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1. Γενικά στοιχεία 

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» της περιόδου 2021-2027σχεδιάστηκε κατά βάση στο 

πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 (ΣΠ2) του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση «Μιας πιο 

πράσινης και ανθεκτικής Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν 

προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της 

προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 

επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας», αλλά και στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 (ΣΠ1) για την 

προώθηση «Μιας Ευρώπης πιο ανταγωνιστικής και πιο έξυπνης μέσω της προώθησης του 

καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 

ΤΠΕ». 

Στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος, που ικανοποιούν την αντιμετώπιση αντίστοιχων 

προκλήσεων για τη χώρα εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την επίτευξη των στόχων των 

ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημάτων πολιτικής προστασίας, είναι : 

 Η δημιουργία σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. 

 Η πρόληψη των κινδύνων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές. 

 Η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των 

υπηρεσιών ζωτικής σημασίας. 

 

2. Εφαρμογή της Αρχής της Εταιρικής Σχέσης 

Η συμμετοχή των εταίρων ήταν σημαντική σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης και κατάρτισης του 

Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027. Η εταιρική σχέση εφαρμόστηκε στο στάδιο 

του προγραμματισμού / σχεδιασμού των πολιτικών και θα εφαρμοστεί κατά την ΠΠ 2021-2027 

στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Ως φορείς εταιρικής συνεργασίας του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 

νοούνται οι κάτωθι: 

→ Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών υπουργείων και 

της ΜΟΔ 

→ Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ 

→ Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Εκπρόσωποι άλλων ΕΥΔ Περιφερειακών Προγραμμάτων  

3. Διαπραγμάτευση και διαβούλευση του προγράμματος  
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• Το πρώτο κείμενο βάσης (Concept paper) διαμορφώθηκε στο 1ο Τρίμηνο 2021 σε 

συνέχεια εσωτερικής διαβούλευσης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

Κατά την περίοδο Μάρτιος – Μάϊος 2021 η διαβούλευση (1η φάση) συνεχίστηκε με το 

δημόσιο διάλογο που ενεργοποίησε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ μέσω ανάρτησης του 

κειμένου βάσης στον ιστότοπο της ΓΓΠΠ (www.civilprοtection.gr), το οποίο περιλάμβανε 

το πλαίσιο προγραμματισμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Τα συνοπτικά 

αποτελέσματα της διαβούλευσης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής 

και υποβλήθηκαν παρατηρήσεις/σχόλια από 9 Φορείς 

• Η 1η επίσημη υποβολή του Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2021, με ευθύνη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.  

• Σε συνέχεια της αποστολής των επίσημων σχολίων της Επιτροπής και σε συνεργασία με 

τους συναρμόδιους φορείς πολιτικής αναδιαμορφώθηκε το Πρόγραμμα και 

υποβλήθηκε επίσημα για 2η φορά το Μάϊο 2022.  

• Με την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2022)3950 final/16.6.2022 

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027. 

 

4. Η Αρχιτεκτονική του Προγράμματος 

Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 βασίζεται τόσο  στις 

ιεραρχημένες ανάγκες για την περίοδο συνοχής 2021-2027,όπως εκφράστηκαν κατά την 

διαβούλευση του προγράμματος, όσο και στην αποτελεσματική διαχείριση κατά την 

υλοποίηση. Καθορίζοντας τους στόχους του Προγράμματος σε επίπεδο Στρατηγικής, οι 

Προτεραιότητες διαμορφώνονται ως εξής: 

Προτεραιότητα: Ειδικοί στόχοι: Ενδεικτικές δράσεις: 

Προτεραιότητα 1: 

«Εθνική Βάση 

Δεδομένων Κινδύνων, 

Απειλών και Απωλειών 

Καταστροφών» (ΕΤΠΑ) 

RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών 

της ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις εταιρείες, τους 

ερευνητικούς οργανισμούς και 

τις δημόσιες αρχές 

·    Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης  

Προτεραιότητα 2: 

