
Αρχές και διδάγματα από τη διαχείριση των τοπίων 
και των δασικών εκτάσεων με σκοπό την ασφάλεια 
και την ανθεκτικότητα στην Ευρώπη

Πρόληψη 
βάσει χερσαίων λύσεων
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών

Περιβάλλον



Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020.

1η έκδοση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση 
της παρούσας έκδοσης.

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021

Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στην απόφαση 2011/833/ΕΕ της 
Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39).
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η περαιτέρω χρήση του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται βάσει άδειας Creative 
Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Αυτό σημαίνει 
ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εφόσον αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι τυχόν αλλαγές.
Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή στοιχείων τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδέχεται να απαιτείται 
άδεια απευθείας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Όλες οι εικόνες © Shutterstock — με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Print ISBN 978-92-76-28770-4 doi:10.2779/798693 KH-02-21-029-EL-C
PDF ISBN 978-92-76-28761-2 doi:10.2779/816448 KH-02-21-029-EL-N



3

Αρχές και διδάγματα από τη διαχείριση 
των τοπίων και των δασικών εκτάσεων 

με σκοπό την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα 
στην Ευρώπη

Πρόληψη 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών 

βάσει χερσαίων λύσεων

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος2021



4

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ήταν ανέκαθεν μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας, ιδίως σε χώρες της 
Μεσογείου. Στις μέρες μας, ωστόσο, αυτή η απειλή εξαπλώνεται και στην κεντρική και τη βόρεια 
Ευρώπη, με χώρες όπως η Ιρλανδία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες να αντιμετωπίζουν πλέον 
αναπάντεχα αυτή τη νέα πρόκληση. 

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση, αφήνοντας τις διάφορες χώρες περισσότερο 
εκτεθειμένες σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και αυξάνοντας την ένταση τέτοιων φαινομένων. Κάθε χρόνο 
που περνά, η εποχή των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν οπουδήποτε, 
επιμηκύνεται και η συχνότητά τους αυξάνεται.

Στο πρόσφατο παρελθόν, οι τρομακτικές εικόνες ανεξέλεγκτων πυρκαγιών από διάφορα μέρη έχουν 
δείξει ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ έως την Αυστραλία και από 
τον Αμαζόνιο έως τον Αρκτικό Κύκλο, οι συγκλονιστικές αυτές εικόνες διατράνωσαν μια οδυνηρή 
πραγματικότητα, καθώς πλήθος πολιτών και οικοσυστημάτων έχουν πληγεί από αυτές τις καταστροφές 
με παρόμοιο τρόπο. 

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η ευρύτερη πληροφόρηση για την υποστήριξη τεκμηριωμένων πολιτικών, 
η πρόληψη και η συνεργασία αποτελούν τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και την καλύτερη διαχείριση αυτού του κινδύνου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπειρία των μεσογειακών χωρών έδειξε ότι ο κίνδυνος των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία μέσω καλύτερου σχεδιασμού και ορθότερης 
διαχείρισης των χρήσεων γης, σε συνδυασμό με εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και 
αυξημένη ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την πυρόσβεση.

Η συνεργασία είναι μια παράμετρος εξίσου σημαντική, και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε όλα 
τα επίπεδα επωφελούνται από τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στον τομέα αυτόν. 
Ήδη από το 1998 η Επιτροπή έχει συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις δασικές πυρκαγιές, η 
οποία λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και διδαγμάτων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
ενωσιακών πρωτοβουλιών και επιστημονικά εμπεριστατωμένων πολιτικών όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Η βελτίωση των επικοινωνιών βοηθά τους αρμόδιους 
για τον σχεδιασμό να αξιοποιήσουν καλύτερα όλα τα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους, όπως κονδύλια 
για την πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και εργαλεία για την κοινή αντιμετώπιση.

Η παρούσα έκδοση, η οποία συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη των 
εμπειρογνωμόνων των χωρών στη διαχείριση των πυρκαγιών, παρέχει μια σύνοψη των τρεχουσών 
και μελλοντικών τάσεων ως προς την εκδήλωση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στην Ευρώπη, καθώς και 
εργαλεία παρακολούθησής τους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται μια επισκόπηση αφενός των υφιστάμενων χερσαίων λύσεων για την 
πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και αφετέρου των ορθών πρακτικών, εστιάζοντας κυρίως στις 
πρακτικές εκείνες που μπορούν να σώσουν ζωές. Αυτές οι οδηγίες συμβαδίζουν με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Πεποίθησή μας είναι 
ότι μαζί μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα ενόψει της αυξανόμενης απειλής των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση 
ενός ολοένα συχνότερου κοινού προβλήματος, με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες μας και για το 
φυσικό περιβάλλον από το οποίο εξαρτόμαστε.

Εισαγωγικό σημείωμα

Virginijus Sinkevičius
Επίτροπος αρμόδιος  

για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς 
και την Αλιεία

Mariya Gabriel
Επίτροπος αρμόδια για την Καινοτομία,  

την Έρευνα, τον Πολιτισμό,  
την Εκπαίδευση και τη Νεολαία
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Πρόλογος

1 https://effis.jrc.ec.europa.eu/

Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τις δασικές πυρκαγιές 
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι ένας συμβουλευτικός φορέας που συστήνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να της παρέχει συμβουλές επί ειδικών θεμάτων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις 
δασικές πυρκαγιές (Expert Group on Forest Fires, στο εξής: EGFF) δημιουργήθηκε το 1998 και 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες περιβαλλοντικών ή δασοκομικών διοικητικών αρχών των χωρών 
μελών της ομάδας. Η EGFF, εκπροσωπώντας περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Γειτονίας της, αποτελεί 
σημαντικό φόρουμ που επιτρέπει στην Επιτροπή να παρακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις εκδήλωσης 
ολοένα και πιο συχνών και καταστροφικών ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και να συμβάλλει στον 
προσδιορισμό κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπό την κοινή διαχείριση δύο Διευθύνσεων της Επιτροπής, συγκεκριμένα της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, η EGFF συνέρχεται δύο φορές 
ετησίως —πριν και μετά τη συνήθη εποχή ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Οι τρέχουσες εργασίες της 
ομάδας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κοινών κριτηρίων για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς και τη διατύπωση συστάσεων για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς 
μέσω της διαχείρισης των τοπίων και των δασών. Εκτός από αυτές τις σημαντικές δραστηριότητες, η 
EGFF συμβάλλει επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφόρησης για 
τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS)1, στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής με τίτλο «Wildfires 
in Europe, Middle East and North Africa» (Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή 
και τη Βόρεια Αφρική), καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα δάση που είναι 
ανθεκτικά στις πυρκαγιές και σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Επιπλέον, ανταλλάσσει 
απόψεις σχετικά με ορθές πρακτικές πρόληψης των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και διδάγματα που 
αντλούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου της πυρκαγιάς.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ανταλλαγή πληροφοριών και 
ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση 
της πρόληψης των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών βάσει χερσαίων λύσεων, καθώς και την εξεύρεση 
αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής τους. 

https://effis.jrc.ec.europa.eu/


6

ΓΔ Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντάχθηκε από 
τους Raphaël Lelouvier, Daniel Nuijten και Marco Onida.  

Ειδικές ευχαριστίες στην Cathelijne Stoof,  
στον Antonio López Santalla και στον Jesús San-Miguel  
για τη συνδρομή τους στην κατάρτιση του κειμένου.

Μέλη της EGFF:
— Αυστρία (Florian Rudolf-Miklau, Kilian Heil,  

Mortimer Müller, Harald Vacik)
— Βέλγιο (Jan Baetens)
— Βουλγαρία (Vladimir Konstantinov)
— Γαλλία (Fabrice Chassagne, Hélène Fargeon, Yvon Duché)
— Γερμανία (Ina Abel)
— Δανία (Torsten Riedlinger)
— Ελλάδα (Χριστίνα Θεοδωρίδου)
— Εσθονία (Kadi Koiv, Veljo Kütt, Indrek Laas)
— Ιρλανδία (Ciaran Nugent)
— Ισπανία (Elena Hernandez Paredes, Antonio López 

Santalla)
— Ιταλία (Silvia Ferlazzo, Gianfilippo Micillo)
— Κάτω Χώρες (Edwin Kok, Cathelijne Stoof)
— Κροατία (Ante Kaliger, Goran Videc)
— Κύπρος (Πέτρος Πέτρου, Κώστας Παπαγεωργίου)
— Λετονία (Edijs Leišavnieks)
— Λιθουανία (Zbignev Glasko, Svetlana Repsiene)
— Ουγγαρία (Peter Debreceni, Daniel Nagy)
— Πολωνία (Jozef Piwnicki)
— Πορτογαλία (Rui Almeida, Miguel Cruz)
— Ρουμανία (Septimius Mara)
— Σλοβακία (Valéria Longauerova)
— Σλοβενία (Milan Dubravac, Jost Jaksa)
— Σουηδία (Leif Sandahl)
 
— Αλγερία (Mohamed Abbas, Abdehafid Benchkha)
— Βόρεια Μακεδονία (Stevko Stefanoski)
— Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Sanin Džidić)
— Γεωργία (Iakob Kapanadze)
— Ισραήλ (Avi Ben Zaken)
— Λίβανος (George Mitri)
— Μαρόκο (Fouad Assali)
— Μαυροβούνιο (Slobodan Stijepovic)
— Νορβηγία (Dag Botnen)
— Ουκρανία (Serhii Sydorenko)
— Ρωσία (Andrey Eritsov)
— Σερβία (Slobodan Milanović)
— Τουρκία (Ahmet Kisa)
— Τυνησία (Samir Belhaj Salah)
— FAO - Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας  

των Ηνωμένων Εθνών (Peter Moore)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
— ΓΔ Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Joao Silva, Evangeli Tsartsou)
— ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (Sander Happaerts)

Ευχαριστίες



7

1. Εισαγωγή ................................................................9

2. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και τάσεις ...........10

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες επιρροής  
 επί των πυρκαγιών; .........................................15

 α) Εξωτερικοί παράγοντες ............................................15

 β) Παράγοντες που σχετίζονται με τα δάση ........17

4. Πρόληψη των ανεξέλεγκτων  
 πυρκαγιών ..........................................................18

 α) Διακυβέρνηση ................................................................18

 β) Σχεδιασμός .......................................................................20

 γ) Διαχείριση των δασών ..............................................22

 δ) Πολίτες ...............................................................................30

5. Μια κοινή στρατηγική  
 για τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές  .................33

 α) Χρηματοδότηση υπέρ της ανθεκτικότητας  

  έναντι των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών ..............33

 β) Συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ ......................................34

6. Συμπεράσματα ...................................................37

Συστάσεις ..................................................................38

Περιεχόμενα



8

Κατάλογος πλαισίων παραδειγμάτων:

Πλαίσιο παραδείγματος 1: Παρακολούθηση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών με τηλεπισκόπηση ..................12

Πλαίσιο παραδείγματος 2: Το έργο Forest Fire Project — Χρήση χαρτογραφικών  

δεδομένων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε εθνικά πάρκα της Ιταλίας  .............................13

Πλαίσιο παραδείγματος 3: EFFIS — Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης  

για τις δασικές πυρκαγιές ..............................................................................................................................................................14

Πλαίσιο παραδείγματος 4: AGIF — Η υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση  

των πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές στην Πορτογαλία ..........................................................................................18

Πλαίσιο παραδείγματος 5: Forest fires in the Alps (Δασικές πυρκαγιές στις Άλπεις) —  

Τρέχουσες γνώσεις και μελλοντικές προκλήσεις .............................................................................................................19

Πλαίσιο παραδείγματος 6: Εργαλεία και οδηγίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας  

όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου ανεξέλεγκτων πυρκαγιών — Καταλονία  ........................................20

Πλαίσιο παραδείγματος 7: Σχέδιο πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο  

περιφέρειας —Cantabria..............................................................................................................................................................21

Πλαίσιο παραδείγματος 8: LIFE+ DEmORGEST — Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης  

για την αύξηση της ανθεκτικότητας των δασών  ............................................................................................................23

Πλαίσιο παραδείγματος 9: Προγραμματισμένες καύσεις για τη διαφύλαξη  

της βιοποικιλότητας — Το έργο LIFE Taiga ........................................................................................................................24

Πλαίσιο παραδείγματος 10: Προγραμματισμένες καύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος  

TREX Andalucía 2019 .....................................................................................................................................................................25

Πλαίσιο παραδείγματος 11: Το έργο ArcFUEL LIFE .......................................................................................................26

Πλαίσιο παραδείγματος 12: Το έργο GrazeLIFE — Διαχείριση των φορτίων καύσιμων  

υλών μέσω της βοσκής .................................................................................................................................................................27

Πλαίσιο παραδείγματος 13: Προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και διαχείρισης  

των πυρκαγιών σε ορεινές περιοχές με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων — Ιρλανδία ......................29

Πλαίσιο παραδείγματος 14: FFPE — Ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές  

και εκπαίδευση των πυροσβεστών και των εθελοντών πυροσβεστών στην Εσθονία .............................30

Πλαίσιο παραδείγματος 15: ForFirEx 2019 — Η πρώτη άσκηση προσομοίωσης  

εθνικής κλίμακας στη Ρουμανία ................................................................................................................................................31

Πλαίσιο παραδείγματος 16: Εκστρατεία για την πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών  

στη Γαλλία ..............................................................................................................................................................................................32

Πλαίσιο παραδείγματος 17: Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία και Επιχειρήσεις  

Ανθρωπιστικής Βοήθειας...............................................................................................................................................................35

Πλαίσιο παραδείγματος 18: Διδάγματα που έχουν αντληθεί από δασικές πυρκαγιές —  

Έργο EU NEDIES .................................................................................................................................................................................36



9

1. Εισαγωγή

Κατά τα τελευταία έτη, οι ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές είχαν τεράστιο αντίκτυπο στο φυσικό 
κεφάλαιο, στην οικονομία και στους πολίτες 
της Ευρώπης. Το 2017 κάηκαν μόνο στην 
Πορτογαλία πάνω από μισό εκατομμύριο εκτάρια, 
με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 118 
πολίτες και πυροσβέστες. Το 2018 η Ελλάδα 
κατέγραψε 102 θανάτους εξαιτίας ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών. Ακόμη και χώρες που παραδοσιακά 
δεν θεωρούνται επιρρεπείς στην εκδήλωση 
τέτοιων πυρκαγιών επλήγησαν σοβαρά: στη 
Σουηδία κάηκε έκταση μεγαλύτερη των 23 000 
εκταρίων, και η συνδρομή που παρασχέθηκε για 
την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ήταν 
η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση πολιτικής 
προστασίας στον τομέα των δασικών πυρκαγιών 
την τελευταία δεκαετία. Από τις εκθέσεις που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφόρησης για τις δασικές 
πυρκαγιές (EFFIS)2 προκύπτει ότι οι χρονικές 
και χωρικές τάσεις εκδήλωσης ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών στην Ευρώπη μεταβάλλονται.  
Το 2019 και το 2020, η εποχή των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών παρατάθηκε, ξεκινώντας νωρίτερα ή 
διαρκώντας περισσότερο από το αναμενόμενο, 
ενώ ο αριθμός των πυρκαγιών και των  
καμένων εκτάσεων υπερέβη τον μέσο όρο των 
τελευταίων δώδεκα ετών σε χρόνο ρεκόρ.  
Η συχνότητα εκδήλωσης ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών εξακολουθεί να αυξάνεται σε χώρες 
που δεν είναι επιρρεπείς στην εκδήλωση τέτοιων 
πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να σημειώνονται 
νέες εξελίξεις και προκλήσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. 

