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Αναγκαίος Όρος

Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των 
κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: 

πλημμύρες (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και 

υποδομών διαχείρισης καταστροφών)

Αποτελεσματικό πλαίσιο
Διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών – Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή

Στόχος Πολιτικής 2



Προγραμματική Περίοδος 2021- 2027

Δείκτες εκροής

• RCO25 - Νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών και νέες 
κατασκευές ή ενίσχυση έργων κατά των κατολισθήσεων για την προστασία των ατόμων

• RCO27 - Εθνικές/ περιφερειακές/ τοπικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή

Δείκτες Αποτελέσματος RCR35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Έννοια του αποτελέσματος:
Το αποτέλεσμα την ΠΠ 2021-2027 συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις, η συλλογή των 
στοιχείων θα γίνεται πλέον από τις δράσεις και τα έργα που υλοποιούνται και η πηγή των δεδομένων για 
τους δείκτες αποτελεσμάτων είναι το σύστημα παρακολούθησης των Προγραμμάτων.

Λογικής της παρέμβασης:
Η αναμενόμενη αλλαγή εξακολουθεί να αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα, ενώ η εκροή αποτυπώνει τα όσα
επιτυγχάνονται (αγαθά ή υπηρεσίες που ευθέως παράγονται) με τους πόρους που χορηγήθηκαν

Σε αντίθεση με την ΠΠ 2014-2020, την ΠΠ 2021-2027 όλοι οι δείκτες ενός Προγράμματος περιλαμβάνονται
στο Πλαίσιο Επίδοσης.



Εξέλιξη του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
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Δράσεις στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας και 
θωράκισης των ακτών

Κατανομή πόρων

Αντιπλημμυρική προστασία
Πολιτική Προστασία
Θωράκιση ακτών

• 7 έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας
• 2 έργα θωράκισης των ακτών από φαινόμενα διάβρωσης
• 3 επενδύσεις ενίσχυσης των φορέων πολιτικής προστασίας
• 1 δράση ενίσχυσης επιχειρησιακής ικανότητας Δήμου



Κατάρτιση του Προγράμματος 2021- 2027

Θέτουν Προτεραιότητες για άσκηση Αποτελεσματικής
Αναπτυξιακής Περιφερειακής Πολιτικής  στους συγκεκριμένους τομείς  

Ζητούμενο:
Η εφαρμογή 

Και  Υλοποίηση των 
κυρίαρχων στρατηγικών  μέτρων για 

την επίτευξη μέγιστης 
αποτελεσματικότητας,  μέσω 

συνεργειών,  στην προστασία του  
Περιβάλλοντος και των πόρων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Εθνικά- Περιφερειακά Σχέδια



Σχέδιο Διαχείρισης 
Κινδύνων 

Πλημμύρας  
(ΣΔΚΠ)

Περιφερειακό Χωροταξικό 
Πλαίσιο της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου

Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του ΥΔ Αιγαίου

Περιφερειακό Σχέδιο 
για την Προσαρμογή 

στην Κλιματική 
Αλλαγή

Π ο ι ο  σ χ έ δ ι ο  ε ί ν α ι  
κ υ ρ ί α ρ χ ο ; ;

Π ο ι ο ς  κ ά ν ε ι  τ ι ; ; ;



Κατάρτιση και θεσμοθέτηση  Διαχειριστικών 
Σχεδίων

Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, που θα λάβουν υπόψη τις 
κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού και θα τον 

ολοκληρώσουν 

Παράκτιος χώρος: Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για τις παράκτιες 
περιοχές 

Αντιμετώπιση περιπτώσεων μεγάλης κλίμακας ανατροπής του φυσικού 
τοπίου σε παράκτιες περιοχές ή άλλες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, 

με ισχυρή οικιστική ή άλλη ανάπτυξη, και περιοχές που καταστράφηκαν 
από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου



Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση

Καθορίζονται μια σειρά από μέτρα τα οποία θα πρέπει να 
υλοποιηθούν από αρμόδιους φορείς (ΠΒΑ, Δήμοι, ΥΠΕΝ κλπ)

Περιλαμβάνονται στοχευμένα έργα και δράσεις

Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας 
(Master Plan) => Εναρμόνιση των υποψήφιων έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας με  το MasterPlan της περιοχής. 
Υπεύθυνος υλοποίησης; 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  (ΣΔΚΠ)



Δημιουργία του Ακτολογίου

Χάραξη αιγιαλού και παραλίας – Φορείς υλοποίησης 
Περιφέρεια, ΥΠΕΝ. Εμπλεκόμενοι: Κτηματική Υπηρεσία, ΠΒΑ, 

Δήμοι, ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Αναθεώρηση των σχεδίων χρήσεων γης – Σχέδιο διαχείρισης 
παράκτιας ζώνης (Περιφέρεια - Δήμοι)

Μελέτη τρωτότητας παράκτιων περιοχών: παρακολούθηση, καταγραφή 
και αντιμετώπιση παράκτιας διάβρωσης, παράκτιων πλημμυρών και 

ανόδου της στάθμης της θάλασσας – Φορείς υλοποίησης: Περιφέρεια, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων). Εμπλεκόμενοι: 

Κτηματική Υπηρεσία

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Καθορισμός τεχνικών έργων για την προστασία 
προστατευόμενων περιοχών από πλημμύρες



Επόμενες ενέργειες

• Εφαρμογή των κρίσιμων μέτρων των Σχεδίων, όπου θα προκύψει το κατάλληλο μείγμα 
έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν τη δεκαετία 2020- 2030

• Επίλυση ζητημάτων αρμοδιοτήτων  υλοποίησης σχετικών μέτρων, σχεδίων και έργων: ΥΠΕΝ, 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δνση Δασών ΑΔΑ, Κτηματική Υπηρεσία, Δήμοι, ΔΕΥΑ, Υ.ΜΕ.ΥΠ

• Ωρίμανση, σημαντικών έργων που προβλέπονται στα σχετικά Σχέδια (ΣΔΚΠ, ΠεσΠΚΑ, κλπ), ή 
βρίσκονται στα ράφια 

• Αποστολή κειμένων στο πλαίσιο της διαβούλευσης (e-pepba)
• Αποστολή ιεραρχημένης λίστας δράσεων και έργων στην ΕΥΔ
• Συντονισμός με ΠΒΑ, ΑΔΑ και Κτηματική Υπηρεσία

• Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών

• Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

• Χρηματοδοτικές πηγές: 
✓ ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
✓ ΕΠ «Περιβάλλον – Ενέργεια –. Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»
✓ ΕΠ «Πολιτική Προστασία»



Τι προτείνουν οι πολίτες στο postare.gr

Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.
Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης και 

αποχετευσης στα νησιά μας.
Ολοκληρωμένες Δράσεις βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης για τις πόλεις Μυτιλήνη&Χίος.

ΠΒΑ



e-pepba.gr
postare.gr

Μουφλουζέλλης Στρατής
Μονάδα Α’
emouflouzellis@mou.gr
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