11.30 Διάλειμμα για καφέ 

11.30 – 13.00 4η Ενότητα 

  Μοντέλο διασύνδεσης υποδομών: Προσομοίωση και Ανάλυση 

DG-JRC - Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου 

 Παρουσίαση προγράμματος GRRASP 

DG-JRC - Δρ.  Γεώργιος Γιαννόπουλος 

13.00 – 14.00 Διάλειμμα για γεύμα 

14.00 – 16.30 5η Ενότητα: 

  Άσκηση επί χάρτου ως Εργαλείο Σχεδιασμού Ασφάλειας - Εργασία σε ομάδες  

KE.ME.A. - DG -JRC 

Συντονιστής Άσκησης: Γεώργιος Γαλιάτσος (Αντ/γος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.) 
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Ειδικός Ομιλητής: καθ. Ευθύμιος Λέκκας, Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π. 

«Σεισμοτεκτονικό πλαίσιο Ελλαδικού χώρου» 

Συνεργάτες:  

Δρ.  Γεώργιος Γιαννόπουλος DG - JRC, Χρύσα Γκουντρομίχου Ο.Α.Σ.Π. 

 

16.30 – 16.45 Διάλειμμα για καφέ 

16.45 – 17.30 6η Ενότητα: 

 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Συντονιστής ΚΕ.ΜΕ.Α. 

Απολογισμός άσκησης - Συζήτηση επί των θεμάτων που προέκυψαν από όλες τις 

θεματικές ενότητες. 

17.30 – 18.00 Συμπεράσματα  –  Επόμενα βήματα – ΚΕ.ΜΕ.Α. 

18.00 Τέλος εργασιών 

 

 

 

7. Περίληψη Παρουσιάσεων 

Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου  

Έννοιες και διευκρινίσεις για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών – Διασαφήνιση εννοιών: προστασία 

και ανθεκτικότητα 

Η έννοια της ανθεκτικότητας (“resilience”) κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια ως η λέξη-κλειδί στις συζητήσεις 

για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας. Η διάλεξη αυτή στοχεύει να αποσαφηνίσει τη σημασία των 

κύριων εννοιών του γνωστικού πεδίου και να παραθέσει τους σχετικούς ελληνικούς όρους, η απόδοση των 

οποίων από την αγγλική γλώσσα δεν χρήζει πάντα ευρείας αποδοχής. Παράλληλα, η διάλεξη εξετάζει τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποτιμηθεί η ανθεκτικότητα, καθώς και τη χρησιμότητα σχετικών 

εργαλείων στην ενδυνάμωση αυτής σε διάφορα επίπεδα, όπως το τεχνικό και το οργανωσιακό. Η 

παρουσίαση αυτή προσφέρει μία πρώτη εννοιολογική προσέγγιση του θέματος, με έμφαση στην 

τεχνολογική διάσταση του προβλήματος. Μια τέτοια συζήτηση είναι το πρώτο, απαραίτητο βήμα για τη 

δημιουργία κοινού λεξιλογίου και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 

 

Δρ. Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Βέλτιστες πρακτικές για την Προστασία Ευρωπαϊκών Κρίσιμων Υποδομών 

Στη συγκεκριμένη διάλεξη θα γίνει μια εισαγωγή στα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας όσον αφορά σε ερευνητικά προγράμματα, αλλά κυρίως σε 

βέλτιστες πρακτικές για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας. Η διάλεξη βασίζεται σε υλικό το οποίο 

έχει παρουσιαστεί από φορείς προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας αλλά και από κύριους/διαχειριστές 

υποδομών ζωτικής σημασίας Ευρωπαϊκών διαστάσεων σε διάφορα συνέδρια και φόρα και αποτελεί το 

αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας και ενασχόλησης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής στο 

συγκεκριμένο τομέα. Για λόγους εμπιστευτικότητας οι υποδομές ζωτικής σημασίας και τα παραδείγματα 
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που παρουσιάζονται δεν κατονομάζονται. Θέματα όπως φυσική ασφάλεια, προστασία από χημικές, 

βιολογικές, ακτινολογικές, πυρηνικές και εκρηκτικές ύλες (ΧΒΡΠ-Ε, CBRN-E), αποτελούν τμήμα του 

σεμιναρίου, όπως επίσης και μέτρα προστασίας αλλά και προσπάθειες για τη δημιουργία προτύπων και 

τεχνολογιών προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας. 

 

Jeroen Mutsaers (MSc)  

Η Ολλανδική προσέγγιση για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών  

Η Ολλανδική ολιστική προσέγγιση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών περιλαμβάνει τρία βήματα. 

Αρχικά αναγνωρίζεται το ποια υποδομή είναι κρίσιμη, βάσει κριτηρίων επιπτώσεων (από την προσβολή της) 

σε οικονομικό, φυσικό και κοινωνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, εκπονείται μια εκτίμηση τρωτότητας που 

παρέχει στοιχεία για την ανθεκτικότητα (resilience) της υποδομής. Το τρίτο βήμα αφορά σε εξειδικευμένες 

συμφωνίες και/ή πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την κρίσιμη υποδομή.  