Τα αίτια αυτών των πρόσφατων τάσεων είναι 
σύνθετα. Η κλιματική αλλαγή (και ιδίως οι νέες 
τάσεις στα καιρικά φαινόμενα), οι αλλαγές στον 
τρόπο διαχείρισης της γης, τάσεις εγκατάλειψης 
των αγροτικών περιοχών και η αστική ανάπτυξη, 
οι μεταβαλλόμενες πολιτισμικές παραδόσεις 
και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε 
δραστηριότητες αναψυχής, καθώς και οι κάθε 
άλλο παρά βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης των 
πυρκαγιών, αποτελούν παράγοντες επιρροής 
του αντίκτυπου των πυρκαγιών στην Ευρώπη3. 
Περισσότερες χώρες πλήττονται σε ολοένα και 
μεγαλύτερο βαθμό από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, 
ενώ αυξάνονται οι προκλήσεις ως προς την 
ικανότητα απόκρισης, παρά την υφιστάμενη 
συνεργασία και τις σημαντικές επενδύσεις. 
Νέα σενάρια παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής 
υποδεικνύουν επίσης δυνητική αύξηση της 
συχνότητας εκδήλωσης των λεγόμενων 
καταστροφικών πυρκαγιών, δηλ. ανεξέλεγκτων 

πυρκαγιών που είναι πολύ σφοδρές για να 
σβηστούν. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχητικών 
τάσεων, θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα η 
απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στις πρακτικές 
πρόληψης των πυρκαγιών βάσει χερσαίων 
λύσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των δασών. Οι εν λόγω πρακτικές 
μπορούν να καταλήξουν σε τοπία με μεγαλύτερη 
αντοχή και ανθεκτικότητα στις πυρκαγιές και 
σε κοινότητες καλύτερα εξοπλισμένες για την 
αντιμετώπιση των αναμενόμενων κινδύνων. 
Οι πρακτικές πρόληψης μπορούν να σώσουν 
ζωές, μέσα βιοπορισμού και τη φύση, εφόσον 
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ορθά και 
εγκαίρως. Σε σχέση με παλαιότερες προσεγγίσεις, 
στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα 
συνεκτιμώνται πολιτικές πρόληψης, ετοιμότητας 
και αντιμετώπισης των πυρκαγιών συνολικά και 
θα αποφεύγεται ο διαχωρισμός των μέτρων, των 
δράσεων και του προϋπολογισμού.

Σκοπός της Ομάδας εμπειρογνωμόνων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δασικές πυρκαγιές 
(εφεξής: EGFF)4 είναι η ανταλλαγή πληροφοριών 
και η πρόταση επικαιροποιημένων πρακτικών 
με στόχο τη διευκόλυνση της εξεύρεσης 
αποτελεσματικών λύσεων πολιτικής. Σκοπός της 
παρούσας έκδοσης και των σχετικών συστάσεων 
είναι η ανταλλαγή της εμπειρογνωσίας της 
ομάδας με όλα τα πιθανώς ενδιαφερόμενα μέρη 
και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
διεξαγωγής εργασιών στον τομέα της πρόληψης 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών με ακόμη πιο 
εντατικό ρυθμό και κατά τρόπο πιο συντονισμένο. 
Η παρούσα έκδοση θα βοηθήσει επίσης τους 
επαγγελματίες και τους φορείς χάραξης πολιτικής 
από χώρες όπου η απειλή ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο 
και οι οποίες επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 
προσαρμόσουν κατάλληλες λύσεις πολιτικής.

Ορισμένες χώρες διαθέτουν ήδη εκτενείς 
πληροφορίες και οδηγίες. Η παρούσα 
έκδοση βασίζεται σε ορισμένες από αυτές τις 
πληροφορίες με στόχο να καταγραφούν οι 
υπάρχουσες οδηγίες σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Παρέχει επίσης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με συναφείς μηχανισμούς 
σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή 
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πρωτοβουλίες 
(π.χ. τα έργα LIFE) στον τομέα της πρόληψης και 
του ελέγχων των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

2 https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
3 JRC Technical Report: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017  

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
4 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=416&Lang=EL

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=416&Lang=EL
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2. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και τάσεις

Τι είναι η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά; Ως ανεξέλεγκτη 
πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων των δασικών 
πυρκαγιών, νοείται «κάθε ανεξέλεγκτη φωτιά  
σε χώρους βλάστησης» για την οποία 
απαιτούνται «ενέργειες καταστολής»5.  
Ο όρος «δασική πυρκαγιά» χρησιμοποιείται 
εν γένει όταν η έκταση μιας πυρκαγιάς 
αριθμεί τουλάχιστον 0,5 εκτάρια και όταν 
καταστρέφονται τμήματα δέντρων6.  Συνεπώς, 
η «ανεξέλεγκτη πυρκαγιά» είναι ευρύτερη 
έννοια από τη «δασική πυρκαγιά». 

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν αντίκτυπο 
στη ζωή ολοένα και περισσότερων Ευρωπαίων. 
Καταστροφικές πυρκαγιές προκάλεσαν ολέθριες 
απώλειες στην Πορτογαλία, ιδίως το 2008 και 
το 2017, ενώ το 2018 στην Ελλάδα, στοίχισαν 
τη ζωή σε 102 ανθρώπους —πρόκειται 
για τον υψηλότερο καταγεγραμμένο αριθμό 
θανάτων που προκλήθηκαν από μία και μόνο 
ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στην Ευρώπη από το 
19007. Σε ορισμένες χώρες, έχει σημειωθεί 
αύξηση των κρουσμάτων μικρής φωτιάς 
ενώ άλλες, όπως η Σουηδία ή η Νορβηγία, 

επλήγησαν απροσδόκητα σοβαρά, τόσο από 
άποψη αριθμού όσο και από άποψη έκτασης 
καμένων περιοχών. Επί του παρόντος, το 85 % 
των καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη βρίσκεται 
στον Νότο (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία 
και Ελλάδα) λόγω των καιρικών συνθηκών, 
που συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο, και 
που αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό της 
μεσογειακής περιοχής. Σε αυτές τις πέντε χώρες 
καίγονται περίπου μισό εκατομμύριο εκτάρια 
γης κατά μέσο όρο ετησίως κατά την τελευταία 
20ετία8. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για την 
κλιματική αλλαγή, οι χώρες θα εξακολουθήσουν 
να πλήττονται σε πολύ μεγάλο βαθμό (Εικόνα 
1). Εντούτοις, οι προβλέψεις καταδεικνύουν 
συνάμα ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αυξάνεται 
επίσης σε περιοχές που δεν είναι παραδοσιακά 
επιρρεπείς στην εκδήλωση πυρκαγιάς, όπως η 
βορειοδυτική και η κεντρική Ευρώπη.  
Άλλα σενάρια, όπως αυτό που έχει αναπτύξει 
η Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας9, 
καταδεικνύουν ακόμη πιο έντονη αύξηση  
του κινδύνου πυρκαγιάς στις χώρες της  
βόρειας Ευρώπης.

5 «Ευρωπαϊκό γλωσσάριο για τις πυρκαγιές και τις δασικές φωτιές» (2012)  
https://www.northumberland.gov.uk/NorthumberlandCountyCouncil/media/Fire-and-Rescue/EUFOFINET-Glossary-Greek-
Translation.pdf

6 agriculture.gouv.fr/prevenir-et-lutter-contre-les-incendies-de-foret
7 Κοινό Κέντρο Ερευνών, Climate Impacts in Europe, 2018
8 JRC Peseta IV Technical Report on Wildfires, 2020  

ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pesetaiv_task_9_forest_fires_final_report.pdf
9 rib.msb.se/filer/pdf/28030.pdf

Εικόνα 1: Πρόσθετες ημέρες ανά έτος με υψηλό έως εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (ημερήσιος 
πυρομετεωρολογικός δείκτης ≥ 30) σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου 1981-2010, σε διαφορετικά 
επίπεδα υπερθέρμανσης του πλανήτη (Πηγή: JRC Peseta IV).

1,5 βαθμοί                                           2 βαθμοί                                           3 βαθμοί
(πρόσθετες ημέρες/έτος —σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση— με υψηλό έως εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς)

Ημέρες ανά έτος: ημέρες και άνω
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https://www.northumberland.gov.uk/NorthumberlandCountyCouncil/media/Fire-and-Rescue/EUFOFINET-Glossary-Greek-Translation.pdf
https://www.northumberland.gov.uk/NorthumberlandCountyCouncil/media/Fire-and-Rescue/EUFOFINET-Glossary-Greek-Translation.pdf
http://agriculture.gouv.fr/prevenir-et-lutter-contre-les-incendies-de-foret
http://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pesetaiv_task_9_forest_fires_final_report.pdf
http://rib.msb.se/filer/pdf/28030.pdf
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Μαζί με την αύξηση του αριθμού ημερών ανά 
έτος που παρουσιάζουν υψηλό έως εξαιρετικά 
υψηλό κίνδυνο, θα αυξηθεί πιθανότατα 
ο αντίκτυπος από ακραίες πυρκαγιές σε 
μεγάλες εκτάσεις, με μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις. Διάφορες χώρες ήδη αναφέρουν 
ότι η εποχή εκδήλωσης πυρκαγιών ξεκινά 
νωρίτερα και τελειώνει αργότερα εντός του 
έτους, γεγονός που ασκεί πρόσθετη πίεση 
όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και τους πόρους 
για την αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, σε 
μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 
2020 στη Γαλλία10, αξιολογούνται πιθανές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κίνδυνο 
πυρκαγιάς βάσει των προβλέψεων του ευρέως 
χρησιμοποιούμενου πυρομετεωρολογικού 
δείκτη (FWI), προβλέποντας μεγάλες αυξήσεις 
του FWI στη γαλλική περιοχή της Μεσογείου: 
έως τα μέσα του εικοστού πρώτου αιώνα, κατά 
τους θερινούς μήνες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα 
είναι πιθανώς τρεις φορές υψηλότερος όταν η 
θερμική ανωμαλία υπερβαίνει τους +2 °C, αλλά 
στο βόρειο ημισφαίριο, ιδίως στις αρκτικές 
περιοχές, οι διαφορές ενδέχεται να υπερβούν 
τους +5 °C, ενώ παράλληλα η απελευθέρωση 
μεγαλύτερων ποσοτήτων ισχυρών αερίων του 
θερμοκηπίου, λόγω της μεγαλύτερης έκτασης 
καμένων δασών και μόνιμα παγωμένων 
εδαφών που λιώνουν, θα επιδεινώσει επίσης 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, 
σε χώρες όπως η Ισπανία, παρά την αύξηση 

των παραγόντων κινδύνου πυρκαγιάς, οι 
πυρκαγιές μειώθηκαν κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες11. Αυτή η μείωση συμπίπτει με 
την αύξηση των πυροσβεστικών μέσων 
και αναδεικνύει την αξία της κατάλληλης 
διαχείρισης των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Επιπλέον, πρόσθετη πρόκληση αποτελεί το 
γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων 
που δυνητικά επηρεάζονται από πυρκαγιές. 
Ο αριθμός ευρωπαίων που εκτίθενται σε 
τουλάχιστον 10 ημέρες υψηλού έως εξαιρετικά 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ανά έτος 
αναμένεται ότι θα αυξηθεί σε 78 εκατομμύρια 
σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη κατά 3 °C, αριθμός που μεταφράζεται 
σε 15 εκατομμύρια άτομα επιπλέον απ’ ό,τι 
σήμερα12. Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ενδέχεται 
να προκαλέσουν σημαντικές δυσμενείς 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Ακόμη και οι σχετικά μικρές φωτιές, 
όπως οι δασικές πυρκαγιές του 2014 στις 
αυστριακές Άλπεις, οι οποίες έκαψαν έκταση 
100 ha, ενδέχεται να συνεπάγονται κόστος 
αρκετών εκατομμυρίων ευρώ λόγω της 
έκθεσης σε δευτερογενείς φυσικούς κινδύνους, 
όπως πτώσεις βράχων. Συνεπώς, η πρόληψη 
των πυρκαγιών είναι αναγκαία και, σε αυτό το 
πλαίσιο, η παρακολούθηση και η χαρτογράφηση 
των ευάλωτων και πληγεισών περιοχών 
αποτελεί το πρώτο αναγκαίο βήμα (βλ. πλαίσια 
παραδειγμάτων 1, 2 και 3).

10 link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02629-w
11 link.springer.com/article/10.1007/s13595-019-0874-3 Urbieta, I., Franquesa, M., Viedma, O. & Moreno, J. (2019).  

Η εκδήλωση πυρκαγιών και οι καμένες δασικές εκτάσεις μειώθηκαν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στην Ισπανία.  
Annals of Forest Science. 76. 90. 10.1007/s13595-019-0874-3.

12 Costa, H., de Rigo, D., Libertà, G., Houston Durrant, T., & San-Miguel-Ayanz, J. (2020). «European wildfire danger and 
vulnerability in a changing climate: towards integrating risk dimensions», EUR 30116 EN, Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, ISBN: 978-92-76-16898-0, doi:10.2760/46951, JRC119980.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02629-w
http://link.springer.com/article/10.1007/s13595-019-0874-3
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Πλαίσιο παραδείγματος 1: 

Παρακολούθηση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών 
με τηλεπισκόπηση

Δεδομένα των δορυφόρων Sentinel του προγράμματος Copernicus για ενεργή πυρκαγιά

οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αλιευθούν σε 
σύνολα οπτικών δεδομένων από τον δορυφόρο 
Sentinel-2, συνδυασμένες με τις ανάλογες 
πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες και τη δομή 
των δασών (π.χ. κατανομή ισοϋψών και κάθετη  
δομή δάσους).

