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Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
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Στον οργανισμό καινοτομίας Youthnest εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται projects και υπηρεσίες,
που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα σήμερα, ώστε να είναι πιο συμμετοχικά και πιο συστημικά.
Προσαρμόζουμε στην ελληνική πραγματικότητα τις πιο σύγχρονες παγκόσμιες μεθοδολογίες, όπως ο Σχεδιασμός
Υπηρεσιών (Service Design), η Συστημική Προσέγγιση (Systemic Thinking) και η Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση (Human-
Centered Design), ώστε να βρίσκουμε γρήγορα βιώσιμες λύσεις στις ανάγκες μας ως κοινωνία.

H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Δεσμός για τους Νέους”. To πρόγραμμα “Δεσμός για τους Νέους”
του Μη Κυβερνητικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ, έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση θέσεων απασχόλησης για άνεργους έως 30
ετών σε κοινωφελείς οργανισμούς της χώρας. Με τη στήριξη του προγράμματος, οι νέοι αποκτούν πολύτιμη
επαγγελματική εμπειρία, σε θέσεις επιλογής τους, άμεσα συνυφασμένες με το αντικείμενό τους, ενώ παράλληλα
ενισχύεται και το δυναμικό των οργανισμών που συμμετέχουν, επιτρέποντάς τους να διευρύνουν το έργο τους και να
αυξήσουν το θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Η παρούσα αναφορά δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Καισαριανής και την πολύτιμη βοήθεια του
Αντιδήμαρχου Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτικής Προστασίας και Οικολογίας Μάνου Κιτσέλλη. Σκοπός της συνεργασίας
ήταν να σχεδιαστεί και να οπτικοποιηθεί (process design) η συμπεριφορά της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε
ζητήματα πυρκαγιών, ώστε να γίνεται ουσιαστική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, άμεση συνεργασία των
εμπλεκόμενων φορέων και πιο κατανοητά βήματα για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου. Στόχος μας ήταν η
δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας που περιλαμβάνει άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εν τέλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Καισαριανής.
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Αυτό ενέχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και
επακόλουθων πλημμύρων, γεγονός που καλεί σε άμεση
κινητοποίηση των δυνάμεων της Πολιτικής
Προστασίας. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως
χώρα με έντονη σεισμική κινητικότητα, η οποία σε
συνδυασμό με την πυκνότητα των κατοικημένων
περιοχών, αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης υλικών
ζημιών, τραυματισμών και απωλειών.

Τέλος, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται
ολοένα και πιο αισθητές με την εκδήλωση έντονων
καιρικών φαινομένων να αναμένεται να ενταθεί
προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία
του φυσικού και του ανθρωπογενούς οικοσυστήματος.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας πρόκειται να
διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην πρόληψη,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των εν λόγω
καταστάσεων.

Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία των
ατόμων, των ομάδων ή κοινοτήτων από φυσικές ή
ανθρωπογενείς καταστροφές ταχείας ή βραδείας
εξέλιξης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή
ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθούν σε κάθε
συμβάν άμεσα και αποτελεσματικά, να αποτρέψουν και
να ελαχιστοποιήσουν τις υλικές ζημιές και να
προστατέψουν την υγεία και την ατομική ακεραιότητα
των πολιτών.

Ως κύριοι τύποι καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε
τοπικό επίπεδο, χωρίς να παραβλέπονται άλλες
μορφές έκτακτων αναγκών, αναγνωρίζονται οι:
πυρκαγιές, πλημμύρες, παγετοί και σεισμοί.
 
Το 80% του εδάφους της Ελλάδας είναι ορεινό ή
ημιορεινό, γεγονός που την καθιστά ως μία από τις
ορεινότερες χώρες στην Ευρώπη, και το 25,4% της
συνολικής έκτασης της χώρας αποτελείται από δάση,
καθιστώντας την 4η σε δασικό πλούτο ανάμεσα στις
ευρωπαϊκές χώρες.
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Μια υπηρεσία είναι μια άυλη ανταλλαγή, όπως για
παράδειγμα η ιατρική περίθαλψη, μια ταχυδρομική
υπηρεσία, ένα κομμωτήριο. 

