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Εργαστήριο Ανταλλαγής Εμπειριών «Καλές Πρακτικές για την 
αναβάθμιση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε. Αχαΐας» 

 

Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία των ατόμων, των ομάδων και 
κοινοτήτων από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές αποτελώντας ουσιαστικά 
βασικό κομμάτι της συνολικής άμυνας της κοινωνίας. Οι φυσικές καταστροφές δεν 
προαναγγέλλονται, ούτε χρονικά ούτε τοπικά. Οι συνέπειες τους, μικρότερης ή 
μεγαλύτερης έκτασης επιβαρύνουν ωστόσο τις τοπικές κοινωνίες. Όμως η απαίτηση 
να διαθέτει μια χώρα στο σύνολο της επικράτειας της μηχανισμούς κατάλληλους να 
αντιμετωπίσουν σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο την οποιαδήποτε φυσική 
καταστροφή μόνο ρεαλιστική δεν μπορεί να κριθεί, καθώς οι ανάγκες συντήρησης 
ενός τέτοιου μηχανισμού θα υπερέβαιναν κατά πολύ τις δυνατότητες της όποιας 
κοινωνίας.  

Η Πολιτική Προστασίας δεν είναι υπόθεση μόνο του κρατικού μηχανισμού, αλλά 
αποτελεί πρωτίστως υπόθεση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό ό ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ως βασικού εκπροσώπου και συντονιστή των τοπικών κοινωνιών 
είναι καίριος. Για να μπορεί, ωστόσο, να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στο 
ρόλο της αυτό, χρειάζεται οργάνωση και εργαλεία που θα αξιοποιούν στο έπακρο 
τα μέσα και τις δυνατότητες της και θα κάνουν αντίστοιχα αποτελεσματικό το έργο 
της. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται το έργο: «Πολίτες για την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας – “Ci-Pro Effect”», που 
υλοποιείται ως έργο  του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.  

Μέσα από το “Ci-Pro Effect” αναπτύσσονται δράσεις για την επανασχεδίαση της 
τρέχουσας πρακτικής Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται 
καινοτόμα εργαλεία όπως του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (MIS).  

Συγκεκριμένα, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικό μέρος του έργου της, η ΑΧΑΪΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. διοργανώνει Εργαστήριο Ανταλλαγής Εμπειριών με τίτλο: 
«Καλές Πρακτικές για την αναβάθμιση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας 
στην Π.Ε. Αχαΐας» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων, Ευσεβίου Κηπουργού 6, στα 
Καλάβρυτα, με σκοπό την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου 
και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για την επισήμανση και διόρθωση 
ελλείψεων, ατελειών και αστοχιών στο σύστημα ΠΠ και απώτερο σκοπό τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.  

 

 

 