Η VITEX 2016 είναι μια διεθνής άσκηση επί χάρτου που οργανώνεται από την Ολλανδία προκειμένου να 

δυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Η VITEX 2016 θα δημιουργήσει μια κοινή 

αντίληψη περί του ποιες είναι οι Κρίσιμες Υποδομές εντός των Κρατών Μελών και πως θα αυξήσει την 

ανθεκτικότητά τους μέσω της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου 

Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου 

Η παρουσίαση αυτή ξεκινά με μια επισκόπηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, καθώς και 

τις μεθόδους που ακολουθούν για την εκτίμηση αυτών. Το πεδίο των απειλών που αντιμετωπίζουν είναι 

ευρύ και δύναται να επηρεάσει τις υποδομές ζωτικής σημασίας μίας χώρας με επιπτώσεις ποικίλες τόσο ως 

προς το χαρακτήρα αλλά και την έντασή τους. Οι προσεγγίσεις αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζουν 

μεγάλη συνάφεια με υπάρχοντα, διεθνή πρότυπα διαχείρισης επικινδυνότητας και ασφάλειας αλλά και 

διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας, τα οποία παρατίθενται. Η διάλεξη καταλήγει με παραδείγματα από 

τη διεθνή βιβλιογραφία όσον αφορά σε πρακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διαχείριση 

επικινδυνότητας υποδομών ζωτικής σημασίας σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου 

 «Ευρωπαϊκές Υποδομές Αερίου»: Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου για υποδομές αερίου 

Ένας από τους τομείς υποδομών ζωτικής σημασίας είναι αυτός της ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνει και 

τις υποδομές φυσικού αερίου. Οι κύριοι/διαχειριστές των υποδομών αυτών αντιμετωπίζουν κοινά θέματα 

ως προς την ασφάλεια των υποδομών τους. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι πρότινος απουσίαζε μία κοινή προσέγγιση 

για τη διαχείριση της ασφάλειας η οποία θα μπορούσε να αποτελεί σημείο κοινής αναφοράς μεταξύ τους. 

Για το λόγο αυτό o Ευρωπαϊκός σύνδεσμος υποδομών φυσικού αερίου (Gas Infrastructure Europe) ανέπτυξε 

συνεργατικά μια κοινή μεθοδολογία για τις υποδομές του τομέα αυτού. Στόχος ήταν να υποστηριχθούν οι 

κύριοι/διαχειριστές όσον αφορά στην υιοθέτηση στοχευμένων, αποτελεσματικών και ρεαλιστικών ως προς 

το κόστος μέτρων προστασίας για τους οργανισμούς τους. Το εργαλείο, το οποίο παρουσιάζεται με 

λεπτομέρεια, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας που αναπτύχθηκε με τη 

συνεισφορά εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών του τομέα, γεφυρώνοντας εθνικές βέλτιστες πρακτικές, 

την ευρωπαϊκή οδηγία αλλά διεθνή πρότυπα.  
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Δρ. Γεώργιος Κουτέπας 

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστήματα Βιομηχανικού Ελέγχου 

Τα Συστήματα Βιομηχανικού Ελέγχου (Industrial Control Systems – ICS) αποτελούν το βασικό παράγοντα της 

ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης βιομηχανικής ή άλλης διαδικασίας. 

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για Συστήματα τα οποία ελέγχουν κρίσιμες υποδομές ειδικά δε στον τομέα 

της ενέργειας. Η παρουσίαση αφορά το έργο Ανταλλαγής Πληροφοριών για Περιστατικά και Απειλές 

Ασφαλείας (Incident and Threat Information Sharing – ITIS) στον τομέα της Ενέργειας (έργο υπό το JRC). Τα 

σύγχρονα συστήματα ICS έχουν πλέον πολλά κοινά χαρακτηριστικά και αντιμετωπίζουν κοινούς κινδύνους 

με τα υπολογιστικά συστήματα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διαχείριση τους γίνεται πλέον 

σε πολλές περιπτώσεις με τη χρήση δικτυακών τεχνολογιών, κάτι που τα εκθέτει σε απομακρυσμένες 

απειλές. Παρόλα αυτά και παρά ορισμένα σημαντικά περιστατικά ασφαλείας που αφορούσαν ICS μόνον 

μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στην εξασφάλιση τους, τόσο από την πλευρά των κατασκευαστών όσο και 

από την πλευρά των τελικών χρηστών. Σκοπός του έργου ITIS είναι να μεταφερθεί ενημέρωση για τις 

τελευταίες απειλές όπως και γενικότερη τεχνογνωσία από τον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστημάτων στα Συστήματα Βιομηχανικού Ελέγχου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για καλύτερη 

προστασία τους. Η παρουσίαση εκθέτει πως το έργο ITIS συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και 

επιπλέον κάνει μια σύντομη αναφορά στα κυριότερα συμπεράσματα της προσπάθειας ως τώρα για την 

Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων.  

