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Ενημερωτική Εκδήλωση «Πολιτική Προστασία: Αντιμετωπίζοντας την 
Πρόκληση» 

 

Τα τελευταία χρόνια τόσο η περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και το 
σύνολο της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις σημαντικών 
φαινομένων φυσικών καταστροφών. Το γεγονός αυτό, τόσο εξαιτίας του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής όσο και λόγω της έντασης της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στο χώρο, αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, ζήτημα 
που αναμφισβήτητα δημιουργεί το ερώτημα για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας. 

Οι βασικοί περιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του Συστήματος 
Πολιτικής Προστασίας, είναι οι πόροι οι οποίοι απαιτούνται για την ορθή 
λειτουργία του δεδομένου του αιφνίδιου χαρακτήρα των φυσικών φαινομένων 
αλλά και της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης που θα πρέπει ένα Σύστημα Πολιτικής 
Προστασίας να καλύπτει. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, εύκολα μπορούμε να 
αντιληφθούμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι ενός Συστήματος δεν επαρκούν για την 
προστασία του συνόλου των πολιτών τη κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε 
γεωγραφικό σημείο της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, έτσι, κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση του υπάρχοντος 
δυναμικού από τη μια,  μέσω της ορθολογικής εκμετάλλευσης των διαθέσιμων 
μέσων και πόρων, και από την άλλη, μέσω της ενεργού συμμετοχής του πληθυσμού 
στην Πολιτική Προστασία.  

Στο πλαίσιο του έργου «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, 
επιχειρείται η εξέταση του υφιστάμενου Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, σ’ ότι 
αφορά κυρίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο προσδιορισμός ελλείψεων και αστοχιών 
με στόχο τη βελτίωση τους και η αύξηση της ενεργού συμμετοχής του τοπικού 
πληθυσμού στο σύστημα.  

Με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών φορέων, των συντελεστών της Πολιτικής 
Προστασίας και των πολιτών για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του παραπάνω 
έργου, αλλά και την κινητοποίηση τους για την πιο ενεργό συμμετοχή στο Σύστημα 
Πολιτικής Προστασίας, η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. διοργανώνει ενημερωτική 
εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Προστασία: Αντιμετωπίζοντας την Πρόκληση», την 
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Αλ. Υψηλάντου 114 – 116, στην 
Πάτρα, στο οποίο σας καλεί να συμμετάσχετε.  