Αυτό που καθορίζει μια σωστή, λειτουργική, εύκολη στην
χρήση υπηρεσία είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το
πώς δηλαδή σχεδιάζουμε μια υπηρεσία με βάση τις
πραγματικές ανάγκες του χρήστη της.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον δημόσιο τομέα
εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών στην Υγεία, την
εκπαίδευση, την άσκηση των δημοκρατικών μας
δικαιωμάτων, την εξυπηρέτηση των πολιτών κ.λπ.
Παράλληλα, η άμεση και εύκολη πρόσβαση όλων των
πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες αποτελεί βασική αρχή
ενός συστήματος που νοιάζεται για την ποιότητα ζωής
όλων των πολιτών.
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Η διαδικασία  που πρέπει να προηγηθεί για να δομηθεί  σωστά
μια υπηρεσία από τη βάση της, δεν είναι απλή.

Απαιτεί την κατανόηση των αναγκών του χρήστη της
υπηρεσίας (π.χ. η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση σε ένα
Δημόσιο Νοσοκομείο), την εμπλοκή όλων των αρμόδιων
συνεργατών στον σχεδιασμό της (π.χ. Διοίκηση, ιατροί,
νοσηλευτές, γραμματεία, τμήμα ΙΤ, τμήμα καθαρισμού,
δημόσια συγκοινωνία έξω από το Νοσοκομείο κ.λπ.), τη
συνεχόμενη έρευνα των παραγόντων που επηρεάζουν την
υπηρεσία (εποχικές γρίπες, ασφαλιστική κάλυψη, ιατρικός
εξοπλισμός κ.λπ.), την οπτικοποίηση των βημάτων της και
την πλήρη κατανόηση της υπηρεσίας από κάθε εμπλεκόμενο.

Aυτή τη διαδικασία καλύπτει η ολιστική μεθοδολογία του
σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design), όπως την
εφαρμόσαμε και στο παράδειγμα της Πολιτικής Προστασίας.
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Ερευνούμε και μαθαίνουμε σε βάθος τα χαρακτηριστικά
του χρήστη της υπηρεσίας που εξετάζουμε (persona).
Σχεδιάζουμε βήμα-βήμα (user-journey) όλα τα σημεία στα
οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή με την υπηρεσία
(touch-points), αναλύουμε όλους τους πόρους
(εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία) που
απαιτούνται από τον πάροχο για να λειτουργήσει η
υπηρεσία (service blueprint) και δημιουργούμε μια κοινή
κατανόηση σε όλους τους συνεργάτες για τη δομή της
υπηρεσίας.

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (EMPATHISE)

Δεν παράγουμε ιδέες βασισμένοι στις δικές μας και τις
δικές σας υποθέσεις αλλά στις ανάγκες του χρήστη που
τη χρησιμοποιεί. Έχει επαφή με την τεχνολογία; Τι
ηλικία έχει; Πόσο γρήγορα θέλει να εξυπηρετηθεί; Οι
κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να στήνονται πάνω στα
δεδομένα της κοινωνίας και σε αυτό το στάδιο
φροντίζουμε να παράξουμε ιδέες που έχουν βασιστεί
στο 1ο στάδιο (ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ) και εμπλέκουν όλους
τους χρήστες της υπηρεσίας.

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΔΕΩΝ (IDEATE)

Βελτιώνουμε τα σημεία της υπηρεσίας που έχουν το
μεγαλύτερο αντίκτυπο για τον χρήστη, αλλά και για τον
πάροχο και δοκιμάζουμε ένα μικρό πρωτότυπο της
βελτιωμένης υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο,
εξοικονομούμε πόρους, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουμε σε
πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των αλλαγών που
πραγματοποιήθηκαν. Ζητάμε τη γνώμη των χρηστών και
βελτιώνουμε σε μεγαλύτερο βάθος την υπηρεσία.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ (PROTOTYPE)

