


Ο Δρ. Μιχάλης Χάλαρης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και  Υποστράτηγος Π.Σ. (ε.α.) έχοντας 
υπηρετήσει σε επιτελικές & επιχειρησιακές θέσεις. Σήμερα τελεί Διευθυντής 
Ερευνών σε θέματα Διακινδύνευσης, Κίνδυνων, Κρίσεων και Ασφάλειας στο 
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο « Ήφαιστος», Διευθυντής του Τομέα Φυσικής 
Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας και Αν. Διευθυντής στο ΠΜΣ «Χημική Βιο-
μηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»  
Είναι πτυχιούχος Χημείας και Διδάκτορας Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ΕΚΠΑ. Πτυχιούχος της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, κάτοχος ΜΔΕ(ΜΑ) «Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφά-
λεια» του Πανεπιστημίου “Plymouth”. Μετεκπαιδεύτηκε στο Rescue Services 
College Rosersberg της Σουηδίας σε θέματα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών 
καταστροφών και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας ως Επιτελής Εθνικής Άμυνας 
στις Αμυντικές και Στρατηγικές Σπουδές. Ειδικός εμπειρογνώμονας της ΕΕ 
σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Technical Expert of European Commis-
sion/Humanitarian Aid & Civil Protection) και απόφοιτος της Σχολής Επιμόρ-
φωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
 
Είναι συντονιστής Καθηγητής του μαθήματος «Τεχνολογικές καταστροφές και 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι»  στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΔΔΠΜΣ) «Ανά-
λυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών», διδάσκων 
στο μάθημα «Hazard Identification & Risk Management» στο MSc in Oil and 
Gas Technology και έχει διατελέσει Καθηγητής στις Σχολές της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας, στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και προσκεκλημένος 
Καθηγητής σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 
άλλων ΑΕΙ.  Εισηγητής  σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σε Πιστοποιημένα Κέ-
ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντικείμενο το Σχεδιασμό και εφαρμογή 
δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, Διαχείριση εκτάκτων ανα-
γκών, Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις σχο-
λικές - εκπαιδευτικές μονάδες και Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στον 
δημόσιο τομέα, κ.α. Είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων εγγεγραμ-
μένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων που δια-
τηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο αντίστοιχο Μητρώο που διατηρεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 
Επίσης κατέχει βεβαίωση Πιστοποίησης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην 
Ηλεκτρονική Μάθηση  από το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., είναι πιστοποιημένος από 
το ΚΕΜΕΑ σε θέματα εκπαίδευσης των ΙΕΠΥΑ, και από το ΝΑΤΟ ως εκπαι-
δευτής εκπαιδευτών σε Χημικά-Βιολογικά-Ραδιολογικά-Πυρηνικά (Χ.Β.Ρ.Π.) 
συμβάντα.Την περίοδο 2006-2008 ήταν μέλος της επιτροπής Physical and 
Biophysical Chemistry της IUPAC. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Ελληνικού δικτύου Πράσινης Χημείας. Επίσης διατελεί ή έχει διατελέσει 
μέλος σε πολλές διυπουργικές, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές,  επιτροπές 
και ομάδες εργασίες του κράτους. 
 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ) (2004 -2005) και 
από το 1994 έως το 2018 ήταν ενεργό μέλος της συμμετέχοντας σε όλα τα 
όργανα διοίκησής της, εκλεγμένος από συναδέλφους του.  
 
Για τρία έτη (2009-2012) υπήρξε επικεφαλής του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας, καθώς επιλέχτηκε μέσω της διαδικασίας opengov για τη θέση του Ει-
δικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  
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Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από 
επιστημονικούς συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματι-
κών και προβλημάτων, παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώ-
πισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.



Εισαγωγή 

 

Η χώρα μας κάθε χρόνο βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διαχείριση πληθώρας 

φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων. Το κλίμα και η θερμοκρασία της γης 

επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από άμεσες ή έμμεσες ανθρώπινες 

δραστηριότητες (χρήση ορυκτών πόρων, καταστροφή δασών κλπ.), αλλά και 

από  φυσικές διαδικασίες με συνέπεια την  μεταβολή των μετεωρολογικών 

συνθηκών, με εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων π.χ. καύσωνες στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, πλημμύρες στην Γερμανία, ενώ η Μεσόγειος θεω-

ρείται κλιματικό hot spot. 