 

Δρ. Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Διάχυση πληροφορίας – αναφορά περιστατικού και επεξεργασία πληροφοριών ανοιχτής πηγής 

Η δημιουργία συστημάτων για την επικοινωνία μεταξύ κυρίων/διαχειριστών ασφαλείας υποδομών ζωτικής 

σημασίας αποτελεί μια πάγια ανάγκη. Είναι γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων και 

κυρίων/διαχειριστών κρίσιμων υποδομών είναι εξαιρετικά σημαντική για τον σχεδιασμό μέτρων ασφαλείας 

αλλά και κατά την διάρκεια μιας κρίσης. Σε κάθε περίπτωση είναι μια καθολική ανάγκη από όλους τους 

τομείς κρίσιμων υποδομών. Σε αυτό το πλαίσιο το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής διαθέτει μεγάλη 

εμπειρία και έχει αναπτύξει εργαλεία προς χρήση από κύριους/διαχειριστές κρίσιμων υποδομών σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόσθετα συλλέγει και αναλύει πληροφορίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο για 

επικείμενες απειλές στον τομέα της κυβερνoασφάλειας και τις προωθεί στους υπεύθυνους ασφαλείας 

υποδομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών στον τομέα 

αυτό. Η συγκεκριμένη διάλεξη παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος 

(ITIS – Incident and Threat Information Sharing EU centre), καθώς επίσης και τη διαδικασία/βέλτιστες 

πρακτικές ώστε να αναπτυχθούν αντίστοιχα συστήματα και σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση της 

προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας. 

 

Δρ. Γεώργιος Λεβεντάκης  

Εκτίμηση επικινδυνότητας σε ετερογενή και διασυνδεδεμένα δίκτυα υποδομών  

Οι υποδομές ζωτικής σημασίας είναι οργανωμένες σε ετερογενή τομεακά δίκτυα που είναι από την φύση 

τους διασυνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα. Η παρουσίαση εστιάζεται σε καινοτόμα μεθοδολογικά 

πλαίσια για την εκτίμηση επικινδυνότητας σε αυτές τις υποδομές που βασίζονται σε επιχειρησιακές 

προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη  την μετάδοση επικινδυνότητας μεταξύ των 

υποδομών καθώς και τις απαιτήσεις των επιχειρησιακών φορέων για την αντιμετώπιση των περιστατικών. 
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Δρ. Αθανάσιος Σφέτσος  

Ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την προστασία κρίσιμων υποδομών: ανασκόπηση και 

επόμενα βήματα 

Η παρουσίαση θα περιγράψει περιληπτικά τις κύριες ερευνητικές δραστηριότητες που έχει αναλάβει το 

ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τομέα της Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, ξεκινώντας από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP-7), και έπειτα. Καταλήγει με το επικείμενο σχέδιο του ΚΕ.ΜΕ.Α. για τις 

«Στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της Προστασίας των Εθνικών Κρίσιμων Υποδομών¨, το οποίο είναι 

χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 

 

Κωνσταντίνος Κασαπάκης 

Σχεδιασμός  ασφάλειας για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών – Αρχές και περιεχόμενο επιχειρησιακού 

σχεδιασμού 

Σκοπός της εισήγησης είναι η παροχή κατευθυντήριων αρχών και συστάσεων αναφορικά με  το πλαίσιο, τη 

μεθοδολογία και τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη  και να συμπεριληφθούν στο 

σχεδιασμό ασφάλειας για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών και ειδικότερα κατά την εκπόνηση των 

επιχειρησιακών σχεδίων ασφάλειας, από τον αρμόδιο Φορέα λειτουργίας/διαχείρισής τους. 

 

Στυλιανός Ιωαννίδης 

Στόχο αποτελεί η αναφορά στον ειδικό σχεδιασμό των κρίσιμων υποδομών ζωτικής σημασίας για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εγκληματικές ενέργειες, 

εκκενώσεις κλπ. βάσει γενικών αρχών και μοντέλων. 

 

Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου 

Αλληλεξάρτηση υποδομών, Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Ανάλυση 

Βασικό χαρακτηριστικό των υποδομών ζωτικής σημασίας είναι ότι η μεμονωμένη προστασία τους δεν 

επαρκεί, καθώς αγνοεί την ύπαρξη ισχυρών και ποικίλων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους. Το φαινόμενο 

αυτό αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα της προστασίας τους, καθώς, αν δεν ληφθούν υπόψη, οι 

κλιμακούμενες επιπτώσεις ενός περιστατικού είναι πιθανό να υποτιμηθούν, οδηγώντας σε ελλιπή 

προστασία και αυξημένες ζημίες. Για το λόγο αυτό, σημαντική έρευνα εκπονείται στο θέμα αυτό σε διεθνές 

επίπεδο. Η διάλεξη αυτή παραθέτει την τρέχουσα γνώση για τη μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση 

των αλληλεξαρτήσεων αυτών καθώς και τις διάφορες προσεγγίσεις και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για 

την αύξηση του επιπέδου προστασίας και της ανθεκτικότητας των υποδομών. 

 

Δρ. Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Παρουσίαση του GRAASP 
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Το GRRASP αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο για την ανάλυση επικινδυνότητας και ανθεκτικότητας 

υποδομών ζωτικής σημασίας. Το GRRASP αποτελεί μια πλατφόρμα πολλών διαφορετικών τεχνολογιών η 

οποία επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση, ανάλυση και εκτίμηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τμημάτων 

υποδομών ζωτικής σημασίας ή ακόμα και μεταξύ τομέων υποδομών σε εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές. 

