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    Αναμενόμενα αποτελέσματα 

1) άποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων σε δύο περιφέρειες και ενί-
σχυση της υποστήριξης λήψης αποφάσεων στην αντιμετώπιση φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων μέσω της δη-
μιουργίας ενός διασυνοριακού όλοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς 
Συστήματος, 

2) ενδυνάμωση υποδομών για το συντονισμό εμπλεκόμενων φορέων 
και βελτίωση σχεδιασμού σε περίπτωση κρίσιμης κατάστασης με εγκα-
τάσταση δύο αιθουσών επιχειρήσεων σε δύο περιφέρειες των δύο χω-
ρών, 

3) Χαρτογράφηση κατανομής κινδύνων και επικινδυνότητας στις συμ-
μετέχουσες περιφέρειες, 

4) Πληροφόρηση στελεχών πολιτικής προστασίας και αυτοδιοίκησης 
στις επιλέξιμες περιοχές για το βαθμό και την κατανομή κινδύνων, όπως 
και τη βελτίωση του επιπέδου προετοιμασίας, 

5) άνάδειξη προβλημάτων και αναγκών μέσω διενέργειας δύο ασκήσε-
ων επί χάρτου με συμμετοχή όλων των φορέων, 

6) Συνεκπαίδευση στελεχών πολιτικής προστασίας μέσω διασυνορια-
κής άσκησης επί πεδίου με σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής λει-
τουργίας και τη μείωση των δυσλειτουργιών συντονισμού μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων, 

7) κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών πολιτικής προστασίας των 
δήμων, υπευθύνων πολιτικής προστασίας περιφερειών και στελεχών 
δημόσιας διοίκησης και πολιτικής προστασίας σε κεντρικό επίπεδο με 
εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης στη χρήση του συστήματος, 

8) άναλυτική ενημέρωση πολιτών και εθελοντών των τοπικών κοινωνι-
ών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τους τρόπους αποτελεσμα-
τικότερης διαχείρισής τους.

Παρουσίαση της πράξης ΑΙΓΙΣ

η αντιμετώπιση έντονων και εκτεταμένων καταστροφών έχει αποδει-
χθεί μέχρι σήμερα εξαιρετικά δυσχερής στην ελλάδα και στην κύπρο, 
επιφέροντας δυσμενείς επιπτώσεις στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό, 
και υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προσπάθειες μεγάλων περιοχών 
τους. ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία επιδείνωση των κλιμα-
τολογικών συνθηκών αλλά και με την επιδείνωση της οικονομικής κρί-
σης, τόσο οι πρωτογενείς καταστροφές (φυσικές, ανθρωπογενείς) όσο 
και οι δευτερογενείς επιπτώσεις μεγεθύνονται.
 
η πράξη άιΓιΣ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG 
VA- ελλάδα – κύπρος 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της ελλάδας και της κύπρου.  η 
πράξη άιΓιΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής 
ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας των συμμετε-
χουσών περιοχών της ελλάδας και της κύπρου για την αντιμετώπιση 

φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την 
πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου 
καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσε-
ων και εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της πράξης θα μελετηθούν η διοικητική δομή, οι λειτουργί-
ες και οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας στο Βόρειο άιγαίο και στην 
κύπρο μέσα από έρευνα και διενέργεια ασκήσεων, θα αξιολογηθούν 
τεχνολογίες και συστήματα λήψης αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο, θα 
χαρτογραφηθεί και εκτιμηθεί η επικινδυνότητα καταστροφών και κρί-
σεων στη διασυνοριακή περιοχή, θα αναπτυχθεί και εγκατασταθεί το 
διασυνοριακό ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα λήψης απο-
φάσεων και θα δοκιμαστεί πιλοτικά με ρεαλιστικά σενάρια και ασκήσεις 
επί πεδίοy, θα εκπαιδευθούν στελέχη της πολιτικής προστασίας των πε-
ριοχών εφαρμογής στη χρήση του και θα εκπονηθεί σχέδιο αξιοποίησης 
αποτελεσμάτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. 