 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό η θερμοκρασία θα 

ανεβαίνει τα επόμενα χρόνια με ενδεχόμενο την αύξηση κατά περισσότερο 

από 1,5  βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 

2,5 βαθμούς Κελσίου, κατά μέσο όρο μέχρι το 2050. Το κλίμα γίνεται πιο θερμό, 

πιο ξηρό , πιο άστατο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι πολύ πιο συχνά 

και με μεγαλύτερη ένταση. Η πιθανότητα να ερημοποιηθεί το 30% της επιφά-

νειας της χώρας τις επόμενες δεκαετίες  είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. 

 

Η κλιματική κρίση επηρεάζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας,  

από τον τουρισμό, τα αρχαιολογικά μνημεία, την γεωργία, την υγεία, την 

ασφάλεια και από την  πιθανή μεταβολή των ακτών , το ετήσιο ΑΕΠ (υπολο-

γίζεται περίπου 2%). 
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Η σταδιακή αλλαγή του κλίματος στη χώρα μας είτε με τους θυελλώδεις ανέ-

μους, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις έντονες χιονοπτώσεις τον χειμώνα, 

είτε με τους  καύσωνες και τις  πυρκαγιές το καλοκαίρι ,δοκιμάζουν τα όρια 

αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων. 

 

Οι νέες αυτές περιβαλλοντικές συνθήκες θα είναι η νέα πραγματικότητα, που 

μπορούν εύκολα  να ξεπεράσουν τις δυνατότητες καταστολής, ανεξάρτητα 

από την αφθονία και την τεχνολογία των διαθέσιμων μέσων. 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση μίας κρίσης είναι προϊόν δράσεων που πρέπει 

να γίνονται σε βάθος χρόνου και βεβαίως δεν προσφέρονται όλες για επι-

κοινωνιακή διαχείριση. 

 

Στην ετήσια ειδική έκδοση του Economist για το 2022 κυρίαρχη θέση είχε το 

σημείωμα του αρχισυντάκτη του περιοδικού όπου ανέφερε ότι τα θέματα που 

πρέπει να βρίσκονται στο ραντάρ μας κατά το τρέχον έτος, όπου θα κυριαρ-

χήσει η ανάγκη προσαρμογής στις νέες, μετά-πανδημικές πραγματικότητες 

είναι η κλιματική αλλαγή και έγραφε: «Αν και οι πυρκαγιές, οι καύσωνες και 
οι πλημμύρες αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, οι φορείς χάραξης πολιτικής 
φαίνεται να μην έχουν την αίσθηση του επείγοντος όσον αφορά την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής». 
 



05

Οφείλουμε  ως εκ τούτου να καταθέσουμε την πολιτική και τεχνοκρατική μας 

άποψη στο δημόσιο διάλογο. Kυρίως για την ανάγκη προσεκτικής ανάλυσης 

των υφιστάμενων διαδικασιών, δομών και θεσμών ώστε να διαγνωστούν  και 

να θεραπευθούν συστημικές αστοχίες και προβλήματα. Διότι οι φυσικοί κίν-

δυνοι δεν μπορούν ασφαλώς να εξαλειφθούν. 

 

Η αντιμετώπισή τους ωστόσο μπορεί να βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε οι περι-

βαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές τους συνέπειες να περιορίζονται στο 

ελάχιστο δυνατό.  Αυτή την στάση πιστεύουμε πρέπει να υιοθετήσει το σύ-

νολο του πολιτικού μας συστήματος απέχοντας από κάθε προσπάθεια επικοι-

νωνιακής και εκλογικής εκμετάλλευσης της φυσικής καταστροφής και του 

ανθρώπινου πόνου. Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί στο παρελθόν 

και δεν πρέπει να επαναληφθεί ούτε τώρα ούτε στο μέλλον!  