• Κατά τη διάρκεια ενεργής πυρκαγιάς, θα ήταν ιδανικό 
να διαθέτουν οι δασικοί πυροσβέστες θερμική 
απεικόνιση, αξιοποιώντας την για την καλύτερη 
εκτίμηση της κατάστασης και την προσαρμογή 
των δράσεων αντιμετώπισης. Επί του παρόντος, 
οι κατάλληλοι αισθητήρες γεωσκόπησης για αυτήν 
τη λειτουργία δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένοι 
για μικρές δασικές φωτιές, ωστόσο οι μελλοντικοί 
δορυφόροι του προγράμματος Copernicus ιδανικά θα 
διαθέτουν τουλάχιστον έναν θερμικό αισθητήρα σε 
χωρική ευκρίνεια 50 m με χρόνο  πέντε ημέρες, ώστε 
να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη. Εν τω μεταξύ,  
οι περιορισμένης ευκρίνειας (και γεωστατικοί) θερμικοί 
αισθητήρες που είναι διαθέσιμοι επί του παρόντος, 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για 
την αξιολόγηση πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας και 
συνθηκών ξηρασίας.

• Μετά την πυρκαγιά, η δορυφορική παρακολούθηση 
μπορεί να διευκολύνει την περιγραφή της 
αλλοιωμένης κατάστασης του τοπίου και τη λήψη 
απόφασης σχετικά με τις δράσεις αποκατάστασης. Στη 
συνέχεια, οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν να 
συμπληρωθούν με άλλες σχετικά με τη σφοδρότητα 
της πυρκαγιάς και, τέλος, την παρακολούθηση της 
αποκατάστασης της βλάστησης.

Το 2018 η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέθεσε την εκπόνηση 
μελέτης13 προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβολή 
της (δορυφορικής) γεωσκόπησης στα συστήματα 
παρακολούθησης δασών: εν προκειμένω,  
έγινε ανασκόπηση της διαθέσιμης επιστημονικής 
βιβλιογραφίας και συνοπτική παρουσίαση των  
τρεχουσών επιχειρησιακών ή πειραματικών  
προσπαθειών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Χάρη στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, κατέστη 
δυνατό να περιγραφούν τα πλεονεκτήματα και οι 
περιορισμοί διαφόρων τεχνικών τηλεπισκόπησης,  
καθώς και να σχεδιαστούν στρατηγικές και να 
διατυπωθούν συστάσεις για την αποτελεσματική χρήση 
των δεδομένων γεωσκόπησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
έξι εξαιρετικά συναφείς απειλές, συμπεριλαμβανομένων 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Για την πρόληψη της ανάφλεξης και τον περιορισμό των 
επιπτώσεων ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, τα συστήματα 
παρακολούθησης βάσει γεωσκόπησης χρησιμοποιούνται 
κατά τη διάρκεια τριών σταδίων: πριν από την εκδήλωση 
πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια (ενόσω η πυρκαγιά είναι 
ενεργή) και μετά την πυρκαγιά. Σε όλα τα στάδια,  
η τηλεπισκόπηση μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών:

• Πριν από την πυρκαγιά, για τη μείωση του κινδύνου 
ανάφλεξης, οι γνώσεις σχετικά με τους τύπους 
καύσιμης ύλης και την κατάστασή τους είναι 
εξαιρετικά πολύτιμες. Διαπιστώθηκε ότι  

13 Atzberger, C., Zeug, G., Defourny, P., Aragão, L., Hammarström, L., Immitzer, M. (2020),  
«Monitoring of Forests through Remote Sensing», doi:10.2779/175242.
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Πλαίσιο παραδείγματος 2:

Το έργο Forest Fire Project 
Χρήση χαρτογραφικών δεδομένων για την αντιμετώπιση 
δασικών πυρκαγιών σε εθνικά πάρκα της Ιταλίας

Απεικονιστής δεδομένων του έργου Forest Fire Project στην ιταλική εθνική διαδικτυακή πύλη χαρτογραφικών πληροφοριών 

Το Υπουργείο Περιβαλλοντικής, Χερσαίας και 
Θαλάσσιας Προστασίας της Ιταλίας ανέπτυξε το έργο 
Forest Fire Project14 στην ιταλική διαδικτυακή 
πύλη χαρτογραφικών πληροφοριών. Το έργο,  
το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα προηγούμενων 
έργων που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με διάφορα 
ερευνητικά ιδρύματα, στηρίζει την κατάρτιση σχεδίων 
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών σε εθνικές 
προστατευόμενες περιοχές.

Οι χαρτογραφικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
ως αξιόπιστα δεδομένα ελεύθερης πρόσβασης για 
τη διευκόλυνση της κατάρτισης και της εφαρμογής 
των λεγόμενων «σχεδίων αντιμετώπισης δασικών 
πυρκαγιών». Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
είναι προσβάσιμες σε μια διαδικτυακή εφαρμογή 
προγράμματος προβολής15, εμφανίζουν έναν μεγάλο όγκο 
λεπτομερών χωρικών δεδομένων σχετικά με κινδύνους 
πυρκαγιάς, όπως γενικούς κινδύνους πυρκαγιάς κατά 

τους θερινούς και τους χειμερινούς μήνες, τη σύσταση 
των καύσιμων υλών, τους οικότοπους προτεραιότητας 
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο και προηγούμενες 
δραστηριότητες κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.

Παρότι προορίζονται πρωτίστως για τις αρμόδιες αρχές 
και υπηρεσίες υποστήριξης, οι πληροφορίες είναι 
ανοιχτές σε πολλούς παράγοντες, όπως ερευνητές 
ή υπευθύνους χωροταξικού σχεδιασμού. Η εθνική 
διαδικτυακή πύλη χαρτογραφικών πληροφοριών παρέχει 
στους χρήστες τη δυνατότητα υπέρθεσης διαφόρων 
χαρτογραφικών πληροφοριών και χαρτογραφικών 
υποβάθρων (base maps) στηρίζοντας το έργο Forest 
Fire Project. Είναι επίσης δυνατή η υπέρθεση από άλλες 
πηγές. Αυτές οι «εξατομικευμένες» επικαλύψεις, οι 
οποίες μπορούν να αποθηκεύονται τοπικά, καθιστούν 
δυνατή μια εμπεριστατωμένη ανάλυση και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων ώστε να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι 
εδαφικού σχεδιασμού και διαχείρισης.

14 sisef.it/forest@/contents/?id=efor0609-007
15 pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=AIB_Incendi_PNZ

http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor0609-007
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=AIB_Incendi_PNZ
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EFFIS — Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης 
για τις δασικές πυρκαγιές

Μέσω του EFFIS διατίθενται διάφορες ειδικές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εποχή των 
πυρκαγιών στην Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου. 
 
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τους μετεωρολογικούς 
χάρτες κινδύνου πυρκαγιάς της τρέχουσας ημέρας, πρόβλεψη 
για έως και έξι ημέρες, ημερήσιους επικαιροποιημένους 
χάρτες θερμών σημείων και περιμέτρων πυρκαγιών, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με καμένες εκτάσεις.  
Οι χάρτες μετεωρολογικού κινδύνου βασίζονται στο σύστημα 
καναδικού πυρομετεωρολογικού δείκτη, ενώ παράλληλα 
διατίθενται διάφοροι επιμέρους δείκτες στο πλαίσιο του 
δείκτη, οι οποίοι καθιστούν δυνατή τη λήψη αντικειμενικών 
τιμών κινδύνου πυρκαγιάς που αντιστοιχούν σε διάφορα 
καθεστώτα πυρκαγιάς που σημειώνονται ανά την Ευρώπη.

• Νέα σχετικά με πυρκαγιές 
 
Μια επιλογή νέων από τον Τύπο σχετικά με πυρκαγιές στην 
Ευρώπη, τα οποία επικαιροποιούνται καθημερινά από την 
ομάδα του EFFIS. Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τα νέα ανά 
χώρα μέσω του χάρτη νέων.

Το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης 
για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS)16 
παρέχει υποστήριξη στις υπηρεσίες που 
είναι επιφορτισμένες με την προστασία των 
δασών από πυρκαγιές στις χώρες της ΕΕ και 
παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαιροποιημένες 
και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ευρώπη.

Από το 1998 το EFFIS υποστηρίζεται από ένα 
δίκτυο εμπειρογνωμόνων προερχόμενο από 
την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις δασικές 
πυρκαγιές. Το 2015 το EFFIS κατέστη 
μία από τις συνιστώσες των υπηρεσιών 
διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης17 
του προγράμματος Copernicus της ΕΕ.

16 effis.jrc.ec.europa.eu/
17 emergency.copernicus.eu/

http://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://emergency.copernicus.eu
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Κίνδυνος 
ανεξέλεγκτης 

πυρκαγιάς

Ανάφλεξη

Οικολογική αξία

Εξάπλωση

Κοινωνικο-
οικονομική αξία

Κίνδυνος

Τρωτότητα

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες επιρροής  
 επί των πυρκαγιών;
Οι κίνδυνοι ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς εξετάζονται από το EGFF στο πλαίσιο της δημοσίευσης με τίτλο 
«Βασικά κριτήρια εκτίμησης του κινδύνου ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»18,  
η οποία αφορά εν εξελίξει εργασίες με σκοπό την ανάπτυξη ευρωπαϊκών κριτηρίων για τη διευκόλυνση 
της εκτίμησης των κινδύνων ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. Τα κριτήρια εκτίμησης απεικονίζονται  
με απλουστευμένο τρόπο στο σχήμα 2 που ακολουθεί:

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνιστώσες του κινδύνου 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς αφορούν την 
ανάφλεξη και την πιθανότητα εξάπλωσης μιας 
πυρκαγιάς, ενώ οι συνιστώσες της τρωτότητας 
αφορούν την έκθεση και την τρωτότητα των 
περιοχών που είναι επιρρεπείς στο να πληγούν 
από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Ορισμένοι από 
τους παράγοντες επιρροής των πυρκαγιών 
μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως εσωτερικοί 
είτε ως εξωτερικοί στο σύστημα (όπως οι 
τουρίστες, ο αριθμός των οποίων μπορεί να 
υπερβεί τον τοπικό πληθυσμό σε ορισμένα 
χρονικά διαστήματα χωρίς να υπάρξει επαρκής 
ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη των κινδύνων 
πυρκαγιάς στην περιοχή). 

Εκτός από τη διάσταση της εκτίμησης του 
κινδύνου που εξετάζεται στη δημοσίευση με 
τίτλο «Βασικά κριτήρια εκτίμησης του κινδύνου 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο», είναι χρήσιμη η ποιοτική εξέταση 
των αιτιών της αύξησης των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών [οι οποίες θα αναφέρονται  
στο εξής ως «παράγοντες»19]. Οι παράγοντες 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που σχετίζονται  
με τα δάση είναι συμφυείς με τα δάση και τη 
δομή, την υγεία και τη σύνθεσή τους.  

18 JRC Technical Report: Basic criteria to assess wildfire risk at the pan-European level, 2018 
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/effis-related-publications

19 Ως «παράγοντες» νοούνται τα στοιχεία που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και συμβάλλουν στην εξάπλωσή τους.

Εικόνα 2: Βασικές συνιστώσες της εκτίμησης κινδύνου ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς

Τύποι καυσίμων υλών

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Υγρασία καυσίμων

Κλίση και άνεμος

Κατοικίες και 
ανθρώπινες υποδομές

Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικοί παράγοντες 
(βλ. σχήμα 3) έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς, ακόμη και αν δεν 
σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του δάσους. 
Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε τον όρο 
«εξωτερικές πιέσεις». Ωστόσο, ο αναγνώστης 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι, στην πράξη, αυτοί οι 
παράγοντες είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετοι.

α) Εξωτερικοί παράγοντες

Εξωτερικοί παράγοντες όπως η κλιματική  
αλλαγή, η διαχείριση και η χρήση της γης,  
οι καιρικές συνθήκες και η συμπεριφορά των 
ανθρώπων έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. Οι αυξημένες 
θερμοκρασίες και η αυξημένη ξηρασία 
είναι οι υποκείμενες αιτίες του υψηλότερου 
κινδύνου ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς, δεδομένου 
ότι δημιουργούν συνθήκες ανάφλεξης των 
καύσιμων υλών. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες 
και οι συχνότερες περίοδοι ξηρασίας οδηγούν 
σε μεγαλύτερο αριθμό ημερών με υψηλό 
κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός που εξηγεί μέρος 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στους κινδύνους ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. 

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/effis-related-publications
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Εξωτερικοί 
παράγοντες

Παράγοντες που 
σχετίζονται με τα δάση

Καιρικές συνθήκες

Διαχείριση της γης

Κλιματική αλλαγή

Δομές και κατάσταση των 
δασών, τοπογραφία της γης

Φορτίο καύσιμης ύλης

Πολίτες

Ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές

Η αύξηση των θερμοκρασιών και των 
περιόδων ξηρασίας επηρεάζει επίσης τους 
τύπους βλάστησης, διότι οι μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές συνθήκες ασκούν πίεση 
σε υφιστάμενους τύπους βλάστησης, με 
αποτέλεσμα να αυξάνουν την ξηρότητα και  
την τρωτότητα σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές20. 

Παράλληλα, οι νέες κλιματικές συνθήκες έχουν 
ως αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας της 
εποχής ανάπτυξης21, πράγμα το οποίο ενδέχεται 
να οδηγεί εν συνεχεία σε μεταβολές στη 
σύνθεση των ειδών και αύξηση του φορτίου 
καύσιμων υλών και, συνακόλουθα, του κινδύνου 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς.

Επιπλέον, οι μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές 
συνθήκες ενδέχεται να επηρεάζουν τις κατανομές 
των ειδών, καθιστώντας ενδεχομένως τα 
οικοσυστήματα πιο επιρρεπή σε πυρκαγιά.  

Βεβαίως, στενά συνδεδεμένες με το κλίμα 
είναι οι μεταβολές στις τάσεις των καιρικών 
συνθηκών. Αρκετές περιοχές στην Ευρώπη 
πλήττονται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές τον 
χειμώνα, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες 
είναι κάτω από το σημείο πήξης, π.χ. κατά τη 
διάρκεια φαινομένων Foehn (θερμών και ξηρών 
καταβατικών ανέμων) σε ορεινές περιοχές. Αυτό 
οφείλεται στη γήρανση της βλάστησης όταν 
βρίσκεται σε χειμερία νάρκη και είναι ξηρότερη 
σε σχέση με το υπόλοιπο διάστημα του έτους. 
Η εξατμοδιαπνοή (εξάτμιση νερού και διαπνοή 
των φυτών στην ατμόσφαιρα) επίσης ενισχύει 
την ξηρότητα της βλάστησης και του εδάφους 
και, συνακόλουθα, αυξάνει την τρωτότητα μιας 
περιοχής σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.  

Υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής,  
η εξατμοδιαπνοή έχει αυξηθεί σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, και ιδίως σε ορισμένες από τις 
περιοχές με τον υψηλότερο βαθμό τρωτότητας 
σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Η μείωση των 
βροχοπτώσεων και η αύξηση της συχνότητας 
των περιόδων ξηρασίας θα έχουν επιπτώσεις 
σε περιοχές της Ευρώπης οι οποίες, ιστορικά, 
πλήττονταν σπάνια από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. 
Αυτό συμβαίνει άμεσα λόγω της χαμηλότερης 
σχετικής υγρασίας και, έμμεσα, λόγω της 
βλάστησης που είναι πιο τρωτή σε ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές, καθώς δεν είναι προσαρμοσμένη 
σε πιο ξηρές συνθήκες. Ο άνεμος είναι ένας 
ακόμη κρίσιμος παράγοντας επίδρασης όσον 
αφορά τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ο οποίος 
μπορεί να καθορίσει την εξάπλωσή τους και 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή 
οξυγόνου και στη σχετική υγρασία.

Οι άνθρωποι πέφτουν ενίοτε θύματα 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, ενώ την ίδια 
στιγμή οι ανθρώπινες ενέργειες συμβάλλουν 
συχνά στην πρόκληση πυρκαγιών. Παρότι 
οι πυρκαγιές μπορούν να προκληθούν από 
φυσικά αίτια (πτώσεις κεραυνών, ηφαιστειότητα, 
αυτοαναφλεγόμενες εκπομπές αερίων), από 
τα δεδομένα του EFFIS22 προκύπτει ότι η 
πλειονότητα των πυρκαγιών στην Ευρώπη 
οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια και 
προκαλούνται είτε ακούσια είτε εξ αμελείας 
είτε σκοπίμως. Ακούσιες πυρκαγιές μπορεί να 
εκδηλωθούν λόγω κατεστραμμένων γραμμών 
ηλεκτροδότησης ή σιδηροδρομικών γραμμών, 
μεταξύ άλλων.  Η συμπεριφορά των ανθρώπων 
μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση πυρκαγιάς 
λόγω αμέλειας, για παράδειγμα εξαιτίας της 

20 Costa, H., de Rigo, D., Libertà, G., Houston Durrant, T., & San-Miguel-Ayanz, J. (2020), «European wildfire danger  
and vulnerability in a changing climate: towards integrating risk dimensions», EUR 30116 EN, Υπηρεσία Εκδόσεων  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, ISBN: 978-92-76-16898-0, doi:10.2760/46951, JRC119980.

21 eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/growing-season-for-agricultural-crops-2/assessment

Εικόνα 3: Παράγοντες πρόκλησης ανεξέλεγκτων πυρκαγιών

http://eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/growing-season-for-agricultural-crops-2/assessment
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χρήσης πυροτεχνημάτων ή τσιγάρων, της 
απρόσεκτης χρήσης φωτιάς για την απομάκρυνση 
της βλάστησης ή υπαίθριων εστιών φωτιάς, 
ιδίως όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς. 
Εκθέσεις σχετικά με την εγκληματικότητα έχουν 
καταδείξει ότι, ορισμένες φορές, οι πυρκαγιές 
προκαλούνται σκόπιμα (εμπρησμός).

Η διαχείριση των γαιών και ο χωροταξικός 
σχεδιασμός είναι ο κύριος κρίκος σύνδεσης 
μεταξύ των σχετιζόμενων με τα δάση 
παραγόντων και των εξωτερικών δράσεων. 
Η διαχείριση των πυρκαγιών συνδέεται με 
τη διαχείριση των γαιών και αντίστροφα. 
Παρότι η κρίση που διέρχονται οι αγροτικές 
περιοχές μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών σε ορισμένες περιοχές, 
σε άλλες περιπτώσεις η αστική ανάπτυξη είχε ως 
αποτέλεσμα τη μετακίνηση ατόμων σε περιοχές 
που είναι επιρρεπείς σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. 
Οι νέοι κάτοικοι ενδεχομένως να διαθέτουν 
ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις σχετικά με τη 
διαχείριση της γης ή τις παραδοσιακές πρακτικές 
ή τους κινδύνους πυρκαγιάς. Η τάση αυτή 
συνδυάζεται με την εγκατάλειψη των αγροτικών 
περιοχών, η οποία συμβάλλει επίσης στην 
αύξηση του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης 
πυρκαγιών, λόγω της έλλειψης ατόμων για τη 
διαχείριση του φορτίου καύσιμων υλών.  
Η αρνητική στάση απέναντι στις παραδοσιακές 
πρακτικές χρήσης της φωτιάς από τους κατοίκους 
αγροτικών περιοχών που δεν ασχολούνται με 
τη γεωργία μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο 
στη διαχείριση της βλάστησης και των φορτίων 
καύσιμων υλών.

β) Παράγοντες που σχετίζονται  
 με τα δάση

Η σύνθεση και η δομή ενός δάσους, 
συμπεριλαμβανομένης της τοπογραφίας της 
περιοχής στην οποία βρίσκεται το δάσος, καθώς 
και οι δραστηριότητες που επηρεάζουν τη 
σύνθεση των δέντρων του δάσους, έχουν επίσης 
αντίκτυπο στον κίνδυνο πρόκλησης ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς, καθώς και στη συχνότητα εκδήλωσης 
τέτοιας πυρκαγιάς. Οι πιέσεις που ασκούνται 
στη βλάστηση και οι πιθανές μεταβολές στη 
βλάστηση μνημονεύτηκαν ήδη κατά την αναφορά 
στην κλιματική αλλαγή. Εντούτοις, η σύνθεση 
της βλάστησης και το φορτίο καύσιμων υλών 
ενδέχεται επίσης να επηρεάζονται από επιλογές 
διαχείρισης των δασών, π.χ. ο κίνδυνος μπορεί 
να μειωθεί μέσω της διεξαγωγής εργασιών 
αραίωσης και κλαδέματος, της εξασφάλισης 
ασυνέχειας μεταξύ του εδάφους και του επιπέδου 
της κόμης, της υποκατάστασης ειδών κινδύνου 
με πιο ανθεκτικά είδη και με την εισαγωγή 

ή αφαίρεση ορισμένων δομικών στοιχείων 
σύμφωνα με τις συνθήκες της περιοχής και τους 
στόχους διαχείρισης. Εν τω μεταξύ, πρακτικές 
όπως η φύτευση ειδών ταχείας ανάπτυξης με 
στόχο την ταχεία επίτευξη εμπορικής απόδοσης 
ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόκλησης 
πυρκαγιάς απουσία κατάλληλων προληπτικών 
πρακτικών δασοπονίας. Η τοποθεσία και η 
σύνθεση των νέων φυτεύσεων μπορεί να έχουν 
αντίκτυπο στον κίνδυνο, και τα νέα προσφάτως 
φυτεμένα δάση σε τοπία που διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα τρωτά.

Εν γένει, τα φυλλοβόλα δέντρα είναι 
λιγότερο επιρρεπή σε πυρκαγιές σε σχέση 
με τα κωνοφόρα, δεδομένου ότι τα πρώτα 
αναπτύσσονται συνήθως σε πιο υγρό μικροκλίμα 
και περιέχουν μικρότερες ποσότητες ρητίνης.  
Τα νέα κωνοφόρα δάση και ορισμένα χαμόδεντρα 
και θάμνοι, όπως τα δάση ευκαλύπτου και 
κυπαρίσσου, είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε 
πυρκαγιές23. Ομοίως, τα πολύ πυκνά νέα δάση 
σε προσφάτως αναδασωμένες περιοχές με 
σημαντική συσσώρευση βιομάζας διατρέχουν  
εν γένει υψηλότερο κίνδυνο. Επιπλέον,  
οι δασοσυστάδες ενός μόνο είδους και μιας 
μόνο ηλικίας μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε 
σχέση με ένα δάσος με πιο σύνθετες δομές 
και μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και συνθέσεων 
ηλικίας, ιδίως εάν δεν τελούν υπό ορθή 
διαχείριση. Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί 
να έχει αντίκτυπο στον κίνδυνο ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς είναι η πυκνότητα των δέντρων, 
όπως και η παρουσία θάμνων και εύφλεκτης 
βλάστησης μεταξύ του εδάφους και του επιπέδου 
της κόμης (κάθετη συνέχεια). 

Συνολικά, είναι σαφές ότι οι επιλογές διαχείρισης 
που έχουν επιπτώσεις στα δάση έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στον κίνδυνο ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να συνεκτιμώνται  
για τη μείωσή του. 

Τέλος, ακόμη ένας παράγοντας επίδρασης  
στον κίνδυνο ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς είναι  
η τοποθεσία των δασών (προσβασιμότητα)  
και οι παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται στην περιοχή. Όπως 
αναφέρθηκε, η ανθρώπινη παρουσία έχει 
διαπιστωθεί ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
επίδρασης όσον αφορά την ανάφλεξη.  
Όταν είναι υψηλότερος ο αριθμός ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων σε μια δασική περιοχή, 
θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πιθανότητα 
πρόκλησης αναφλέξεων, και αυτό αναδεικνύει 
την ανάγκη τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης να 
θεωρηθούν βασικές συνιστώσες στην εξίσωση 
της πρόληψης.

22 Τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών, «Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa», 2019  
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports

23 forestresearch.gov.uk/research/building-wildfire-resilience-into-forest-management-planning/

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
http://forestresearch.gov.uk/research/building-wildfire-resilience-into-forest-management-planning/
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Πλαίσιο παραδείγματος 4:

AGIF – Η υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση  
των πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές στην Πορτογαλία

24 isa.ulisboa.pt/files/cef/pub/articles/2018-04/2018_Portugal_Wildfire_Management_in_a_New_Era_Engish.pdf
25 parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/Relat%C3%B3rioCTI_VF%20.pdf
26 parlamento.pt/Documents/2018/Marco/RelatorioCTI190318N.pdf
27 agif.pt

4. Πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών

Μετά τις καταστροφές που σημειώθηκαν κατά την εποχή 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών το 2017, η Πορτογαλία 
επένδυσε σε μεγάλο βαθμό σε μια νέα στρατηγική 
αντιμετώπισης των εν λόγω πυρκαγιών. Αυτό οδήγησε 
στη δημοσίευση συστάσεων σε εκθέσεις υψηλού 
προφίλ:

• Έκθεση με τίτλο «Portugal wildfire management 
in a new era assessing fire risks, resources and 
reform» [Beighley and Hyde24, 2018]

• Δύο εκθέσεις της Ανεξάρτητης Τεχνικής Επιτροπής 
σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του 
Οκτωβρίου του 2017 [201725, 201826].

Αυτή η νέα στρατηγική οδήγησε επίσης στη σύσταση 
μιας υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές (AGIF)27, 
η οποία είναι επί του παρόντος υπεύθυνη για 
την ολοκληρωμένη ανάλυση, τον σχεδιασμό, την 

Σε αυτό το κεφάλαιο, επισημαίνουμε τα μέτρα 
πρόληψης που θα πρέπει να ληφθούν σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις 
αρμοδιότητες που ανατίθενται μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας, με στόχο την ενίσχυση της αντοχής 
και της ανθεκτικότητας των τοπίων και των 
κοινοτήτων στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.  

α) Διακυβέρνηση

Η διακυβέρνηση αποτελεί βασική πτυχή 
της πρόληψης των εν λόγω πυρκαγιών, 
καθώς είναι το πλαίσιο όπου καθορίζεται 
ποιος είναι υπεύθυνος για την προστασία 
από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και της 
διαχείρισης, καθώς και ποιος είναι υπεύθυνος 

για τον σχεδιασμό τοπίου και τη διαχείριση  
των δασών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
ασκούνται συχνά από διαφορετικούς 
οργανισμούς ή από διαφορετικά τμήματα του 
ίδιου οργανισμού. Συνεπώς, είναι σημαντικό 
να εξασφαλίζεται ότι η πρόληψη των 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών αποτελεί επίσης 
μέρος των προτεραιοτήτων όσων εργάζονται 
για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τοπίου. 
Οι τακτικές συναντήσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών για την επίτευξη μιας κοινής 
προσέγγισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
όταν οι αρμοδιότητες είναι κατακερματισμένες 
μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Το ίδιο 
σημαντικό είναι να έχουν οι εμπλεκόμενοι 
φορείς κοινή θεώρηση και επίγνωση των 
κινδύνων (βλ. πλαίσια παραδειγμάτων 4 και 5).

αξιολόγηση και τον στρατηγικό συντονισμό 
του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής παρέμβασης σε 
συμβάντα υψηλού κινδύνου.

http://isa.ulisboa.pt/files/cef/pub/articles/2018-04/2018_Portugal_Wildfire_Management_in_a_New_Era_Engish.pdf
http://parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/Relat%C3%B3rioCTI_VF%20.pdf
http://parlamento.pt/Documents/2018/Marco/RelatorioCTI190318N.pdf
http://agif.pt


19

Πλαίσιο παραδείγματος 5:

Forest fires in the Alps 
(Δασικές πυρκαγιές στις Άλπεις) 
Τρέχουσες γνώσεις και μελλοντικές προκλήσεις

Μαζί με την μακροπεριφερειακή στρατηγική για την ομάδα δράσης 8 στην 
περιοχή των Άλπεων (η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κινδύνων 
και την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης σοβαρών 
φυσικών κινδύνων), το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειών και 
Τουρισμού της Αυστρίας ξεκίνησε μια μελέτη για τις τρέχουσες γνώσεις και τις 
μελλοντικές προκλήσεις που θέτουν οι δασικές πυρκαγιές. Με επιστημονική 
καθοδήγηση από το Ινστιτούτο Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Φυσικών 
Πόρων και Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζωής (Βιέννη), συλλέχθηκαν 
παραδείγματα ορθών πρακτικών και διατυπώθηκαν συστάσεις για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στην αλπική περιοχή.

Στη λευκή βίβλο που καταρτίστηκε με τίτλο «Forest fires in the 
Alps» (Δασικές πυρκαγιές στις Άλπεις)28 αναφέρεται ότι οι τρέχουσες 
προσπάθειες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 
δεν επαρκούν για τη διαχείριση των συμβάντων ακραίων δασικών πυρκαγιών 
στις Άλπεις. Πρέπει να εφαρμοστεί επειγόντως και το συντομότερο δυνατόν 
μια ολοκληρωμένη και προληπτική στρατηγική που θα περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης των πυρκαγιών, πυρόσβεσης και αποκατάστασης των περιοχών 
δασικών πυρκαγιών. Αυτό συμβαδίζει με την ανάπτυξη φιλικών προς το κλίμα 
δασών, το οποίο είναι ένα δύσκολο αλλά απαραίτητο εγχείρημα προς όφελος 
του αλπικού πληθυσμού.

