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Άδειες Χρήσης
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε
άδειες χρήσης Creative Commons.
• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που
υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η
άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
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Χρηματοδότηση
•
•
•

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού
έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
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Φςζικέρ και Ανθπωπογενείρ Καηαζηποθέρ

Γενικά για ηιρ Φςζικέρ Καηαζηποθέρ
Ο φξνο “θαηαζηξνθή” δειψλεη θάζε γεγνλφο πνπ γίλεηαη ζε θάπνην ζεκείν
ηνπ πιαλήηε καο θαη επηθέξεη βιάβεο ζηνλ άλζξσπν, ζην νηθνζχζηεκα ή
θαη ζηα δχν.

Οη θαηαζηξνθέο δηαθξίλνληαη ζε:
– Φπζηθέο Καηαζηξνθέο (Natural Disasters)
– Σερλνινγηθέο ή Αλζξσπνγελείο Καηαζηξνθέο (Technological ή Man–
Made Disasters).

Eίδη Φςζικών Καηαζηποθών
Οη Φπζηθέο Καηαζηξνθέο πεξηιακβάλνπλ :
• ζεηζκνχο
• εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο
• ηζνπλάκη
• θαηνιηζζήζεηο
• παγεηψλεο
• ππξθαγηέο
• μεξαζίεο
• πιεκκχξεο
• θαχζσλεο
• παγεηνχο
• ηπθψλεο θ.ιπ.

Ποζοζηά Φςζικών Καηαζηποθών

• Οη ζεηζκνί απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο
θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ πιήηηνπλ ηε Γε, δεδνκέλνπ
φηη απηνί απνηεινχλ πεξίπνπ ην 1/4 ηνπ ζπλφινπ ησλ
Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ θαη πξνθαινχλ πεξίπνπ ην 1/2
ησλ ζαλάησλ θαη βιαβψλ.
• Όκσο, πην εληππσζηαθά είλαη ηα πνζνζηά ζαλάησλ θαη
νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο
ζεηζκνχο: 54% θαη 48%, αληηζηνίρσο.

Τςθώναρ Καηπίνα
• Ο θπθιψλαο Καηξίλα έπιεμε
ηελ αθηή ηεο Λνπηδηάλα,
πεξίπνπ 60 ρηιηφκεηξα λφηηα
ηεο Νέαο Οξιεάλεο, κε αλέκνπο
ηαρχηεηαο 240 ρικ/ψξα,
αλαθνίλσζε ην Δζληθφ Κέληξν
Κπθιψλσλ (NHC) ηνπ Ματάκη
• Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε πφιε
ηεο Νέαο Οξιεάλεο λα βπζηζηεί,
θαζφηη ην επίπεδν ηεο πφιεο
είλαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο
ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ηεο
ζάιαζζαο.
• Κφζηηζε ηηο δσέο 1.132
αλζξψπσλ.

Τζοςνάμι Ινδονηζία
Μεηά απφ κηα ηεξάζηηα ζεηζκηθή
δφλεζε 9 Ρίρηεξ ζηε νπκάηξα
ηεο Ιλδνλεζίαο, ε νπνία ήηαλ ε
ηζρπξφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 40
εηψλ, πξνθιήζεθαλ ηζρπξφηαηα
ηζνπλάκη κε θαηεχζπλζε ηα
λεζηά Πνπθέη, ηηο Μαιδίβεο, ηε
ξη Λάλθα θαη ηα αλαηνιηθά
παξάιηα ηεο Ιλδίαο ζηνλ Ιλδηθφ
Ωθεαλφ

Τζοςνάμι Ιαπωνία
•ηηο 11 Μαξηίνπ 2011
ηζνπλάκη ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε απφ ηζρπξφ
ζεηζκφ 9 ξίρηεξ έπιεμε ηηο
αθηέο ηηο Ιαπσλίαο κε ηνλ
αξηζκφ ησλ λεθξψλ λα
αλέξρεηαη ζε ρηιηάδεο
•Οη θαηαζηξνθέο πνπ
πξνθιήζεθαλ ήηαλ ηεξάζηηεο
θπξίσο ζηε Βνξεηναλαηνιηθή
Ιαπσλία θαη έθξεμε ζηνπο
αληηδξαζηήξεο ηνπ ππξεληθνχ
ζηαζκνχ ηεο πφιεο
Φνπθνπζίκα κε απεηιή
ππξεληθήο θαηαζηξνθήο.

