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Δελτίο Σφπου
Διεθνήσ Ημζρα για τη Μείωςη των Καταςτροφϊν
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2018
H 13θ Οκτωβρίου ζχει οριςτεί από τον Οργανιςμό Ηνωμζνων Εκνών ωσ θ
Διεθνήσ Ημζρα για τη Μείωςη των Καταςτροφϊν (International Disaster Reduction
Day). Σκοπόσ τθσ θμζρασ είναι να αυξθκεί το ενδιαφζρον τθσ παγκόςμιασ
κοινότθτασ για τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφών αλλά και για τθν ενίςχυςθ τθσ
ςυνεργαςίασ λαών και κυβερνιςεων ςτα κζματα διαχείριςθσ κινδφνων και ςτθν
οικοδόμθςθ ανκεκτικότερων κοινωνιών.
Κάκε χρόνο θ Διεκνισ Ημζρα είναι αφιερωμζνθ ςε ζναν από τουσ επτά
εμβλθματικοφσ ςτόχουσ του Πλαιςίου Δράςησ του Sendai για την Μείωςη του
Κινδφνου Καταςτροφϊν (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 –
2030), ςε μια προςπάκεια προώκθςθσ ςυγκεκριμζνων κεματικών που αποτελοφν
κεμελιώδθ ηθτοφμενα για τθ μείωςθ του κινδφνου των καταςτροφών. Φζτοσ οι
εορταςμοί τθσ Διεκνοφσ Ημζρασ, αφιερώνονται ςτθ προςπάκεια για τθν εφαρμογι
του Σρίτου τόχου του Πλαιςίου, που ςχετίηεται με τθ μείωςη του φψουσ των
οικονομικϊν απωλειϊν που προκφπτουν από καταςτροφζσ, ςε ςχζςθ με το
παγκόςμιο ΑΕΠ, ζωσ το 2030.
Σφμφωνα με πρόςφατθ ζκκεςθ τθσ υπθρεςίασ των Ηνωμζνων Εθνϊν για τη
Μείωςη του Κινδφνου Καταςτροφϊν (Economic Losses, Poverty and Disasters 19982017), οι οικονομικζσ απώλειεσ που προκφπτουν από φυςικζσ καταςτροφζσ
υπολογίηονται περί τα 2,908 δισ δολάρια, εμφανίηοντασ μια δραματικι αφξθςθ τθσ
τάξθσ του 151% για τα ζτθ 1998-2017, με τισ πλθμμφρεσ και τα ακραία καιρικά
φαινόμενα να αποτελοφν τισ πιο ςυχνζσ αιτίεσ καταςτροφών και πρόκλθςθσ
οικονομικών και ανκρώπινων απωλειών.
Ζνα από τα κυριότερα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και βαςικόσ ςτόχοσ τθσ
φετινισ Διεκνοφσ Ημζρασ, είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ πρόληψησ
ςτη δόμηςη του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ, για τθν αποδοτικι προςταςία τθσ ηωισ
και ςτθν περιςτολι του οικονομικοφ κόςτουσ μιασ καταςτροφισ. Επενδφοντασ ςε
ανκεκτικότερεσ κοινωνίεσ και δομζσ, μειώνονται οι ενδεχόμενεσ οικονομικζσ και
κοινωνικζσ απώλειεσ από μια καταςτροφι, διαμορφώνοντασ ζτςι μεταξφ άλλων και
ςτζρεεσ προχποκζςεισ για τθ βιώςιμθ ανάπτυξθ.
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