Παράλληλα επιτρέπει την εκτίμηση του οικονομικού κόστους ενός συμβάντος σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη 

διάρκεια της διάλεξης θα γίνει μια εκτεταμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων του GRRASP καθώς επίσης 

και κάποιων απτών παραδειγμάτων εφαρμογής σε πραγματικά συμβάντα.  

 

Δρ. Ευθύμιος Λέκκας 

Σεισμοτεκτονικό πλαίσιο Ελλαδικού χώρου 

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στην Ευρώπη, δεδομένου ότι εκλύει και το 

μεγαλύτερο ποσό σεισμικής ενέργειας. Η σεισμικότητα αυτή οφείλεται σε δύο κυρίαρχες γεωτεκτονικές 

δομές: α) τη σύγκλιση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας 

νότια της χώρας, με την ανάπτυξη όλων των τυπικών χαρακτηριστικών σύγκλισης (τόξο υποβύθισης νότια 

της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου και των Ιονίων, ιζηματογενές τόξο στην Κρήτη - Πελοπόννησο, 

ενεργό ηφαιστειακό τόξο στο Νότιο Αιγαίο, κτλ.), και β) το ενεργό ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας της 

Τουρκίας, όπου φαίνεται να απολήγει στο χώρο του Βόρειου Αιγαίου. Αποτέλεσμα των κινήσεων των 

πλακών και των ενεργών ρηγμάτων είναι η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα.  

Όπως η υπόλοιπη χώρα, έτσι και η Αττική κυριαρχείται από ενεργές τεκτονικές δομές. Πέρα από το ενεργό 

ρήγμα της Πάρνηθας, το οποίο ενεργοποιήθηκε στο σεισμό της Αθήνας το 1999, υπάρχουν και άλλες δομές 

με χαρακτηριστικά ενεργού ρήγματος, διεύθυνσης κύρια Α-Δ, αλλά και άλλες παλαιότερες με διεύθυνση 

ΒΔ-ΝΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μελέτες επιπτώσεων με την εφαρμογή διάφορων σεισμικών 

σεναρίων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου αποτυπώνονται τα είδη και η ένταση των συνοδών 

φαινομένων (καθιζήσεις, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών, τσουνάμι, σεισμικές φωτιές, κ.α.), που 

ως γνωστόν δυσχεραίνουν τη διαχείριση. 

Η μείωση του σεισμικού κινδύνου στην Ελλάδα αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτική που εφαρμόζει η 

χώρα, μέσω του ΟΑΣΠ, από το 1983 μέχρι σήμερα. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για σεισμό σε όλα τα 

επίπεδα κρίνεται αναγκαίος από την Πολιτεία, για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας στη διαχείριση 

σεισμικής καταστροφής.   

 

 

8. Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα Εισηγητών 

Γεώργιος Γιαννόπουλος (PhD - JRC) 

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος και αεροναυπηγός μηχανικός και κάτοχος διδακτορικού στη Μηχανική, 

από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (VUB). Εργάζεται στο JRC από το 2007. Συμμετείχε στην αναθεωρητική 

διαδικασία για την έκδοση της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας την DG 

HOME. Είναι επικεφαλής το Θεματικό Δίκτυο για τη Προστασία Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών (TNCEIP) 

καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Σημείου Αναφοράς για την Προστασία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

(ERNCIP). Είναι συντάκτης περισσότερων από 40 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά 

και επιστημονικά συνέδρια. 
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Μαριάνθη Θεοχαρίδου (PhD - JRC) 

Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής, μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης σε Πληροφοριακά 

Συστήματα και διδακτορικού διπλώματος (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες) από το Τμήμα 

Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Κοινό Κέντρο 

Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε θέματα Προστασίας και Ανθεκτικότητας Υποδομών Ζωτικής 

Σημασίας. Μέχρι το 2013, εργάσθηκε ως Εντεταλμένη Λέκτορας και Ερευνήτρια στην Ερευνητική και 

Μελετητική Ομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο της περιλαμβάνει περισσότερες από 35 

εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 

 

Γεώργιος Κουτέπας (PhD - JRC) 

Είναι σύμβουλος ασφάλειας IT με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην 

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Διαχείριση Δικτύων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Επίσης, είναι πιστοποιημένος κατά ISACA Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριών (Certified Information 

Security Manager). Έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό έργων ασφαλείας τόσο στον ακαδημαϊκό 

χώρο όσο και σε επιχειρήσεις. Σήμερα εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και, ως εξωτερικός συνεργάτης, 

παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και συντάσσει αναφορές ασφαλείας για το πρόγραμμα TNCEIP του JRC. 

 

Jeroen Mutsaers (MSc - NCTV) 

Είναι υπεύθυνος πολιτικής στο Υπουργείο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ολλανδίας για εθνικά και διεθνή 

θέματα ασφάλειας και ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επί του παρόντος 

ασχολείται με τη νέα εθνική προσέγγιση για τις κρίσιμες υποδομές και την ανθεκτικότητά τους.  