Ολοκληρώνουμε την υπηρεσία με μια ολιστική αναφορά
των εργαλείων, της διαδικασίας και των προκλήσεων
που συναντήσαμε. Παράγουμε εργαλειοθήκες με τα
συμπεράσματα ανοιχτές στην κοινωνία, ώστε να
αξιοποιηθεί η διαδικασία και από άλλους φορείς.
Συντονίζουμε συναντήσεις ανατροφοδότησης
(feedback) της ομάδας εργασίας, προώθηση των
αποτελεσμάτων στην κοινωνία και σε κάθε
ενδιαφερόμενο, και σωστή αρχειοθέτηση όλης της
πληροφορίας της υπηρεσίας και των βημάτων.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (TEST)

ΤΑ 4 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο σχεδιασμός υπηρεσιών
αποτελεί μια διαδικασία 4
βημάτων βάσει της οποίας
καταγράφονται όλα τα
απαραίτητα στοιχεία μιας
υπηρεσίας που παρέχουν αξία
τόσο στους χρήστες, όσο και
στους παρόχους των υπηρεσιών.
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Έχετε στα χέρια σας έναν σύντομο οδηγό, που μπορείτε να προσαρμόσετε και στη δική σας υπηρεσία, ακολουθώντας τα
βήματα των επόμενων κεφαλαίων. Στο Youthnest πιστεύουμε βαθύτατα στο ανοιχτό, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό
και γι’ αυτό η εργαλειοθήκη αυτή βρίσκεται στα χέρια σας για να πειραματιστείτε και να εκπαιδευτείτε! 

Είμαστε στη διάθεσή σας για να προσαρμόσουμε την εργαλειοθήκη στις ανάγκες της υπηρεσίας σας → hello@youthnest.com
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Βρείτε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις και
στην δική σας υπηρεσία
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι
παρόμοια σε κάθε υπηρεσία που χρήζει
βελτίωσης.

Καθοδηγηθείτε βήμα-βήμα
Εισάγετε βήμα-βήμα καινοτόμες
μεθόδους και εργαλεία στον δικό σας
Δήμο και υπηρεσία.

Γνωρίσετε τα εργαλεία του
σχεδιασμού υπηρεσιών
Με τη χρήση του παραδείγματος της
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Καισαριανής εξοικειωθείτε σε ένα
πρώτο επίπεδο με τα βασικά εργαλεία
του σχεδιασμού υπηρεσιών.

Οπτικοποιήσετε την υπάρχουσα γνώση
Τα οπτικά ερεθίσματα συμβάλλουν στην
βαθύτερη κατανόηση εννοιών και
διαδικασιών.

Διαχειριστείτε την αβεβαιότητα
Ο δημόσιος τομέας καλείται να
προσαρμόζει τις κοινωνικοπολιτικές
αλλαγές γρήγορα, σύγχρονα και προς
όφελος των πολιτών. Η εφαρμογή της
μεθοδολογίας του Service Design στηρίζει
τις αλλαγές στην στρατηγική σας με όσο
το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και
πραγματικά δεδομένα.

Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη δημιουργήθηκε με σκοπό να:

mailto:hello@youthnest.com
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Ανθρωποκεντρική προσέγγιση Χρήστης/Ωφελούμενος

Πάροχος

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, ως
ανθρωποκεντρική σχεδίαση/προσέγγιση

εννοούμε όλες τις πρακτικές/ερευνητικές
μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να

κατανοήσουμε το χρήστη και τον πάροχο της
υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας,

Το άτομο που λαμβάνει την παρεχόμενη υπηρεσία.

Ο φορέας και οι εργαζόμενοι που προσφέρουν τις
υπηρεσίες
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Disclaimer | Ερευνητική Σημείωση

Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποίησαμε αρκετές συμμετοχικές (π.χ συνεντεύξεις) και μη συμμετοχικές μεθόδους (π.χ. παρατήρηση), με σκοπό την
κατανόηση του εξεταζόμενου θέματος. Η έρευνα εστίασε στη δράση και τις σχέσεις των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς στόχο του παραδοτέου αποτελεί η
δημιουργία ενός οδηγού για τη βελτίωση των υπηρεσιών του προγράμματος και την αποτελεσματικότερη κατανομή καθηκόντων, πόρων και εργατοωρών.
Όλα τα δεδομένα, οι αναλύσεις και τα συμπεράσματα που έχει εξάγει η ερευνητική ομάδα του οργανισμού καινοτομίας Youthnest βασίζονται στις
πληροφορίες που συλλέχθηκαν με τις προαναφερόμενες μεθόδους και με σεβασμό στους υπαλλήλους, τους αρμόδιος φορείς και την λεπτότητα των
πληροφοριών που συλλέχθηκαν.
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Συντομογραφία για την “Πολιτική Προστασία”.