«Εξοπλισμός και 

συνοδευτικές ενέργειες 

πρόληψης και 

αντιμετώπισης 

φυσικών 

καταστροφών» (ΕΤΠΑ) 

RSO2.4. Προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή και της πρόληψης του 

κινδύνου καταστροφών, και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα 

·    Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών       

καταστροφών 

·    Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών 

καταστροφών και προστασίας της ζωής 

των πολιτών 

·    Υποστηρικτικές ενέργειες για την 

εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία                                                                  

Προτεραιότητα 3: 

«Αντιμετώπιση 

επιπτώσεων 

RSO2.4. Προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή και της πρόληψης του 

·   Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και 

υποδομές για την προστασία της δημόσιας 

υγείας 
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ανθρωπογενών 

κινδύνων – Προστασία 

Δημόσιας Υγείας» 

(ΕΤΠΑ) 

κινδύνου καταστροφών, και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα 

·   Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή 

διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση 

φυσικών καταστροφών  

Προτεραιότητα 4: 

«Αναβάθμιση 

δεξιοτήτων 

ανθρώπινου 

δυναμικού» (ΕΤΠΑ) 

RSO2.4. Προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή και της πρόληψης του 

κινδύνου καταστροφών, και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα 

·   Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού 

εθνικού μηχανισμού 

·   Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού 

στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης 

Προτεραιότητα 5: 

«Τεχνική Βοήθεια» 

(ΕΤΠΑ) 

  

·   Επικοινωνία και προβολή 

·   Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση 

και έλεγχος 

·   Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, 

Τεχνικοί Σύμβουλοι 

·   Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας 

δικαιούχων του Προγράμματος 

 

Αναλυτικότερα: 

Προτεραιότητα 1: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών 

Καταστροφών  

Περιλαμβάνει τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Διαχείρισης 

Κινδύνων και Πρόληψης με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων, 

με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες και φορείς που 

εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική 

κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και το γενικό πληθυσμό (με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης). 

Προτεραιότητα 2: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών 

Περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών κι εξοπλισμού των φορέων 

πρώτης ανταπόκρισης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και την αναβάθμιση των 

συστημάτων παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων (προμήθεια εναέριων μέσων 

δασοπυρόσβεσης, προμήθεια οχημάτων διαφόρων χρήσεων, προμήθεια συστημάτων 

έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων). 

Προτεραιότητα 3: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία 

Δημόσιας Υγείας  

Περιλαμβάνει δράσεις αναβάθμισης των υλικοτεχνικών υποδομών κι εξοπλισμού για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας από ανθρωπογενείς 

κινδύνους και φυσικές καταστροφές, εστιάζοντας στη φάση της βραχείας αποκατάστασης 

(προμήθεια νοσοκομείων πεδίου, προμήθεια ειδικού υγειονομικού εξοπλισμού για 
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αεροδιακομιδές, προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την 

εκδήλωση φυσικών καταστροφών). 

Προτεραιότητα 4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. Στο 

πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 

Κινδύνων ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε δράσεις που άπτονται της αναβάθμισης των γνώσεων 

και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και σε σχετιζόμενες δράσεις 

ευαισθητοποίησης των πολιτών της χώρας. 

Προτεραιότητα 5: Τεχνική βοήθεια 

Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης 

του Προγράμματος, την παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων, καθώς και την 

εφαρμογή του Σχεδίου για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος. 

 

 

 

 

5. Πόροι του Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 713.757.943 € σε όρους 

Δημόσιας Δαπάνης, εκ των οποίων ποσό 570.190.646 € αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή από 

το Ταμείο ΕΤΠΑ. Η κατανομή των πόρων ανά άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος 

αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 1: 
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Πίνακας 1: Κατανομή πόρων ανά άξονα προτεραιότητας

 

 

6. Έργα Στρατηγικής σημασίας 

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης 

καταστροφών  

 Αγορά 14 αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης τύπου Air tractor για τα νησιώτικα 

συμπλέγματα 

 Προμήθεια 3 αεροσκαφών 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 