 

Marc van der Velde (MSc - NCTV) 

Εργάζεται στο Υπουργείο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ολλανδίας ως επικεφαλής του εθνικού 

προγράμματος για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών μέσω της συνέργιας 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.  

 

Γεώργιος Λεβεντάκης (PhD- ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

Eίναι Ειδικός Επιστήμονας στην ευρύτερη θεματική περιοχή της Ασφάλειας και Προστασίας, κάτοχος 

διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο της Ανάλυσης και Εκτίμησης Κινδύνων για την Προστασία Κρίσιμων 

Υποδομών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διαχείριση Κινδύνων. Έχει 18 χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας στη Διοίκηση και  Διαχείριση Έργων Ασφάλειας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά 

εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες σχετικά με την διαχείριση και  επιτήρηση 

θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, την Πολιτική Προστασία,  στην Ανάπτυξη  Σύνθετων Συστήματων  για 

την Εσωτερική Ασφάλεια, την Διοίκηση και Υποστήριξη Λήψης  Αποφάσεων και την φυσική προστασία 

Κρίσιμων Υποδομών. Συμμετείχε σε δύο Οργανωτικές  Επιτροπές Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (του 

Σίδνεϋ 2000 και της Αθήνα 2004), υπήρξε σύμβουλος επί πενταετία στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης καθώς 

και Ανώτερος Εμπειρογνώμων σε διάφορες ευρωπαϊκές αποστολές σχετιζόμενων με Θέματα Έρευνας και 

Ασφάλειας. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 

(EOS) και μέλος στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Έρευνας και Καινοτομίας Ασφάλειας (ESRIF). Από το 2006 είναι 
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υπεύθυνος (τεχνικός συντονιστής) στο  Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) για τις δράσεις έρευνας και 

ανάπτυξης, για τη διαχείριση της στρατηγικής του ΚΕΜΕΑ, και για την συμμετοχή του Κέντρου  σε αντίστοιχα  

Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Την τρέχουσα περίοδο είναι συντονιστής του Ευρωπαϊκού 

Ερευνητικού έργου INSPEC2T (653749) του προγράμματος HORIZON 2020. 

 

Αθανάσιος Σφέτσος (PhD – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΚΕ.ΜΕ.Α.)  

Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος διδακτορικού στην Ηλεκτρονική 

Μηχανική από το Imperial College του Λονδίνου. Εργάζεται στο Δημόκριτο και είναι επιστημονικός 

συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις 

θεματικές της: i) Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, ii) Διαχείριση Κρίσεων και iii) διαχείριση 

περιβαλλοντικών συστημάτων από φυσικές καταστροφές. Έχει συγγράψει περισσότερα από 140 άρθρα. 

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα, έχοντας υπάρξει συντονιστής σε 5. 

Είναι συντονιστής του Ευρωπαϊκού  προγράμματος «Ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της 

ανθεκτικότητας Κρίσιμων Υποδομών από την κλιματική αλλαγή – EU-CIRCLE». 

 

Κωνσταντίνος Κασαπάκης (Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. – ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

Ως Ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διατελέσει Διευθυντής της Δ/νσης Άμεσης Δράσης 

Αττικής, της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, της 

Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσσαλονίκης και Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, μέχρι 

την αποστρατεία του το 2011. Έχει εμπλακεί στο σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων και μέτρων 

ασφάλειας για την προστασία μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, την προστασία 

εγκαταστάσεων, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και 

τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών ασφάλειας. Συμμετείχε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη του 

Προτύπου/μοντέλου Διοίκησης της Ολυμπιακής Ασφάλειας, του Συστήματος Διαχείρισης Περιστατικών και 

Κρίσεων και την Οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Επιχειρήσεων Ολυμπιακής ασφάλειας. Έχει 

διατελέσει Σύμβουλος Ασφάλειας της Αγροτικής Τράπεζας. Ως Ειδικός συνεργάτης του ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει 

εμπλακεί σε μελέτες για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων, εκκένωσης αθλητικών 

εγκαταστάσεων, προστασία κρίσιμων υποδομών και την ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης συνόρων. 

 

Στυλιανός Ιωαννίδης (Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α. – ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

Σπούδασε πολιτικές και οικονομικές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Εντάχθηκε στο σώμα 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το 1982, ως αξιωματικός. Υπήρξε Διευθυντής των Διευθύνσεων Τεχνικών, 

Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, Νομοθεσίας και Διοικητικής Οργάνωσης και επικεφαλής στο επιχειρησιακό 

πεδίο, κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο Π.Σ.. Επίσης, είναι ειδικός στον ευρωπαϊκό  μηχανισμό κατά 

φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, πρώην πρόεδρος της Βαλκανικής Αθλητικής Ομοσπονδίας και 

επίτιμος διευθυντής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Είναι εν αποστρατεία Στρατηγός του Π.Σ. και σήμερα 

είναι εμπειρογνώμονας στο ΚΕ.ΜΕ.Α. 

