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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Σ. Σπυρίδων :  Ευκαιρία για μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή 
συνεργασία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις δασικές περιοχές 
 
Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το έργο «PRoMPt : Proactive Human 
Response to Wildfires Outbreak – Measure and Prepare for it» για την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος  
INTERREG IVC και το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση της Στρατηγικής του 
Γκέτεμποργκ διαμέσου μιας στενότερης και αποτελεσματικότερης Συνεργασίας των 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην Ε.Ε. με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και 
ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αμέσως μετά την εκδήλωσή τους 
στις πολύ ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι δασικές.    

Το έργο αυτό, το οποίο είναι βασισμένο σε προηγούμενες σχετικές δραστηριότητες 
που στρέφονται στη διαχείριση κινδύνου, σκοπεύει να πάει ένα βήμα παραπέρα και 
να ασχοληθεί με την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στις μεθόδους, τα 
προγράμματα δράσης ή ακόμα και τα εργαλεία, εξετάζοντας τον κίνδυνο και τη 
διαχείριση της κρίσης μετά από το ξέσπασμα μιας καταστροφικής πυρκαγιάς. Κατά 
συνέπεια, ολόκληρη η εργασία πρόκειται να αναλυθεί από την άποψη της 
ετοιμότητας να ενεργήσει κανείς εγκαίρως και αποτελεσματικά προκειμένου να 
αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τεράστιες ανθρώπινες, ζωϊκές και 
γεωργικές απώλειες, καθώς επίσης και οι δασικές καταστροφές. 
 
Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. 
Σπύρος Σπυρίδων, παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία στη Δυτική Ελλάδα για μια 
αποτελεσματική Ευρωπαϊκή συνεργασία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και προς 
αυτή την προοπτική θα αναπτυχθούν καλά δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
περίοδοι άσκησης για αποτελεσματική εκκένωση περιοχών με σκοπό να 
αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι κάθε είδους απώλειες, καθώς επίσης και στρατηγικές 
ασκήσεις αντίδρασης σε έκτακτες ανάγκες με στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση των 
πληγείσων περιοχών.  
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Επιπλέον θα δημοσιευτούν σχετικά εγχειρίδια και βιβλιαράκια όπως "Οδηγός 
Επιβίωσης για Όλους από Καταστροφικές Πυρκαγιές" και τα συμπεράσματα από τη 
“Συγκριτική Αξιολόγηση Δεικτών Ετοιμότητας” θα λάβουν τη μορφή επίσημων 
εγγράφων πολιτικής προκειμένου να γίνουν η κοινή βάση για τη μελλοντική 
υιοθέτηση και εφαρμογή τέτοιων πρακτικών. Επίσης, τα συμπεράσματα αυτά θα 
μπορούσαν επίσης να αποδειχθούν χρήσιμα σε άλλες παρόμοιες περιοχές της Ε.Ε. και 
να χρησιμοποιηθούν ως έγγραφο «αναφοράς» για τη βελτίωση των συμφωνηθεισών 
πολιτικών για τα προαναφερθέντα ζητήματα μέσα στην Ε.Ε. Επιπλέον, προς όφελος 
της επικύρωσης του εγχειριδίου “Απόκριση σε Καταστροφικές Πυρκαγιές: Η 
Καλύτερη Συλλογή Μελετών Περίπτωσης” και των προσομοιώσεων και του 
σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών που θα διαμορφωθούν, θα υλοποιηθούν ασκήσεις σε 
επιλεγμένες περιοχές μέσα στις δασώδεις περιοχές των εδαφών των συμμετεχόντων. 
 

Θεωρείται επίσης σημαντικό το γεγονός ότι στο έργο αυτό συμμετέχουν περιφέρειες και 
φορείς και από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η 
Πολωνία, των οποίων οι εμπειρίες από την υλοποίηση ανάλογων πολιτικών σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνου αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας 
ζήτημα.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είναι 1.517.423 €, ενώ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φτάνει τα 290.000 €. Η 
διάρκεια του έργου θα είναι 36 μήνες από 01/10/2008 έως 30/09/2011. 

Στο έργο αυτό εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα έχει το ρόλο του 
Συντονιστή, συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Yπολογιστών (Τομέας Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστημιούπολη 
Ρίου), το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών) και ο 
Δήμος Διακοπτού. 

Τέλος, στις 19 & 20 Δεκεμβρίου, θα γίνει η Εναρκτήρια Συνάντηση των Εταίρων του 
έργου στο ξενοδοχείο “ΑΣΤΗΡ” της Πάτρας, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποί 
τους. 
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