Ηθαηζηεηαθέο εθξήμεηο

Ππξθαγηέο

Σςνέπειερ Φςζικών Καηαζηποθών
•

Οη ζπλέπεηεο ησλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ είλαη ηφζν κεγάιεο
θιίκαθαο, ψζηε ρξεηαδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηα
πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.

•

Οη πεξηζζφηεξεο Φπζηθέο Καηαζηξνθέο είλαη αδχλαην λα
απνθεπρζνχλ θαη πνιχ δχζθνιν σο αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ.

•

Δίλαη θπζηθφ νη πξνζπάζεηεο λα επηθεληξψλνληαη ζην πεδίν ηεο
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη ζπλεπεηψλ νη νπνίεο είλαη
δπλαηφ λα ιάβνπλ ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
θαη ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο
πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο.

•

Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ απνηεινχλ
εμ' ίζνπ ηεξάζηην εκπφδην ζηε κειινληηθή ηνπηθή θαη εζληθή
αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ θαη πνιιέο θνξέο αθπξψλνπλ αθφκα θαη
θάζε αλαπηπμηαθφ επίηεπγκα πνπ έρεη ήδε ζπληειεζηεί ή
αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ηπρφλ δξνκνινγεζεί

Τεσνολογικέρ Καηαζηποθέρ

Κάζε θαηαζηξνθή πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο
ηερλνινγηθήο ή άιιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο
θαηαηάζζεηαη ζηηο Σερλνινγηθέο ή Αλζξσπνγελείο
Καηαζηξνθέο (π.ρ. εθξήμεηο, δηαξξνέο επηθίλδπλσλ
νπζηψλ, αηπρήκαηα ζε εξγνζηάζηα θ.ιπ.).

Τοξικά απόβληηα
ζηον Ελλαδικό σώπο
ηελ Διιάδα παξάγνληαη θάζε
ρξφλν 330.000 ηφλνη
επηθίλδπλσλ ηνμηθψλ
βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Απφ
απηoχο κφλν 127.000 ηφλνη
ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία, ελψ
κφιηο 1.550 ηφλνη ζηέιλνληαη
ζην εμσηεξηθφ.
Οη ππφινηπνη ηφλνη, ζάβνληαη ή
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζηηο
ρσκαηεξέο ή ζηνπο αλνηρηνχο
ρψξνπο ησλ βηνκεραληψλ.

Μεραληζκνί θαη Οξγαλψζεηο
αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ

• ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν νη θπζηθέο
θαηαζηξνθέο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο ππάγνληαλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ πλδέζκνπ ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Δξπζξνχ
ηαπξνχ
• Η πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν αξρίδεη απφ ηελ ηξίηε
δεθαεηία ηνπ αηψλα καο (1927) φηαλ δεκηνπξγήζεθε ε
Διεθνήρ Ένωζη (International Relief Union) ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (League of Nations).
• Μεηά ηνλ 2° παγθφζκην πφιεκν δηάθνξνη κεραληζκνί θαη
νξγαλψζεηο εηέζεζαλ ζε θίλεζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην ζθνπφ απηφ.

Πξνζπάζεηα πξφιεςεο
•

Η πξνζπάζεηα γηα πξφιεςε αθνξά δξάζεηο θαη πνιηηηθέο (10εηίαο,
20εηίαο) ζε ηνκείο φπσο εθείλνη ηεο λνκνζεζίαο, ηνπ θπζηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ησλ
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.