 

Γεώργιος Γαλιάτσος (Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. – ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

Είναι Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδας και Ειδικός συνεργάτης ΚΕ.ΜΕ.Α. (2012-2015). 

Είναι Εκπαιδευτής Σχολών Αστυνομικής Ακαδημίας (διαχείριση κρίσεων & οργάνωση ασκήσεων / 
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προσομοιώσεων). Είναι μέλος επιτροπής κοινωνικής αντισεισμικής άμυνας/ ΟΑΣΠ. Έχει διατελέσει ως 

Επικεφαλής Ομάδας Σχεδιασμού Ασκήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ως 

Εκπρόσωπος Δ.Σ. EUROPOL (2009-2011) και ως Σύμβουλος (μετά την αποστρατεία του, το 2011) Ασφάλειας 

/  Διαχείρισης Κρίσεων στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Υποδομών και Μεταφορών.  

Ειδικεύσεις/δραστηριότητες: Οργάνωση Συστημάτων Χειρισμού Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας. 

Δοκιμασία Σχεδιασμού Ασφάλειας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. Οργάνωση – Συντονισμός Επιχειρήσεων 

Ευρείας Κλίμακας. Οργάνωση – Σχεδίαση – Συντονισμός Διακλαδικών Ασκήσεων σε Εθνικό Ευρωπαϊκό και 

Διεθνές επίπεδο. 

 

Ευθύμιος Λέκκας (Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π., Καθηγητής τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) 

Είναι καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 

(2004) στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος Γεωλογίας (1979) 

και διδάκτορας Γεωλογικών Επιστημών (1988) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών ως Επιστημονικός Συνεργάτης το 1982. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (e-learning) με αντικείμενο τη Διαχείριση Καταστροφών και την Προστασία του 

Περιβάλλοντος. Συγγραφή και έκδοση επιστημονικών βιβλίων και σημειώσεων. Τα βιβλία με τίτλο «Φυσικές 

και Τεχνολογικές Καταστροφές» και «Γεωλογία και Περιβάλλον» είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα και 

διδάσκεται σε επτά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Περισσότερες από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις 

στα αντικείμενα της Τεκτονικής και Δυναμικής Γεωλογίας, της Γεωλογίας Περιβάλλοντος, της 

Σεισμοτεκτονικής, της Αντισεισμικής Θωράκισης, της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, της Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και Υδάτινων Πόρων, της Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Περιβαλλοντικού Χωροταξικού 

Σχεδιασμού κ.α. Επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 150 ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα Πρόεδρος και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε ελληνικά και 

διεθνή συνέδρια. Συμμετοχή με ανακοίνωση σε δεκάδες συνέδρια. Kριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά.  

 

Χρύσα Γκουντρομίχου (Ο.Α.Σ.Π., Γεωλόγος, MSc Ενεργό Τεκτονική, Prof. Master Natural Hazard Studies 

GIS & RS) 

Είναι προϊσταμένη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψης του Οργανισμού Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού και Προστασίας. Έχει 18 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της διαχείρισης του 

σεισμικού κινδύνου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για σεισμό 

σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και σε σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό επιχειρησιακών 

ασκήσεων για σεισμό. Είναι Εθνικός Εμπειρογνώμονας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας 

(Technical Expert & Assessment Expert). Επιπλέον είναι εκπαιδεύτρια του Ο.Α.Σ.Π. σε εκπαιδεύσεις - 

σεμινάρια, εκπαιδεύτρια στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης, στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, στο Πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους» για εθελοντές και στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τέλος έχει δημοσιεύσεις, εργασίες και συμμετέχει σε διεθνή και 

εθνικά συνέδρια, συμπόσια, συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, κ.α. 
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9. Άσκηση επί Χάρτου ως Εργαλείο Σχεδιασμού Ασφάλειας για την Προστασία 

Κρίσιμων Υποδομών 

 

Ι. Στόχος  

Η άσκηση έχει σχεδιαστεί και διεξάγεται ως εργαλείο ανάδειξης των απαιτήσεων του αρχικού σχεδιασμού 

ασφάλειας ή και βελτιωτικών παρεμβάσεων στην προστασία κρίσιμων υποδομών.  

Στόχος είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο διείσδυσης και αναγνώρισης τρωτοτήτων, ευπαθειών, κενών 

σχεδιασμού, που αφορούν στα κτίρια, στα συστήματα, στις εκπαιδεύσεις, στους πόρους κλπ. 

Η άσκηση, ως άσκηση, αναδεικνύεται ως εργαλείο σχεδιασμού, προκειμένου οι υπεύθυνοι να το 

αξιοποιήσουν στην πράξη, ώστε, πλέον της εκπαιδευτικής χρησιμότητας, να δοκιμάζουν και να αξιολογούν 

αφενός την επάρκεια των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας των υποδομών τους και αφετέρου τους τομείς 

που χρήζουν βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα η άσκηση συντελεί, κυρίως σε προδραστικό επίπεδο, στην 

αξιολόγηση: 

o Των διαθέσιμων πόρων της εγκατάστασης – υποδομής, ως προς την επάρκεια και την ικανότητά τους να 

ανταποκριθούν σε σεισμικά γεγονότα (και σε ανάλογες φυσικές καταστροφές), 

o Των κινδύνων και των απαιτήσεων σε πρόβλεψη και αντίδραση για καταστάσεις – συνέπειες ντόμινο 

(πώς η υποδομή επηρεάζει και πώς επηρεάζεται), και 

o Της συμπληρωματικότητας και της επικουρικότητας των διαθέσιμων πόρων στη φάση της κλιμάκωσης 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

 

ΙΙ. Ομάδες Εργασίας 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες εργασίας.  