Δήμος
Καισαριανής
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Ο Δήμος Καισαριανής βρίσκεται 3 χλμ. ανατολικά του
κέντρου της Αθήνας, σε υψόμετρο 130 μέτρων στις
Βορειοδυτικές πλαγιές του Υμηττού. 

Η συνολική έκταση του Δήμου είναι περίπου 8.500
στρέμματα με μόνιμο πληθυσμό 32.000 κατοίκους. 

Το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου (7.500 στρέμματα)
αποτελεί ορεινή μη κατοικήσιμη περιοχή, πλούσια σε
βλάστηση και δασικές εκτάσεις, φυσικά χαρακτηριστικά
που εντείνουν την ανάγκη πρόληψης και επιφυλακής του
Δήμου.

Ο Δήμος Καισαριανής καλείται να βρίσκεται σε
επιφυλακή όλες τις εποχές του έτους, καθώς εκτίθεται
και στους τέσσερις βασικούς τύπους καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές, πλημμύρες, παγετοί και
σεισμοί). Ως εκ τούτου, οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει
να είναι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι, ώστε να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Βασιζόμενοι στα
δεδομένα που παραλάβαμε, προσδιορίσαμε αρχικά 
3 συγκεκριμένες ανάγκες: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
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Η απλοποίηση και κατανόηση των
αρμοδιοτήτων του Δήμου από τους
εμπλεκόμενους σε κάθε φυσική
καταστροφή φορείς.

Πριν, κατά την διάρκεια αλλά και
μετά το πέρας ενός φαινομένου
έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητη
η ολοκληρωμένη καταγραφή 
των δράσεων των αρμόδιων φορέων,
ώστε να μελετώνται τρόποι
αποτελεσματικότερης διαχείρισης 
σε μελλοντικές καταστάσεις. 

Ανάγκη Ανάγκη Ανάγκη 

Η συμμετοχή των πολιτών, των
τοπικών ομάδων και των φορέων σε
ένα ολιστικό πλάνο αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών.

Η αντιμετώπιση μιας φυσικής
καταστροφής επηρεάζει την
ασφάλεια και την προστασία όλων
των πολιτών. Η συνδιαμόρφωση ενός
πλαισίου αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών από όλους τους
κατοίκους μιας περιοχής δημιουργεί
ένα ολιστικό πλαίσιο ενημέρωσης,
δράσης και εγρήγορσης, που αυξάνει
το αίσθημα υπευθυνότητας των
πολιτών και την
αποτελεσματικότητα των
εμπλεκόμενων φορέων.

H συμπερίληψη πολιτών σε
ενημερωτικές και άλλες δράσεις
σχετικές με την Πολιτική
Προστασία.

Η πρόβλεψη αποδεικνύεται το πιο
δυνατό μέσο αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών. Δράσεις ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και συμμετοχής
αυξάνουν την ετοιμότητα μιας
γειτονιάς, ενός Δήμου και μιας πόλης
σε φαινόμενα φυσικών
καταστροφών.
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Σύντομο μήνυμα από τον
Αντιδήμαρχο
Ο επανασχεδιασμός των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία με τον φορέα
καινοτομίας Youthnest, μας βοήθησε εξαιρετικά τόσο στη κατανόηση της υπάρχουσας οργάνωσης, όσο και στο
να αντιληφθούμε τα κενά στην οργάνωση, τις υποδομές, τα μέσα αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό.

