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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η άσκηση επί πεδίου με την κωδική ονομασία «ΦΑΕΘΩΝ 2019» πραγματοποιήθηκε στις 7 

Μαΐου 2019 στο όρος Υμηττού, στα χωρικά όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Πρόκειται 

για μια άσκηση (drill) που οργανώθηκε και διεξήχθη από την Αυτοτελή Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος Βύρωνα. 

Η άσκηση ήταν η πρώτη από τις προγραμματιζόμενες ασκήσεις της Περιφέρειας Αττικής με 

κύριο σκοπό εξάσκηση των Εθελοντικών Οργανώσεων σε επιχειρήσεις καταστολής δασικής 

πυρκαγιάς και διαχείρισης των συνεπειών και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων και οργανώσεων.  

Ο σχεδιασμός της, η οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής και η εκπόνηση της παρούσας 

Έκθεσης Αποτίμησης, υλοποιήθηκε με μέριμνα μελών της Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης. 

Στην άσκηση εξετάστηκε η επάρκεια του επιχειρησιακού σχεδιασμού, διερευνήθηκαν οι 

δυνατότητες πρώτης απόκρισης κυρίως των Εθελοντικών Οργανώσεων, σε συμβάντα 

δασικών πυρκαγιών καθώς και η πληρότητα/συμβατότητα/διαλειτουργικότητα του 

υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού των εμπλεκόμενων Φορέων/Υπηρεσιών και οι 

δυνατότητες επικοινωνιακής ανταπόκρισης. 

Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε περιστατικό δασικής πυρκαγιάς, τριών φάσεων στο 

οποίο συμμετείχαν ως παίκτες, εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου τομέα και των 

εθελοντικών οργανώσεων δασοπυρόσβεσης. 

Το επίπεδο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και η ανταπόκριση των φορέων και εθελοντικών 

οργανώσεων στα συμβάντα του σεναρίου της άσκησης κρίνονται ικανοποιητικά, δεδομένων 

των απειλών που εξετάστηκαν και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. 

Ωστόσο, αναδείχθηκαν αδυναμίες που συνδέονται κυρίως με χρόνιες δυσλειτουργίες του 

συστήματος Απόκρισης, σε ότι αφορά το σύστημα επικοινωνίας και καθοδήγησης των 

δυνάμεων πυρόσβεσης. Επίσης, διαπιστώθηκε έλλειψη διαδικασίας ελέγχου του επίπεδου 

ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων μέτρων ασφάλειας και των 

χρησιμοποιούμενων τακτικών πυρόσβεσης. Νομοθετικά κενά και χρόνιες δυσλειτουργίες του 

συστήματος Πολιτικής Προστασίας κυρίως σε θέματα συνεργασίας και συντονισμού της 

απόκρισης, αναδείχθηκαν ως δυνητικά προβλήματα στην αποτελεσματική απόκριση ενός 

συμβάντος. 

Η περαιτέρω ειδικότερη ανάλυση των θετικών στοιχείων, αλλά κυρίως των αδυναμιών, που 

αναδείχθηκαν στην άσκηση και περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση αποτίμησης θα 

πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης των αρμόδιων ιθυνόντων με απώτερο στόχο τη 
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βελτίωση του πλαισίου και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των 

εμπλεκόμενων φορέων και οργανώσεων, προκειμένου να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό ο σκοπός του συστήματος πολιτικής προστασίας, που είναι η προστασία της ζωής των 

πολιτών, της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα έκθεση αποτίμησης περιγράφει συνοπτικά την πορεία και τη διαδικασία 

σχεδιασμού και εξέλιξης της άσκησης που υλοποιήθηκε, καθώς τις θέσεις και απόψεις που 

διατυπώθηκαν από τους εμπλεκόμενους κατά την διεξαγωγή. Περαιτέρω διατυπώνονται 

προτάσεις συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής και επικοινωνιακής 

απόκρισης, όπως εξελίχθηκε και κλιμακώθηκε με βάση το σενάριο της άσκησης και τις 

βέλτιστες πρακτικές με βάση τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Η έκθεση αποτελεί ένα χρήσιμο «εργαλείο», που όμως δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Δύναται να αξιοποιηθεί προς την καλύτερη εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού 

έκτακτης ανάγκης για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε περίπτωση που 

εκδηλωθούν αντίστοιχα περιστατικά. Αν και η σημασία  της επισήμανσης και ενδυνάμωσης 

των δυνατών σημείων που επέδειξαν οι εμπλεκόμενες οργανώσεις δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η έκθεση αποτίμησης 

στοχεύει να είναι ουσιαστική και επωφελής, στην ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης των 

αδυναμιών που αναγνωρίστηκαν. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη βάση δεν δίνεται τόσο στα 

θετικά συμπεράσματα καθώς και τις υψηλές δυνατότητες  και ικανότητες των εμπλεκόμενων 

φορέων, υπηρεσιών, όσο στις ελλείψεις και τα κενά που διαπιστώθηκαν, καθώς και στις 

ανάγκες περαιτέρω βελτίωσης του σχεδιασμού.  

Ως γενική επισήμανση, καταγράφεται η θετική εκτίμηση-αξιολόγηση των επιχειρησιακών 

δυνατοτήτων των Εθελοντικών Οργανώσεων που παρά τα επιμέρους προβλήματα και 

ελλείψεις, η γενική εικόνα του επιπέδου γνώσης και εμπειρίας των εμπλεκόμενων 

οργανώσεων και των μελών τους, αξιολογήθηκε ως ικανοποιητική. 

ΣΚΟΠΟΣ– ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σκοπός 

Ο σκοπός της άσκησης πεδίου ΦΑΕΘΩΝ 2019 ήταν: α) να εκπαιδεύσει και να αξιολογήσει το 

προσωπικό των εμπλεκόμενων οργανισμών και β) να πιστοποιήσει την εγκυρότητα και να 

δοκιμάσει τα υφιστάμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες, 
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συστήματα και δυνατότητες και τακτικές πυρόσβεσης καθώς και τη διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών. 

Στα πλαίσια αυτά, η ανάδειξη των προβληματικών πτυχών στη διαχείριση ενός συμβάντος 

πυρκαγιάς και η συνδρομή στην υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση αυτών των 

προβληματικών πτυχών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, θεωρείται ότι  ικανοποιεί τον 

βασικό σκοπό της άσκησης. 

Η άσκηση θα λειτουργήσει ως οδηγός – πιλότος για το σχεδιασμό της επόμενης, δεδομένου 

ότι πρόκειται για ανοικτή διαδικασία, συνεχώς επικαιροποιούμενη. 

