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Γηα ην2013 ε νπζηαζηηθή επείγνπζα βνήζεηα 

αλήιζε ζην 1 353 εκαη. εσρώ 

Ο κεραληζκφο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ 

ελεξγνπνηήζεθε 36 θορές

Υνξεγήζεθε βνήζεηα ζε πεξίπνπ 

124 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο 

Υνξεγήζεθε βνήζεηα ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 90 τώρες εκηός ΕΕ



•Για το2013 η ουσιαστική επείγουσα βοήθεια ανήλθε στο1 353 εκατ. ευρώ•Για το2013 η ουσιαστική επείγουσα βοήθεια ανήλθε στο1 353 εκατ. ευρώ



εθηφπηζε πεξίπνπ 

4 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο

έπιεμε 14-16 

εθαηνκκύξηα 

Σπθψλαο Haiyan Φηιηππίλεο

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/philippines_haiyan_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/philippines_haiyan_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/philippines_en.pdf


Ζ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξνζέθεξαλ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, 

θαζώο θαη βνήζεηα ζε είδνο, ε 

νπνία μεπέξαζε ηα 180 εθαη. 

επξψ





356 θπζηθέο

θαηαζηξνθέο 

ζάλαηνο ζε 

200.000 άηνκα 

Δπιήγεζαλ

99  εθαη. 

άλζξσπνη 

ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν

What is Truth?



ε παγθφζκην επίπεδν, ε Αζία ήηαλ θαη 

πάιη ε ήπεηξνο πνπ επιήγε πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

44% ησλ 

παγθφζκησλ 

θαηαζηξνθψλ

ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκάησλ (80%).



Ζ Αθξηθή δέρηεθε ηζρπξό πιήγκα ηόζν από 

ηελ μεξαζία όζν θαη από ηηο πιεκκύξεο. 



Κέληξν πληνληζκνχ 
Αληηκεηψπηζεο 

Έθηαθησλ Αλαγθψλ 
(ΚΑΔΑ)



Παξαβηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ 

Γηθαίνπ

(έλνπιεο ζπγθξνχζεηο)

13 δηζ. δνιάξηα γηα 

αλζξσπηζηηθέο 

αλάγθεο ζε 24 ρψξεο. 





επηζηηηζηηθή 

θαη δηαηξνθηθή 

θξίζε ζην 

αρέι

Μία ηεξάζηηα ζε έθηαζε πεξηνρή

ηεο Αθξηθήο πνπ θαιχπηεη εδάθε

ελλέα θξαηψλ ππνθέξεη

απφ πξσηνθαλή μεξαζία κε

απνηέιεζκα ην 1/3 ηνπ

πιεζπζκνχ λα κελ δηαζέηεη

νχηε ηα ειάρηζηα γηα λα ηξαθεί.

Ζ δψλε ηνπ αρέι, κία ηεξάζηηα ισξίδα 

γεο , ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηε 

αλαηνιηθή έσο ηε δπηηθή πιεπξά ηεο 

Αθξηθήο, απνηειεί ηελ ελδηάκεζε γε 

αλάκεζα ζηελ έξεκν αράξα θαη ηηο 

ζαβάλεο ησλ ππνζαράξησλ πεξηνρψλ.



ζρεδφλ 16 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη θηλδχλεςαλ ιφγσ 

έιιεηςεο ηξνθήο, εθ ησλ 

νπνίσλ 8 εθαηνκκχξηα είραλ 

άκεζε αλάγθε επηζηηηζηηθήο 

βνήζεηαο. 





ε ΔΔ έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν 

ζηε ζέζπηζε ηεο Παγθόζκηαο Σπκκαρίαο 

γηα ηελ  Πξσηνβνπιία ηεο Αλζεθηηθόηεηαο (AGIR- Sahel), 

ε νπνία ζπληνλίδεη όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

θνξείο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ 

«κεδεληθήο πείλαο» ζην Σαρέι γηα ηα επόκελα 20 έηε.



130 000 ρηιηάδεο άλζξσπνη, απφ 1,5 εθαη. 

πνπ ήηαλ αξρηθά, παξέκελαλ εθηνπηζκέλνη.

ε ρψξα καζηηδφηαλ απφ ηε κεγαιχηεξε 

επηδεκία ρνιέξαο παγθνζκίσο



Σν 2013, ρνξεγήζεθε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα χςνπο 

30,5 εθαη. επξψ ζε αζηέγνπο, ζχκαηα ρνιέξαο, 

θαζψο θαη ζε φζνπο επιήγεζαλ 

απφ ηνλ ηπθψλα Sandy 

θαη ηελ ηξνπηθή θαηαηγίδα Isaac.