Διαπιστώσαμε ότι η «εσωτερική» οργάνωση από μόνη της, μακριά από το πεδίο δράσης, ήταν σε μεγάλο βαθμό
αναποτελεσματική και κυρίως, χαοτική στις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι η ορθή παρατήρηση όλων αυτών, η
ορθή χρήση των εργαλείων σχεδίασης που μάθαμε αλλά και εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων, θα έχουν
ως αποτέλεσμα η επανασχεδιασμένη υπηρεσία της Πολιτική Προστασίας να είναι πιο αποτελεσματική για
τους δημότες μας.

Μάνος Κιτσέλλης
 Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού & Οικολογίας Δήμου Καισαριανής
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Πρώτο βήμα:
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΟΛΙΤΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣIΑ | Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝHΣ
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Όπως είδαμε και σύντομα στο ξεκίνημα αυτής της
εργαλειοθήκης (σ. 4), ο σχεδιασμός (και ο ανασχεδιασμός)
μιας υπηρεσίας ξεκινάει με το βήμα της ενσυναίσθησης.

Ενσυναίσθη (EMPATHISE) σημαίνει ότι μελετάμε όλα αυτά
τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε τις
ανάγκες του χρήστη της υπηρεσίας. Προσπαθούμε να
μπούμε ''στα παπούτσια'' του ανθρώπου που βιώνει αυτήν
την υπηρεσία και με αντικειμενικότητα και ορθές
ερευνητικές διαδικασίες αντιλαμβανόμαστε τι λειτουργεί
και τι όχι.

Ερευνούμε και μαθαίνουμε σε βάθος τα χαρακτηριστικά
του χρήστη της υπηρεσίας που εξετάζουμε (persona),
σχεδιάζουμε βήμα-βήμα (user-journey) όλα τα σημεία στα
οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή με την υπηρεσία 
(touch-points), αναλύουμε όλους τους πόρους (εξοπλισμός,
ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία) που απαιτούνται από τον
πάροχο για να λειτουργήσει η υπηρεσία (service blueprint)
και δημιουργούμε μια κοινή κατανόηση σε όλους τους
συνεργάτες για την δομή της υπηρεσίας.

Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από εργαλεία που μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε. Ένας επαγγελματίας Service
Designer μπορεί να αντιληφθεί ποια εργαλεία
ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση και γνωρίζει πως να σας
καθοδηγήσει στο να τα χρησιμοποιήσετε μαζί, ώστε να
βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την λειτουργικότητα
της υπηρεσίας και την ψυχολογία του χρήστη.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης περίπτωσης, βάση
των διαθέσιμων πόρων και προτεραιοτήτων,
επιλέχθηκαν 4 εργαλεία στο συγκεκριμένο βήμα:

Preparatory researchα

Stakeholders mapβ

γ Μελέτη διοικητικών εγγράφων

δ Συνεντεύξεις
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Η γνώση είναι δύναμη και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η σωστή έρευνα
στο ξεκίνημα της διαδικασίας μπορεί να αποκαλύψει καλές πρακτικές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προηγούμενες προσπάθειες
βελτίωσης της υπηρεσίας, κανονισμούς και νόμους που ισχύουν στο
σύστημα που μελετάμε και πολλά ακόμα. 

Ξεκινήσαμε με μια έρευνα μεγάλης διάρκειας (Preparatory research),
όπου μελετήσαμε online και offline πληροφορίες σχετικά με την
Πολιτική Προστασία, πρακτικές εφαρμογές της σε ελληνικούς Δήμους
και το φαινόμενο των πυρκαγιών στην Ελλάδα. 

Εστιάσαμε ιδιαίτερα σε καλές πρακτικές του εξωτερικού, της Ελλάδας
αλλά και του Δήμου Καισαριανής.

Ενδεικτικά, παρατίθενται κάποιες από τις πηγές στην επόμενη σελίδα.

α) Έρευνα
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Μετά την κατανόηση της διαθέσιμης πληροφορίας για την Πολιτική
Προστασία online και offline, προχωρήσαμε στην χαρτογράφηση των
εμπεκόμενων φορέων στο τοπικό σύστημα του Δήμου Καισαριανής. Η
κατανόηση των δυναμικών του τοπικού συστήματος λειτουργίας είναι
βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό υπηρεσιών, μιας που οι
εμπλεκόμενοι φορείς κατέχουν τη γνώση λειτουργίας της υπηρεσίας,
τις προκλήσεις και την ιστορία της!

Οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορεί να είναι επίσημοι φορείς, όπως το
Πυροσβεστικό Σώμα και η Αστυνομία, οργανωμένες ομάδες εθελοντών
και πολιτών, όπως οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, συγκεκριμένα
τμήματα και υπάλληλοι του Δήμου Καισαριανής, όπως ο Δήμαρχος, οι
Αντιδήμαρχοι, οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών κ.λπ.

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντική και η χαρτογράφηση των φορέων του
Δήμου που επηρεάζονται από την Πολιτική Προστασία, όπως τα σχολεία,
τα γηροκομεία κ.λπ.

β) Χαρτογράφηση συνεργατών
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Στη συνέχεια, εστιάσαμε συγκεκριμένα στη λειτουργία της Πολιτικής
Προστασίας. Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής μελέτη των πρωτοκόλλων
Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
όπως το “Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών” με σκοπό την
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας σε όλα
τα επίπεδα.
 
Μελετήθηκαν οι Οδηγοί και Κανονισμοί που συντάχθηκαν από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των
απαραίτητων στοιχείων, οδηγιών και βημάτων που προβλέπονται σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι διαθέσιμες οδηγίες όπως προέκυψαν από την έρευνα,
ομαδοποιήθηκαν, ώστε να προσαρμοστούν στους διαθέσιμους πόρους
και τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής.
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γ) Διοικητικά έγγραφα
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Η έρευνα μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι ολιστική αν δεν
επιβεβαιωθούν οι υποθέσεις (assumptions) που έχουν γίνει. Yπάρχουν
πολλές συμμετοχικές μέθοδοι για να επαληθευτούν τα στοιχεία που
έχουν συγκεντρωθεί, όπως τα εργαστήρια πολιτών, εκδηλώσεις, focus
groups, ερωτηματολόγια, δράσεις στον δημόσιο χώρο, συνεντεύξεις
κ.λπ.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, διεξήγαμε μία σειρά
συνεντεύξεων μέσω τηλεφώνου και σε φυσικό χώρο των ενεργά
εμπλεκόμενων στη διαχείριση της Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο
Καισαριανής.

δ) Συνεντεύξεις
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Ανάλυση και 

οπτικοποίηση δεδομένων
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Η έρευνα μέχρι αυτό το σημείο δεν μπορεί να έχει σημαντικό
αντίκτυπο αν δεν οπτικοποιηθεί με κατανοητό τρόπο, ώστε να μη
χαθεί καμία πληροφορία. 

Προφορικές συνεντεύξεις, υποσημειώσεις που βρίσκαμε μέσα σε
άρθρα, πρωτόκολλα και οτιδήποτε θεωρούσαμε χρήσιμο,
τοποθετούνταν οργανωμένα μέσα στο miro.

H κατηγοριοποίηση των πληροφοριών έγινε σύμφωνα με τις 4
φάσεις της ανταπόκρισης της Πολιτικής Προστασίας σε
περίπτωση πυρκαγιών:

ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΛΗΨΗ
ΦΑΣΗ Β: ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΑΣΗ Γ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΦΑΣΗ Δ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οργανώσαμε τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και αποτυπώσαμε το
σύστημα λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Καισαριανής με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Α) Αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου φορέα
Β) Σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε κάθε χρονική φάση
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Φροντίζουν για τους καθαρισμούς των
δρόμων στην περιοχή του Υμηττού,
πραγματοποιούν περιπολίες και
αναγνωρίζουν τα προβληματικά σημεία
που χρήζουν προσοχής.

Αυξημένη ετοιμότητα
(πριν)

Φάση β

Εντείνουν τους ελέγχους και
βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Φάση α Πρόληψη

Φροντίζουν για τον καθαρισμό και την
απομάκρυνση δέντρων και υπολειμμάτων
όπου κρίνεται απαραίτητο.