Απώτερο στόχο, θα μπορούσε να αποτελέσει η δημιουργία Κατευθυντήριων Οδηγιών για 

Ασκήσεις τέτοιους είδους (μεθοδολογία, ορολογία, κανόνες και κριτήρια δοκιμασίας και 

αξιολόγησης). 

Αντικειμενικοί στόχοι 

Η διενέργεια καλώς σχεδιασμένων ασκήσεων αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο για τον 

έλεγχο της ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας να αντιμετωπίσει μια  

επικείμενη ή συντελεσθείσα καταστροφή και να διαχειριστεί τις συνέπειες. Οι αντικειμενικοί 

στόχοι της άσκησης έχουν ως εξής: 

 Η δοκιμασία και ο έλεγχος πληρότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και της 

απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών. 

 Η βελτίωση του συντονισμού, των επικοινωνιών και της διαχείρισης πληροφορίας.  

 Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).  

 Η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού και ελέγχου του βαθμού εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του, σε κρίσιμα σημεία στη διαχείριση μιας κατάστασης ανάγκης όπως 

διοίκηση περιστατικού, συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων, χρήση εξοπλισμού, πρακτική 

εφαρμογή κα. 

 Αύξηση της πιθανότητας αντιμετώπισης με επιτυχία μίας κατάστασης έκτακτης ανάγκης  

 Δημιουργία προϋποθέσεων προσομοίωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου η λήψη 

αποφάσεων από το ασκούμενο προσωπικό γίνεται υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.  

 Η δοκιμή νέων μεθοδολογιών και τεχνικών και η πρακτική εφαρμογή τους. 

  «Εξάσκηση» και «συντήρηση» των υφιστάμενων δεξιοτήτων του προσωπικού 

αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 

 Η πραγματοποίηση της «δοκιμαζόμενης» δράσης σε περιβάλλον που προσομοιώνει, με 
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τον κατά το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο τις πραγματικές συνθήκες. 

 Ο έλεγχος των διαδικασιών και συστημάτων επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών 

(αρχική ειδοποίηση και κινητοποίηση προσωπικού, ασφαλή και αποτελεσματική ροή των 

πληροφοριών μέσα από υφιστάμενα συστήματα επικοινωνιών καθ΄ολη τη διάρκεια της 

άσκησης). 

 Η επικοινωνιακή διαχείριση συμβάντος. 

 Η διαχείριση χώρου καταστροφής, ασφάλεια προσωπικού και μέσων επέμβασης. 

 Η πραγματοποίηση συνεδρίας αμέσως μετά το πέρας με σκοπό την άμεση κριτική 

(feedback) για τον τρόπο εκτέλεσης της δράσης.  

 Την κατάλληλη δημοσιοποίηση της άσκησης, με στόχο την ενδυνάμωση της 

πεποίθησης του κοινού ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης οργανισμοί, λαμβάνουν σοβαρά την αποστολή τους και προ ετοιμάζονται για την 

εκπλήρωσή της. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

Προπαρασκευαστικές ενέργειες  

Ο σχεδιασμός της άσκησης ακολούθησε την προβλεπόμενη, από το σχετικό εγχειρίδιο της 

ΓΓΠΠ και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, διαδικασία διαδοχικών συσκέψεων 

προετοιμασίας, επιλύοντας σταδιακά τυχόν προβλήματα και διευθετώντας τις απαραίτητες 

λεπτομέρειες. 

Η Ομάδα Σχεδιασμού της Άσκησης βάσει της αποστολής της, ανέλαβε το σχεδιασμό, τη 

διοργάνωση και τη διεξαγωγή της άσκησης συνεπικουρούμενη από τους υπαλλήλους της 

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, όταν και όπου αυτό απαιτήθηκε. Υλοποιήθηκαν 6 

συναντήσεις μελών της ομάδας σχεδιασμού, καθώς και με τους εκπροσώπους των 

Εθελοντικών Οργανώσεων – παικτών και τις Οργανώσεις Υποστήριξης. 

 

Ομάδα Σχεδιασμού της Άσκησης 

Η σύσταση της Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης (Ο.ΣΧ.Α) της άσκησης έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ 

Ασπασία Καραμάνου Προϊσταμένη Σχεδιασμού της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας 

Σταύρος Σαλαγιάννης  Πρόεδρος Κέντρου Προστασίας Δασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα 

Μιλτιάδης Αθανασίου Ειδικευμένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας ΓΓΠΠ 

Χρήστος Λάμπρης Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών 

Γιάννης Αρτοποιός Αξ/κός Πυροσβεστικού Σώματος 

Γεώργιος Θεοχάρης Δήμος Παπάγου - Χολαργού 

Χαράλαμπος Μουρατίδης Β τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής 

 

Συμμετοχή φορέων, υπηρεσιών και ΕΟ 

Στην άσκηση συμμετείχαν 160 περίπου στελέχη από 24 Φορείς και Οργανώσεις. Η επιλογή 

των συμμετεχόντων καθορίστηκε από τις οργανώσεις προέλευσής τους με βάση τις ανάγκες 

τους, την εμπειρία και τη θέση που κατείχαν. 

Ως παρατηρητές συμμετείχαν αιρετοί αξιωματούχοι και στελέχη των εμπλεκόμενων 

οργανισμών,  μέλη των εθελοντικών οργανώσεων καθώς και απλοί πολίτες. 
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Πίνακας εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, Φορέων και ΕΟ 

1. Περιφέρεια Αττικής 

2. Πυροσβεστικό Σώμα 

3. Δήμος Παπάγου Χολαργού 

 

4. ΕΛΑΣ 

5. ΕΚΑΒ 

 

6. Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα (ΚΠΔΦΠ) 

7. Εθελοντική Δασοπροστασία Παπάγου – Χολαργού (ΔΑΠΑΧΟ) 

8. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασία και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (ΕΟΔΠΗ) 

9. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης 

(ΕΟΔΠΔΕΑ) 

10. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρασφάλειας Δ. Βάρης 

11. Δημοτική Ομάδα Εθελοντών Βούλας 

12. Εθελοντική Δασοπροστασία – Πυρόσβεση Γλυφάδας (ΕΔΑΠΥΓ) 

 

13. Εθελοντική Ομάδα Ραφήνας – Πικερμίου (ΕΘΟΡΠ) 

14. Όμιλος Φίλων του Δάσους (ΔΑΚ) 

15. Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού 

ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ 

16. Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά – Προβάλινθου  

17. Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου 

18. Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης (ΕΔΔΔ) Ροδόπολης 

19. Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών (ΟΕΔΔ) Εκάλης 

20. Εθελοντές Δασοπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ) 

 

21. Εθελοντική Διασωστική Ομάδα κρίσεων (ΕΔΟΚ) 

22. Εθελοντική Ομάδα ΔΕΛΤΑ 

23. Πανελλήνιο Σωματείο Ασφάλειας «Οδυσσέας» 

24. Πανελλήνια Ένωση Χειριστών Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 

(ΠΕΧΜΕΑ) 
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Μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάπτυξη σεναρίου και εκτέλεσης της άσκησης 

Από την ΟΣΧΑ επιχειρήθηκε στην άσκηση η αναπαράσταση των πραγματικών συνθηκών στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό.  

Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε 3 φάσεις, σε τρία διαφορετικά σημεία της περιοχής του 

συμβάντος. Η πρώτη φάση έλαβε χώρα στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, η δεύτερη σε 

σημείο που η πυρκαγιά πλησίαζε σε κατοικημένη περιοχή και η τρίτη μπροστά από το 

μέτωπο και τη λήξη της πυρκαγιάς.  

Οι φάσεις της άσκησης προσομοίωναν περιστατικά  τα οποία δρούσαν σε αλληλουχία, με 

κλιμάκωση, δημιουργώντας συνθήκες αλληλεπίδρασης και εξελίχθηκαν σύμφωνα με το 

σενάριο, γεγονός που υποδηλώνει την επιτυχία του σχεδιασμού. Μικρές διαφορές στο πεδίο 

αντιμετωπίστηκαν από τους συντονιστές και τους ελεγκτές της άσκησης κατά τη διάρκεια 

αυτής. Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε κάποιες «ατέλειες» και «δύσκολα σημεία» 

κυρίως ως σημείο ελέγχου των εμπλεκόμενων οργανώσεων όπως τούτα αποτιμώνται στην 

παρούσα έκθεση. 

 

Συμμετοχή και Κινητοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων ως παίκτες - Επικοινωνίες 

Στην άσκηση συμμετείχαν ως παίκτες, προσωπικό του ΠΣ και μέλη οκτώ (8) ΕΟ (ανωτέρω 

πίνακας 6 έως 12). Από τις ομάδες που προσκλήθηκαν μόλις μία δεν ανταποκρίθηκε γιατί η 

ημερομηνία διεξαγωγής της άσκησης ήταν καθημερινή και θα ήταν αδύνατη η συμμετοχή 

των εργαζόμενων μελών της. Παρόμοια παράπονα εκφράστηκαν και από άλλες δύο από τις 

συμμετέχουσες οργανώσεις.  

Αν και η ανωτέρω διαμαρτυρία αξιολογήθηκε ως έχουσα βάση από την ΟΣΧΑ, εντούτοις 

προκρίθηκε η καθημερινή ημέρα για τη διεξαγωγή της άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη 

παραμέτρους όπως: ρεαλιστική απεικόνιση των συνθηκών ενός έκτακτος συμβάντος, τη 

συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων οργανώσεων με το προσωπικό ετοιμότητας τους, 

καθώς και τη συμμετοχή προσωπικού των κρατικών υπηρεσιών. 

Κάποιες οργανώσεις στις οποίες είχαν παραχωρηθεί οχήματα πυρόσβεσης και υδροφόρες 

από οικείους ΟΤΑ, παραπονέθηκαν, δικαίως, σχετικά τη νομιμότητα χρήσης των οχημάτων 

και ιδίως αυτά που έχουν χαρακτηρισθεί ως μηχανήματα έργου (ΜΕ). Σε σχετικό ερώτημα 

της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας προς τον αρμόδιο φορέα, τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η επίλυση του σχετικού ζητήματος και η νομιμοποίηση 

της χρήσης των ΜΕ από τις ΕΟ, «παραπέμφθηκε» σε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση. 
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Αν και δόθηκε μια τυπική ώρα έναρξης της άσκησης στις 9:00 πμ, η ακριβής ώρα έναρξης και 

ο τόπος της άσκησης δεν ήταν γνωστά σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους, η οποία ξεκίνησε 

σύμφωνα με το σενάριο, περίπου 2 ώρες αργότερα. 

Σε συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους των ΕΟ-παικτών πριν 

την επίσημη ημερομηνία της άσκησης, ανιχνεύτηκε ο τρόπος κινητοποίησής τους σε 

περίπτωση αναγγελίας πυρκαγιάς μέσω ασυρμάτου, οι πόροι τους (ανθρώπινο προσωπικό 

και μέσα). Συγκεκριμένα, μόλις μία ΕΟ απάντησε ότι σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς 

περιμένει την επίσημη κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ όλες οι υπόλοιπες 

απάντησαν ότι κινητοποιούνται μόνες τους. Για τους σκοπούς της άσκησης ζητήθηκε από 

τους συμμετέχοντες να κάνουν το ίδιο, όταν δινόταν η αναγγελία της πυρκαγιάς από τον 

ασύρματο. Με βάση τα ανωτέρω (τρόπο κινητοποίησης των ΕΟ, διαθέσιμα μέσα και 

προσωπικό κλπ) υπολογίστηκε ο τρόπος ειδοποίησής, ο χρόνος άφιξης τους στον τόπο του 

συμβάντος, η διασπορά των μέσων και λοιπές λεπτομέρειες που απαιτούνταν για την 

κατάρτιση του σεναρίου της άσκησης. 

Περαιτέρω, στη συνάντηση μελών της ΟΣΧΑ με τους εκπροσώπους των ΕΟ, διαπιστώθηκε ότι 

το επιλεχθέν κανάλι επικοινωνίας που είχε δοθεί από την Πυροσβεστική δεν ακουγόταν πέρα 

από τη Γλυφάδα. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε για τις πλέον απομακρυσμένες ομάδες η 

επικοινωνία να γίνει μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να φθάσουν σε περιοχή εγγύτερα του 

συμβάντος ώστε να μπορούν να ακούνε τον ασύρματο. Μία μέρα πριν από την άσκηση το 

επιλεχθέν κανάλι επικοινωνίας άλλαξε από την Πυροσβεστική γιατί διαπιστώθηκε ότι τελικά 

δεν είχε επαρκή εμβέλεια, στην περιοχή του συμβάντος.  