28 alpine-region.eu/results/forest-fires-alps-state-knowledge-and-further-challenges

http://alpine-region.eu/results/forest-fires-alps-state-knowledge-and-further-challenges
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Πλαίσιο παραδείγματος 6:

β) Σχεδιασμός

Τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η πρόβλεψη 
του κινδύνου και των παραγόντων πρόκλησης 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών είναι προφανή. 
Η πρόβλεψη αυτή είναι εφικτή μέσω της 
δημιουργίας τοπίων και κοινωνιών με αντοχή 
και ανθεκτικότητα με βάση την προηγούμενη 
εκτίμηση των κινδύνων ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς, σε συνδυασμό με την κατάλληλη 
διαχείριση των δασών και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε 
αυτά. Ο σωστός σχεδιασμός περιλαμβάνει 
διάφορα στάδια (εν συντομία: καθορισμός 
έκτασης και έρευνα, εκτίμηση κινδύνων, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και επανεξέταση) 
και περιλαμβάνει επίσης σχέδια έκτακτης 
ανάγκης ώστε να εξασφαλίζεται ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων.  
Το σκεπτικό είναι ότι, επενδύοντας περισσότερο 
στον προγραμματισμό, θα μειώσουμε την 
πιθανότητα οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές  
να έχουν σημαντικές αρνητικές οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
(βλ. πλαίσια παραδειγμάτων 6 και 7).

Δεδομένου ότι οι κλιματικές και καιρικές 
συνθήκες έχουν καθοριστική επίδραση,  
κατά την επιλογή των βέλτιστων στρατηγικών 
σχεδιασμού, οι μεταβαλλόμενες κλιματικές 
συνθήκες και οι συνέπειές τους πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη. 

Οι πληθυσμοί που ζουν κοντά σε χώρους 
πρασίνου πρέπει να εξοικειωθούν με τους 
διάφορους κινδύνους ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς 
και τις συναφείς δραστηριότητες. Δεδομένου 
ότι οι αστικές περιοχές εκτείνονται ενίοτε 
σε αγροτικές περιοχές, υπάρχει κίνδυνος 
οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές να πλήττουν 
αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού σε 
αυτές τις περιοχές. Συνεπώς, πρέπει να 
υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση σχετικά με τις 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και τις συνέπειές τους, 
καθώς και σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει 
να αναλαμβάνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

Εργαλεία και οδηγίες 
για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά τη μείωση του 
κινδύνου ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών — Καταλονία

29 http://firefficient.ctfc.cat/images/book_guidelines.pdf

Αυτές οι οδηγίες και τα εργαλεία έχουν ως στόχο να δείξουν πώς 
μπορεί να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των δασών σε ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές μέσω κατάλληλης διαχείρισης των κινδύνων, 
ορθολογικής διαχείρισης των δασών και δράσεων σχεδιασμού και 
ανάπλασης του τοπίου.

Αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FIREfficient 
(Επιχειρησιακά εργαλεία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου ανεξέλεγκτων πυρκαγιών 
στο τοπίο της ΕΕ)29. Το πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των υπευθύνων σχεδιασμού τοπίου και των διαχειριστών 
γης ενισχύοντας τη διάδοση ορθών πρακτικών και διδαγμάτων από τη 
διαχείριση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. 

http://firefficient.ctfc.cat/images/book_guidelines.pdf
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Σχέδιο πρόληψης δασικών πυρκαγιών  
σε επίπεδο περιφέρειας — Cantabria

Το 2018 στην Cantabria, μια από τις ισπανικές περιοχές 
που πλήττονται περισσότερο από δασικές πυρκαγιές, 
εγκρίθηκε το σχέδιο πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών30 με τη συμμετοχή όλων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών (από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα). Το εν λόγω σχέδιο παρέχει ένα καλό 
παράδειγμα συμβιβασμού και συντονισμού που απαιτεί 
χρηματοδότηση και θα μπορούσε να αναπαραχθεί σε 
άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Το έγγραφο που προέκυψε διαρθρώνεται γύρω από 6 
γενικούς στόχους, 27 ειδικούς στόχους και 77 σαφείς 
δράσεις προς υλοποίηση. Αυτό συνεπάγεται επενδύσεις 
αξίας άνω των 25 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-
2020 για την εξασφάλιση ενός κατάλληλου συστήματος 
σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 

διοικήσεων, τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής 
στρατηγικής επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην περιοχή και τον 
περιορισμό των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών 
στην Cantabria.

Οι μεγαλύτερες οικονομικές και τεχνικές προσπάθειες 
επικεντρώνονται στον τομέα της πρόληψης και, σε αυτό 
το πλαίσιο, στη συμφιλίωση συμφερόντων μεταξύ των 
διαφόρων χρηστών της γης ώστε να αποφευχθεί η 
παράνομη χρήση φωτιάς. Προωθεί την ολοκληρωμένη 
χρήση των φυσικών πόρων που ευνοεί τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη, διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών 
του πληθυσμού, βελτιώνει την ποιότητα ζωής, προάγει 
την πολυλειτουργικότητα της γης και επιτυγχάνει επαρκή 
διατήρηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος.

30 Plan estrategico de prevención y lucha contra los incendios forestales en Cantabria 2017-2020 
https://dgmontes.org/documents/16835/7538995/PEPLIF+definitivo/f59aaba4-4c5c-9e65-6914-bbdef2221af4

Πλαίσιο παραδείγματος 7:

Σε ορισμένες περιοχές, π.χ. στις ευρωπαϊκές 
Άλπεις, οι πυρκαγιές μπορούν να οδηγήσουν 
στην καταστροφή προστατευτικών δασών, με 
αποτέλεσμα να τεθούν εν συνεχεία σε κίνδυνο  
ο πληθυσμός και οι υποδομές λόγω δευτερογενών 
φυσικών κινδύνων όπως χείμαρροι λάσπης, 
πτώσεις βράχων ή χιονοστιβάδες. Προς αυτή την 
κατεύθυνση απαιτείται επαρκής ενημέρωση και 
εκπαίδευση.

Κατά τον σχεδιασμό υποδομών και αστικών 
κτιρίων κοντά σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι σχετικοί κίνδυνοι και να εντοπίζονται 
πιθανοί κίνδυνοι. Τα οικοσυστήματα που διατρέχουν 
σημαντικούς κινδύνους πυρκαγιάς πρέπει να 
αξιολογούνται ιδίως σε σχέση με το αν η σχετική 
περιοχή κατοικείται. Κάθε σχεδιασμός πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά τρόπο ολοκληρωμένο και 
να είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με 
τους πολίτες και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εξασφάλιση 
υποστήριξης για τα μέτρα που λαμβάνονται.

https://dgmontes.org/documents/16835/7538995/PEPLIF+definitivo/f59aaba4-4c5c-9e65-6914-bbdef2221af4


22

γ) Διαχείριση των δασών

Τα δέντρα έχουν εκ φύσεως έναν πολύ μεγάλο 
κύκλο ζωής, ανάλογα με το είδος. Όσον αφορά 
τις μονοκαλλιέργειες ή τα ημιφυσικά δάση, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των δασών στην Ευρώπη, τα περισσότερα 
από |τα ζητήματα και τις πολυπλοκότητες που 
αφορούν τον σχεδιασμό των δασών σήμερα 
συνδέονται κυρίως με επιλογές που έγιναν στο 
παρελθόν. Για τον ίδιο λόγο, οι επιλογές που 
κάνουμε σήμερα θα είναι καθοριστικές για το 
μέλλον. Είτε πρόκειται για υπάρχον δάσος είτε  
για τον σχεδιασμό των δασών του μέλλοντος,  
οι επιλογές σε επίπεδο διαχείρισης έχουν κρίσιμες 
επιπτώσεις στην τρωτότητα ενός δάσους σε 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Κατά την κατάρτιση 
σχεδίων διαχείρισης των δασών, αυτό πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη (βλ. πλαίσιο παραδείγματος 8).

Αναγέννηση και δεντροφύτευση 

Ιδανικά, τα είδη δέντρων που επιλέγονται για 
φύτευση πρέπει να είναι στον βέλτιστο δυνατό 
βαθμό προσαρμοσμένα στις τρέχουσες και 
μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Σε γενικές 
γραμμές, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες του 
τόπου, τα φυλλοβόλα είδη τείνουν να έχουν 
μεγαλύτερη αντοχή στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. 
Επιπλέον, τα είδη με ένα μείγμα μεγαλύτερης 
ηλικίας και ένα μείγμα ειδών τείνουν να είναι 
λιγότερο τρωτά στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές 
σε σύγκριση με τις δασοσυστάδες μίας μόνο 
ηλικίας και ενός μόνο είδους, δεδομένου ότι η 
πιο σύνθετη δομή τους μπορεί να επιβραδύνει 
την εξάπλωση της πυρκαγιάς, αλλά και λόγω 
της διαφορετικής συμπεριφοράς των διαφόρων 
ειδών στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Οι διάφορες 
θεραπείες διατήρησης (η διατήρηση των 
δομικών στοιχείων ενός δάσους, όπως οι 
πεσμένοι κορμοί, για οικολογικούς σκοπούς) 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση των κάθετων 

Προγραμματισμένη καύση από την ομάδα ολοκληρωμένης πρόληψης πυρκαγιών (EPRIF) της Noia 
(Γαλικία, Ισπανία)

και οριζόντιων ασυνεχειών στις εύφλεκτες 
καύσιμες ύλες, ευνοώντας την ανάπτυξη δέντρων 
με χαρακτηριστικά αντοχής και ανθεκτικότητας 
(π.χ. μεγάλες διαμέτρους, βαθιές ρίζες, γόνιμα 
μητρικά δέντρα). Για να αποφευχθεί η πίεση λόγω 
των μεταβαλλόμενων κλιματικών και καιρικών 
συνθηκών που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά 
την υγεία των δέντρων, θα πρέπει να επιλεγούν 
κατάλληλες ποικιλίες ιθαγενών ειδών που είναι 
προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες όπως 
το έδαφος και το νερό. Όταν είναι δυνατόν, θα 
πρέπει να επιλέγονται οι γενότυποι που αποτελούν 
ήδη μέρος ενός οικοσυστήματος που λειτουργεί 
αποτελεσματικά. Η ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειρογνωσίας μεταξύ των χωρών του νότιου 
και του βόρειου γεωγραφικού πλάτους μπορεί να 
βοηθήσει σε αυτήν την επιλογή.

Η υποστήριξη των αιωνόβιων δασών 
ενθαρρύνεται καθώς παρέχει βασικά οφέλη για 
τη βιοποικιλότητα και την αποθήκευση άνθρακα. 
Ανάλογα με τις συνθήκες, τα δάση αυτά θα έχουν 
ένα πιο υγρό μικροκλίμα που μπορεί δυνητικά να 
μετριάσει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 
επίσης να είναι πιο επιρρεπή σε πυρκαγιές και να 
παρέχουν καλές συνθήκες για την εξάπλωσή τους 
στα αρκτικά δάση.

Οι κίνδυνοι ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό τοπίου. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε 
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πολεοδομικού 
σχεδιασμού είτε σε επίπεδο μεμονωμένων 
δασών, κατά την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης 
τοπίου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς. Αυτό προϋποθέτει την επένδυση  
στην εμπειρογνωσία στον τομέα των 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και τη διασύνδεση  
των εμπειρογνωμόνων σε διαφορετικά 
κυβερνητικά επίπεδα. 



LIFE+ DEmORGEST   
Κατευθυντήριες γραμμές 
διαχείρισης για την αύξηση 
της ανθεκτικότητας 
των δασών

Το έργο LIFE+ DEmORGEST31 έχει ενισχύσει 
την ικανότητα των ιδιοκτητών δασών και των 
επαγγελματιών του δάσους στην Καταλονία  
να προστατεύουν τα δάση από πυρκαγιές κατά  
τρόπο βιώσιμο. 

Οι στόχοι του έργου ήταν:

• να συμβάλει στον περιορισμό της τρωτότητας 
των καταλανικών δασών σε μεγάλες δασικές 
πυρκαγιές (Large Forest Fires, LFF), μέσω της 
υιοθέτησης νέων μοντέλων δασοκομίας από 
τους ιδιώτες δασολόγους,

• να αυξήσει τη δυνατότητα των ιδιοκτητών και 
των διαχειριστών δασών να εφαρμόζουν και 
να παρέχουν νέες βιώσιμες προοπτικές και 
μοντέλα για την πρόληψη των LFF,

• να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σχετικά με 
τον ρόλο της διαχείρισης των δασών στην 
αντιμετώπιση των LFF και τη διατήρηση των 
δασών, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

31 cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/03_linies_actuacio/transferencia_de_
coneixement/projectes_europeus/life_demorgest/static_files/LAYMAN_ang.pdf

32 Bonet, J., Pique, M., Martínez de Aragón, J., Beltrán Barba, M., Vericat, P. & Cervera, T. (2012),  
«Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.).  
Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST)».
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Πλαίσιο παραδείγματος 8: 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη διαχείριση 
των δασών στην Καταλονία32 αναπτύχθηκαν ως ένα 
σύνολο τεχνικών εργαλείων για τη διαχείριση των δασών. 
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αντιπροσωπεύουν την 
αρχική πρόταση για ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών 
διαχείρισης για τους διάφορους σχηματισμούς δέντρων 
στην Καταλονία, οι οποίες περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες 
επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις και αφορούν 
τις ειδικές συνθήκες του τομέα και τα χαρακτηριστικά της 
αγοράς στην Καταλονία.

http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/03_linies_actuacio/transferencia_de_coneixement/projectes_europeus/life_demorgest/static_files/LAYMAN_ang.pdf
http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/03_linies_actuacio/transferencia_de_coneixement/projectes_europeus/life_demorgest/static_files/LAYMAN_ang.pdf
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Διαχείριση των φορτίων καύσιμων υλών

Όταν εξετάζεται το θέμα των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών, ως καύσιμη ύλη νοείται οποιοδήποτε 
υλικό δύναται να τροφοδοτήσει την καύση κατά 
τη διάρκεια μιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς.  
Η κατάστασή του εξαρτάται από την 
περιεκτικότητα σε υγρασία και την κατάσταση 
ζωντανής ή νεκρής βλάστησης. Ανάλογα 
με τις εκάστοτε συνθήκες, η διαχείριση των 
καύσιμων υλών δύναται να οδηγήσει σε 
μείωση των κινδύνων καύσης. Υπό αυτήν την 
έννοια, η πρακτική της προγραμματισμένης 
καύσης (προγραμματισμένες και επιβλεπόμενες 
καύσεις με στόχο τη μείωση της ποσότητας 
των καυσίμων με βάση διαφορετικούς στόχους 
διαχείρισης) χρησιμοποιείται συχνά σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Η συλλογή βιομάζας για σκοπούς 
τοπικής κατανάλωσης (π.χ. θέρμανση) μπορεί 
επίσης να είναι επωφελής, ωστόσο εξελίσσεται 
σε υπολειμματική πρακτική, δεδομένων των 
κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών. 
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, υπό 
κατάλληλες συνθήκες, οι προγραμματισμένες 
καύσεις είναι επιθυμητές λόγω του ρόλου 
τους στην υποστήριξη της χρήσης γης και των 
οικοσυστημάτων (νέα ανάπτυξη, περισσότερη 
ποικιλομορφία στη δομή των ερεικώνων, 
αποκατάσταση οικότοπων) και της αυξημένης 
ανθεκτικότητας στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές 

που παρέχουν μέσω της αφαίρεσης φορτίου 
καύσιμων υλών (βλ. πλαίσια παραδειγμάτων 
9 και 10). Συνεπώς, οι δεξιότητες όσον αφορά 
το φορτίο καύσιμων υλών και οι γνώσεις 
σχετικά με τη διανομή του φορτίου καύσιμων 
υλών είναι σημαντικές για τη διευκόλυνση της 
διαχείρισης των προγραμματισμένων καύσεων, 
την κατανόηση της δυναμικής της εξάπλωσης 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισής τους 
(βλ. σχήμα 4 και πλαίσιο παραδείγματος 11). 
Επιπλέον, η προγραμματισμένη καύση, η 
αραίωση, η βοσκή σε δάση κ.λπ. θα πρέπει, σε 
κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούνται βάσει 
δέοντος σχεδιασμού. Πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη ότι τα επωφελή αποτελέσματα όλων 
αυτών των πρακτικών μπορούν να είναι μόνο 
προσωρινά, δεδομένου ότι η βλάστηση συνεχίζει 
να αναπτύσσεται στη συνέχεια, εάν το ζήτημα 
δεν συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο ενός μέσου 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που περιλαμβάνει 
μέτρα για τον έλεγχο της βλάστησης.  
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να υποστηρίζονται 
από προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.  
Οι δασοκομικές πρακτικές που ασκούνται 
εγγύτερα στη φύση και προωθούν την ύπαρξη 
νεκρού ξύλου στα δάση ενδέχεται, ανάλογα 
με τις τοπικές συνθήκες, να απαιτούν τη λήψη 
περαιτέρω προφυλάξεων για την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών.

