Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Υπηρεσία Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών
Βασική Εκπαίδευση Στελεχών Αντιμετώπισης Καταστροφών
Ημερομηνία: Ιανουάριος 2019 – Μάρτιος 2020 (αναμένεται προγραμματισμός από τα τμήματα)
Τοποθεσία Διεξαγωγής: Γραφεία Περιφερειακών Τμημάτων ΕΕΣ
Εισαγωγή:
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΕΕΣ, μέσα και από την πρόσφατη ίδρυση του «Γραφείου
Προετοιμασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών» βρίσκεται σε μια πολύ παραγωγική διαδικασία
ανάπτυξης των ικανοτήτων του σχετικά με το δίκτυο στελεχών αντιμετώπισης καταστροφών. Το δίκτυο
αυτό αποτελεί μέρος της γενικότερης ανάπτυξης του μηχανισμού αντιμετώπισης καταστροφών και της
φιλοσοφίας διαχείρισης καταστροφών του. Αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία περιλαμβάνει πολλά
εκπαιδευτικά μέρη και έχει σαν αποτέλεσμα:
1. την τροφοδότηση στον παραπάνω μηχανισμό με καταρτισμένα και αξιολογημένα στελέχη ως
προς το αντικείμενο της αντιμετώπισης καταστροφών και
2. τη διάδοση της μεθοδολογίας / φιλοσοφίας του Κινήματος ως προς την Αντιμετώπιση
Καταστροφών σε πανελλαδικό επίπεδο.
Τα εκπαιδευμένα στελέχη μπορούν στη συνέχεια, βάσει των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους να
συμμετέχουν σε διάφορες ειδικές επιχειρησιακές ομάδες συντονισμού ή παροχής υπηρεσιών εκτάκτου
ανάγκης (αφού κάνουν την αντίστοιχη ειδική εκπαίδευση για συμμετοχή στις ομάδες αυτές) ανάλογα με
τις δεξιότητες και ικανότητές τους. Η ανάπτυξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας των στελεχών του ΕΕΣ
(εθελοντές - εργαζόμενοι) είναι μια διαρκής και συνεργατική διαδικασία κατά την οποία ενδυναμώνεται
τόσο η γνώση όσο και η ικανότητα συλλογικής απόκρισης σε μια καταστροφή, κλιμακωτά, από το τοπικό
επίπεδο ως και το εθνικό. Γι’ αυτό το λόγο παράλληλα με την ίδρυση της Εθνικής Ομάδας Αντιμετώπισης
Καταστροφών, των κατά τόπους ΤΟΑΚ και των δυο εξειδικευμένων επιχειρησιακών μονάδων (Έκτακτης
Παροχής Πρωτοβάθμιας Υγείας και Έκτακτης Παροχής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης) έχει αναγνωριστεί η
ανάγκη δημιουργίας ενός πανελλαδικού δικτύου στελεχών αντιμετώπισης καταστροφών, δηλαδή
τεχνικών ατόμων (εθελοντές ή/και επαγγελματίες του ΕΕΣ), των οποίων ο ρόλος είναι η παροχή
υπηρεσιών στο πεδίο (προσωπικό 1ης Βαθμίδας – Tier 1) οι οποίοι:



θα κατανοούν τις βασικές αρχές αντιμετώπισης καταστροφών και της λειτουργίας του
Μηχανισμού Αντιμετώπισης Καταστροφών του ΕΕΣ και
θα συνεργάζονται με τις υπόλοιπες ομάδες του μηχανισμού αυτού αποδοτικά προς την επίτευξη
των εκάστοτε επιχειρησιακών και προγραμματικών στόχων.

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η «Βασική Εκπαίδευση Στελεχών Αντιμετώπισης Καταστροφών
(ΒΕΣΑΚ)». Με την ίδρυση ενός δικτύου από στελέχη εκπαιδευμένα στη ΒΕΣΑΚ, το οποίο θα καλύπτει
όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, ο ΕΕΣ θα αναπτύξει σε ουσιαστικό βαθμό και σε εθνικό
επίπεδο την ικανότητα δημιουργίας επιχειρησιακών σχηματισμών υψηλότερων βαθμίδων. Παράλληλα,
θα διασφαλίσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης εκτάκτου ανάγκης σε κάθε σημείο
της χώρας, μέσω της εξειδίκευσης και της ομοιογένειας των διαθέσιμων δυνάμεών του. Επιπλέον, μέσω
της ΒΕΣΑΚ, θα ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο ο συνεκτικός συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες
μονάδες του ΕΕΣ που επιχειρούν στο πεδίο και σε όλες τις άλλες πλευρές που εμπλέκονται σε μια
επιχείρηση (τόσο εθνικά, μέσω των κεντρικών γραφείων, όσο και τοπικά, με τα κατά τόπους
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περιφερειακά τμήματα του ΕΕΣ και τις διάφορες κυβερνητικές αρχές). Τα μέλη του δικτύου αυτού θα
είναι εκπαιδευμένα να έχουν ένα κοινό τρόπο αντίληψης σχετικά με τις διαδικασίες μιας επιχείρησης
εκτάκτου ανάγκης και να συντονίζονται γρήγορα, στενά και αποτελεσματικά με τα Κεντρικά του ΕΕΣ
(όπου λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις), καθώς και με τα στελέχη της ΕΟΑΚ, των ΤΟΑΚ, των ΕΜΕΑ και
λοιπούς εξωτερικούς παράγοντες του πεδίου. Επιπλέον θα διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση στην παροχή
υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και υποστήριξης του ΕΕΣ στο πεδίο των καταστροφών. Αυτό θα επιτρέπει
στις μέχρι τώρα απομονωμένες ομάδες εκτάκτου ανάγκης του ΕΕΣ όχι μόνον να προσφέρουν
ανθρωπιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο πεδίο αλλά και να μπορούν να συντονιστούν μεταξύ
τους αποτελεσματικά για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση και
αλληλλεξάρτηση μεταξύ τους.
Στόχος Εκπαίδευσης