Συντονισμός συμβάντος 

Ο συντονισμός του συμβάντος της δασικής πυρκαγιάς έγινε από το Πυροσβεστικό Σώμα, 

όπως τούτο προβλέπεται και από τις κείμενες θεσμικές διατάξεις. Ο Διοικητής Αθηνών , 

βρισκόταν από νωρίς στο παρατηρητήριο του Κόρακα προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν 

καλύτερη εικόνα της περιοχής του συμβάντος για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως 

διοικητής του συμβάντος σύμφωνα με το σενάριο. Το έργο του υποστηρίχθηκε από στελέχη 

του Πυροσβεστικού Σώματος τον γενικό συντονιστή της άσκησης καθώς και από μέλος της 

ΠΕΧΜΕΑ προκειμένου να του παρέχει εναέριες εικόνες μέσω ΣμηΕΑ. 

Στη β φάση της σεναρίου της άσκησης έλαβαν χώρα και επιχειρήσεις διαχείρισης εκτάκτων 

καταστάσεων υπό το συντονισμό του αρμόδιου Αποκεντρωμένου Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έφθασε μέχρι τα 

όρια της κατοικημένης αστικής περιοχής του Δήμου Παπάγου Χολαργού και ο Δήμαρχος και η 

Πολιτική Προστασία του Δήμου Παπάχου-Χολαργού και με τη βοήθεια της ΕΛΑΣ και λοιπών 
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εμπλεκόμενων οργανώσεων, με μεγάφωνα ειδοποιούσαν τους κατοίκους, για την ύπαρξη της 

πυρκαγιάς στα όρια του αστικού ιστού και για τα προτεινόμενα μέτρα αυτοπροστασίας που 

θα έπρεπε να αναληφθούν από τους ίδιους τους κατοίκους. 

 

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της άσκησης αναλήφθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής σε 

συνεργασία με το Δήμο Παπάγου Χολαργού και την ΕΟ ΔΑΠΑΧΟ, δράσεις ενημέρωσης του 

πληθυσμού που αφορούσαν τη γνωστοποίηση της άσκησης προκειμένου να μην 

δημιουργηθεί αναταραχή στον πληθυσμό όταν θα έβλεπαν τα καπνογόνα και θα άκουγαν τις 

σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων.  Παράλληλα μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια 

με τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λάβει ο πληθυσμός σε περίπτωση δασικής 

πυρκαγιάς (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πυρκαγιά). 

Αξιολογητές 

Οι αξιολογητές της άσκησης ορίστηκαν μετά από πρόταση Εθελοντικών Οργανώσεων με 

αντικείμενο δράσης τη δασοπυρόσβεση, οι οποίες δεν συμμετείχαν ως παίχτες στην άσκηση 

(βλέπε 13-20 ανωτέρω πίνακα συμμετεχόντων).  Τρεις από τις ΕΟ που κλήθηκαν δεν 

ανταποκρίθηκαν σε αυτό τον ρόλο. Ρόλο αξιολογητή είχε και ο εκπρόσωπος της ΓΓΠΠ που 

παραβρέθηκε στην άσκηση. 

Η μεταφορά των αξιολογητών στα σημεία  που έλαβαν χώρα οι  3 φάσεις του συμβάντος 

προκειμένου να αποκτήσουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα, έγινε με οχήματα της 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Παρατηρητές 

Η άγνωστη ώρα της ακριβής έναρξης της άσκησης, καθώς και η μορφολογία της περιοχής του 

συμβάντος όπου δεν υπήρχε κάποιος ανοιχτός χώρος που οι παρατηρητές θα μπορούσαν να 

έχουν πλήρη εικόνα του συμβάντος της πυρκαγιάς, είχε ως αποτέλεσμα να μην ενθαρρυνθεί η 

παρουσία των παρατηρητών. Ωστόσο, τούτο δεν αποκλείστηκε για όσους ήθελαν να 

παρακολουθήσουν «ότι μπορούσαν» από την άσκηση. Δόθηκαν οι κατάλληλες διευκρινήσεις 

σε όσους εκδήλωσαν το ενδιαφέρον προς την ΟΣΧΑ και καθορίστηκε ένα σημείο 

συγκέντρωσης που αφορούσε κυρίως τη β ή/και τη γ φάση της άσκησης.  

Εντούτοις, παρατηρήθηκε και ένας αριθμός «αυθόρμητων» παρατηρητών που δεν είχαν 

ενημερωθεί αρμοδίως. Παρατηρητές συμμετείχαν όχι μόνο από τις ανωτέρω εμπλεκόμενες 

οργανώσεις αλλά και από άλλες υπηρεσίες και φορείς (πχ ΚΕΜΕΑ, Υπ Πολιτισμού, 

Εθελοντική Δασοπροστασία Δ. Καισαριανής κτλ) καθώς και μεμονωμένοι. Ο αριθμός των 

συμμετοχών δεν δύναται να εκτιμηθεί με ακρίβεια.   
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Ρόλος παρατηρητή δόθηκε από την ΟΣΧΑ και στα μέλη του Σύνδεσμου Εφέδρων 

Αξιωματικών Αθηνών. Αν και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν η αξιοποίηση 

τους για την οργανωτική υποστήριξη της άσκησης, η μη συμμετοχή τους στην εκ των 

προτέρων απαιτούμενη συνάντηση εργασίας προκειμένου να τους υποδειχθούν τα 

καθήκοντά τους, είχε ως αποτέλεσμα τούτο να μην καταστεί εφικτό.  

Οργανώσεις Υποστήριξης 

Η συνθήκες προσομοίωσης της δασικής πυρκαγιάς έγινε με καπνογόνα και κόκκινες κορδέλες 

που οριοθετούσαν την περιοχή της πυρκαγιάς, από ειδικευμένες ομάδες υποστήριξης (βλέπε 

5,22,23 ανωτέρω πίνακα). 

Οι ομάδες αυτές έφεραν ως ατομικό εξοπλισμό μάσκες κόνεως για την προστασία της 

αναπνοής, επινώτιους πυροσβεστήρες για την περίπτωση πρόληψης κάποιου ατυχήματος 

και πομποδέκτες ΤΕΤRA για την άμεση επικοινωνία και παροχή οδηγιών. 

Μία εκ των συμμετεχουσών ΕΟ, η ΕΔΟΚ (βλέπε 21 ανωτέρω πίνακα) συμμετείχε στην 

οργανωτική υποστήριξη της άσκησης με την παροχή των υπηρεσιών της σε πρώτες βοήθειες, 

στους συμμετέχοντες σε περίπτωση που αυτό απαιτούνταν σε πραγματικές συνθήκες. 