Πλαίσιο παραδείγματος 9:

Προγραμματισμένες καύσεις  
για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας 

Το έργο LIFE Taiga

33 lifetaiga.se/controlled-burning-in-woodlands/

Στο πλαίσιο αυτού του πενταετούς έργου στη 
σουηδική τάιγκα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 120 
προγραμματισμένες καύσεις από το 2015 έως το 2019. 
Στόχος αυτών των δράσεων ήταν η αύξηση και η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στον συνηθέστερο τύπο 
οικότοπου στο μεγαλύτερο μέρος της Σουηδίας (δυτική 
τάιγκα). Οι ελεγχόμενες καύσεις πραγματοποιήθηκαν 
πρωτίστως σε κωνοφόρες δασικές εκτάσεις που 
περιείχαν κυρίως πεύκα. Όλες οι ελεγχόμενες καύσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε τόπους του δικτύου Natura 
2000 που είχαν εξαιρεθεί ήδη για σκοπούς διατήρησης 
της φύσης και για τη διαχείριση των οποίων αρμόδια 
είναι τα διοικητικά συμβούλια των κομητειών για 

λογαριασμό της ΕΕ. Το έργο LIFE Taiga και οι πυρκαγιές 
για τη διατήρηση της φύσης περιλάμβαναν την 
αποκατάσταση και τη συντήρηση μοναδικών οικότοπων 
για τις επόμενες γενιές.

Το έργο Life Taiga33 χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και 
τον σουηδικό Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος 
και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στο είδος του, με 
προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ για πέντε έτη. 
Εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΕ και του 
διοικητικού συμβουλίου κομητείας για τη συμβολή στην 
προστασία των απειλούμενων ειδών και των βασικών 
οικότοπών τους.

http://lifetaiga.se/controlled-burning-in-woodlands/
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Πλαίσιο παραδείγματος 10:

Τον Νοέμβριο του 2019, η κυβέρνηση της 
Ανδαλουσίας διοργάνωσε σε συνεργασία με την 
οργάνωση «Nature Conservancy», που εδρεύει 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης και ανταλλαγής σχετικά με τις 
προγραμματισμένες καύσεις34. Αυτό το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης βοήθησε τους πυροσβέστες και τους 
διαχειριστές της γης να χρησιμοποιούν τη φωτιά ως 
εργαλείο για τη διαχείριση των πυρκαγιών.  
Στο πλαίσιο της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες 

εντάχθηκαν στις λεγόμενες ομάδες καύσης για 
να εξοικειωθούν και να αποκτήσουν εμπειρία 
στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση 
προγραμματισμένων καύσεων. Εξετάστηκαν επίσης 
οι επιπτώσεις στο τοπίο, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται η προγραμματισμένη 
καύση σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.  
Η κατάρτιση διήρκεσε έντεκα ημέρες και ξεκίνησαν 
συζητήσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

34 conservationgateway.org/ConservationPractices/FireLandscapes/HabitatProtectionandRestoration/Training/
TrainingExchanges/Documents/Andalucia-2019-Announcement-English.pdf

Προγραμματισμένες καύσεις στο πλαίσιο  
του προγράμματος TREX Andalucía 2019

Προγραμματισμένη καύση στην Αλμερία (Ισπανία) κατά τη διάρκεια του έργου TREX Andalucía 2019

http://conservationgateway.org/ConservationPractices/FireLandscapes/HabitatProtectionandRestoration/Training/TrainingExchanges/Documents/Andalucia-2019-Announcement-English.pdf
http://conservationgateway.org/ConservationPractices/FireLandscapes/HabitatProtectionandRestoration/Training/TrainingExchanges/Documents/Andalucia-2019-Announcement-English.pdf
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Πλαίσιο παραδείγματος  11:

Το έργο ArcFUEL LIFE

35 ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_GR_000617_
LAYMAN1.pdf

36 inspire.ec.europa.eu/inspire-principles/9

Το 2015 από το έργο ArcFUEL35 προέκυψε μια λεπτομερής 
μεθοδολογία για τη χαρτογράφηση της ταξινόμησης των 
καύσιμων υλών στην περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο 
αυτής της μεθοδολογίας χρησιμοποιείται μια διαδικτυακή 
γεωγραφική βάση δεδομένων που βασίζεται σε άμεσα 
διαθέσιμα, εναρμονισμένα, προσβάσιμα και διαλειτουργικά 
δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές της υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) 
της ΕΕ36. Η μεθοδολογία καταδείχθηκε μέσω πιλοτικών 
εφαρμογών στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία 
και στην Ισπανία.

Εικόνα 4: Κατανομή των καύσιμων υλών στην Ευρώπη σύμφωνα με το EFFIS

Ποολίβαδα

Δασολίβαδα και υπόροφος

Λιβάδια (υψηλή βλάστηση)

Θαμνώνες (αείφυλλα – 
σκληρόφυλλα)

Θαμνολίβαδα (φυλλοβόλα)

Θαμνότοποι (μερικώς 
δασοσκεπείς)

Θαμνότοποι (ξηροφυτικοί)

Κλειστά δάση (ξηροτάπητας)

Φυλλοβόλα δάση 
(ξηροτάπητας)

Σύμπυκνα δάση (ξηροτάπητας 
και υπόροφος)
Μη καύσιμο

Μη καύσιμο

Μη καύσιμο

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_GR_000617_LAYMAN1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_GR_000617_LAYMAN1.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/inspire-principles/9
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Μια άλλη αποτελεσματική και βιώσιμη πρακτική για τη μείωση του κινδύνου ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς είναι η βοσκή, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται τόσο από άγρια όσο και από 
εξημερωμένα ζώα, ανάλογα με τη χρήση της γης (βλ. πλαίσιο παραδείγματος 12). 
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Πλαίσιο παραδείγματος 12:

Το έργο GrazeLIFE   
Διαχείριση των φορτίων 
καύσιμων υλών 
μέσω της βοσκής

37 grazelife.com

Το έργο GrazeLIFE37 είναι ένα προπαρασκευαστικό έργο 
LIFE που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα LIFE της 
Επιτροπής με προϋπολογισμό ύψους 500 000 ευρώ από 
το 2019 έως το 2021. Τελεί υπό τον συντονισμό του 
οργανισμού Rewilding Europe και υλοποιείται σε  
11 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο του έργου θα αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα διαφόρων μοντέλων διαχείρισης 
βοσκής με εξημερωμένα και (ημι-)άγρια φυτοφάγα ζώα. 
Ενώ ο κύριος στόχος είναι η πρόληψη των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών, παρέχει και άλλα οφέλη όπως η προώθηση 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και η δημιουργία 
πλούσιων από άποψη βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων. 

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου καταδεικνύουν ότι 
τα φυσικά δάση με κανονικούς πληθυσμούς φυτοφάγων 
ζώων ελευθέρας βοσκής μπορούν να είναι πιο ανθεκτικά 
στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, καθώς τα διαφορετικά είδη 
ζώων που βοσκούν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και 
αποδοτικά όσον αφορά την απομάκρυνση καύσιμων 
υλών διότι εστιάζουν σε διαφορετικά είδη φυτών για να 
εξασφαλίσουν την τροφή τους.
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Η δημιουργία ενός τοπίου-ψηφιδωτού 
με διαφορετικές λειτουργίες και 
οικοσυστήματα μπορεί επίσης να βοηθήσει 
στην αποτελεσματική διαχείριση των 
φορτίων καύσιμων υλών. Αυτό οδηγεί σε 
ένα πιο διαφοροποιημένο περιβάλλον με 
διαφορετικούς τύπους οικότοπων, διαφορετική 
βλάστηση, φυσικά εμπόδια και μια ποικιλία 
πρακτικών διαχείρισης, η οποία προσφέρει 
περισσότερες επιλογές στους αγροτικούς 
πληθυσμούς όσον αφορά την ανάπτυξη 
των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και 
τη συμβολή στη διατήρηση του εν λόγω 
περιβάλλοντος.  

Πρέπει να δημιουργηθούν νέες δομές,  
ή να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες δομές, 
με σκοπό την παροχή της απαραίτητης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τεχνικές 
διαχείρισης της γης, όπως η προγραμματισμένη 
καύση ή η επιλογή του είδους βλάστησης 
και δέντρων προς φύτευση για αύξηση της 
αντοχής και της ανθεκτικότητας στις πυρκαγιές  
(βλ. πλαίσιο παραδείγματος 13).

Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη υπάρχει 
ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με:

• τον ρόλο της προγραμματισμένης καύσης 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι 
κατανοούν ότι αυτές οι ελεγχόμενες 
πρακτικές μπορούν να συμβάλουν 
στην ενίσχυση της αντοχής και της 
ανθεκτικότητας του τοπίου, αυξάνοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο την ασφάλειά του,

• τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά 
τους μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, 
ιδιαίτερα σε εποχές υψηλού κινδύνου,

• τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς,

• τις ενέργειες που πρέπει να 
αναλαμβάνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς.
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Πλαίσιο παραδείγματος 13:

Προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και διαχείρισης 
των πυρκαγιών σε ορεινές περιοχές με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων — Ιρλανδία

38 agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/eip-
agrioperationalsgroups/

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης λύσεων για την αντιμετώπιση 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, η Ιρλανδία έλαβε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό υπόψη την εθελοντική καθοδήγηση του 
FAO για τη διαχείριση των πυρκαγιών προτού αναπτύξει 
κατάλληλες εθνικές στρατηγικές. Αυτό αποδείχθηκε 
σημαντικό στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης όσον 
αφορά τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την ανάληψη 
δράσης και την τεκμηρίωση αυτών των δράσεων με τα 
κατάλληλα στοιχεία.

Κατέστη σαφές από τα αρχικά στάδια ότι η ενεργός 
και οικονομικά βιώσιμη γεωργία σε ορεινές περιοχές 
επιρρεπείς σε πυρκαγιά αποτελεί έναν από τους πλέον 
αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης και περιορισμού 
των επιπτώσεων των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.  
Ενώ τα μοτίβα ενεργής βοσκής μπορούν να μειώσουν  
τα φορτία καύσιμων υλών, άλλες δραστηριότητες  
των αγροτών μπορούν επίσης να λειτουργήσουν  
υπέρ της προστασίας και της βελτίωσης της 
βιοποικιλότητας, καθώς και της προστασίας των  
τοπίων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Οι επιχειρησιακές ομάδες EIP-AGRI της Ιρλανδίας 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την καινοτομία σε 
συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές, προσφέροντας 

νέες ευκαιρίες συσπείρωσης ενός ευρέος φάσματος 
ανθρώπων με σκοπό την υπέρβαση κοινών 
προκλήσεων. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό 
υλοποίηση 23 έργα EIP-AGRI38, τα έξι εκ των οποίων 
σχετίζονται με ορεινές περιοχές όπου η πυρκαγιά 
έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό πρόβλημα. Αυτά τα 
έξι έργα περιλαμβάνουν ενότητες για τη διαχείριση 
των πυρκαγιών, οι οποίες καλύπτουν και άλλα μέτρα 
διαχείρισης οικότοπων και γεωργικά μέτρα. Στόχος 
αυτών των ενοτήτων είναι η βελτίωση την κατανόηση 
της διαχείρισης της βλάστησης των ορεινών περιοχών 
και του ρόλου της σε σχέση με τις πυρκαγιές, καθώς 
και η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων μέσω 
βελτιωμένων γεωργικών πρακτικών.

Στην πράξη, αυτό περιλαμβάνει τη χορήγηση ενισχύσεων 
στους γεωργούς βάσει αποτελεσμάτων, με βάση τα 
αποτελέσματα των εργασιών που έχουν ολοκληρώσει, 
υπό την επίβλεψη των έργων. Τα παραδείγματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των πυρκαγιών στην 
Ευρώπη περιλαμβάνουν βελτιωμένα μέτρα βοσκής σε 
ορεινές περιοχές, την άμεση διαχείριση της βλάστησης με 
τη χρήση μηχανημάτων και τεχνικών προγραμματισμένης 
καύσης, καθώς και την εκπαίδευση και την ανταλλαγή 
εντός και μεταξύ ομάδων.

http://agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/eip-agrioperationalsgroups/
http://agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/eip-agrioperationalsgroups/


30

δ) Πολίτες

Οι άνθρωποι είναι συχνά υπαίτιοι και μπορούν 
επίσης να είναι θύματα ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, 
συνεπώς ο ρόλος τους είναι καίριας σημασίας σε 
οποιαδήποτε στρατηγική πρόληψης. Οι άνθρωποι 
πρέπει να γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες και 
υπό ποιες συνθήκες, μπορούν να οδηγήσουν 
σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αλλά και ποιες 
δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν στον 
μετριασμό του κινδύνου.