Η παροχή στα στελέχη πρώτης βαθμίδας (Tier 1 – Πάροχοι Υπηρεσιών) του Μηχανισμού
Αντιμετώπισης Καταστροφών του ΕΕΣ μιας δέσμης από βασικές αλλά υψηλού ποιοτικού
επιπέδου και επικαιροποιημένες γνώσεις πάνω σε διάφορες πτυχές του συστήματος
αντιμετώπισης καταστροφών του Κινήματος προς όφελος των πιο αδυνάμων, τηρώντας
παράλληλα τις Αρχές και τις Αξίες του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού.

Στόχοι Απόδοσης
Στο τέλος της εκπαίδευσης ΒΕΣΑΚ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ικανότητα να:
 Κατανοούν την κύρια στρατηγική αντιμετώπισης καταστροφών του Κινήματος
 Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς που σχετίζονται με τον κίνδυνο
 Ερμηνεύουν τα συστατικά μέρη ενός κινδύνου και να περιγράφουν τη μεταξύ τους
αλληλεπίδραση
 Αναλύουν τις φάσεις και τα διαφορετικά είδη διαχείρισης κινδύνων
 Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση καταστροφών
 Διεξάγουν μια βασική ανάλυση κινδύνων καταστροφών και διαχείρισής τους σε επίπεδο
τμήματος
 Γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και τα συστατικά μέρη ενός μηχανισμού απόκρισης
καταστροφών
 Γνωρίζουν τα διάφορα είδη επιχειρησιακών μονάδων (ΕΟΑΚ, ΕΜΕΑ, ΤΟΑΚ)
 Γνωρίζουν το πλαίσιο επιλογής στελεχών εκτάκτου ανάγκης
 Γνωρίζουν το τι είναι ένα Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης, ένα κείμενο Ρόλων και Υπευθυνοτήτων και
μια Βασική Διαχειριστική Διαδικασία
 Γνωρίζουν τη θέση τους μέσα στο μηχανισμό απόκρισης καταστροφών του ΕΕΣ στα πλαίσια της
Ικανότητας Έκτακτης Κλιμάκωσης
 Κατανοούν τη δομή της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα και θα γνωρίζουν το θεσμικό της
πλαίσιο
 Γνωρίζουν τις κατηγορίες καταστροφών σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία
 Γνωρίζουν τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών
 Γνωρίζουν ποιο είναι το πλαίσιο για τον εθελοντισμό στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην
Ελλάδα και τη σχέση του ΕΕΣ με αυτό
 Γνωρίζουν τον ορισμό της Επείγουσας Εκτίμησης Αναγκών και τα είδη της
 Γνωρίζουν τα βασικά Χρηματοδοτικά εργαλεία μιας επιχείρησης αντιμετώπισης Καταστροφών
 Γνωρίζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Κινήματος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
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Μεθοδολογία
Η ΒΕΣΑΚ θα συμμορφώνεται με συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης και με τη μεθοδολογική ακολουθία
ενός προγράμματος εκπαίδευσης (προετοιμασία – ανάπτυξη ενοτήτων – παρακολούθηση σε τάξη –
ομαδική εργασία - γραπτή εξέταση, κτλ.) που θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του ΕΕΣ. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει 3 ημέρες (συνολικά 12 ώρες) και θα συμπεριλαμβάνει τις εξής
διδακτικές ενότητες:
1.
2.
3.
4.

Διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών
Μηχανισμός Απόκρισης Καταστροφών
Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα
Επιχειρησιακά Εργαλεία και Κανονισμοί

Αξιολόγηση
Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από τον
ΕΕΣ με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 70%, ενώ η κατανομή των βαθμών θα είναι η ακόλουθη:
Προαπαιτούμενα (online εκπαίδευση)
Συμμετοχή σε ομαδικές εκπαιδευτικές ασκήσεις
Γραπτή εξέταση
Σύνολο

20%
40%
40%
100%

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες που δεν θα παρακολουθήσουν όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες δεν
θα πάρουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αλλά πιστοποίηση συμμετοχής στις επιμέρους ενότητες
της Εκπαίδευσης ΒΕΣΑΚ που παρακολούθησαν