Η ΠΕΧΜΕΑ παραχώρησε για τις ανάγκες της άσκησης ΣμηΕΑ, τόσο για την υποστήριξη του 

συντονισμού όσο και για την εκπαιδευτική καταγραφή των επιχειρήσεων. Για την καλύτερη 

αξιοποίηση τους προς την τελευταία αυτή κατεύθυνση on line εικόνα μεταδιδόταν δημόσια 

για κάθε ενδιαφερόμενο.  

 

Προμήθεια υλικού και εξοπλισμού 

Η προμήθεια του έντυπου υλικού (αφίσες, οδηγίες διεξαγωγής, κάρτες διαπίστευσης κλπ) για 

τη διοργάνωση της άσκησης έγινε από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Αττικής.  

Η προμήθεια των υλικών (καπνογόνα, κορδέλες σήμανσης κλπ) για την προσομοίωση της  

Δασικής Πυρκαγιάς έγινε επίσης από την Περιφέρεια Αττικής καθώς και το Κέντρο 

Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα. 

Οι πομποδέκτες ΤΕΤRA,και ο λοιπός εξοπλισμός των υποστηρικτικών ομάδων της άσκησης  

παραχωρήθηκαν για τους σκοπούς αυτής από το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα. 

Η αίθουσα και τα οπτικό-ακουστικά μέσα για την πραγματοποίηση της εν θερμώ αποτίμησης 

της άσκησης παραχωρήθηκαν από το Δήμο Παπάγου Χολαργού. 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Παράμετροι αποτίμησης 

Για την εκπόνηση της άσκησης αποτίμησης ελήφθησαν υπόψη οι εξής  παράμετροι: 

 Οι δράσεις των ασκούμενων και η απόκρισή τους στα ζητούμενα του σεναρίου, 

δεδομένου ότι εκεί αποτυπώνονται τα συμπεράσματα, η κριτική, η γνώση και η 

εμπειρία στελεχών των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών που συμμετείχαν 

καθώς και των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων. 

 Η  εν θερμώ αποτίμηση του συμβάντος, που έλαβε χώρα αμέσως μετά τη λήψη αυτού, 

με ευρεία συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία εστίασε στα κύρια 

προβλήματα, στα πρώτα συμπεράσματα/διδάγματα και σε μία σύντομη διερεύνηση 

του βαθμού επίτευξης των αντικειμενικών στόχων της άσκησης.  

Σκοπός της εν θερμώ αποτίμησης ήταν να δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία στους 

ασκούμενους να σχολιάσουν το πώς εξελίχθηκε η άσκηση, εν' όσον τα περιστατικά ήταν 

ακόμα «φρέσκα» στο μυαλό τους. 

Αναπόσπαστο μέρος για τη σύνταξη της παρούσης έκθεσης αποτέλεσε το οπτικό υλικό 

(βίντεο), όπου καταγράφηκε λεπτομερώς το χρονικό της άσκησης και οι δράσεις όλων των 

εμπλεκόμενων οργανώσεων, προκειμένου να κατανοηθούν ολιστικά οι δράσεις που έλαβαν 

χώρα. 

 

Αποτελέσματα των δελτίων Αξιολόγησης 

H πλειοψηφία των δελτίων αξιολόγησης συμπληρώθηκαν αμέσως μετά το τέλος της 

άσκησης. Τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο δελτίο αξιολόγησης είναι κυρίως 

οργανωτικής και λειτουργικής φύσης.  

Σε γενικές γραμμές, ο μέσος όρος της βαθμολογίας των απαντήσεων αλλά και τα σχόλια που 

περιλαμβάνονται αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως λόγω του υψηλού βαθμού συμμετοχής 

οργανώσεων και προσωπικού.  

Η βαθμολόγηση και ο σχολιασμός επί των δελτίων αξιολόγησης έχουν αποδελτιωθεί και 

ακολουθεί ο μέσος όρος των ερωτημάτων και των κυριότερων σχολίων όπως αυτά 

αποτυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες (με αυξημένο βαθμό βαρύτητας των αξιολογητών).                 
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                             Αποτελέσματα εντύπου αξιολόγησης / Βαθμολόγηση1 

Το επίπεδο οργάνωσης της άσκησης ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλό. 1 2 3 4 

ΜΟ: 3 

Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν μετά τη λήξη της άσκησης θεωρήθηκε ότι 

ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες και βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση αυτής. 

1 2 3 4 

ΜΟ: 3,60 

Το πληροφοριακό υλικό/εγχειρίδιο της άσκησης θεωρήθηκε ως πολύ καλό. 1 2 3 4 

ΜΟ: 3,4 

Το έντυπο αξιολόγησης της άσκησης θεωρήθηκε επίσης ως πολύ καλό. 1 2 3 4 

ΜΟ: 3,38 

Το οπτικό-ακουστικό υλικό της άσκησης θεωρήθηκε πολύ καλό. 1 2 3 4 

ΜΟ: 3,2 

Η δομή και η μεθοδολογία της άσκησης θεωρήθηκε πολύ καλή. 1 2 3 4 

ΜΟ: 3,1 

Το σενάριο της άσκησης θεωρήθηκε ότι ήταν ρεαλιστικό με μικρές 

παραλείψεις 

1 2 3 

ΜΟ: 2,4 

Η επιλογή των επεισοδίων του σεναρίου σε σχέση με τον έλεγχο των 

αντικειμενικών στόχων της άσκησης ήταν επιτυχής. 

1 2 3 4 

ΜΟ: 3,3 

Η κατανομή των παικτών με βάση τους αντικειμενικούς στόχους ήταν πολύ 

καλή. 

1 2 3 4 

ΜΟ: 3,1 

Ο συντονισμός της άσκησης ήταν σε γενικές γραμμές επιτυχής. 1 2 3 4 

ΜΟ: 2,98 

Η διαχείριση του χρόνου θεωρήθηκε μέτρια. 1 2 3 4 

ΜΟ: 2,98 

Η ευκαιρία που είχαν οι συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά 

τη διάρκεια της άσκησης θεωρήθηκε ικανοποιητική. 

1 2 3 4 

ΜΟ: 3,22 

Η συνεργασία μεταξύ των παικτών του τακτικού και επιχειρησιακού 

επιπέδου ήταν αποτελεσματική. 

1 2 3 4 

ΜΟ: 3,33 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και οι ικανότητες που εξάσκησαν οι 

συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της άσκησης, εκτιμήθηκε ότι θα είναι για 

1 2 3 4 

ΜΟ: 3,05 

                                                           
1
 Αυξημένος συντελεστής βαρύτητας δόθηκε στην άποψη των αξιολογητών της άσκησης 
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την εκτέλεση των καθηκόντων τους ιδιαίτερα χρήσιμες. 