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές αποτελούν ευρωπαϊκό 
πρόβλημα, συνεπώς είναι απαραίτητη η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο 

ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και η 
ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης επί του θέματος, 
ιδίως διότι η εποχή των εν λόγω πυρκαγιών 
συμπίπτει κατά ένα μέρος με την κύρια 
περίοδο διακοπών κατά την οποία οι άνθρωποι 
ταξιδεύουν ανά την ήπειρο. Οι τουρίστες είναι 
συχνά λιγότερο καλά ενημερωμένοι σχετικά με 
τους τοπικούς κινδύνους, δεν γνωρίζουν τους 
διαύλους ενημέρωσης έκτακτης ανάγκης και 
ενδέχεται να μην μιλούν τις τοπικές γλώσσες. 
Όλες αυτές οι παράμετροι εντείνουν τους 
κινδύνους ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. Υποδομές 
όπως οδικά ή σιδηροδρομικά δίκτυα ενδέχεται 
επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης και 
χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής.

Πλαίσιο παραδείγματος 14:

FFPE — Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές 
και εκπαίδευση των πυροσβεστών και των εθελοντών 
πυροσβεστών στην Εσθονία

39 ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3507&docType=pdf

Στόχος του έργου FFPE LIFE (2010-2012)39 ήταν 
η ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών στην Εσθονία, η παροχή σχετικής 
κατάρτισης με έμφαση στις τοπικές συνθήκες 
και η βελτίωση της δικτύωσης μεταξύ βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών. Τα παραπάνω συνέβαλαν στη 
μείωση της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλούν οι 
δασικές πυρκαγιές στην Εσθονία. Το έργο αποτέλεσε 
παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιοχές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του έργου προγραμματίστηκαν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης που απευθύνονταν σε συγκεκριμένα 
ενδιαφερόμενα μέρη, δράσεις υποστήριξης της 
δικτύωσης και η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης 
και άλλων εκδηλώσεων για την επίτευξη των 
ακόλουθων στόχων:

• ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές 
και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους στην 
καθημερινή ζωή,

• ενίσχυση της εφαρμογής μέτρων πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών,

• ενίσχυση της δικτύωσης γύρω από το θέμα της 
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο,

• συμβολή στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα δάση: 
προστασία των δασών από βιοτικούς και 
αβιοτικούς παράγοντες,

• σημαντική συμβολή στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας.

Στο πλαίσιο του έργου FFPE αναπτύχθηκε με 
επιτυχία μια σειρά υλικών ευαισθητοποίησης χάρη 
στα οποία κατέστη δυνατή η προσέγγιση βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών για το θέμα της πρόληψης 
των δασικών πυρκαγιών, καθώς και η δικτύωση 
μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στην 
Εσθονία. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε 
ένα σύνολο υλικών ευαισθητοποίησης που 
απευθύνονται συγκεκριμένα: 1) στους επισκέπτες σε 
δάση στην Εσθονία· 2) στους ιδιοκτήτες δασών, και 
3) στους νέους. Στο πλαίσιο του έργου επιλέχθηκαν 
τόποι επίδειξης και παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών για χρήση στο πλαίσιο της κατάρτισης. 
Οι εκδηλώσεις του έργου πραγματοποιήθηκαν σε 
έξι κομητείες που παρουσιάζουν υψηλό ή μέτριο 
κίνδυνο πυρκαγιάς στην Εσθονία.

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3507&docType=pdf
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Πλαίσιο παραδείγματος 15:

ForFirEx 2019 — Η πρώτη άσκηση προσομοίωσης 
εθνικής κλίμακας στη Ρουμανία

40 agendapompierului.ro/articole/Aplicatii_Tactice/2019_09/Exercitiu_national___Incendii_de_padure.html

Από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019, η Γενική 
Επιθεώρηση για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης 
διενέργησε άσκηση προσομοίωσης δασικής πυρκαγιάς 
σε εθνικό επίπεδο, την ForFirEx 201940, στόχος της 
οποίας ήταν ο συντονισμός των δραστηριοτήτων  
των ολοκληρωμένων δομών ηγεσίας και παρέμβασης 
σε περίπτωση πυρκαγιάς στο ταμείο δασοκομίας.  
Στην άσκηση συμμετείχαν πυροσβέστες, δασοπόνοι  
και είκοσι στρατιώτες. Φορτηγά, ένα αεροσκάφος  
C-27 J Spartan και δύο ελικόπτερα από τη ρουμανική 
πολεμική αεροπορία χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά 
υλικών και «θυμάτων», καθώς και του προσωπικού 
του κέντρου καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα γραφεία συνδέσμων 
από τις προκεχωρημένες επιχειρησιακές θέσεις.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με βάση ένα 
εικονικό σενάριο και αποσκοπούσε στην 
εκπαίδευση και τον έλεγχο των δομών λήψης 
αποφάσεων, διοίκησης και συντονισμού εντός 
των υπηρεσιών που απαρτίζουν το Εθνικό 
Σύστημα Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Ανάγκης. Κατέστη επίσης δυνατός ο έλεγχος 
της ροής λήψης πληροφοριών και αποφάσεων 
και της δημόσιας επικοινωνίας, η αξιολόγηση 
του επιπέδου κατάρτισης του προσωπικού και 
την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για τις 
επεμβάσεις. Ήταν επίσης δυνατός ο έλεγχος 
της βιωσιμότητας των μέτρων που ελήφθησαν 
σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Αντιμετώπισης  
σε περίπτωση ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς.

http://agendapompierului.ro/articole/Aplicatii_Tactice/2019_09/Exercitiu_national___Incendii_de_padure.html
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Ένας άλλος τομέας στον οποίο πρέπει να 
αναληφθεί δράση αφορά το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών, 
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
παραδοσιακών γνώσεων σχετικά με τη 
διαχείριση της γης, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των δασών και των βοσκοτόπων. Η 
προώθηση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 
εργασίας με ικανοποιητικό μισθό και της 
εργασίας πλήρους απασχόλησης στον τομέα 
της δασοκομίας θα μπορούσε να διευκολύνει 
τη διατήρηση γνώσεων και πρακτικών 

βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Πρέπει 
επίσης να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες 
διαβίωσης σε αγροτικές περιοχές, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι 
άνθρωποι μπορούν να διατηρούν επαφή με τις 
αστικές περιοχές. Οι αγροτικές περιοχές πρέπει 
να καταστούν ελκυστικές για τους νεότερους, 
π.χ. μέσω της εξασφάλισης υψηλής ποιότητας 
βασικών υπηρεσιών, όπως σχολικές υποδομές 
και υπηρεσίες διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.  
Η ΕΕ έχει αναπτύξει ειδικές πολιτικές προς 
αυτήν την κατεύθυνση. 

Πλαίσιο παραδείγματος 16:

Εκστρατεία για την πρόληψη των 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία

41 ecologique-solidaire.gouv.fr/en/campagne-feux-forets

Οι γαλλικοί τοπικοί φορείς εμπλέκονται 
σε μεγάλο βαθμό και λαμβάνουν τακτικά 
προληπτικά μέτρα, ωστόσο ορισμένες ενέργειες 
χρήζουν ακόμη μεγαλύτερης προβολής.  
Γι’ αυτό τον λόγο, το Υπουργείο Οικολογικής 
και Αλληλέγγυας Μετάβασης, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Γεωργίας και Τροφίμων, δρομολόγησε το 2019 
μια εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και 
πρόληψης για τις δασικές πυρκαγιές41 για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά.

Το 2020 ολόκληρη η ηπειρωτική Γαλλία 
συμπεριλήφθηκε στην εκστρατεία.  
Η εκστρατεία δεν αφορά μόνο τις δασικές 
πυρκαγιές, αλλά και όλους τους άλλους 
τύπους πυρκαγιών βλάστησης (εκτάσεις σε 
αγρανάπαυση, άκρες οδικών αρτηριών και 
σιδηροδρομικές γραμμές, αγρούς, τυρφώνες, 
φτέρες κ.λπ.). Σκοπός της εκστρατείας είναι 
να παρασχεθούν επίσημες συμβουλές και 
να εκδοθούν συστάσεις που πρέπει να 
ακολουθούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς σε 
δάσος ή βλάστηση, καθώς και να εξασφαλιστεί 
ότι οι άνθρωποι δεν προκαλούν οι ίδιοι 
πυρκαγιές και να παρασχεθούν συμβουλές 
σχετικά με τρόπους προστασίας σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς.

http://ecologique-solidaire.gouv.fr/en/campagne-feux-forets


33

5. Μια κοινή στρατηγική  
 για τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές

α) Χρηματοδότηση υπέρ  
 της ανθεκτικότητας έναντι  
 των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών

Σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες πρόσβασης σε δημόσια 
χρηματοδότηση για την εφαρμογή μέτρων που 
συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών. 
Οι υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη 
διαχείριση των δασών προκειμένου να 
βελτιωθεί η αντοχή και η ανθεκτικότητά τους 
στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, τη διοργάνωση 
εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ή τη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές. 

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 
προσφέρουν τη δυνατότητα στήριξης μέτρων 
πρόληψης των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. 
Οι αρχές των κρατών μελών καλούνται να 
επενδύσουν στην πρόληψη των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
για τη χρήση αυτών των κονδυλίων των 
προερχομένων εκ των ταμείων. Είναι σημαντικό 
να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη είναι ενήμερα για αυτές τις δυνατότητες 
και ότι έχουν πρόσβαση σε αυτές τα κατάλληλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να υπάρχει ευρύτερη ενημέρωση σχετικά 
με την ύπαρξη αυτών των ταμείων και τον 
τρόπο υποβολής αίτησης σε αυτά, π.χ. μέσω της 
παροχής κατευθυντήριων γραμμών. 

Εκτός από την ενεργό στήριξη της πρόληψης 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, η ΕΕ στηρίζει 
την αποκατάσταση της καμένης γης, καθώς και 
μέτρα κατάρτισης και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για ιδιοκτήτες και διαχειριστές γης 
και δασών μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, 
οι πυροσβεστικές δραστηριότητες και οι 
επενδύσεις υποστηρίζονται από το Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της ΚΓΠ, κατά την προηγούμενη 
περίοδο προγραμματισμού (2007-2013) 

εφαρμόστηκαν μέτρα αποκατάστασης και 
πρόληψης των πυρκαγιών και άλλων φυσικών 
καταστροφών με συνολικές δημόσιες δαπάνες 
ύψους 2,4 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2014-
2020, διατέθηκαν συνολικές δημόσιες δαπάνες 
ύψους 1,7 δισ. ευρώ για δραστηριότητες 
πρόληψης και περίπου 700 εκατ. ευρώ για 
δράσεις αποκατάστασης. Επιπλέον, έχουν 
προγραμματιστεί η διάθεση 1,4 δισ. ευρώ 
για επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των δασών, η οποία θα 
συμβάλει επίσης στον μετριασμό των κινδύνων 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. Απαιτείται η διάδοση 
πληροφοριών προς τους πιθανούς δικαιούχους: 
για παράδειγμα, κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού (2014-2020), η ελεγχόμενη 
βοσκή για τη μείωση του κινδύνου ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς είναι επιλέξιμη για υποστήριξη και 
αρκετά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
την ΚΓΠ την έχουν συμπεριλάβει στις επιλέξιμες 
δαπάνες. Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον 
πρακτική θα είναι επίσης επιλέξιμη κατά τη νέα 
περίοδο προγραμματισμού (μετά το 2020).  

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν 
διαθέσει περίπου 8 δισ. ευρώ για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων για την 
περίοδο 2014-2020 μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
του Ταμείου Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης 
της διασυνοριακής και διακρατικής 
συνεργασίας. Το πρόγραμμα Interreg42 και 
οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ 
διαδραματίζουν καίριας σημασίας ρόλο στην 
ενίσχυση της συνεργασίας στον εν λόγω 
τομέα και στη στήριξη έργων και διαδικασιών 
μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Οι επενδύσεις 
αυτές παρέχουν σημαντικά κεφάλαια για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων 
δασικής πυρκαγιάς στα κράτη μέλη. Χάρη 
στις επενδύσεις της περιόδου 2014-2020, 
περισσότεροι από 16,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
θα προστατεύονται αποτελεσματικότερα 
από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές43. Το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική 
ενίσχυση για ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
και ανασυγκρότησης μετά από καταστροφές. 

42 Το Interreg, ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάληψη κοινής δράσης μεταξύ 
των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, με σκοπό την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινά 
προβλήματα. Προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών σε διασυνοριακό επίπεδο και διευκολύνει την από κοινού ανάληψη δράσης.  
https://interreg.eu

43 Βλ. cohesiondata.ec.europa.eu/themes/5#

https://interreg.eu
http://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/5#
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Κατά την περίοδο 2017-2019, το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ στήριξε δύο κράτη μέλη —
την Πορτογαλία και την Ισπανία— διαθέτοντας 
54 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών 
που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές 
μόνο το 2017. Οι κατάλογοι των σχετικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων διατίθενται στις 
ειδικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής44.

β)  Συνεργασία σε ευρωπαϊκό  
     επίπεδο

Όταν οι εθνικές ικανότητες ανταπόκρισης 
δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και επτά συμμετέχοντα κράτη μπορούν 
να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ προκειμένου να ζητήσουν μια 
συντονισμένη, ταχεία και αποτελεσματική διεθνή 
αντιμετώπιση (βλ. πλαίσιο παραδείγματος 17).

Εκτός από τις δράσεις στο πλαίσιο του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας, η ΕΕ 
υποστηρίζει και συμπληρώνει τις προσπάθειες 
πρόληψης και εξασφάλισης ετοιμότητας των 
κρατών μελών και των συμμετεχόντων κρατών, 
δίνοντας έμφαση σε τομείς όπου μια κοινή 
ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική 
απ’ ό,τι μεμονωμένες εθνικές δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσιεύει σε ετήσια βάση προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 
προώθηση και την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας σε δραστηριότητες πρόληψης, 
ανάπτυξης ετοιμότητας και ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την πολιτική προστασία και τη 
θαλάσσια ρύπανση. Αυτές οι προσκλήσεις 
απευθύνονται τόσο στις εθνικές αρχές πολιτικής 
προστασίας όσο και σε ερευνητικά ιδρύματα. 
Μπορούν να περιλαμβάνουν τη διενέργεια 
εκτιμήσεων κινδύνου για τον προσδιορισμό 
κινδύνων καταστροφής σε ολόκληρη την ΕΕ, 

ενθαρρύνοντας την έρευνα για την προώθηση 
της ανθεκτικότητας έναντι των καταστροφών 
και ενισχύοντας την ανάπτυξη εργαλείων 
έγκαιρης προειδοποίησης για τις ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές, αλλά και σε άλλους τομείς ή για 
άλλους κινδύνους, όπως ξαφνικές πλημμύρες 
ή κατολισθήσεις, οι οποίοι είναι γνωστό ότι 
προκύπτουν μετά από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Επιπλέον, ο μηχανισμός μπορεί να συγχρηματο-
δοτήσει τη μεταφορά βοήθειας στην πληγείσα 
περιοχή, καθώς και τα επιχειρησιακά έξοδα.

Όταν προκαλούνται πυρκαγιές τέτοιου 
μεγέθους, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα 
συμμετέχοντα κράτη δείχνουν τακτικά την 
αλληλεγγύη τους αποστέλλοντας βοήθεια 
υπό τη μορφή πυροσβεστικών αεροσκαφών 
και ελικοπτέρων, εξοπλισμού πυρόσβεσης και 
ομάδων εμπειρογνωμόνων. Όσον αφορά την 
εμπειρογνωσία, είναι σημαντικό να επισημανθεί 
πώς συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρίες από 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από τις πιο έμπειρες 
χώρες της Ευρώπης μπορούν να συμβάλουν 
και να κάνουν τη διαφορά στην υποστήριξη 
άλλων χωρών ώστε να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένες και να αντιμετωπίζουν πιο 
αποτελεσματικά τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές  
(βλ. πλαίσιο παραδείγματος 18).

Τον Ιούνιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε σχέδιο δράσης στο Πλαίσιο Σεντάι 
για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 
2015-203045. Το σχέδιο δράσης παρέχει μια 
πιο συστηματική και ενημερωμένη σε ό,τι 
αφορά τον κίνδυνο καταστροφών προσέγγιση 
στη χάραξη ενωσιακών πολιτικών. Μέσω 
της ευρύτερης συμμετοχής της κοινωνίας, 
προτείνει συγκεκριμένες δράσεις σε ό,τι 
αφορά την επίγνωση κινδύνων, τις επενδύσεις 
για την αντιμετώπισή τους, την ετοιμότητα 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και την 
ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

44 ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
 ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes
 ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_el
 ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_el
 ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/
45 https://ec.europa.eu/echo/partnerships/relations/european-and-international-cooperation/sendai-framework-disaster-risk-

reduction_en

http://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes
http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_el
http://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_el
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/
https://ec.europa.eu/echo/partnerships/relations/european-and-international-cooperation/sendai-framework-disaster-risk-reduction_en
https://ec.europa.eu/echo/partnerships/relations/european-and-international-cooperation/sendai-framework-disaster-risk-reduction_en
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Πλαίσιο παραδείγματος 17:

Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία και 
Επιχειρήσεις Ανθρωπιστικής Βοήθειας

46 ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en

Από το 2007 έως το 2019, το 30 % του συνόλου των 
αιτήσεων χορήγησης βοήθειας μέσω του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ46 αφορούσε την 
αντιμετώπιση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συντονίζει την πανευρωπαϊκή βοήθεια και 
εξασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα 
συμμετέχοντα κράτη στον μηχανισμό λαμβάνουν 
εγκαίρως ενημέρωση σε περιόδους κρίσεων και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Με την ενεργοποίησή 
του από οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως, ο μηχανισμός 
εξασφαλίζει την ταχεία ανάπτυξη πόρων και προσωπικού 
που είναι κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών κάθε 
μεμονωμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Στον επιχειρησιακό πυρήνα του μηχανισμού βρίσκεται 
το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κέντρο 
παρακολουθεί τους κινδύνους δασικής πυρκαγιάς 
και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
δασικής πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την 
υποστήριξη εθνικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
παρακολούθησης, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα 
πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Κατά την 
έναρξη της εποχής των δασικών πυρκαγιών κάθε 
χρόνο, το κέντρο συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών της ΕΕ και των συμμετεχόντων κρατών 
με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
κατάσταση των δραστηριοτήτων πρόληψης, ανάπτυξης 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης και διατηρεί στενή 
επαφή με τις εθνικές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εποχής των δασικών πυρκαγιών.

Τον Μάρτιο του 2019, ο μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ αναβαθμίστηκε προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό αποθεματικό 
ικανοτήτων (το «αποθεματικό rescEU») που περιλαμβάνει 
αεροσκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης. Όσον αφορά 
την εποχή των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών το 2020,  
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδότησε την εφεδρική 
διαθεσιμότητα πρόσθετων ικανοτήτων εναέριας 
πυρόσβεσης δασών για την αντιμετώπιση πιθανών 
ελλείψεων στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. Η Κροατία,  
η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και  
η Σουηδία συγκέντρωσαν 13 πυροσβεστικά αεροσκάφη  
και έξι ελικόπτερα στη διάθεση άλλων κρατών μελών 
της ΕΕ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το νέο 
σύστημα βλέπει επίσης μεγαλύτερες επενδύσεις σε 
δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης 
ετοιμότητας, παρά τις ασυνήθιστες προκλήσεις που 
θέτουν οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας της νόσου 
COVID-19, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή 
των περισσότερων τακτικών διεθνών συναντήσεων και 
της ανταλλαγής εμπειριών στον εν λόγω τομέα.

Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε πέντε φορές για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε δασικές πυρκαγιές  
το 2019 στην Ελλάδα, το Ισραήλ, τον Λίβανο, τη Βολιβία 
και τη Γουατεμάλα. Επιπλέον, η υπηρεσία διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του προγράμματος 
Copernicus καταρτίζει τακτικά δορυφορικούς χάρτες 
κατόπιν αιτήματος προκειμένου να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στην αντιμετώπιση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.  
Την ίδια χρονιά, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Copernicus καταρτίστηκαν 108 χάρτες περιοχών που 
είχαν πληγεί από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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Πλαίσιο παραδείγματος 18:

Διδάγματα που έχουν αντληθεί από δασικές 
πυρκαγιές — Έργο EU NEDIES

47 lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/123456789/394/5620%20-%20NEDIES%20Project.%20Lessons%20
Learnt%20from%20Forest%20Fire%20Disasters.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Σχετικά με τη διαχείριση των δασικών 
πυρκαγιών

Από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν  
κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διατυπώθηκαν  
οι ακόλουθες σκέψεις:

• Είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στον τρέχοντα 
κίνδυνο πυρκαγιάς, δηλαδή σε ό,τι συμβαίνει σε 
πραγματικό χρόνο. Αυτό εξαρτάται, βεβαίως, από 
διάφορες μεταβλητές όπως τύπος πυρκαγιάς,  
η ταχύτητα του ανέμου, ο τύπος βλάστησης κ.λπ. 
Επιπλέον, ο κίνδυνος θα μπορούσε να αυξηθεί  
κατά την ανάπτυξη της πυρκαγιάς σε περίπτωση  
μη αποτελεσματικής διαχείρισης της πυρκαγιάς.

• Η χρήση του διαδικτύου αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο αριθμός των ατόμων 
με πρόσβαση στο διαδίκτυο αυξάνεται.

• Αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους να δημιουργήσει 
μεγάλους πόρους σε αποθήκες ώστε να εξασφαλίσει 
την καλύτερη διαχείριση των πόρων για την 
καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Πολλά 
προβλήματα προκύπτουν λόγω έλλειψης πόρων και 
πλημμελούς διαχείρισης.

• Η εκπαίδευση των πυροσβεστών είναι ζωτικής 
σημασίας τόσο για τη διάσωση πιθανών θυμάτων 
δασικών πυρκαγιών όσο και για την επιβίωση των 
πυροσβεστών κατά τη διάρκεια απειλητικών για τη 
ζωή παρεμβάσεων.

• Η έγκαιρη εκτίμηση της εξέλιξης μιας πυρκαγιάς είναι 
ύψιστης σημασίας. Η ύπαρξη ενός καλού συστήματος 
παρακολούθησης δεν επαρκεί. Είναι σημαντικό οι 
εμπειρογνώμονες που συνδράμουν το σύστημα να 
είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά με 
την ομάδα συντονισμού ώστε να βοηθούν στη λήψη 
γρήγορων και κατάλληλων αποφάσεων διαχείρισης 
δασικών πυρκαγιών και πυρόσβεσης.

Προσδιορισμένες ανάγκες

Οι αρχές πολιτικής προστασίας προσδιόρισαν  
τις ακόλουθες ανάγκες:

• Είναι ουσιαστικής σημασίας ο χώρος της 
πολιτικής προστασίας και ο χώρος της έρευνας 
να συνεργαστούν στενότερα. Η έρευνα θα πρέπει 
να αποτελεί συνιστώσα όλων των φάσεων της 
διαχείρισης κινδύνων καταστροφών ώστε να 
συμβάλλει στη βελτίωσή της. Για παράδειγμα, 
απαιτείται η διάθεση ελαφρύ εξοπλισμού  
για τους πυροσβέστες, μαζί με ειδικές ανθεκτικές 
στη φωτιά στολές.

• Η διάδοση πληροφοριών σχετικά με κινδύνους 
συνιστά δύσκολο εγχείρημα. Είναι απαραίτητο 
να διεξαχθεί κοινωνικοοικονομική έρευνα για 
τη συνδρομή των αρχών σε αυτόν τον τομέα. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, αξιολογούνται οι πιθανές 
επιπτώσεις και λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του 
κοινού σχετικά με τον αποδεκτό κίνδυνο πριν από  
τη λήψη αποφάσεων.

Το έργο NEDIES διεξήχθη στην Ispra από το Ινστιτούτο Προστασίας και Ασφάλειας του Πολίτη, της Γενικής 
Διεύθυνσης «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου ήταν η υποστήριξη των 
υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Επιτροπής, των αρχών των κρατών μελών και των οργανισμούς της 
ΕΕ στις προσπάθειές τους για την πρόληψη και την προετοιμασία για φυσικές καταστροφές και ατυχήματα, καθώς 
και στη διαχείριση των συνεπειών τους. Η κύρια δραστηριότητα στο πλαίσιο του έργου NEDIES ήταν η κατάρτιση 
εκθέσεων «διδαγμάτων» με βάση την εμπειρία που είχε αποκτηθεί από καταστροφές του παρελθόντος, και ιδίως 
μιας έκθεσης σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, η οποία βασίζεται στις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
μιας συνάντησης του έργου NEDIES που πραγματοποιήθηκε στο JRC στην Ispra στις 23 και 24 Μαΐου 200247.

http://lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/123456789/394/5620%20-%20NEDIES%20Project.%20Lessons%20Learnt%20from%20Forest%20Fire%20Disasters.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/123456789/394/5620%20-%20NEDIES%20Project.%20Lessons%20Learnt%20from%20Forest%20Fire%20Disasters.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. Συμπεράσματα

Κατά τα τελευταία έτη, οι ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές βρίσκονται στο προσκήνιο, καθώς  
οι επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και τη 
φύση έχουν αυξηθεί. Στην παρούσα έκδοση 
έχουμε επισημάνει τους λόγους αυτής 
της αύξησης και την πολυπλοκότητα των 
αλληλένδετων παραγόντων στους οποίους 
οφείλονται αυτές οι εξελίξεις. 

Ο μετριασμός των κινδύνων ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς απαιτεί τη μελέτη της γης και του 
τρόπου διαχείρισής της ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι η δομή, η σύνθεση και η χρήση των δασών, 
των δασικών εκτάσεων και άλλων τοπίων 
βλάστησης ενισχύουν την αντοχή και την 
ανθεκτικότητά της στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. 

Οι άνθρωποι πρέπει να ενημερώνονται  
και να εκπαιδεύονται σχετικά με τις 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, έτσι ώστε, μέσω 
των ενεργειών τους, να μην αυξάνουν 
τους κινδύνους πυρκαγιάς αλλά, αντιθέτως, 
να στηρίζουν ενεργά τον μετριασμό των 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.  

Αυτό απαιτεί επενδύσεις στην εκπαίδευση, στους 
ανθρώπινους πόρους, στα εργαλεία σχεδιασμού 
και τον εξοπλισμό από τις αρμόδιες αρχές σε 
όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό). Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση και 
διευκολύνει τον συντονισμό κοινών λύσεων. 

Στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία48 που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσιάζεται μια νέα στρατηγική της ΕΕ για 
τα δάση για το 2021 που θα έχει ως βασικούς 
στόχους την αποτελεσματική αναδάσωση και 
τη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών 
στην Ευρώπη προκειμένου, μεταξύ άλλων, 
να μειωθεί η συχνότητα και έκταση των 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. 

Στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
έως το 2030 που εγκρίθηκε τον Μάιο 
του 202049 αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα 
εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα κράτη 
μέλη, με σκοπό να διασφαλίσει ότι η ΕΕ είναι 
επαρκώς εξοπλισμένη για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών,  
οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές 
ζημιές στη δασική βιοποικιλότητα.

Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει η πολιτική 
υποστήριξη από την ΕΕ για τη διατήρηση των 
δασών και των τοπίων. Αποτελεί καθήκον 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να 
αδράξουν την ευκαιρία και να αξιοποιήσουν 
με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης και συνεργασίας, προκειμένου 
να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
μέσων που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση 
των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και να 
συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη διατήρηση μιας 
ζωτικής κοινής κληρονομιάς: των ευρωπαϊκών 
δασών και των φυσικών μας τοπίων.

48 COM (2019) 640 της 11.12.2019.
49 COM (2020) 380 της 20.5.2020.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας. 
Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός πλαισίου χρηστής διακυβέρνησης,  
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 

2. Η πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού του τοπίου.

3. Νέα σενάρια που συνδέονται με τις μεταβαλλόμενες κλιματικές 
συνθήκες και τις συνέπειές τους απαιτούν την πρόβλεψη του κινδύνου 
και των παραγόντων που υποκινούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές,  
με στόχο την ενίσχυση της αντοχής και της ανθεκτικότητας των τοπίων 
και των κοινωνιών.

4. Οι επιλογές σε επίπεδο διαχείρισης έχουν κρίσιμες επιπτώσεις  
στην τρωτότητα ενός δάσους σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.  
Κατά συνέπεια, κατά τον σχεδιασμό των τοπίων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά καθεστώτα επιλογής και διαχείρισης 
ειδών με στόχο την αύξηση της αντοχής και της ανθεκτικότητας.

5. Η διαχείριση των καύσιμων υλών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση  
των κινδύνων καύσης. Εάν σχεδιάζεται άρτια και εκτελείται σε 
κατάλληλες περιοχές, η διαχείριση των καύσιμων υλών μπορεί επίσης 
να συμβάλει στη βελτίωση ή στη  διατήρηση των οικοσυστημάτων. 

6. Οι άνθρωποι είναι συχνά υπαίτιοι και, ενίοτε, θύματα ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης 
για τις δασικές πυρκαγιές, η οποία θα αντανακλά την πραγματικότητα 
που υφίσταται σε κάθε περιοχή.

7. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η ΕΕ θα πρέπει  
να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

8. Όταν εκδηλώνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, η συντονισμένη, ταχεία  
και αποτελεσματική διεθνής αντιμετώπιση έχει ζωτική σημασία. 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη 
διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:
– καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11  
   (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
– καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el
 
ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa: 
https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με 
την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 
1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα 
δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για 
εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/index_el
https://op.europa.eu/el/publications
https://europa.eu/european-union/contact_el
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/el
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