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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 Ως κλιματική αλλαγή νοείται η μεταβολή του
παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των
μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη
χρονική κλίμακα.

 Κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα η μεταβολή στο
κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες
δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την
κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Αύξηση θερμοκρασίας

 Αύξηση της στάθμη της θάλασσας

 Οι παγετώνες λιώνουν

 Η τυπολογία των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων
αλλάζει.

 Παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα -
εντονότερα και πιο εντατικά.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Αλλάζουν τα 
οικοσύστημα λόγω της 
απώλειας της 
βιοποικιλότητας, 

 Αλλάζουν τα υδρολογικά 
συστήματα και οι 
προμήθειες του γλυκού 
πόσιμου νερού

 Υποβαθμίζεται το έδαφος 

 Εμφανίζονται ξηρασίες.



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 Πρόσφατη έκθεση της
υπηρεσίας των Ηνωμένων
Εθνών για τη Μείωση του
Κινδύνου Καταστροφών
(UNISDR) διαπιστώνει ότι από
το 1998 έως το 2017, οι
φυσικές καταστροφές που
σχετίζονται με κλιματικούς ή
γεωφυσικούς παράγοντες
προκάλεσαν την απώλεια 1,3
εκατομμυρίων ανθρώπων και
άφησαν άλλα 4,4
δισεκατομμύρια τραυματίες,
άστεγους, εκτοπισμένους ή
άτομα που χρειάζονται
επείγουσα βοήθεια.



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 Αν και η πλειοψηφία 
των θανάτων 
οφειλόταν σε 
γεωφυσικά 
γεγονότα, κυρίως σε 
σεισμούς και 
τσουνάμι, το 91% 
όλων των 
καταστροφών 
προκλήθηκαν από 
πλημμύρες, 
καταιγίδες, 
ξηρασίες, καύσωνα 
και άλλα ακραία 
καιρικά φαινόμενα.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία της
ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που
προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

 Αναγκαιότητα δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγή και μείωσης των επιπτώσεών της.

 Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν διπλό σκοπό:

Να μειώσουν την επίδραση των ακραίων καιρικών
φαινομένων και να μειώσουν την εμφάνιση
καταστροφών



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 Δεν μπορεί να εξεταστούν δράσεις για την
αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγή χωρίς στις
πολιτικές που θα εφαρμοστούν να μην εξετάζονται οι
αναγκαίες δράσεις πολιτικής προστασίας.

 Ο μηχανισμός και οι πολιτικές της Πολιτικής
Προστασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα που φέρνει η κλιματική αλλαγή με σκοπό να
υπάρξει Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 Επανακαθορισμός του μοντέλου σχεδιασμού και
λειτουργίας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας

 Πλήρη διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων του κάθε

φορέα - Κωδικοποίηση

 Αλλαγή Νοοτροπίας: Η Πολιτική Προστασία

αφορά το σύνολο του φορέων αλλά και των

πολιτών της χώρας

Εθνικός Σχεδιασμός Δράσεων για κάθε είδος
Καταστροφής

 Σύνδεση Πολιτικής Προστασίας με το Χωροταξικό –

Πολεοδομικό Σχεδιασμό – Λήψη μέτρων όπου

απαιτείται



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μελέτες τρωτότητας και διαβάθμιση
αναγκαίων δράσεων – επεμβάσεων

Δημιουργία και λειτουργία συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο κεντρικής
διοίκησης

Λειτουργία ενιαίου συστήματος επικοινωνιών
με ευθύνη της Κεντρικής Διοίκησης για όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Ενημέρωση των πολιτών – Εισαγωγή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Ενίσχυση Εθελοντισμού – Επανατοποθέτηση
του Εθελοντισμού στο μηχανισμό της Πολιτικής
Προστασίας



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Επανακαθορισμός του ρόλου που καλούνται
να έχουν οι Περιφέρειες στο μηχανισμό της
Πολιτικής Προστασίας με βάση τις
αρμοδιότητες αλλά και τις δυνατότητες που
υπάρχουν.

Εξειδίκευση σε επίπεδο Περιφερειών του
Εθνικού Σχεδιασμού

Καθορισμός της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων και των θεμάτων συντονισμού.

Καθορισμός της πορείας ροής πληροφοριών
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Καθορισμός των επιχειρησιακών Υπηρεσιών
σε επίπεδο Περιφερειών.



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 Αποκέντρωση – απλοποίηση αρμοδιοτήτων
προκειμένου η Περιφέρεια να μπορεί προβαίνει
έγκαιρα διενέργεια των αναγκαίων μελετών και
έργων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας Πολιτών

 Πρόβλεψη για διάθεση των αναγκαίων πόρων στις
Περιφέρειες.

 Καθορισμός – Κωδικοποίηση του τρόπου λειτουργίας
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

 Ενίσχυση των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας
των Περιφερειών

 Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού και των
εθελοντών σε θέματα εκτάκτων καταστάσεων με τη
λειτουργία της Σχολής Πολιτικής Προστασίας.