 
Eλλιπής καταγραφή των διαθέ-
σιμων πόρων στη αντιμετώπιση 
κρίσεων στις συνεργαζόμενες πε-
ριοχές.


Aνυπαρξία σαφούς πλαισίου δρά-
σης των εμπλεκόμενων υπηρεσι-
ών.

 
Aδυναμία των τοπικών κοινωνιών 
και τοπικών αρχών να αντιμετω-
πίσουν τους κινδύνους άμεσα και 
αποτελεσματικά πριν εξελιχθούν 
σε καταστροφές και κρίσεις.

 
Σοβαρές δυσκολίες των τοπικών 
δημόσιων αρχών να προετοιμά-
σουν την περιοχή ευθύνης τους 
και την τοπική κοινωνία για επι-
κείμενους φυσικούς και μη κινδύ-
νους.

Ωφελούμενοι της πράξης

ωφελούμενοι της πράξης θα είναι οι πολίτες των περιοχών εφαρμογής 
λόγω της ενίσχυσης της ασφάλειάς τους αλλά και οι φορείς πολιτικής 
προστασίας που θα αποκτήσουν καινοτόμα συστήματα λήψης αποφά-
σεων για τη θωράκιση των πολιτών, της ζωής τους και της περιουσίας 
αυτών και των κρατών.

Πρωτοτυπία - προστιθέμενη αξία της πράξης

η πράξη άιΓιΣ θα δημιουργήσει το πρώτο διασυνοριακό ευφυές σύστη-
μα λήψης αποφάσεων, που αποτελεί πρωτότυπη προσέγγιση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 
1) το σύστημα θα βελτιώνεται και για τις δύο χώρες από τις εμπειρίες 
και των δύο, 
2) οι δύο χώρες θα μοιράζονται πόρους και τεχνογνωσία στη λειτουρ-
γία του συστήματος, στη βελτίωσή του, σε φυσικές καταστροφές, στην 
εκπαίδευση χρηστών, 
3) θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των 
δύο χωρών.

Στόχοι της πράξης ΑΙΓΙΣ

 η βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων από φυσικές, τεχνολο-
γικές και ανθρωπογενείς καταστροφές
 η βελτίωση της υφιστάμενης προετοιμασίας και ετοιμότητας 
των ότά, 
 η αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και μέσων, και η βελτίω-
ση του χρόνου λήψης αποφάσεων
 η αποκατάσταση βασικών λειτουργιών/υποδομών, 
 η βελτίωση του χρόνου και τρόπου καταγραφής και εκτίμησης 
ζημιών.

Από τα προαναφερόμενα είναι σαφές ότι οι στόχοι της πράξης 
συμπίπτουν με τη συντριπτική πλειοψηφία των γενικότερων 
στόχων της, δηλαδή: 
1) άυξημένη ανθεκτικότητα σε φυσικές και τεχνολογικές καταστρο-
φές μέσω ανάπτυξης σχετικών στρατηγικών και υποδομών – εξοπλι-
σμού, 
2) ενδυνάμωση δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών, 
3) όλοκληρωμένα συστήματα - σχέδια διαχείρισης κινδύνων και 
καταστροφών που περιλαμβάνουν τους αναγκαίους πόρους και τις 
απαιτούμενες υποδομές, 
4) Βελτιωμένος χρόνος και ποιότητα δράσεων ανταπόκρισης, 
5) εκπαιδευτική υποστήριξη που θα ενισχύσει τις ικανότητες επεί-
γουσας ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβα-
νομένων των εθελοντών και των πολιτών.»

Προκλήσεις

η διαφορετικότητα των έκτακτων καταστάσεων και ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο τις αντιμετώπισε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας τα 
τελευταία χρόνια, τόσο στην ελλάδα όσο και στην κύπρο, οδήγησαν στην καταγραφή μίας σειράς ελλείψεων και αδυναμιών που αποτελούν κοινή 
πρόκληση για την άμεση αντιμετώπισή τους.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣκΕΦθΕΙΤΕ: aegisproject.eu, http://greece-cyprus.eu/