Δ.Δ.

ρνξεγήζεθε 

ζεξαπεία ζε 

158.814 

αλζξψπνπο

εληζρχζεθαλ 26 

εγθαηαζηάζεηο 

πγείαο θαη 42 

κνλάδεο ζεξαπείαο έγηλε 

επαλπδάησζε 

απφ ην ζηφκα 

ζε 122.500 

αλζξψπνπο



Δ.Δ.

εμαζθαιίζηεθε 

ε πξφζβαζε ζε 

βειηησκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο 

απνρέηεπζεο γηα 

894.511 αλζξψπνπο

δηαλεκήζεθαλ 

δέκαηα κε είδε πγηεηλήο 

ζε 1,3 εθαηνκκχξηα



ζπλέβαιε ζηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ

λέσλ πεξηζηαηηθψλ

δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο 

Μεηψζεθε απφ 

2,4% Ννέ.2010 

ζην 1,2% Γεθ.2013

Δ.Δ



Δ.Δ. θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξνζέθεξαλ 
ζεκαληηθή αλζξσπηζηηθή βνήζεηα…

μεξαζίεο ζε: Κακπφηδε, Βηεηλάκ, Λάνο, Μεμηθφ, 

Σδηκπνπηί θαη Αηζηνπία

πιεκκχξεο ζε: Μπαγθιαληέο, Κακπφηδε, 

Βηεηλάκ, Λάνο, Ηλδία, Αηζηνπία, Κέλπα, 

Μνδακβίθε, Νηγεξία, Αγία Λνπθία, Άγην Βηθέληην 

θαη Γξελαδίλεο



Δ.Δ. θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξνζέθεξαλ 
ζεκαληηθή αλζξσπηζηηθή βνήζεηα…

θπθιψλεο/ηπθψλεο/ηξνπηθέο θαηαηγίδεο ζε: 

Φηιηππίλεο, Μπαγθιαληέο, Κακπφηδε, Βηεηλάκ, 

Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Κνχβα, Ατηή, Ηακατθή, 

Δηξεληθφ

ζεηζκνχο ζε: Φηιηππίλεο, Ηλδνλεζία

επηδεκίεο: Αθγαληζηάλ, Μπνπξθίλα Φάζν, νκαιία, 

ΛΓΚ, Νηγεξία, Εηκπάκπνπε, Κέλπα, Γνκηληθαλή 

Γεκνθξαηία, Μεμηθφ, Λάνο, Κηξγηδία.



εηνηκφηεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ 

κε ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ πιένλ επάισησλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

•ταχεία απόκριση,

•διευκόλυνση &

•συντονισμό της

βοήθειας της

πολιτικής
προστασίας.

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

πηνζέηεζε δηηηή ζηξαηεγηθή:



Δ.Δ.
•ην Μάιη (77 εθαη. Δπξψ), 

θαη ιεηηνχξγεζε ζρεδφλ ην 70% 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγείαο, 

ελψ πεξίπνπ 900.000 

επσθειήζεθαλ απφ ηε 

ζηνρεπκέλε επηζηηηζηηθή

βνήζεηα.

ζηήξημε ηηο επηρεηξήζεηο

αξσγήο θαηά ηε δηάξθεηα

δηάθνξσλ ζπγθξνχζεσλ

Σν 2013 ρνξήγεζε 350 εθαη. Δπξψ,

ελψ ην ζπλνιηθφ πνζφλ

απφ ην 2011 αλήιζε ζηα 2 δηζ. Δπξψ

ηε πξία



Δ.Δ.

ηελ Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία (ΚΑΓ) ρνξήγεζε 39 εθαη. Δπξψ



Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπνγελψλ θξίζεσλ



Υξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιίεο 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε πεξηζζφηεξσλ 

απφ 28 000 παηδηψλ ζπκάησλ 

ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζην Παθηζηάλ, ηελ Αηζηνπία, 

ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, 

ηελ Κνινκβία, ηε πξία.

βνήζεζε παηδηά αλά 

ηνλ θφζκν πνπ δελ 

κεγαιψλνπλ ζε 

θαζεζηψο εηξήλεο

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Παιδιά της Ειρήνης»



ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΣΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΑ



Δπηρεηξήζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο

Ο κεραληζκφο πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο  ηεο ΔΔ 

(EUCPM)

ελεξγνπνηήζεθε 36 θνξέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013



Ζ πιεηνςεθία ησλ ελεξγνπνηήζεσλ ζπλδένληαλ κε 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο

10 ζπλδένληαλ κε αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο

Σέζζεξα αηηήκαηα απφ Κ-Μ

12 αηηήκαηα απφ θξάηε εθηφο Δ.Δ.