 

Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από το παρελθόν, και αυτή η κυβέρνηση αδυνατεί 

να  προετοιμάσει το μέλλον. Η διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών στην 

Αττική κατέδειξε εκ νέου τα τρωτά σημεία του υφιστάμενου συστήματος πο-

λιτικής προστασίας, τα οποία έχουν διαφανεί τα τελευταία χρόνια ξεκινώντας 

από τον Φεβρουάριο 2021 κατά τις έντονες χιονοπτώσεις και τον παγετό στην 

Ν. Ελλάδα και την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων στην Αττική, τις Δασικές 

Πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, και τις πρόσφατες Χιονοπτώσεις της Αττι-

κής το 2022.   Ακόμη οι  τραγικές εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος από 

την Ηλεία και το  Μάτι δεν έγιναν μάθημα. 

 

Με τον Ν. 4662/2020 η κυβέρνηση θέσπισε τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρι-

σης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωσε την Γενική Γραμ-

ματεία Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμισε το σύστημα του εθελοντισμού για 

την πολιτική προστασία και αναδιοργάνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα. Επίσης, 

εκπόνησε τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρι-

σης Συνεπειών και τα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια των Περιφερειών και 

των Δήμων. Όλα τα παραπάνω παραμένουν σε επίπεδο σχεδιασμού, χωρίς 

ουσιαστικά να καλύψουν τα κενά του προηγούμενου ανολοκλήρωτου Ν. 

4249/2014 (Α’ 73), αναφορικά με τον τρόπο εκδήλωσης των σύγχρονων φυ-

σικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών. 

 

Παρά τη συνθετότητα του ζητήματος, η δημιουργία του νέου Υπουργείου για 

την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα 

το στόχο της  τόσο να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στην 

κοινή γνώμη, όσο να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης (sense of duty) και η 

έγκαιρη και άμεση ανάληψη αποστολών σε επίπεδο επιχειρησιακής δράσης. 
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Άλλο «επιτελικό» και άλλο συγκεντρωτικό  
και γραφειοκρατικό κράτος 
 

Στόχος ενός επιτελικού κράτους είναι να δημιουργήσει εκείνες τις δομές του 

ώστε να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς θα το κάνει ο κάθε εμπλεκόμενος  

σε κάθε περίπτωση και δεν θα χρειάζεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή 

υπουργός να φέρει στολή ή εξαρτήματα αυτής  προσποιούμενος πως καθο-

δηγεί τους έμπειρους επαγγελματίες που ξέρουν πολύ καλύτερα τι και πώς 

πρέπει να το κάνουν, για λόγους επικοινωνίας. 

 

Το λεγόμενο «επιτελικό» κράτος δεν είναι, και δεν μπορεί να είναι, αποτε-
λεσματικό όσο είναι θεσμικά συγκεντρωτικό και ταυτόχρονα διαδικαστικά 
ανοργάνωτο και χαοτικό. Επιτελικό κράτος, στον τομέα της πολιτικής προ-

στασίας, δεν υπήρξε παρά τη δημιουργία 16 νέων θέσεων στην πυραμίδα δια-

χείρισης των κρίσεων (μία θέση υφυπουργού, μία θέση αναπληρωτή γενικού 

γραμματέα, μία θέση εθνικού συντονιστή και 13 θέσεις περιφερειακών συ-

ντονιστών) τους οποίους  μέχρι σήμερα δεν  κατόρθωσε να εντάξει λειτουρ-

γικά στην οργάνωση και λειτουργία των δομών πολιτικής προστασίας. 
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Είναι οι στιγμές των κρίσεων που αποκαλύπτουν με πάταγο τις αστοχίες έτσι 

ώστε ακόμη και τα  ακριβοπληρωμένα media  να μην είναι σε θέση να τις κα-

λύψουν. Η επικέντρωση της προσπάθειας στην επικοινωνιακή διαχείριση της 

καταστροφής, ενεργοποιώντας και παρασκηνιακές μεθοδεύσεις εντυπωσια-

σμού της κοινής γνώμης, και όχι στην ουσιαστική ενημέρωση, μειώνει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και υποβαθμίζει την δημοκρατία. 

