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Αξιότιµη κυρία Σωτηροπούλου,
 
Σας απαντώ εξ ονόµατος της προέδρου von der Leyen και του Επιτρόπου κ. Lenarčič, µετά το
ηλεκτρονικό σας µήνυµα από τις 17 Αυγούστου 2021 σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές στην
Ελλάδα.
 
Συµµερίζοµαι την ανησυχία σας σχετικά µε την καταστροφή των οικοσυστηµάτων, την απώλεια
των νοικοκυριών και ιδίως τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται λόγω των καταστροφικών δασικών
πυρκαγιών στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλα µέρη της Ευρώπης και του πλανήτη, αυτό αλλά και
κάθε καλοκαίρι. Αυτό αποτελεί συνέπεια της κλιµατικής αλλαγής, όπως η επιστήµη µας
προειδοποίησε εδώ και χρόνια.
 
Όπως ορθά επισηµάνατε, δεδοµένου ότι η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια µέσω του Μηχανισµού
Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3 Αυγούστου, η ΕΕ διευκόλυνε την
κινητοποίηση και την ανάπτυξη µέσων αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών από 11 κράτη µέλη
(Κύπρος, Σουηδία, Γαλλία, Κροατία, Ρουµανία, Ισπανία, Τσεχική Δηµοκρατία, Γερµανία, Πολωνία,
Αυστρία και Σλοβακία). Τα µέσα αυτά της ΕΕ επιχείρησαν σε διάφορες περιοχές, ανάλογα µε το
που οι ελληνικές αρχές πολιτικής προστασίας θεώρησαν ότι ήταν περισσότερο αναγκαία και
παρέµειναν στη χώρα για εκτεταµένο χρονικό διάστηµα, µέχρι τον περιορισµό των πυρκαγιών.
Συνολικά, εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, σχεδόν 1.000 πυροσβέστες και άτοµα άµεσης
επέµβασης, καθώς και περισσότερα από 230 οχήµατα, αναπτύχθηκαν επί τόπου. Επιπλέον, η
δορυφορική υπηρεσία χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης Copernicus της ΕΕ ενεργοποιήθηκε για
την εκτίµηση των καµένων εκτάσεων καθώς και διατέθηκαν δύο αξιωµατικοί ως σύνδεσµοι από το
Κέντρο Συντονισµού Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για τη στήριξη των προσπαθειών
συντονισµού.
 
Εκτός από τις επιχειρήσεις αντιµετώπισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύεται να στηρίξει και να
συµπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών µελών της στον τοµέα της πρόληψης και της
ετοιµότητας, εστιάζοντας σε τοµείς στους οποίους µια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση θα ήταν
αποτελεσµατικότερη από τις µεµονωµένες εθνικές δράσεις. Σε αυτές περιλαµβάνονται η ανάπτυξη
της εκτίµησης κινδύνου, η προώθηση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και η ενίσχυση των
εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης.
 
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η πρόληψη, η ετοιµότητα και η αντιµετώπιση συνεργάζονται στενά για
τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και τον περιορισµό της περαιτέρω εξάπλωσης των πυρκαγιών. Για
τον λόγο αυτό, είµαστε έτοιµοι να συγχρηµατοδοτήσουµε, να συντονίσουµε και να στηρίξουµε
περαιτέρω τις εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών µελών της ΕΕ για τη διαχείριση των
δραστηριοτήτων πρόληψης, ετοιµότητας και αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών.
 
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, σας καλούµε να παρακολουθήσετε τα έργα πρόληψης και
ετοιµότητας και τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης που βοηθούν τις αρχές πολιτικής προστασίας και
τους εταίρους τους να αναπτύξουν δράσεις για την προστασία των ανθρώπων, του περιβάλλοντος
και των περιουσιών και να αυξήσουν το επίπεδο ετοιµότητας για την αντιµετώπιση καταστροφών
στον ακόλουθο σύνδεσµο: https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-
europe/prevention-and-preparedness-projects-civil-protection_en
 
Επίσης, µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/prevention-and-preparedness-projects-civil-protection_en
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Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) στη διεύθυνση https://effis.jrc.ec.europa.eu.
Επιπλέον, η Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει οδηγίες σχετικά µε την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών
στην ξηρά[1] στις αρχές του 2021.
 
Πέρα από αυτές τις επείγουσες δράσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, η
Επιτροπή ενέκρινε, στα τέλη Φεβρουαρίου 2021, µια στρατηγική προσαρµογής στην κλιµατική
αλλαγή για την αύξηση της ανθεκτικότητάς µας έναντι ακραίων γεγονότων που προκαλούνται από
το κλίµα, όπως οι δασικές πυρκαγιές. Η επίτευξη της κλιµατικής ουδετερότητας έως το 2050,
δεδοµένου ότι είναι ο στόχος της ΕΕ, εξακολουθεί να µην εµποδίζει τις κλιµατικές επιπτώσεις που
ήδη συµβαίνουν. Οι επιπτώσεις αυτές θα συνεχιστούν για δεκαετίες, ακόµη και αν οι παγκόσµιες
και ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αποδειχθούν
αποτελεσµατικές. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σηµασίας να αυξηθεί η ανθεκτικότητά µας.
 
Με εκτίμηση,
 
Antoine Lemasson
Head of Unit
 

European Commission
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Emergency Response Coordination Centre (ERCC)

Rue de la Loi 86 (L-86 00/162)
B-1049 Brussels
Tel : +32 2 299 46 91
 
 

[1]
 h]ps://op.europa.eu/en/publica_on-detail/-/publica_on/4e6cc1f1-8b8a-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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