(κατά τη διάρκεια)Φάση γ Άμεση επέμβαση

Στην περίπτωση των εθελοντών
Δασοπροστασίας, ο ρόλος είναι διττός:
κατάσβεση και επικουρικός, ανάλογα
με τις ανάγκες της Πυροσβεστικής.

(μετά)
Φάση δ Αποκατάσταση

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της οπτικοποίησης
είναι ο πολύ σημαντικός ρόλος της ομάδας εθελοντών
που δραστηριοποιείται στον Δήμο Καισαριανής, της
Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας. Ο ρόλος της
ομάδας είναι βοηθητικός και συμπληρωματικός του
έργου της Πυροσβεστικής και του Δήμου και είναι ένα
εξαιρετικά σημαντικό τμήμα της Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου.

Ο Δήμος παρέχει πυροσβεστικά οχήματα, φροντίζει για
τη συντήρηση των απαραίτητων χώρων και υποδομών
και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθμη
λειτουργία της Ομάδας.

Οι εθελοντές δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο
περιαστικό τμήμα του Δήμου (βουνό), αλλά μερικές
φορές επεμβαίνουν και στο αστικό, συνήθως σε
εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων ή σε
εργασίες κοπής και εκκαθάρισης δέντρων.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις (2-3 φορές)
σε πιθανά νέα μέλη και στην άσκηση των ήδη
υπάρχοντων μελών.
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Δεύτερο βήμα:
ΙΔΕΑΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
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Φόρμα
εσωτερικής

επικοινωνίας

Φόρμα
εσωτερικής

επικοινωνίας

Επικοινωνιακό
πλάνο Εθελοντισμός

Mε βάση τα στοιχεία που συλλέξαμε κατά τη φάση της
Ενσυναίσθησης, και έπειτα από εκτενή ανθρωποκεντρική έρευνα,
μπορέσαμε να κατανοήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις 3
ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καισαριανής (σ. 10) όσον
αφορά στην Πολιτική Προστασία σε περίπτωση πυρκαγιών.

Έτσι, δημιουργήσαμε 5 προτάσεις βελτίωσης που μπορεί να
εφαρμόσει ο Δήμος Καισαριανής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες
των κατοίκων και των παρόχων της Πολιτικής Προστασίας:
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Φόρμα εσωτερικής επικοινωνίας

Στο πλαίσιο βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων, δημιουργήθηκε μία φόρμα επικοινωνίας, προσαρμοσμένη
στις ειδικές συνθήκες των δασικών πυρκαγιών.

Παρά το γεγονός ότι οι ρόλοι του κάθε φορέα προβλέπονται στα
σχετικά πρωτόκολλα, κάθε εκδήλωση πυρκαγιάς είναι διαφορετική
και χρειάζεται η προσαρμογή της τοπικής Πολιτικής Προστασίας με
τέτοιο τρόπο, ώστε να επέλθει η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σκοπός της φόρμας εσωτερικής επικοινωνίας είναι η ολοκληρωμένη
καταγραφή των πραγματικών δράσεων των αρμόδιων φορέων σε
κάθε περίπτωση, ώστε να αναγνωρίζονται άμεσα οι δυνατότητες και
ανάγκες και να μελετώνται τρόποι αποτελεσματικότερης
διαχείρισης σε ενδεχόμενες μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης.
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Επικοινωνιακό πλάνο

Οι πολίτες επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις των έκτακτων
αναγκών και κρίνεται σημαντική η συμπερίληψή τους σε
ενημερωτικές και άλλες δράσεις πρόληψης. 

Δημιουργήσαμε ένα επικοινωνιακό πλάνο, αξιοποιώντας τα μέσα
επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος Καισαριανής,
ώστε οι πολίτες της περιοχής να λαμβάνουν την απαραίτητη
ενημέρωση σε όλες τις φάσεις της Πολιτικής Προστασίας (Πρόληψη,
Ετοιμότητα, Άμεση Επέμβαση, Αποκατάσταση), και ιδιαίτερα σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η όσο το δυνατόν καλύτερη ετοιμότητα των πολιτών, συμβάλλει σε
καλύτερη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς που δρουν
άμεσα σε όλες τις χρονικές φάσεις μίας έκτακτης ανάγκης.
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Εθελοντισμός

Το σώμα εθελοντών του Δήμου Καισαριανής διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της Πολιτικής
Προστασίας. 

