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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (1/2)

➢ Πρώτη φορά Τομεακό Πρόγραμμα για την πολιτική προστασία

➢ Κατά τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους μέσω ΠEΠ χρηματοδοτήθηκε κυρίως η

προμήθεια εξοπλισμού για την Πυροσβεστική και παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση

των δράσεων

➢ Αύξηση συμβάντων φυσικών καταστροφών τα τελευταία 30 χρόνια και στην Ελλάδα ως

αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με σημαντικές συνέπειες:

✓ 47 μεγάλες καταστροφές

✓ 480 νεκροί

✓ Επηρεάσθηκαν 260.000 πολίτες

✓ Άμεσες οικονομικές ζημιές άνω των 25 δισ.$1

1“Diagnostic and development of a proposed roadmap for the implementation of a Νational Disaster Risk Management Plan”. Summary Report May 2021 World Bank



ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2/2)

➢ Κατά την περίοδο 2014-2018 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας κηρύχτηκαν 313 περιοχές σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με κύριο καταστροφικό συμβάν στις 184

από αυτές την έντονη βροχόπτωση και την πλημμύρα

➢ Πέρα από την απώλεια ανθρώπινων ζωών, υψηλό κόστος αποζημίωσης και αποκατάστασης

βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

✓ Από το 2016 νέα έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές ύψους 200 – 670 εκ.€

προστίθενται κάθε χρόνο στα ήδη υφιστάμενα (άνω των 420 εκ. €/έτος από το 2018 και

μετά)

✓ Αύξηση του σχετικού π/υ το 2021 (έως το Σεπτέμβριο) σε σχέση με το 2016 κατά 2,19 δις €

➢ Εξυπηρέτηση προτεραιοτήτων του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης

Κινδύνων σε όλα τα στάδια του Κύκλου Διαχείρισης Καταστροφών (Πρόληψη – Ετοιμότητα –

Αντιμετώπιση – Βραχεία Αποκατάσταση)



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

➢ Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο των:

✓ Στόχου Πολιτικής 2

✓ Στόχου Πολιτικής 1

➢ Στρατηγικοί Στόχοι:

✓ Δημιουργία σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας

✓ Πρόληψη των κινδύνων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές

✓ Προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του

περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των

πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητα 1

Εθνική Βάση Δεδομένων 

Κινδύνων, Απειλών και 

Απωλειών Καταστροφών 

(ΣΠ1)

22.385.383 €

Προτεραιότητα 2

Εξοπλισμός και συνοδευτικές 

ενέργειες πρόληψης και 

αντιμετώπισης φυσικών 

καταστροφών (ΣΠ2)

590.499.999 €

Προτεραιότητα 3

Αντιμετώπιση επιπτώσεων 

ανθρωπογενών κινδύνων –

Προστασία Δημόσιας Υγείας 

(ΣΠ2)

28.500.000 €

Προτεραιότητα 4

Αναβάθμιση δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 

(ΣΠ2)

65.918.250 €ΕΣΠΑ
2021-2027

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 570,2 εκ. ΕΣΠΑ 2021-2027 € 713,7 εκ.



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητα 1

Εθνική Βάση Δεδομένων 

Κινδύνων, Απειλών και 

Απωλειών Καταστροφών 

(ΣΠ1) 

Ειδικός Στόχος RSO1.2

Αξιοποίηση των οφελών της 

ψηφιοποίησης για τους πολίτες, 

τις εταιρείες, τους ερευνητικούς 

οργανισμούς και τις δημόσιες 

αρχές

Ενδεικτική Δράση

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και 

Πρόληψης:

- Συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων

- Λειτουργική αξιοποίηση (διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης):

 Επιχειρησιακές μονάδες και φορείς που εμπλέκονται στη 

διαχείριση κρίσεων και κινδύνων

 Επιστημονική κοινότητα

 Επιχειρήσεις

 Γενικός πληθυσμός



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητα 2

Εξοπλισμός και 

συνοδευτικές ενέργειες 

πρόληψης και 

αντιμετώπισης φυσικών 

καταστροφών (ΣΠ2)

Ειδικός Στόχος RSO2.4

Προώθηση της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου 

καταστροφών, και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα

Ενδεικτική Δράση

- Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών:

 Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών, με έμφαση στα εναέρια μέσα 

