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Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2021

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ιταλίας για συνδρομή μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας
της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνεχιζόμενων δασικών πυρκαγιών στη Σαρδηνία, η ΕΕ κινητοποιεί
άμεση συνδρομή από τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστώ τη Γαλλία και
την Ελλάδα για αυτή την άμεση απόδειξη αλληλεγγύης προς την Ιταλία με τη συνδρομή στην
κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση και βρίσκεται σε στενή
επαφή με τις ιταλικές αρχές για την επιτόπια παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό της
παροχής περαιτέρω βοήθειας αν κριθεί απαραίτητο.»

Η Γαλλία και η Ελλάδα επιχειρούν εκάστη με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη εναέριας κατάσβεσης
δασικών πυρκαγιών (Canadair). Τα αεροσκάφη που προσφέρει η Γαλλία προέρχονται από την
Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, ενώ τα αεροσκάφη που προσφέρει η Ελλάδα αποτελούν
μέρος των πόρων του rescEU. 

Οι πυρκαγιές έπληξαν την περιοχή του Montiferru, στο κεντροδυτικό τμήμα της νήσου, μετά από
υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τις αρχικές εκθέσεις, έχουν καεί πάνω από 4.000 εκτάρια και 355
άτομα έχουν απομακρυνθεί.

Ιστορικό

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των
κρατών μελών και των συμμετεχόντων κρατών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, με σκοπό τη
βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της απόκρισης σε καταστροφές. Μέσω του Μηχανισμού, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό της απόκρισης σε καταστροφές
εντός και εκτός Ευρώπης.

Όταν η κλίμακα μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει τις ικανότητες μιας χώρας να
ανταποκριθεί σε αυτήν, η πληττόμενη χώρα μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού. Μόλις
ενεργοποιηθεί, ο μηχανισμός συντονίζει τη βοήθεια που παρέχουν τα συμμετέχοντα κράτη με τις
αυθόρμητες προσφορές τους.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας ώστε να υπάρχει
ένα κρίσιμο μέγεθος άμεσα διαθέσιμων ικανοτήτων πολιτικής προστασίας που θα παρέχουν τη
δυνατότητα ισχυρότερης και συνεκτικής συλλογικής αντιμετώπισης. Εάν η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης απαιτεί πρόσθετη βοήθεια διάσωσης, το αποθεματικό rescEU μπορεί να αποσταλεί ως έσχατη
λύση.

Σήμερα συμμετέχουν στον μηχανισμό όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η
Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία. Από τη σύστασή του το 2001, ο
μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ έχει ανταποκριθεί σε περισσότερα από 420 αιτήματα
συνδρομής εντός και εκτός ΕΕ.
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