•

Πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο, δξάζεο, εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο
ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαζψο θαη εηδηθήο ηερληθήο θαηάξηηζεο
εθείλσλ πνπ ζα παίμνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο
πξψησλ βνεζεηψλ θαη απνθαηάζηαζεο. Όζν πεξηζζφηεξν
ζρεδηαζκέλεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ νη ελέξγεηεο απηέο, ηφζν
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ππάξρεη.

•

O ΟΗΔ αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο ησλ
θαηαζηξνθψλ θήξπμε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 σο Γηεζλή Γεθαεηία γηα
ηε Μείσζε ησλ Δπηπηψζεσλ απφ ηηο Φπζηθέο Καηαζηξνθέο
(international decade for natural disaster Reduction – IDNR)

Γεκηνπξγία ηνπ UNDRO
(United Nation Disaster Relief Office)
ηηο 14-12-71 ν ΟΗΔ ίδξπζε κηα εληαία θεληξηθή ππεξεζία (UNDRO) κε
ζηφρν ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ αληηκεηψπηζεο
ησλ θαηαζηξνθψλ. Δπίζεο ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα ζσζηή, νπζηαζηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε θαη βνήζεηα ζε θάζε πεξίπησζε θπζηθψλ ή
άιισλ θαηαζηξνθψλ ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα λα δηνξίζεη έλα ζπληνληζηή πνπ ζα αλαθεξφηαλ απ' επζείαο ζ'
απηφλ θαη ζα είρε ηξεηο ζεκαληηθέο επζχλεο:
α) ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ζε πεξίπησζε Καηαζηξνθήο
β) ηελ παξνρή ηερληθήο ή άιιεο βνήζεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ κέηξσλ
πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο
γ) ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ Καηαζηξνθψλ.

UNDRO
•

•

•

Σν UNDRO είλαη ην ζεκείν ζχγθιηζεο θαη ζχλδεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΟΗΔ γηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο
Καηαζηξνθψλ.
Κχξην έξγν ηνπ UNDRO είλαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ ελεξγεηψλ φισλ
ησλ θνξέσλ (θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ) κε ζηφρν λα θηάζεη ε
ζσζηή κνξθή βνήζεηαο, ζηε ζσζηή ζέζε, ζε ζσζηή πνζφηεηα θαη ζην
ζσζηφ ρξφλν.
Άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε Γελεχε ην Μάξηην ηνπ 1972 κε
εηήζην πξνυπνινγηζκφ 330.000 δνιάξηα θαη πξνζσπηθφ έμη αηφκσλ.
Σα επφκελα ρξφληα θαη κε βάζε ηα πξψηα δεδνκέλα απφ ηελ εκπεηξία ηεο
δξάζεο ηνπ έγηλε αληηιεπηφ φηη ρξεηαδφηαλ επί πιένλ αλζξψπηλνπο θαη
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηελ απνζηνιή ηνπ.
Αληίζεηα κε άιιεο νξγαλψζεηο ηνπ ΟΗΔ ν UNDRO δελ παξέρεη αγαζά θαη
ππεξεζίεο. Σν θχξην ελδηαθέξνλ ηνπ είλαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο κε
ηαρχηεηα, ε αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη
πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη ε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο.

Αποζηολή ηος UNDRO
•

ε θάζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν UNDRO βαζίδεηαη ζε κηα
ζεηξά απφ θπβεξλεηηθέο πεγέο 24σξεο παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ ελ ελεξγεία θαη ελ δπλάκεη θαηαζηξνθψλ.

•

Όηαλ ζπκβαίλεη κηα μαθληθή θαηαζηξνθή UNDRO ζέηεη ζε
ζπλαγεξκφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο
πξνζθέξεη απ' επζείαο βνήζεηα ζηελ θπβέξλεζε ηεο πιεγείζαο
ρψξαο κφλν εθ' φζνλ ε ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε ην δεηήζεη.