Κέληξν πληνληζκνχ Αληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ 
Αλαγθψλ (ΚΑΔΑ), 



Σα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ΚΑΔΑ είλαη: 

1. ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδεη

ηαπηφρξνλα πνιιέο θαηαζηάζεηο

έθηαθηεο αλάγθεο ζε δηαθνξεηηθέο

ρξνληθέο δψλεο

2. παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ

ζε 24σξε βάζε επί 7 εκέξεο



Σα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ΚΑΔΑ είλαη: 

3. ζπιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ

γηα ηηο θαηαζηξνθέο ζε πξαγκαηηθφ

Υξφλν

4. πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ

γηα ηελ απνζηνιή εκπεηξνγλσκφλσλ,

νκάδσλ θαη εμνπιηζκνχ



Σα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ΚΑΔΑ είλαη: 

5. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα Κ-Μ γηα λα 

Πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαζέζηκνη 

πφξνη θαη λα ζπληνληζηνχλ 

νη πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ 

ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ, 

αληηζηνηρίδνληαο ηηο πξνζθνξέο 

βνήζεηαο ζηηο αλάγθεο ηεο πιεγείζαο 

ρψξαο.



Κέληξν πληνληζκνχ Αληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ 
Αλαγθψλ (ΚΑΔΑ), 

Σν ΚΑΔΑ απνηειεί θέληξν

ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ

θαη ζεκείν εηζφδνπ ησλ αηηεκάησλ

γηα βνήζεηα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.



Σξνπηθψλ Κπθιψλσλ: ζηηο Φηιηππίλεο, ηε Μηαλκάξ 

θαη ηε Μαδαγαζθάξε

Πιεκκπξψλ: ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε θαη ηε Νηγεξία 

Γαζηθψλ ππξθαγηψλ: ζηελ Πνξηνγαιία & 

ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε θαη 

Γπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηε Βόξεηα Δπξώπε. 

Όζνλ αθνξά ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ην 2013 

ν κεραληζκφο ελεξγνπνηήζεθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε



14%

8%

14%

3%

17%3%3%

19%

8%

5%
6%

Ενεργοποιήςεισ του μηχανιςμοφ 
για διάφορουσ τφπουσ κινδφνων το 2013

Πλημμφρεσ

Δαςικζσ πυρκαγιζσ

Σειςμόσ

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Καταιγίδεσ (κυκλώνεσ, τυφώνεσ)

Mar Pol (πετρελαιοκηλίδα)

Ηφαιςτειακή ζκρηξη

Εμφφλια διαμάχη, ςυγκροφςεισ

Ανθρωπογενείσ (εκρήξεισ, ατυχήματα)

Περιβαλλοντικζσ

Βιολογικζσ/ιατρικζσ

Άλλεσ

Χιονοςτιβάδα

Τρομοκρατικζσ επιθζςεισ

δηαζθαιίζηεθε ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα αλάκεζα 

ζηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηελ 

παξνρή πνιηηηθήο πξνζηαζίαο



Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι

Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι

•Σν 98% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο,

ρνξεγήζεθε ζε επηρεηξεζηαθέο

δξαζηεξηφηεηεο

•Σν 2% γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο θαη

ηεο Πνιηηηθήο



Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι

ανθρώπινοι πόροι

•Σν 53% αληηζηνηρεί ζην επηρεηξεζηαθφ

πξνζσπηθφ, ελψ

•Σν 47% επηκεξίδεηαη κεηαμχ δηνηθεηηθήο

ζηήξημεο θαη ζηήξημεο ηεο πνιηηηθήο



Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι

Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ

ρνξεγήζεθε, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα έηε, ζηελ

Αθξηθή (40%). εκαληηθή επίζεο βνήζεηα

ρνξεγήζεθε ζηε Μέζε Αλαηνιή (πξία θαη

γεηηνληθέο ρψξεο), θαη ζηελ Κεληξηθή θαη

Ννηηναλαηνιηθή Αζία γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο.