Η πρόσκληση και σωστή εκπαίδευση των εθελοντών ενισχύει έντονα
το σώμα εκτάκτων αναγκών του Δήμου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται και η αντίστοιχη διαρκής εκπαίδευση
και ενημέρωση των εθελοντών σχετικά με τις δράσεις της ομάδας,
καθώς και η παραχώρηση απαραίτητου εξοπλισμού για την
υλοποίηση του έργου τους.
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Ενεργός συμμετοχή

Η οργάνωση εκδηλώσεων, παρεμβάσεων, εκπαιδεύσεων και
συμμετοχικών διαδικασιών έχει μεγάλη σημασία για τη δημουργία
υγειών κοινοτήτων που αλληλοβοηθιούνται, συνεργάζονται και
στηρίζουν τον γείτονα σε δύσκολες ώρες.
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Στοχεύοντας στην ολιστική
κατανόηση της εξεταζόμενης

υπηρεσίας και επιθυμώντας να
προσδιορίσουμε τυχόν διαφορές

μεταξύ Δήμων, προσκαλούμε
όλους τους Δήμους της χώρας

σε συνεργασία, όσον αφορά στην
Πολιτική Προστασία ή άλλη

παρόμοια υπηρεσία που
εμπίπτει στην περιοχή

αρμοδιότητάς τους.

27

Συνεργασία Δήμων

Η συνεργασία των 11 Δήμων του Υμηττού μέσω του ΚΔΑΠ με σκοπό
τον σχεδιασμό μίας κοινής γραμμής ενημέρωσης και αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών, συμβάλλει στην ανεύρεση επιπρόσθετων πόρων
απαραίτητων για την ενίσχυση του εξοπλισμού, του προσωπικού και
την κάλυψη άλλων αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. 

Η ενεργός συνεργασία μεταξύ των 11 Δήμων της περιοχής, που
μοιράζονται την ίδια ορεινή και δασική περιοχή είναι ιδιαίτερα
σημαντική και μάλιστα, επιτακτική για την ασφάλεια τόσο των
κατοίκων, όσο και της ίδιας της δασικής έκτασης.
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Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην πρόληψη, αντιμετώπιση
και αποκατάσταση των συνεπειών εκτάκτων αναγκών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να
βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στις
προκλήσεις.

Σε μία περίοδο όπου η προστασία του πολίτη αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης αξία, κρίνεται επιτακτική
η κατανόηση και βελτίωση του συστήματος, ξεκινώντας από το επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Απώτερος στόχος είναι η αποτροπή ή τουλάχιστον η ελαχιστοποίηση των υλικών ζημιών και η
προστασία της υγείας και της ατομικής ακεραιότητας των πολιτών.

ΠΟΛΙΤΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣIΑ | Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ευχαριστούμε

Τον Δήμο Καισαριανής και τον Αντιδήμαρχο
Πολιτικής Προστασίας, Μάνο Κιτσέλλη, για την
πολύτιμη και εποικοδομητική συνεργασία
καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το Μη Κυβερνητικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ και το
Πρόγραμμα “ΔΕΣΜΟΣ για τους Νέους”, χωρίς την
πολύτιμη υποστήριξη του οποίου, δε θα μπορούσε
να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη και
συνεργασία.

Oμάδα εργασίας

Κατερίνα
Αντωνιάδη
Project Manager

Μάνος
Κιτσέλλης

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτικής
Προστασίας, Τουρισμού &

Οικολογίας Δήμου Καισαριανής

Θάλεια
Ρίζου

Service Designer
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Eπικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τον
σχεδιασμό υπηρεσιών!

 
Είναι χαρά μας να ακούμε τις ανάγκες σας και να δημιουργούμε λύσεις σε

υπηρεσίες και projects που αποσκοπούν σε μια καλύτερη κοινωνία.

Website www.youthnest.com Email hello@youthnest.com

https://youthnest.com/el/
mailto:hello@youthnest.com