•
•

•

Ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηξνθή, κηα ηαρεία αλαγλψξηζε (rapid
assessment) ησλ δεκηψλ δίδεηαη ηειεπηθνηλσληαθά ζην επηηειείν ηνπ
UNDRO ζηε Γελεχε απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ (UNDP) πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεγείζα ρψξα.
To Γξαθείν πιεξνθνξεί ηε δηεζλή θνηλή γλψκε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ
κέζσ ηνπ “UNDRO ΝΔ\Λ/S" θαη άιισλ εθδφζεσλ φπσο εγρεηξίδηα,
εθζέζεηο, κνλνγξαθίεο θ.ιπ.

Eιδικέρ απμοδιόηηηερ ηος
ζςνηονιζηή ηος UNDRO

1.

Να δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξεί ζηελή ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο
ζρεηηθέο νξγαλψζεηο θάλνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλίεο κε ζηφρν
λα εμαζθαιίζεη ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα ηνπο.
2. Να θηλεηνπνηεί, δηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πεξίζαιςεο ησλ δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΗΔ
ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί βνήζεηα απφ κηα πιεγείζα ρψξα.
3. Να ζπληνλίδεη ηε βνήζεηα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ πνπ δίλεηαη απφ
δηαθπβεξλεηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη εηδηθφηεξα απφ
ην Γηεζλή Δξπζξφ ηαπξφ (International Red cross)

Eιδικέρ απμοδιόηηηερ ηος
ζςνηονιζηή ηος UNDRO
Να δέρεηαη, εθ κέξνπο ηνπ Γ. Γ ηνπ ΟΗΔ, πξνζθνξέο γηα βνήζεηα θαη
πεξίζαιςε πνπ ζα δηνρεηεπζνχλ κέζσ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ησλ
νξγαλψζεσλ ηνπ γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο
5. Να βνεζάεη ηελ θπβέξλεζε ηεο πιεγείζαο ρψξαο λα εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο
ηεο γηα πεξίζαιςε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη λα δηνρεηεχζεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ζ' εθείλνπο πνπ κπνξνχλ πηζαλφλ λα βνεζήζνπλ.
6. Να πξνσζήζεη ηε κειέηε πξφιεςεο ειέγρνπ θαη πξφγλσζεο ησλ θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζπιινγήο θαη δηάρπζεο ηεο
πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ζρεηηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
7. Να κεηψλεη ζηαδηαθά ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ απηφλ, ζην βαζκφ πνπ ε
πιεγείζα ρψξα πξνρσξεί πξνο ηε θάζε ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο
αλαζπγθξφηεζεο, ρσξίο λα παχεη λα ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηεο
επζχλεο ηνπ, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΟΗΔ πνπ
εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο.
8. Να πξνεηνηκάδεη κηα εηήζηα έθζεζε γηα ην Γ.Γ ηνπ ΟΗΔ πνπ ζα ππνβάιιεηαη
ζην Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
4.

Haiti's homeless plead for tents after earthquake

http://sfbayview.com/2010/haiti-debt-relief-bill-authored-bycongresswoman-maxine-waters-passes-the-house/
A little girl braving heavy rain walks down a muddy road
through one of the makeshift camps where 1.3 million
Haitians made homeless by the Jan. 12 earthquake now
live. Few tents have been distributed – the blue plastic
tarps, the survivors are told, should suffice until sturdier
housing can be built – and nearly half have neither tarps
nor tents as the season of heavy tropical rains begins. This
rainy season could be, Sean Penn predicts, the greatest
public health crisis in the history of the Western
Hemisphere.

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/haitishomeless-plead-for-tents-after-earthquake-1879507.html

UN Refugee Agency

http://www.flickr.com/photos/un_phot
o/4421126890/

http://www.unhcr.org.tr/?lang=en&content=281