Οι σχέσεις με τους άλλους εκπροσώπους των άλλων οργανώσεων θεωρήθηκε 

ότι βελτιώθηκαν σημαντικά. 

1 2 3 4 

ΜΟ: 3,64 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε πρότερη εμπειρία από συμμετοχή σε 

άσκηση (72,5%). 

  

Η διαδικασία διεξαγωγής της άσκησης χαρακτηρίστηκε ως απλή (42,05%), 

και καινοτόμα (41,51%). Μόλις το 8,85% των συμμετεχόντων τη 

χαρακτήρισε ως πολύπλοκη και το 7,59% ως τετριμμένη. 

 

Η άσκηση χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως πρακτική (61%) και 

ρεαλιστική (50%). Ένα σημαντικό ποσοστό την χαρακτήρισε ως σημαντική 

(30%)  και ένα μικρό ποσοστό ως τετριμμένη (12%). 

 

Διγνωμία φαίνεται να υπάρχει για το αν το προσωπικό άμεσης επέμβασης 

προσέγγισε με ασφαλή τρόπο το χώρο του συμβάντος, όπου οι απαντήσεις 

στα ερωτηματολόγια δίνουν υψηλά ποσοστά και στις δύο απαντήσεις, του 

«ναι» και του «όχι» (56% και 44% αντίστοιχα). 

 

Θεωρήθηκε ότι; 

- Ακολουθήθηκαν οι κατάλληλες στρατηγικές για τη διαρκή 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των κινδύνων (82%) και έγιναν οι 

κατάλληλες ενέργειες για τη, με ασφαλή τρόπο, συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά που τυχόν εμπλέκονται 

στο περιστατικό, προτού αναπτυχθούν πόροι και αρχίσουν οι 

επιχειρήσεις (83%).  

- Οι υπεύθυνοι προέβησαν σε πρώτη εκτίμηση του συμβάντος 

προκειμένου να προσδιορισθούν οι κατάλληλες δράσεις που πρέπει να 

υλοποιηθούν από το προσωπικό για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης (88%) και ότι αυτή διαβιβάστηκε εγκαίρως στο 

προσωπικό άμεσης επέμβασης των υπηρεσιών που συνεπιχειρούσαν 

και του λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού (86%). Επίσης 

διαβιβάστηκαν εγκαίρως οι αλλαγές στην εκτίμηση του συμβάντος 
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(85%). 

- Οι ενέργειες/δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται σε 

υπάρχοντα σχέδια και εκτελέστηκαν/περιγράφηκαν σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες (79%). 

Επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός του υψηλού ποσοστού των 

θετικών απαντήσεων στην ανωτέρω ερώτηση, οι συμμετέχοντες στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ήξεραν ποια είναι αυτά τα σχέδια 

και κατευθυντήριες οδηγίες. 

Η διαδικασία κλιμάκωσης των επιχειρήσεων καταστολής πυρκαγιάς και 

διαχείρισης των συνεπειών θεωρήθηκε αποτελεσματική.  

1 2 3 4 

ΜΟ:3,11 

 

Γενικές παρατηρήσεις – Προβληματικές πτυχές 

Οργανωτικά Θέματα 

 Στην πλειοψηφία των ερωτήσεων των δελτίων αξιολόγησης δεν έγιναν οι ανάλογες 

επισημάνσεις που να στοιχειοθετούν τη βαθμολόγηση των απαντήσεων. Επίσης 

παρατηρήθηκε ανομοιογένεια σε σχέση με τις παρατηρήσεις των αξιολογητών, αλλά και 

εν γένει όλων των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, στοιχεία που κάποιοι θεώρησαν ως 

τα δυνατά σημεία της άσκησης, άλλοι τα θεώρησαν ως αδυναμία. Τούτο ενδεχομένως έχει 

να κάνει με τη διαφορά γνωστικού υποβάθρου στα θέματα που τέθηκαν. 

 Αν και εκδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής της άσκησης οι οποίες διαβιβάστηκαν 

σε όλους τους συμμετέχοντες και αναρτήθηκαν και στα κοινωνικά δίκτυα της 

Περιφέρειας Αττικής, παραταύτα δηλώθηκε άγνοια αρκετών από τους συμμετέχοντες σε 

ότι αφορούσε τις οδηγίες διεξαγωγής της άσκησης. Λαμβάνοντας υπόψη της ευρεία 

διάδοση των οδηγιών διεξαγωγής, τούτο θα μπορούσε να δημιουργήσει εύλογα 

ερωτηματικά σε ότι αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών γεγονός που θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη.  

 Παρατηρήθηκε το φαινόμενο, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, κάποιοι 

παίκτες να στοχεύουν τα άτομα της υποστηρικτικής ομάδα των καπνογόνων. Ευτυχώς, 

τούτο παρατηρήθηκε σε  μικρή έκταση από μεμονωμένα άτομα. 

  Ορισμένα από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της δασικής 

πυρκαγιάς. παρουσίασαν σημαντικό ποσοστό αστοχιών, με αποτέλεσμα δυσκολίες στην 

αποτύπωση της εικονικής πραγματικότητας. 
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 Παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της περιοχής είχε εκ των προτέρων ενημερωθεί για την 

ημερομηνία διεξαγωγής της άσκησης, η κινητοποίηση που έγινε από το δήμο, όταν 

σύμφωνα με το σενάριο η πυρκαγιά πλησίαζε την κατοικημένη περιοχή, προκάλεσε την 

έντονη ανησυχία του πληθυσμού. Αν και τούτο μπορεί να ερμηνευτεί, ότι οι δράσεις που 

αναλήφθηκαν από το δήμο σε πραγματικό συμβάν θα είναι αποτελεσματικές για το 

σκοπό που εξυπηρετούσαν, θεωρείται ο πληθυσμός δεν θα είχε αναστατωθεί εάν υπήρχε 

μέριμνα ώστε στα μηνύματα ενημέρωσης του πληθυσμού που ακουγόταν από τα 

μεγάφωνα, προηγούνταν και οι λέξεις «Άσκηση – Άσκηση». 

 Η παρατήρηση ότι ο σταθμός των πρώτων βοηθειών δεν έπρεπε να βρίσκεται στο χώρο 

των επιχειρήσεων δεν αξιολογείται ως ουσιαστική, αφού όπως οι ελεγκτές της άσκησης, 

οι αξιολογητές αυτής και οι ομάδες υποστήριξης των καπνογόνων δεν αποτελούσαν 

μέρος του σεναρίου. 