 

n Η κυβέρνηση έως τώρα οχυρώνεται σχεδόν τυφλά πίσω από το 

δόγμα «προστατεύω τις ανθρώπινες ζωές» ενεργοποιώντας σε πολ-

λές περιπτώσεις καταχρηστικά το μέτρο της οργανωμένης απομά-

κρυνσης. Η προστασία των ανθρώπων ασφαλώς προέχει αλλά αρκεί 

να εκκενώνεται ένα χωριό μια ημιαστική ή αστική περιοχή  για να 

πούμε ότι έχουμε  αποτελεσματική πολιτική προστασία; 

 

 

n Η προστασία των βασικών και ζωτικών περιουσιακών στοιχείων 

όπως η κατοικία ή οι επαγγελματικές υποδομές, δεν πρέπει να είναι 

μια βασική παράμετρος της πολιτικής προστασίας; 

 

 

n Η σχεδόν πλήρης εγκατάλειψη πολλών χιλιάδων στρεμμάτων παρ-
θένου δάσους (και όχι αποκλειστικά πευκοδάσους) βορά στις φλό-

γες είναι μέσο αντιπυρικής μάχης ή πολιτικής προστασίας; 

 

 

n Πως συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες στον αντιπυρικό σχεδιασμό; 

 

 

n Πρέπει να αφήνουμε την φωτιά  να αποφασίσει πότε θα σταματήσει 
και προς τα που θα πάει; Συνιστά αυτό ολοκληρωμένη πολιτική προ-

στασία; 
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Και βεβαίως εκκρεμούν ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια  του ανθρώπινου 

δυναμικού, των επίγειων αντιπυρικών μέσων και του τρόπου με τον οποίο οι 

ανάγκες εκτιμήθηκαν και ιεραρχήθηκαν. 

 

Ζητούμενο πλέον είναι μια πλήρως επιχειρησιακή και λειτουργική υπηρεσία 
και, προς τούτο, ξεκινάμε με βασικές παραδοχές: 
 

1. Ακραία φαινόμενα και καταστροφές εμφανίζονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα από αυτή που υπέθετε η πλειοψηφία των επιστημόνων. 

Στο εξής αναμένονται υγροί χειμώνες, ξηρά καλοκαίρια με αποτέλε-

σμα στο δασικό οικοσύστημα να δημιουργείται τεράστια συσσώ-

ρευση καύσιμης ύλης. 

 

2. Οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό της Πολιτικής 

Προστασίας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-

κότητας «Ελλάδα 2.0» θα αποδώσουν σε μέσο μακροπρόθεσμο χρο-

νικό διάστημα. 

 

3. Οι καταστροφές δεν αποτελούν χώρο κομματικής εκμετάλλευσης. 

Στην εκδήλωση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών είναι εύ-

κολη η αντιπολίτευση και εξαιρετικά δύσκολος ο χειρισμός τους από 

πλευράς κυβέρνησης. 

 

4. Χρειάζεται επανασχεδιασμός της πολιτικής επικοινωνίας του κινδύ-

νου, προκειμένου να αντιληφθούν οι συμπολίτες μας τη σημασία του 

ρόλου τους ατομικά και συλλογικά. 

 

5. Στον κύκλο διαχείρισης των καταστροφών (πρόληψη, προετοιμασία, 

αντιμετώπιση, αποκατάσταση), μέχρι στιγμής δίνουμε προτεραιότητα 

στην αντιμετώπιση, αδιαφορώντας την πρόληψη και την προετοιμα-

σία, καθώς εκεί εντοπίζονται προβλήματα σχεδιασμού (δασολογικού, 

περιβαλλοντικού, χρήσεων γης και πολεοδόμησης κ.α.). 

 

6. Ακολούθως, συνοπτικά τα προβλήματα του εθνικού συστήματος: 

 

- Η αναστολή της εφαρμογής του τελευταίου νόμου Ν. 4662/2020. 

- Η αναγκαιότητα για πολιτική και διοικητική και όχι επικοινωνιακή 

διαχείριση. 

- Αρμοδιότητες συγκεχυμένες & επικαλυπτόμενες. (π.χ. των Περιφε-

ρειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας και των εμπλεκόμενων Υπουργείων). 
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-Δομές απομονωμένες & αδύναμες. Έλλειψη επικοινωνίας & συντο-

νισμού, με συνέπεια την αδυναμία απορρόφησης κοινοτικών κονδυ-

λίων. 