δασοπυρόσβεσης 

- Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και 

προστασίας της ζωής των πολιτών:

 Σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης/προειδοποίησης (EWS) για 

πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, τεχνολογικά 

ατυχήματα και ακραία καιρικά φαινόμενα

 Αναβάθμιση υφισταμένων EWS για σεισμό, tsunami

- Υποστηρικτικές ενέργειες για την εναρμόνιση με την Κοινοτική 

Νομοθεσία:

 Eκπόνηση σχετικών με την πλήρη εφαρμογή Kοινοτικών

Oδηγιών μελετών, στρατηγικών, κατευθύνσεων για την 

αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητα 3

Αντιμετώπιση επιπτώσεων 

ανθρωπογενών κινδύνων –

Προστασία Δημόσιας 

Υγείας (ΣΠ2)

Ειδικός Στόχος RSO2.4

Προώθηση της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου 

καταστροφών, και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα

Ενδεικτική Δράση

- Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την 

προστασία της δημόσιας υγείας:

 Προμήθεια νοσοκομείων πεδίου επιπέδου 1 (κινητά 

ιατρεία) και τμήματος εξοπλισμού δομής επιπέδου 2 

(κινητό νοσοκομείο με δυνατότητα παροχής 

χειρουργικής αντιμετώπισης και νοσηλείας) 

 Προμήθεια ειδικού υγειονομικού εξοπλισμού για 

αεροδιακομιδές (κάψουλες απομόνωσης και μεταφοράς)

- Εξοπλισμός για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την 

εκδήλωση φυσικών καταστροφών:

 Δημιουργία καταυλισμών για την άμεση προσωρινή 

στέγαση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητα 4

Αναβάθμιση δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 

(ΣΠ2)

Ειδικός Στόχος RSO2.4

Προώθηση της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου 

καταστροφών, και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα

Ενδεικτική Δράση

- Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού του Εθνικού 

Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων:

 Ανθρώπινο δυναμικό ΕΣΚΕΔΙΚ, Πυροσβεστικού Σώματος, 

Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα και λοιποί αρμόδιοι 

Φορείς

 Εθελοντές εθελοντικών ομάδων μητρώου πολιτικής 

προστασίας και ανταλλαγή πρακτικών με φορείς του 

εξωτερικού

 Προσωπικό Υποστήριξης Επιχειρήσεων Εθνικού 

Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 

Κινδύνων 

- Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης:

 Βελτίωση ικανότητας πολιτών, μαθητών κ.λπ.

 Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης

 Εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης οικισμών – ασκήσεις 

ετοιμότητας



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητα 5

Τεχνική Βοήθεια

Ενδεικτική Δράση

- Επικοινωνία και Προβολή Προγράμματος

- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 

Προγράμματος

- Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

Προγράμματος

- Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας Δικαιούχων Προγράμματος



ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

➢ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης καταστροφών

➢ Αγορά 14 αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης τύπου Air tractor για τα νησιώτικα συμπλέγματα

➢ Προμήθεια 3 Canadair 515

➢ Προμήθεια εξοπλισμών και συστημάτων πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης

➢ Εκπόνηση Master Plans σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί πρόληψης πλημμυρών

➢ Νοσοκομεία Πεδίου στις 13 Περιφέρειες για τη διαχείριση συνεπειών πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών

και λοιπών φυσικών καταστροφών

➢ Ευαισθητοποίηση πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

➢ Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα

➢ Τα Περιφερειακά Προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν δράσεις προμήθειας εξοπλισμού για ΟΤΑ α΄ και

β΄ βαθμού

➢ Συμπληρωματικές δράσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας θα χρηματοδοτηθούν από το

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(ΕΤΕΠ)

➢ Συμπληρωματικότητα δράσεων με άλλα Προγράμματα:
✓ Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών από ΠΕΚΑ 2021-2027 και ΠΠ 2021-

2027

✓ Έργα δασοπροστασίας από πυρκαγιές και αντιπλημμυρικής προστασίας πεδινών περιοχών,

ταμιευτήρες για τη συγκράτηση βρόχινου νερού και εφαρμογή echo schemes για αντιπυρική

προστασία από πόρους ΚΑΠ 2023-2027

✓ Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων καταστροφών και σχεδιασμός υποδομών

αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και μέτρα

δασικής διαχείρισης, όπου ενδείκνυται, σε πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας μέσω και των

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2021-2027