 

Λειτουργικά Θέματα 

 Η ΟΣΧΑ δεν έλεγξε εκ νέου την εμβέλεια του νέου καναλιού με αποτέλεσμα για τις πιο 

απομακρυσμένες οργανώσεις, να θεωρηθεί λανθασμένα ότι θα άκουγαν την αναγγελία 

του συμβάντος από τον ασύρματο, κάτι που δεν συνέβη. Το πρόβλημα επιλύθηκε με 

πρωτοβουλία των ίδιων των ομάδων που επικοινώνησαν με άτομο από την ομάδα των 

ελεγκτών και τους έδωσε την έναρξη του συμβάντος. Δεν παρουσιάστηκαν χρονικές 

καθυστερήσεις σε σχέση με το σενάριο από αυτή τη δυσλειτουργία. 

 Ωστόσο, το βασικότερο ίσως πρόβλημα που επισημάνθηκε είχε να κάνει με τις 

επικοινωνίες. Η εμβέλεια δράσης των ασυρμάτων υπήρξε προβληματική, όχι μόνο στο 

γεγονός ότι οι απομακρυσμένες εθελοντικές οργανώσεις δεν άκουγαν τους ασυρμάτους, 

αλλά δυσλειτουργίες στην επικοινωνία παρουσιάστηκαν και στο χώρου τους συμβάντος. 

 Σημαντικό επίσης ζήτημα που τέθηκε είχε να κάνει με την εύρεση και κατανόησης των 

χαρακτηριστικών της πληγείσας περιοχής κυρίως από τις απομακρυσμένες οργανώσεις 

που κλήθηκαν να συνδράμουν. Η οργάνωση του συστήματος δασοπυρόσβεσης η οποία 

δεν βοηθάει στην άρση δυσλειτουργιών όπως εύρεσης των τοπωνυμίων της πληγείσας 

περιοχής, γνώσης πιθανών επικινδυνοτήτων της περιοχής, ακόμη και των θέσεων των 

πυροσβεστικών κρουνών αποτέλεσε θέμα εκτενούς συζήτησης. 

 Διευκρινίζεται ότι ειδικά σε ότι αφορά τους πυροσβεστικούς κρουνούς τούτοι είναι 

πλήρως καταγεγραμμένοι από το Πυροσβεστικό Σώμα. Απαιτείται η διάχυση της σχετικής 

πληροφορίας σε όλους τους εμπλεκόμενους στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Η 

Περιφέρεια Αττικής προσπάθησε να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση συλλέγοντας 
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τα εν λόγω στοιχεία και αποστέλλοντάς τα σε ΕΟ και ΟΤΑ. Θα βοηθούσε τα αρχεία που 

διαβιβάζονται να είναι σε μορφή πιο εύκολα αξιοποιήσιμη (πχ μορφή *.kml ή *.kmz) 

 Η επισήμανση της έλλειψης ιπτάμενων μέσων καταστολής στην πυρκαγιά  που 

θεωρούνται απαραίτητα σε πυρκαγιά τέτοιας δυναμικότητας στην συγκεκριμένη 

περίπτωση αποτελούσε μέρος του σεναρίου, λαμβάνοντας υπόψη  ότι ο χρόνος για την 

απογείωση και την άφιξη ενός ιπτάμενου μέσου κάλυπτε το χρόνο που διήρκησε 

συνολικά το συμβάν της άσκησης. 

 Η διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν ικανοποίησε ιδίως τους 

συμμετέχοντες από τις πιο απομακρυσμένες ομάδες οι οποίες έφθασαν στο συμβάν στο 

τέλος της τρίτης φάσης, όπου δόθηκε από το συντονιστή και η λήξη της άσκησης. Τούτο 

είχε ως αποτέλεσμα να μην δοθεί σε αυτές τις ομάδες επαρκής χρόνος για την εξάσκηση 

τους. Θεωρείται ότι απαιτούταν καλύτερη εκτίμηση των διαμορφωθεισών συνθηκών στο 

πεδίο από τους συντονιστές αυτής, προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως οι στόχοι της 

άσκησης και να μην δοθεί εντολή διακοπή της άσκησης.  

 Η λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, χρήση των ΜΑΠ και των τακτικών 

πυρόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσε θέμα συζήτησης και αξιολόγησης. Για 

παράδειγμα, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου μέλη των ΕΟ δεν έκαναν των ΜΑΠ. 

Επίσης, στην πρώτη φάση του συμβάντος παρατηρήθηκε ότι κάποια από τα οχήματα που 

έφτασαν στη σκηνή, απόκλεισαν τις εξόδους (και του ΠΣ και ΕΟ). Τούτο εγκυμονούσε 

άμεσο κίνδυνο εγκλωβισμού του προσωπικού στην πυρκαγιά σε περίπτωση που υπήρχε 

αλλαγή της φοράς των ανέμων. Παράλληλα δημιουργήθηκε και άμεσο πρόβλημα στην 

επιχειρησιακή ικανότητα, αφού όχημα της α φάσης που του δόθηκε εντολή να φύγει από 

την αρχική του θέση προκειμένου να επιχειρήσει σε άλλο σημείο του συμβάντος, τούτο 

δεν κατέστη δυνατόν. 

Επίσης, ένα από τα θέματα που τέθηκαν στο σχεδιασμό της άσκησης ήταν ο έλεγχος των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε σχέση με διαχείριση του τόπου του συμβάντος και η 

οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής για λόγους ασφαλείας (πχ από τους πολίτες που 

όπως ήταν αναμενόμενο θα συνέρεαν στο συμβάν ή περαστικών που κινούνταν στην 

περιοχή).  Η ΕΛΑΣ απέκλεισε το οδικό δίκτυο προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία 

των πυροσβεστικών οχημάτων και αρκετοί από τους συμμετέχοντες ενημέρωναν τους 

διερχόμενους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ότι 

υπήρχε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε ότι αφορά τις τακτικές πυρόσβεσης πολύ σωστά επισημάνθηκε από τους 

συμμετέχοντες η επικινδυνότητα της γ φάσης με την κατά μέτωπο προσβολή. Τούτο 
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επιλέχθηκε κατά το σχεδιασμό της άσκησης ως σημείο ελέγχου των ασκούμενων και 

εκπαίδευσης αυτών. 

