
 

Αθήνα, 10/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής  

  Προστασίας) 

   

Θέμα: «Η χρήση του 112 μπορούσε να οδηγήσει σε εκατόμβη νεκρών»  

Η πλημμύρα που έπληξε την Εύβοια το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2020 άφησε 

πίσω της επτά νεκρούς και έναν, ακόμη αγνοούμενο, ενώ καταστράφηκαν οι περιουσίες 

των κατοίκων.  

Στην Εύβοια μετέβη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος στην ενημέρωσή του 

είπε μεταξύ άλλων «Η περιφέρεια, οι δήμοι της περιοχής, η Πολιτική Προστασία, όλος ο 

μηχανισμός έδωσε έναν υπεράνθρωπο αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες […] η 

πρόβλεψη για το συγκεκριμένο φαινόμενο ήταν 63 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες και η 

τελευταία επιβεβαιωμένη μέτρηση που έχουμε είναι πάνω από 350 χιλιοστά. […]. Αν 

λειτουργούσε το "112" θα είχαμε εκατόμβη νεκρών. Όταν έχεις ένα φαινόμενο δεν ζητάς 

καμία εκκένωση. Τι να ζητούσαμε εκκένωση όταν η περιοχή είναι έξω πλημμυρισμένη; 

Είχαμε ετοιμάσει το 112, αλλά πρόκειται για επιχειρησιακό εργαλείο που δεν είναι για πάσα 

νόσο. […] Είμαστε μπροστά σε φαινόμενα τα οποία χρειάζεται να δώσουμε τον καλύτερο 

μας εαυτό για να φτιάξουμε δομές που θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Φαινόμενα 

τα οποία δεν έχουν ξαναζήσει, που όσο και να βασιστούμε σε μοντέλα πρόβλεψης, 

αποδεικνύεται ότι η κλιματική αλλαγή, οι συνθήκες δυσκολεύουν». 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε το Δεκέμβριο του 2019 οπότε και μας 

παρουσιάστηκε, το 112 αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου 

ανάγκης, η οποία περιλαμβάνει εισερχόμενο και εξερχόμενο σκέλος και χρησιμοποιείται σε 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ο πολίτης 

μπορεί να καλέσει το 112 σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα. 
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Όσον αφορά το εξερχόμενο σκέλος, η υπηρεσία επιτρέπει την προειδοποίηση των πολιτών 

σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών με την αποστολή μηνυμάτων μέσω 

διαφόρων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και 

καταστράφηκαν περιουσίες κατοίκων από ένα φυσικό φαινόμενο για το οποίο υπήρχε μεν 

πρόβλεψη, αλλά πολύ μικρότερης κλίμακας, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποια είναι, τελικά, η χρήση του 112; 

2. Δεδομένου πως υπήρχε πρόβλεψη για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, γιατί δεν 

χρησιμοποιήθηκε το 112; 

3. Ποια η σκοπιμότητα των μοντέλων πρόβλεψης αν, όπως παραδέχθηκε ο 

Υφυπουργός, έχουν τόσο μεγάλη απόκλιση; 

4. Πόσο σύγχρονα είναι τα μοντέλα και οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε (έτος 

δημιουργίας) και πώς δικαιολογείται η απόκλιση; 

5. Την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση επαίρεται για την ενεργοποίηση του 112 ενάμιση 

χρόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι, η οποία με δηλώσεις της, θα μπορούσε να 

αποφευχθεί αν υπήρχε το 112, ο Υφυπουργός το χαρακτηρίζει «επιχειρησιακό 

εργαλείο που δεν είναι για πάσα νόσο». Τελικά το 112 είναι ή δεν είναι για 

προειδοποίηση του κόσμου για επερχόμενες φυσικές καταστροφές; 

6. Γιατί το 112 λειτουργεί επιτυχώς σε άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα; 

7. Με δεδομένο πως ο Υφυπουργός αποδίδει την απόκλιση στην κλιματική αλλαγή, 

αυτό συνιστά παραδοχή πως το Κράτος είναι ανυπεράσπιστο μπροστά σε φυσικά 

φαινόμενα; 

8. Δεδομένου πως το 112, που θεωρητικά υφίσταται για την προειδοποίηση των 

πολιτών σε ανάλογα φυσικά φαινόμενα, δεν χρησιμοποιήθηκε από την Κυβέρνηση, 

ποιος θα αποζημιώσει τους κατοίκους στην Εύβοια; 

9. Το 2020 και έχοντας ξοδέψει τεράστια ποσά για τεχνολογίες πρόβλεψης, ο 

χαρακτηρισμός μιας καταιγίδας και της συνακόλουθης πλημμύρας που οδήγησε στο 

θάνατο συμπολιτών μας ως «πάσα νόσο» εκφράζει την Κυβέρνηση; 

10. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να προστατεύονται επί της ουσίας οι πολίτες 

της χώρας και να μην νιώθουν έρμαια των φυσικών φαινομένων λόγω της 

ανικανότητας των κρατικών μηχανισμών; 



11. Δεδομένου πως σε τέτοιες θέσεις ευθύνης, όπως εκείνη του Επικεφαλής της 

Πολιτικής Προστασίας, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες όχι μόνο σε επίπεδο ενεργειών 

για την πρόβλεψη, αποτροπή και διαχείριση καταστροφών, αλλά και σε επίπεδο 

ανθρώπινου χειρισμού των ανθρώπων που πλήττονται από κάθε καταστροφή, 

θεωρείτε πως ανάλογες δηλώσεις Κυβερνητικών αξιωματούχων τιμούν τη θέση; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  
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