
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Πολιτική Προστασία



ΚΥΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Κύρια στρατηγική του Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός

σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας

που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και

επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της

περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής

κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών,

των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών

από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές

συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να

προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021-2027

Ανάπτυξη Εφαρμογών και 

Συστημάτων Διάγνωσης
αντιμετώπισης φυσικών και 

ανθρωπογενών κινδύνων με 

την αξιοποίηση ΤΠΕ

Αξιοποίηση Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας και υιοθέτηση –

προώθηση καινοτόμων 

λύσεων για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση κινδύνων.

Αναβάθμιση 

εξοπλισμού για την 

πρόληψη και διαχείριση 

των κινδύνων που 

συνδέονται με τις 

πυρκαγιές.

Αναβάθμιση 

εξοπλισμού για την 

πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων που συνδέονται με 

ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αναβάθμιση εξοπλισμού για την πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων που συνδέονται με ανθρωπογενή δραστηριότητα, 

βιολογικούς και υγειονομικούς κινδύνους και με τις μη σχετιζόμενες με 

το κλίμα φυσικές καταστροφές.

Αναβάθμιση υγειονομικού 

εξοπλισμού των δομών και 

υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, 

για την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής και της δημόσιας υγείας

Αναβάθμιση δεξιοτήτων
του Ανθρωπίνου Δυναμικού

της Πολιτικής Προστασίας.

Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση 

πληθυσμού για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων.



ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευφυή συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων:

Πρόκειται για συστήματα πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης για επαπειλούμενες καταστροφές από 

την εκδήλωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, τσουνάμι, κατολισθήσεις, 

χαλαζοπτώσεις-χιονοπτώσεις, ηφαιστειογενείς εκρήξεις κλπ) μέσω της πύκνωσης και τεχνολογικής 

αναβάθμισης του δικτύου των μετεωρολογικών ραντάρ, τη χρήση αισθητήρων και μετεωρολογικών 

σταθμών για την παρακολούθηση κρίσιμων μετεωρολογικών παραμέτρων την ανάπτυξη προγνωστικών 

μοντέλων, την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και την παραγωγή νέας  γνώσης μέσω της 

χρηματοδότησης της  εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της πρόληψης.

Εκσυγχρονισμός και αύξηση του στόλου των εναέριων μέσων για την πυρόσβεση.

Αναβάθμιση συστήματος επικοινωνιών των εμπλεκομένων υπηρεσιών 

του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.



ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια πλωτών μέσων διάσωσης και μεταφοράς πληθυσμού και  ασθενών από νησιά και 

παράκτιες περιοχές.

Αναβάθμιση υλικό-τεχνολογικού εξοπλισμού Πυροσβεστικού Σώματος, Αστυνομίας και Λιμενικού 

Σώματος,  για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών κινδύνων.

Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση /ενημέρωση μαθητών και γενικού πληθυσμού στην αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Νοσοκομεία Πεδίου στις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας για τη 

διαχείριση συνεπειών πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών φυσικών καταστροφών.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Κινδύνων και Πρόληψης  22.385.384,00 €

Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 

462.000.000,00€

Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών 

και προστασίας της ζωής των πολιτών 106.500.000,00 €

Υποστηρικτικές ενέργειες για την εναρμόνιση με την 

Κοινοτική Νομοθεσία 22.000.000,00 €



ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την 

προστασία της δημόσιας υγείας 17.000.000,00 €

Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού 

μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών 11.500.000,00 €

Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού 

37.751.789,00€

Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης 

28.166.463,00 €



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Προτεραιότητα 1

Εθνική Βάση Δεδομένων 

Κινδύνων, Απειλών και 

Απωλειών Καταστροφών 

(ΣΠ1)

22.385.384,00 €

Προτεραιότητα 2

Εξοπλισμός και συνοδευτικές 

ενέργειες πρόληψης και 

αντιμετώπισης φυσικών 

καταστροφών (ΣΠ2)

590.500.000,00 €

Προτεραιότητα 3

Αντιμετώπιση επιπτώσεων 

ανθρωπογενών κινδύνων –

Προστασία Δημόσιας Υγείας 

(ΣΠ2)

28.500.002,00 €

Προτεραιότητα 4

Αναβάθμιση δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 

(ΣΠ2)

65.918.252,00 €ΕΣΠΑ
2021-2027

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 570 εκ. ΕΣΠΑ 2021-2027 € 714 εκ.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021-2027

Το πρόγραμμα ¨Πολιτική Προστασία 2021-2027¨ αποτελεί μέρος

του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας με την

επωνυμία ¨ΑΙΓΙΣ¨ όπως αυτό καταρτίστηκε προκειμένου να

θέσει σε εφαρμογή τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Παρακάτω γίνεται ανάλυση του Προγράμματος ¨ΑΙΓΙΣ¨ με

αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  << ΑΙΓΙΣ >>

Άξονας 1

Αναβάθμιση υποδομών, 

εγκαταστάσεων και παροχή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Άξονας 2

Σύστημα προειδοποίησης 

και μέσα πρόληψης

Άξονας 3

Εξοπλισμός και μέσα 

υποστήριξης και 

συντονισμού

Άξονας 4

Επιχειρησιακός Εξοπλισμός 

και μέσα αντιμετώπισης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 229.300.000 € 280.458.000 € 215.000.000 € 992.000.000

ΕΤΕΠ € 51.500.000 € 94.000.000 € 107.500.000 € 342.000.000

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

€ 109.500.000 € 34.000.000 € 77.000.000 € 187.500.000

ΕΣΠΑ 2021-2027 € 68.300.000 € 152.458.000 € 30.500.000 € 462.500.000

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  << ΑΙΓΙΣ >>

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

€ 595 εκ. € 408 εκ. € 714 εκ. € 1,7 δις.

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΕΣΠΑ

2021 - 2027
ΣΥΝΟΛΟ