Με γνώμονα ότι, κάθε σχεδιασμός ασφάλειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και το ντόμινο των 

συνεπειών, δηλαδή το πώς επηρεάζει, αλλά και πώς επηρεάζεται, καθιστά απαραίτητη τη μεικτή σύνθεση 

των ομάδων, με συμμετοχή εκπροσώπων διαφορετικών υποδομών/εμπλεκόμενων φορέων.  

Έτσι, ενώ η προσέγγιση των ζητημάτων γίνεται από διαφορετικές αφετηρίες, στην πορεία αναδεικνύονται 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων και σύνθεσης 

των απόψεών τους, μέσα από τον πλουραλισμό της εκπροσώπησης και της συνεργασίας. 

 

ΙΙΙ. Σενάριο - Μεθοδολογία 

Το σενάριο είναι εντελώς ενδεικτικό και προτάθηκε από το Joint Research Center (JRC), βασιζόμενο σε 

ανάλογες ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο υλοποίησης 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προστασία κρίσιμων υποδομών.  Επιλέχθηκε με 

δεδομένο ότι ο σεισμός αποτελεί αντικειμενικά την πλέον πιθανή απειλή για τον Ελλαδικό χώρο, που μπορεί 

να πλήξει υποδομές οι οποίες σήμερα αξιολογούνται ως κρίσιμες, ζωτικής σημασίας, με προοπτική να 

χαρακτηρισθούν και ως «Ευρωπαϊκές»,  κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου. 
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Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα να δοκιμασθούν οι διαδικασίες και οι μέριμνες σχετικά με την ετοιμότητα 

και την αντιμετώπιση σεισμικών γεγονότων ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ το συμβάν. 

Περιγραφή σεναρίου: «Ισχυρή σεισμική δόνηση στην περιοχή της Αττικής με μικρές ζημιές αρχικά. 

Ακολουθεί δεύτερος ισχυρότερος σεισμός με καταστροφικά αποτελέσματα. Έχουμε συνέπειες και απώλειες 

στα συστήματα μεταφορών και ενέργειας, στις επικοινωνίες, στον τομέα υγείας κλπ.» 

Η εξέλιξη του σεναρίου καλύπτει τρεις φάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον 

προσομοίωσης και να ενθαρρυνθεί η συζήτηση στις ομάδες εργασίας υπό συνθήκες κλιμακούμενης 

δυσκολίας. Ο Συντονιστής μετά από την συζήτηση σε επίπεδο ομάδων εργασίας θα ζητήσει τοποθετήσεις 

και απόψεις εντελώς ενδεικτικά και αντιπροσωπευτικά από πλευράς υποδομών, ανά φάση, αντίστοιχα των 

κεντρικών ζητημάτων, που θα τεθούν. Η διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 

δεκαπέντε λεπτά (ανά φάση), λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο της άσκησης.  

Επισημαίνεται, ότι δεν δοκιμάζονται συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, ούτε και η ανταπόκριση των 

συμμετεχόντων. Η άσκηση, ως ενότητα του εργαστηρίου, προτείνεται ως εργαλείο σχεδιασμού. Η 

διεξαγωγή της γίνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αναδειχθούν οι παράμετροι, που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, ως απαιτήσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. 

Ουσιαστικά, διατηρείται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της άσκησης, υπό την έννοια ότι η διαδικασία του 

εργαστηρίου διευρύνει τον ορίζοντα των απαιτήσεων σχεδιασμού ασφάλειας, μέσα από ένα γενικό πλάνο, 

όπου οι συμμετέχοντες καλούνται στη συνέχεια κατά την εφαρμογή να το προσαρμόσουν στις ειδικές 

συνθήκες των υποδομών τους. 

 

IV. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων αναφέρονται, εντελώς ενδεικτικά, τα ζητήματα ανά φάση 

σεναρίου, τα οποία και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων 

Α’ Φάση: Αναγγελία Σεισμού και Αρχική εκτίμηση της κατάστασης (Προδραστικότητα προστασίας 

Κρίσιμων Υποδομών – Προετοιμασία πριν την καταστροφή) 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

{ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ} 

Ετοιμότητα, πρώτη αντίδραση και προστασία  

[έλεγχοι - έγκαιρη προειδοποίηση - αξιολόγηση κινδύνων] 

 

1. Έχετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για σεισμό; Έχετε αναγνωρίσει ενδεχόμενους 

κινδύνους; Έχετε προβλέψει συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή ή τον μετριασμό των κινδύνων 

αυτών; 