- Έλλειμμα σε εξειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας τόσο σε 

επίπεδο διοίκησης όσο και αιρετών (αδράνεια πολλών ετών ως προς 

τη λειτουργία αρχικά της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας, 

Ν.4249/2014 και σήμερα της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, 

Ν.4662/2020 όπου  θα μπορούσαν να προσφέρουν  τεράστιο ρόλο 

στην εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων και  υπαλλήλων της αυτοδι-

οίκησης καλύπτοντας το έλλειμμα γνώσεων και δίνοντας ομοι-

όμορφη γνώση ώστε να υπάρχει συναντίληψη από όλους τους 

εμπλεκόμενους στη διαχείριση των ανθρωπογενών και φυσικών κα-

ταστροφών). 

- Ατελή ή μη ολοκληρωμένα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-

γκών από τους Δήμους και τις Περιφέρειες. 

 

Η αντιμετώπιση των καταστροφών σίγουρα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία 

και προϋποθέτει ολική διαχείριση του κινδύνου, η οποία περιλαμβάνει την 

πρόληψη, αλλά και την ενσωμάτωση του κοινωνικού συνόλου ήδη από το επί-

πεδο του σχεδιασμού της. 

 

Επειδή σκοπός δεν είναι η διαχείριση των συνεπειών των καταστροφών και 

η περίθαλψη των πληγέντων, γίνεται αυτονόητο ότι θα πρέπει να βελτιστοποι-

ηθούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφόρησης των πο-

λιτών για την έναρξη της καταστροφής. 

 

Η αξιοποίηση επίσης των σύγχρονων τεχνολογιών που έχουν παραχθεί αλλά 

και θα παραχθούν μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ FP7, H2020 κ.α. θα βοη-

θήσει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εκτάκτων 

αναγκών. 

 

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω προτείνεται η εκπόνηση ενός σύγχρονου σχε-

δίου διαχείρισης καταστροφών, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του οποίου θα 

παρακολουθείται με σκοπό τη διόρθωση των αποκλίσεων. 
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Για την υλοποίησή του θα πρέπει να αξιοποιήσουμε μεγάλο μέρος των κον-

δυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά από διαβούλευση 

όλων των εμπλεκομένων, με στόχο: 

 

- Χαρτογράφηση των Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων σε επί-

πεδο Δήμου με τη χρήση τεχνικών που βασίζονται στην Τεχνητή 

Νοημοσύνη (AI). 

- Δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων προστασίας οικισμών που 

βρίσκονται σε δασικές περιοχές ή περιοχές μίξης αστικού κ δασικού 

περιβάλλοντος.   

- Ουσιαστική αξιοποίηση της πληθώρας των διαθέσιμων εθελοντι-

κών ομάδων βάσει της εξειδίκευσης που διαθέτουν.  

- Αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών του ΠΣ που κάνουν συχνά δύ-

σκολη την επικοινωνία των επιχειρούντων μεταξύ τους αλλά κ με το 

κέντρο επιχειρήσεων. 

- Ολοκλήρωση του σχεδιασμού σύγχρονων δασικών χαρτών με πρό-

βλεψη για τις  οικιστικές πυκνώσεις μέσα στο δασικό περιβάλλον. 

- Κατάρτιση ειδικών πλάνων με δορυφορικά συστήματα παρακολού-

θησης και μέτρησης της θερμοκρασίας στα δάση. 

- Ειδικά σχέδια για την αγροτική παραγωγή σε ευάλωτες περιοχές 

και όσες θα πληγούν από την κλιματική κρίση (ξηρασία και ερημο-

ποίηση). 

- Ενσωμάτωση της κλιματικής παραμέτρου στον σχεδιασμό των 

νέων υποδομών. 

- Ενίσχυση επενδύσεων που συμβάλλουν στην πορεία προς μια κλι-

ματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050 (έργα αιολικά, υδροηλε-

κτρικά, αποθηκευτικά, κ.ά.). 
- Βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, την ενεργειακή 

διασύνδεση των νησιών και την προώθηση μονάδων αποθήκευσης 

της παραγόμενης από τις ΑΠΕ ενέργειας. 

- Δημιουργία βασικών υποδομών για την προστασία των φυσικών 

πόρων του δάσους και της βιοποικιλότητας. 

- Εισαγωγή της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης στην εκπαί-

δευση. 

- Σχεδιασμός πολιτικών για τα “κοινά αγαθά” με ενεργοποίηση της 

κοινωνίας των πολιτών (εθελοντές, δασικοί συνεταιρισμοί, κοινωνι-

κές επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.α.). 

 

 