Προαπαιτούμενα
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση ΒΕΣΑΚ είναι ανοικτή σε κάθε εργαζόμενο ή εθελοντή του ΕΕΣ που έχει
επιχειρησιακό ρόλο (Tier 1 – Πάροχοι Υπηρεσιών). Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά ΒΕΣΑΚ είναι τα
20 άτομα. Όλα τα υποψήφια στελέχη για την εκπαίδευση ΒΕΣΑΚ θα πρέπει να έχουν επιλεγεί από τον
εκάστοτε υπεύθυνο (Πρόεδρο Τμήματος, Τομεάρχη, Διευθυντή Τμήματος, Συντονιστή προγράμματος
κτλ.). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή στην εκπαίδευση ξεπερνάει τα 20 άτομα
τότε κατά την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας που θα είναι ανάλογη της
εμπειρίας των αιτούντων συμμετοχής (δηλ. οι πιο έμπειροι υπάλληλοι/εθελοντές θα έχουν
προτεραιότητα συμμετοχής). Επιπλέον στην επιλογή των προσώπων θα πρέπει να τηρείται και
αναλογικότητα ανάμεσα στα Σώματα του Περιφερειακού Τμήματος (Νοσηλευτική – Σαμαρείτες –
Κοινωνική Πρόνοια).
Όσοι θελήσουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση της ΒΕΣΑΚ θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια σειρά από
προαπαιτούμενες εκπαιδεύσεις. Αυτά τα προαπαιτούμενα έχουν τοποθετηθεί με στόχο τη διασφάλιση
πως όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν το ίδιο επίπεδο γνώσης ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχει
σωστή ανάπτυξη.
Τα προαπαιτούμενα είναι τα ακόλουθα:
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Online Εκπαίδευση
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία, μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης ΒΕΣΑΚ,
τα ακόλουθα βασικά online εκπαιδευτικά προγράμματα που βρίσκονται στην Learning Platform της IFRC:
1. Stay Safe-Personal Security;
2. Principles and Rules for RCRC Humanitarian Assistance;
Επιπλέον υπάρχουν και άλλα βοηθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα (χωρίς υποχρεωτική
παρακολούθηση) που θα βοηθήσουν στην καλύτερη συμμετοχή για την ΒΕΣΑΚ αλλά και στη γενικότερη
και πιο εξειδικευμένη κατάρτιση των στελεχών αντιμετώπισης καταστροφών του ΕΕΣ.







Strategy 2020;
Emergency Needs Assessment
Stay Safe – Security Management;
Volunteering - Basic Course;
Introduction to Cash Transfer Programming;
Restoring Family Links (RFL) & Psychosocial Support (PSS) - Module 1: in Emergency.

Για την απόκτηση πρόσβασης σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πλατφόρμας αυτής είναι
απαραίτητη η εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στην Learning Platform της IFRC. Για οποιοδήποτε
πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ιωάννη Βαλμά στο ioannisvalmas@redcross.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι συμμετέχοντες που δεν ολοκληρώσουν μέρος ή κανένα από τα προαπαιτούμενα
μαθήματα θα χάσουν το σύνολο της βαθμολογίας 20% που δίνει αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικό Ημερολόγιο Εκπαίδευσης
Ώρα
17:00 - 17:15
17:15 - 17:55
17:55 - 18:00
18:00 - 18:55
18:55 - 19:00
19:00 - 19:55
19:55 - 20:00
20:00 - 20:55
20:55-21:00
21:00-22:00

Ημέρα 1

Ημέρα 2

Καλωσόρισμα / Εισαγωγή
ΑΚ1 - Διαχείριση Κινδύνου
Καταστροφών
Διάλειμμα
ΑΚ1 - Διαχείριση Κινδύνου
Καταστροφών
Διάλειμμα

Ανασκόπηση πρώτης ημέρας
ΑΚ2 - Μηχανισμός Απόκρισης
Καταστροφών
Διάλειμμα
ΑΚ2 - Μηχανισμός Απόκρισης
Καταστροφών
Διάλειμμα

ΑΚ1 - Διαχείριση Κινδύνου
Καταστροφών

ΑΚ2 - Μηχανισμός Απόκρισης
Καταστροφών

Διάλειμμα
ΑΚ1 - Διαχείριση Κινδύνου
Καταστροφών
Διάλειμμα
ΑΚ1 - Διαχείριση Κινδύνου
Καταστροφών

Διάλειμμα
ΑΚ2 - Μηχανισμός Απόκρισης
Καταστροφών
Διάλειμμα
ΑΚ2 - Μηχανισμός Απόκρισης
Καταστροφών
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Ημέρα 3
Ανασκόπηση δεύτερης ημέρας
ΑΚ3 - Πολιτική Προστασία
στην Ελλάδα
Διάλειμμα
ΑΚ3 - Πολιτική Προστασία
στην Ελλάδα
Διάλειμμα
ΑΚ4 – Επιχειρησιακά Εργαλεία
και Κανονισμοί
Διάλειμμα
ΑΚ4 – Επιχειρησιακά Εργαλεία
και Κανονισμοί
Διάλειμμα
Γραπτή Εξέταση / Κλείσιμο