Διαπιστώθηκαν επίσης θέματα ασφάλειας σε περίπτωση που το πυροφυλάκιο του 

Κόρακα απειληθεί από μία δασική πυρκαγιά, αφού στην απομακρυσμένη και δύσβατη 

θέση που βρίσκεται, υπάρχει αυξημένη διακινδύνευση να μην προλάβει ο πυροφύλακας 

να διαφύγει εγκαίρως. Απαιτείται άρτια φυσική κατάσταση και εκπαίδευση του ατόμου 

που αναλαμβάνει καθήκοντα πυροφύλακα. 

Τα ανωτέρω θέματα υγείας και ασφάλειας συνίσταται να αποτελέσουν αντικείμενο 

εκτενέστερης αξιολόγησης και ελέγχου στο εσωτερικό των εμπλεκόμενων οργανώσεων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Γενικές Διαπιστώσεις 

 Οι βασικοί στόχοι των συμμετεχόντων της άσκησης όπως τούτο καταγράφηκε ήταν: 

o Η απόκτηση εμπειρίας στη διαχείριση ενός συμβάντος. 

o Η πρακτική εξάσκηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων καθώς και η απόκτηση 

νέων. 

o Η οικοδόμηση ή η βελτιστοποίηση των σχέσεων συνεργασίας με άλλες εθελοντικές 

οργανώσεις και φορείς πολιτικής προστασίας. 

 Σε όλα της στάδια της άσκησης (διαδικασία σχεδιασμού, επιμέρους συναντήσεις, εν 

θερμώ αποτίμηση) καταδείχθηκε το έντονο ενδιαφέρον και η προθυμία για βελτίωση των 

δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων εθελοντικών οργανώσεων με αποκλειστικό στόχο τη 

μέγιστη δυνατή απόδοση του έργου τους. 

 Η άσκηση επί πεδίου «ΦΑΕΘΩΝ» θεωρήθηκε σημαντική πρωτοβουλία λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αποτελεί την πρώτη άσκηση που διοργανώθηκε από κάποιον δημόσιο φορέα 

με ευρεία συμμετοχή σε βασικές δράσεις απόκρισης των ΕΟ. 

 Σε γενικές γραμμές οι εμπλεκόμενοι της άσκησης (παίκτες, υποστηρικτικές ομάδες και 

αξιολογητές), έδρασαν με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πολύ καλή γνώση του 

αντικειμένου που είχαν να διαχειριστούν. Η πλειοψηφία των προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν είχε να κάνει κυρίως με χρόνιες δυσλειτουργίες της οργάνωσης της 

δασοπροστασίας και εθνικό επίπεδο. 

 Καταδείχθηκε για άλλη μια φορά και ο πολύτιμος ρόλος των ΣμηΕΑ ως πολύτιμα εργαλεία 

στην υποβοήθηση του έργου της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. 
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Προτάσεις - Κατάλογος Διορθωτικών Ενεργειών 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω αναγραφόμενα προτείνονται οι κάτωθι προτάσεις οι οποίες θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και να υλοποιηθούν από τη ΓΓΠΠ μετά από ευρεία διαβούλευση 

με τους συναρμόδιους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις προκειμένου το έργο της 

απόκρισης να είναι πιο αποτελεσματικό, τουλάχιστον στις δυσλειτουργικές πτυχές που 

εξετάστηκαν στην εν λόγω άσκηση. 

 Βελτίωση του συστήματος επικοινωνιών κατά τη διαχείριση μιας κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης. Η βελτίωση αυτή αφορά αφενός τα χρησιμοποιούμενα μέσα και αφετέρου την 

επιχειρησιακή ροή της πληροφορίας. 

 Περαιτέρω αξιοποίησή των ΣμηΕΑ από το Ελληνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, 

αξιολογώντας παράλληλα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πότε από ποιους και υπό ποιες 

συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. 

 Άμεση νομοθετική ρύθμιση σε ότι αφορά την χρήση των κρατικών οχημάτων από τις 

Εθελοντικές Οργανώσεις. 

 Ανάπτυξη συστήματος διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των Εθελοντικών 

Οργανώσεων, καθώς και αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

 Διοργάνωση περισσότερων ασκήσεων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς με 

μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων, οι οποίες να λαμβάνουν χώρα σε 

μη εργάσιμες ημέρες, ως μια πάγια και τακτική διαδικασία. Περαιτέρω θεσμικές ρυθμίσεις 

για την ενθάρρυνση της συμμετοχής και του προσωπικού των κρατικών φορέων, σε μη 

εργάσιμες ώρες και ημέρες, κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξη της 

διαλειτουργικότητας και των σχέσεων συνεργασίας.  

 Ευρεία διαβούλευση και θεσμικές προβλέψεις που θα ρυθμίζουν την καλύτερη αξιοποίησή 

των ΕΟ σε περιστατικά εκτάκτων αναγκών. 

 Πλήρης χαρτογραφική αποτύπωση κυρίως των δασικών περιοχών με καταγραφή των 

τοπωνυμίων, μορφολογικών χαρακτηριστικών δασοδρόμων κλπ ή/και μέριμνα 

προκειμένου σε κάθε δασική πυρκαγιά να υπάρχουν άτομα που να γνωρίζουν καλά την 

περιοχή που πλήττεται, προκειμένου να ενημερώνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που 

καταφθάνουν στην περιοχή, μετά από σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες 

οδηγίες. 

 Διαβίβαση των σχεδίων δασικών πυρκαγιών του ΠΣ και στις ΕΟ. Στοιχεία όπως 

πυροσβεστικοί κρουνοί ή επικινδυνότητες και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος (πχ θέσεις 

κατασκηνώσεων, μονών κλπ), σε ηλεκτρονική μορφή και επεξεργάσιμοι χάρτες (πχ *.kml 

αρχεία), προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμα από όλους τους εμπλεκόμενους. 
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 Έλεγχος του υφιστάμενου σχεδιασμού σε ότι αφορά τον αποκλεισμό της περιοχής της 

μιας πυρκαγιάς για λόγους ασφαλείας και βέλτιστης επίτευξης του έργου των δυνάμεων 

καταστολής. 

 

Τέλος, προτείνεται η αποστολή της παρούσης έκθεσης από τους διοργανωτές της άσκησης σε 

όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανωτέρω προτάσεις 

και να ληφθούν τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται. 
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Καραμάνου, Σταύρο Σαλαγιάννη, Μιλτιάδη Αθανασίου, Χρήστο Λάμπρη, καθώς και τον 

Νικόλαο Σπαή, Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, για την 

καθοριστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτής της άσκησης. 

 

Το παρόν αναρτήθηκε στην ιστοθέση: https://drive.google.com/open?id=1bkqG52uw875-

H0pptLd_Rjc8wltOHr4p 
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