2. Γνωρίζετε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για σεισμό των οικείων Δήμων, της Περιφέρειας, καθώς και 

γενικότερα του κρατικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας; Στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων-

υποδομών σας, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης διασυνδέεται με το σχεδιασμό των τοπικών αρχών; Η 
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επικουρικότητα και συμπληρωματικότητα πόρων είναι ενταγμένη στον κοινό σας σχεδιασμό με τις 

τοπικές αρχές σε μια αμφίδρομη σχέση;  

3. Έχετε εκτιμήσει την σεισμική επάρκεια των εγκαταστάσεων; Έχει γίνει προσεισμικός έλεγχος των 

κτιρίων των υποδομών σας;  

4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την επιχειρησιακή συνέχεια (συνέχιση της λειτουργίας) των 

εγκαταστάσεων και υποδομών σας; 

5. Πώς πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να ενταχθεί στον τοπικό – περιφερειακό και εθνικό 

επιχειρησιακό σχεδιασμό για σεισμό, ενισχύοντας περαιτέρω την προστασία και των δικών σας 

υποδομών; 

 

Β’ Φάση: Άμεση Απόκριση – Εφαρμογή Σχεδιασμού  

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

{ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ} 

Κύρια ανταπόκριση - διαχείριση συνεπειών - απωλειών 

 

Ενεργοποιείστε και εφαρμόστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της υποδομής σας για την ανταπόκριση στους 

κινδύνους και στις πρώτες ζημιές εξαιτίας του σεισμού. 

1. Ποιοί θα αναλάβουν τους κρίσιμους ρόλους [ομάδες -πρόσωπα] επιχειρησιακής και επικοινωνιακής 

διαχείρισης; 

2. Διαθέτετε ένα σύστημα εκτίμησης κινδύνων και διαχείρισης κρίσιμων πληροφοριών; 

3. Ποιά μέτρα αναμένετε να ληφθούν από τις δημόσιες αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο 

σας και την λειτουργία της εγκατάστασής σας (αλλά και αμφίδρομα); 

4. Έχετε μέριμνα κάλυψης πρώτων ιατρικών αναγκών στο επίπεδο της δικής σας υποδομής; Πως θα 

καλυφτούν τα θέματα παροχής ιατρικής βοήθειας; 

5. Έχετε προβλέψει συνδυασμό κλιμακούμενων σεναρίων για αποτελεσματική ανταπόκριση σε 

συμβάντα, όπως τα δυο σιδηροδρομικά ατυχήματα [εκτροχιασμός σε ανοιχτή γραμμή και 

πυρκαγιά- εγκλωβισμός σε σήραγγα], με ταυτόχρονη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος- 

συγκοινωνιών; 

 

Γ’ Φάση: Αποκατάσταση – Σχεδιασμός επαναφοράς στην κανονικότητα 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

{ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ} 

Μετά την σεισμική δραστηριότητα – καταστροφή 

[Αποκατάσταση - απόκτηση γνώσης - σχεδιασμός] 
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1. Πώς θα διατηρήσετε την συνέχιση της λειτουργίας των υποδομών σας; 

2. Ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις για την ασφάλεια και την υγεία; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος σας στην διαδικασία της αποκατάστασης των ζημιών; 

4. Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσετε στην διαδικασία της ανάκαμψης; 

5. Πώς θα περιορίσετε την οικονομική απώλεια της υποδομής και της τοπικής κοινότητας;  

6. Ο σχεδιασμός σας για σεισμό, ή και ανάλογες καταστροφές, διαθέτει (από ΠΡΙΝ) τις απαιτούμενες 

προβλέψεις για το στάδιο της αποκατάστασης – επαναφοράς στην κανονικότητα; 
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10.  Αρκτικόλεξο  

E.O.S.: European Organization for Security 

EPCIP: European Programme for Critical Infrastructure Protection 

ERNCIP: European Reference Network for Critical Infrastructure Protection  

GRRASP: Geospatial Risk and Resilience Assessment Platform 

J.R.C.: Joint Research Center 

J.R.C.-IPSC: Institute for the Protection and Security of the Citizen 

Α.Δ.Μ.Η.Ε.: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ε.α.: εν αποστρατεία 

Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Κ.Α.Β.: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

Ε.Κ.ΕΠ.Υ. : Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας  

ΕΛ.ΑΣ.: Ελληνική Αστυνομία 

Ε.ΥΔ.Α.Π.: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

Ε.Π.Π.Υ.Ζ.Σ.: Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

Ε.Υ.Ζ.Σ.: Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

Ε.Υ.Π.: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων 

ΚΕ.ΜΕ.Α.: Κέντρο  Μελετών Ασφαλείας 

Λ.ΑΓ.Η.Ε: Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Ο.Α.Σ.Α.: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 

Ο.Α.Σ.Π.: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

Ο.Σ.Ε.: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

Τ.Π.Ε.: Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Σ.: Πυροσβεστικό Σώμα 

Ρ.Α.Ε.: Ρυθμιστική Αρχή Ενεργείας  

ΣΤΑ.ΣΥ.: Σταθερές Συγκοινωνίες  

Υ.Ζ.Σ.: Υποδομές Ζωτικής Σημασίας 

 

 