Περιοτή/τώρα Ποζό %

Αθρική 544 40%

Σοσδάν & Νόηιο Σοσδάν 97

Κενηρική Αθρική 151

Κέρας ηης Αθρικής 108

Μεζημβρινή Αθρική, Ινδικός Ωκεανός 6

Δσηική Αθρική 182

Μέζη Αναηολή, Λεκάνη ηης Μεζογείοσ 435 32%

Μέζη Αναηολή 425

Μεζογειακή 10

Αζία, Ειρηνικός 186 14%

Κενηρική και Νοηιοδσηική Αζία 82

Κενηρική Νόηια Αζία 34

Νοηιοαναηολική Αζία και Ειρηνικός 70

Κενηρική & Λαηινική Αμερική, Καραϊβική 56 4%

Κενηρική & Λαηινική Αμερική 31

Καραϊβική 25

Παγκόζμιες καηαζηροθές 20 1%

Πολιηική προζηαζία 27 2%

Ενηός ΕΕ 20

Εκηός ΕΕ 7

Σσμπληρωμαηικές δράζεις 85 6%

ΣΥΝΟΛΟ 1,353 100%

Εκηέλεζη ηοσ προϋπολογιζμού ηης ECHO για ηο 2013



ε ΔΔ εθπιεξώλεη ηελ απνζηνιή ηεο

ρξεκαηνδνηώληαο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη 

κέζσ νξγαλώζεσλ, εηαίξσλ πνπ έρνπλ 

Υπνγξάςεη ηε ζύκβαζε-πιαίζην 

εηαηξηθήο ζρέζεο

Δπξσπατθέο ΜΚΟ & Γηεζλείο 

νξγαληζκνχο φπσο:

• ν Δξπζξφο ηαπξφο

•νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ

1

2

Ιδιαιτερότητες



48% ησλ δξάζεσλ πινπνηήζεθαλ απφ ΜΚΟ 

(115 εηαίξνη)

42% απφ νξγαληζκνχο ησλ ΖΔ 

(16 εηαίξνη)

9% απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (3 εηαίξνη)

1

2

3

1% σο άκεζε ζχκβαζε ηνπ ECHO flight

(2 εηαίξνη)
4

•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)



Σν 2013

(1) 321 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο εξγάζηεθαλ ζηελ έδξα ηεο 

ECHO

(2) 149 ηνπηθνί εκπεηξνγλψκνλεο

(3) 315 ηνπηθνί ππάιιεινη 

ΤΝΟΛΟ = 464 άηνκα εξγάζηεθαλ ζε 39 

ηνπηθά γξαθεία ηεο ECHO. 



Ζ Δ.Δ. 

Πήξε

πξσηνβνπιίεο 

ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο.

ζέζπηζε 

αλαζεσξεκέλε λνκνζεζία γηα 

ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία,

ε νπνία ζα βειηηώζεη 

πεξαηηέξσ ηνλ ζρεδηαζκό 

ησλ επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ 

αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ 

θαη ζα εμαζθαιίζεη 

πην απνδνηηθή, απνηειεζκαηηθή 

θαη ζπλεθηηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθώλ 

ηα πξνζερή έηε.

•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)•1% ως άμεση σύμβαση του ECHO flight (2 εταίροι)



Ζ Δπηηξνπή παξέκεηλε επίζεο δεζκεπκέλε γηα

ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο

ζπιινγηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο ηθαλφηεηαο

εηνηκφηεηαο θαη αληίδξαζεο ζε παγθφζκην

επίπεδν

Απηφ έγηλε ζην πιαίζην νξγαληζκψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ΜΚΟ, θαζψο θαη ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ηεο 

Δξπζξάο Ζκηζειήλνπ.



(1) 

Σα πξνγξάκκαηα επηθεληξψζεθαλ ζηα εμήο:

Ενιζτσμένη παγκόζμια ανθρωπιζηική

αρτιηεκηονική:

δφζεθε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε

ηνπ ζπζηήκαηνο αλζξσπηζηηθήο

απφθξηζεο (νκάδεο ηαρείαο απφθξηζεο)



(2)

Σα πξνγξάκκαηα επηθεληξψζεθαλ ζηα εμήο :

Επιζιηιζηική αρωγή και διαηροθή:

γηα ηε ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ

πνπ επεθηείλνπλ ηελ εθαξκνγή

θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο

γηα ηελ Αλζξσπηζηηθή Δπηζηηηζηηθή Βνήζεηα



1
4-1-2014 Μαπξίθηνο Τξνπηθόο ηπθώλαο Bejsa

2
5-1-2014

Φηιηππίλεο 
Τξνπηθόο ηπθώλαο Haiyan

3
5-1-2014 Σνπδάλ Δζσηεξηθή Κξίζε -

Πξόζθπγεο

4
15-1-2014 Νηγεξία Πιεκκύξεο

5 19-1-2014
Κεληξηθή Αθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία

Αλζξσπηζηηθή θαη Δπηζηηηζηηθή

θξίζε

Πξόζθπγεο

6 20-1-2014
Σπξία

Δζσηεξηθή Κξίζε -

Πξόζθπγεο

7 2-2-2014
Σινβελία

Φηνλνπηώζεηο

8
13-2-2014 Βνπιγαξία Σύξηνη πξόζθπγεο

9
13-2-2014 Μ. Βξεηαλία Πιεκκύξεο - Αθξαία θαηξηθά 

θαηλόκελα

10
21-2-2014 Βνιηβία Πιεκκύξεο

11
24-2-2014 Οπθξαλία Δζσηεξηθή θξίζε

12
24-2-2014 Εώλε Σαρέι 

(Αθξηθή)

Δπηζηηηζηηθή θξίζε

13
27-2-2014 Ννξβεγία Θαιάζζην αηύρεκα δπηώλ

14
31-3-2014 Ηνξδαλία Σύξηνη πξόζθπγεο

15
31-3-2014 Μαδαγαζθάξε Τξνπηθόο ηπθώλαο HARUNA

16
2-4-2014 Φηιή Σεηζκόο - Τζνπλάκη

17
9-4-2014 Κεληξηθή Ακεξηθή Δπηζηηηζηηθή θξίζε

18
14-4-2014 Νηθαξάγνπα Σεηζκόο

19
22-4-2014 Φηιή Γαζηθέο Ππξθαγηέο

20 8-5-2014
Σνκαιία

Αλζξσπηζηηθή θαη Δπηζηηηζηηθή

θξίζε

21
12-5-2014 Αθγαληζηάλ Πιεκκύξεο

22
16-5-2014 Γεσξγία Σεηζκόο - Καηνιηζζήζεηο

23
16-5-2014 Σεξβία Πιεκκύξεο

24
20-5-2014 Υεκέλε Πξόζθπγεο από Σπξία

25
21-5-2014 Βνζλία Δξδεγνβίλε Πιεκκύξεο

26 5-6-2014 Νεζηά Σνινκώληα 
Πιεκκύξεο- Πηζαλή θαηαζηξνθή 

θξάγκαηνο

27 6-6-2014
Μνδακβίθε

Πεξηβαιινληνινγηθόο Κίλδπλνο

28 25-6-2014 Παθηζηάλ Πξόζθπγεο – Δθηνπηζκόο

πιεζπζκνύ

29 9-7-2014
Παξαγνπάε

Πιεκκύξεο

30
22-7-2014 Γάδα Αλζξσπηζηηθή θαη Δπηζηηηζηηθή

θξίζε

31
23-7-2014 Φηιηππίλεο Τξνπηθόο ηπθώλαο RammaSun

32

28-7-2014 Ληβύε Έθξεμε ζε εγθαηαζηάζεηο

πεηξειαίνπ.

33
3-8-2014 Σνπεδία Πξόζθπγεο από Ταλδαλία

34 18-8-2014 Ηξάθ 
Αλζξσπηζηηθή θαη Δπηζηηηζηηθή

θξίζε

35 24-8-2014
Ηζιαλδία Σεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα

36
26-8-2014 Μπαγθιαληέο Πιεκκύξεο

37
27-8-2014 Νηγεξία Έμαξζε βίαο θαηά ησλ πνιηηώλ

38 11-9-2014 Γπηηθή Αθξηθή Δπηδεκία ηνπ ηνύ Έκπνια 

39 25-9-2014
Ηλδία

Πιεκκύξεο- Καηνιηζζήζεηο

40 29-11-2014
Μαιί 

Δπηζηηηζηηθή θξίζε- Πξόζθπγεο

41 2-12-2014
Πξάζηλν Αθξσηήξη

Έθξεμε εθαηζηείνπ

42 10-12-2014
Φηιηππίλεο 

Τξνπηθόο ηπθώλαο Hagupit



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013,

ε ΔΔ αληέδξαζε απνηειεζκαηηθά ζηελ νινέλα

απμαλφκελε αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ παξνρή

βνήζεηαο παγθνζκίσο, ζπλδξάκνληαο πεξηζζφηεξνπο

απφ 120 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ



εκεηψζεθε πξφνδνο φζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο

ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίδξπζεο ηνπ

Κέληξνπ πληνληζκνχ Αληηκεηψπηζεο

Έθηαθησλ Αλαγθψλ (ΚΑΔΑ)

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ



ΘΔΠΗΔ ηε λέα λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα

ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, ε νπνία

εληζρχεη ζεκαληηθά ηε ζπλεξγαζία

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ






