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Αποστολή: πρόληψη, προετοιμασία, 
αντιμετώπιση
Τα τελευταία χρόνια, η σοβαρότητα και η συχνότητα των 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών συνεχώς 
αυξάνεται. Για την υποστήριξη των πληθυσμών που 
πλήττονται από κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την 
ταχεία και συντονισμένη αντιμετώπιση των καταστροφών. 
Ταυτόχρονα, πραγματοποιεί ασκήσεις πρόληψης και 
ετοιμότητας, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. 
Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ (ΜΠΠ) 
συμβάλλει, έτσι, στην καλύτερη προστασία των πολιτών, 
του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην περίπτωση μεγάλων καταστροφών.

Προσέγγιση συνεργασίας
Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ συγκεντρώνει 
32 συμμετέχοντα κράτη, δηλ. τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, 
την Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία και την πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Οι εν λόγω χώρες εργάζονται από κοινού σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αξιολογούν τους 
κινδύνους, εκπαιδεύουν μαζί το προσωπικό πολιτικής 
προστασίας, συγκεντρώνουν και μοιράζονται πόρους και 
ανταποκρίνονται από κοινού στις ανάγκες των πληθυσμών 
που πλήττονται από καταστροφές.
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Αντιμετώπιση
Ο ΜΠΠ της ΕΕ συντονίζει την παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας, 
με βάση τους πόρους που διατίθενται από τα 32 συμμετέχοντα κράτη. 
Η βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει έρευνα και διάσωση, ιατρικές ομάδες, 
καταλύματα, μονάδες καθαρισμού του νερού και άλλα απαιτούμενα είδη 
πρώτης ανάγκης. Ο μηχανισμός μπορεί, για παράδειγμα, να ενεργοποιείται 
για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών, για αρωγή στις κοινότητες που 
έχουν πληγεί από πλημμύρες και καταιγίδες, για τη διάσωση επιζώντων από 
σεισμούς, ή για την παροχή βοήθειας μετά την εκδήλωση βιομηχανικών 
καταστροφών.

ERCC: Κέντρο Συντονισμού
Το επιχειρησιακό κέντρο του ΜΠΠ της ΕΕ είναι το Κέντρο Συντονισμού 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ERCC), το οποίο λειτουργεί 
σε 24ωρη βάση επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Το ERCC παρακολουθεί την 
εξέλιξη των καταστροφών, προσαρμόζει τις προσφορές βοήθειας στις 
ανάγκες των ανθρώπων που επλήγησαν από καταστροφές και συντονίζει 
τη μεταφορά και την παράδοση της βοήθειας. Επίσης, λειτουργεί ως κέντρο 
επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, της πληγείσας χώρας και 
των επιτόπου εμπειρογνωμόνων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
ΠΑγΚΟΣΜΙΩΣ
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• μονάδες πολιτικής προστασίας, δηλ. τυποποιημένες μονάδες 
προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και σχέδια αντιμετώπισης 
που έχουν καταρτιστεί εκ των προτέρων σε συνάρτηση με διάφορα 
σενάρια καταστροφών, επιτρέπουν παρεμβάσεις σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα·

•  οι ενέργειες ευαισθητοποίησης είναι καίριας σημασίας για την 
πρόληψη καταστροφών ή για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών 
τους, και πραγματοποιούνται συχνά μέσω προγραμμάτων 
συνεργασίας με τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών της ΕΕ·

•  η στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών
και μέσων έγκαιρης προειδοποίησης ενισχύει περαιτέρω την 
ευρωπαϊκή πολιτική προστασία.

Από το 2001 ο ΜΠΠ της ΕΕ ανταποκρίθηκε σε 
περισσότερες από 200 καταστροφές ανά τον κόσμο, 
μεταξύ άλλων: στον τυφώνα «Κατρίνα» (Ηνωμένες 
Πολιτείες, 2005), σε σεισμούς (Ιταλία, 2009•
Αϊτή, 2010• Τουρκία, 2011• Ιαπωνία, 2011),
σε τσουνάμι (Ιαπωνία, 2011), στην ανάγκη για 
βοήθεια εκκένωσης (Λιβύη, 2011), στην έκρηξη 
αποθήκης πυρομαχικών (Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, 2012), σε τυφώνες, πλημμύρες, δασικές 
πυρκαγιές και τροπικές καταιγίδες (Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, 2013• Πακιστάν, 2011• Ελ Σαλβαδόρ,
2011• Φιλιππίνες, 2011, 2013), σε ακραίες καιρικές

συνθήκες (Σλοβενία, 2014) και καταστροφικές 
πλημμύρες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία, 2014).

Μια πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση
Η ΕΕ αντιμετωπίζει τις καταστροφές ανά τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα δυο βασικά μέσα που προβλέπονται γι’ αυτό τον σκοπό: την 
ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία. Στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, το απαράμιλλο διεθνές δίκτυο επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων και ανθρωπιστικών οργανώσεων-εταίρων επιτρέπει στη  Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής 
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) να διοχετεύει βοήθεια έκτακτης ανάγκης και αρωγή στα θύματα φυσικών καταστροφών 
ή ένοπλων συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε περίπλοκες καταστροφές,  οι οποίες απαιτούν την κινητοποίηση αμφότερων των 
μέσων, το ERCC λειτουργεί ως παγκόσμιος κόμβος για αποτελεσματική και ταχεία δράση.

Πρόληψη και ετοιμότητα
Επενδύοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στην ετοιμότητα 
πριν από την επέλευση μιας καταστροφής, επιτυγχάνουμε 
καλύτερα αποτελέσματα, απ’ ό,τι πληρώνοντας το κόστος 
των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας, αποκατάστασης και 
ανασυγκρότησης μετά την καταστροφή. Η ΕΕ συμπληρώνει 
τις εθνικές προσπάθειες στους τομείς στους οποίους η κοινή 
ευρωπαϊκή δράση είναι πιο αποτελεσματική από τις μεμονωμένες 
εθνικές προσεγγίσεις.

Από το 2007 πολυάριθμες ενέργειες πρόληψης και ετοιμότητας 
συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ:

•  η κατάρτιση συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων 
και των γνώσεων των εμπειρογνωμόνων, ενώ με τη 
διενέργεια επιτόπιων ασκήσεων προσομοίωσης κρίσεων, 
υποστηριζόμενων από την ΕΕ, δοκιμάζεται σε πραγματικές 
συνθήκες η συμβατότητα ομάδων από διαφορετικά 
συμμετέχοντα κράτη·



Οι πλημμύρες στα Βαλκάνια 
το 2014

Τον Μάιο του 2014 έπληξαν τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και τη Σερβία οι χειρότερες 
πλημμύρες που έχουν εκδηλωθεί στην 
περιοχή εδώ και έναν αιώνα. Υπολογίζεται ότι 
επλήγησαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ 
χιλιάδες εκτοπίστηκαν. Ο μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ (ΜΠΠ) ενεργοποιήθηκε 
αμέσως. Το κέντρο συντονισμού της Επιτροπής 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης συντόνισε και στήριξε την ταχεία 
αποστολή 600 και πλέον εργαζομένων 
ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης που παρείχαν όλα σχεδόν 
τα κράτη μέλη· η βοήθεια περιλάμβανε 
μεταξύ άλλων ελικόπτερα διάσωσης και 
εκκένωσης, μηχανοκίνητα σκάφη, γεννήτριες 
και αμμόσακους, σκηνές, κουβέρτες και πακέτα 
ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Σχεδόν η μισή χώρα 
επλήγη από έναν 
καταστροφικό συνδυασμό 
αιφνίδιων πλημμυρών
και κατολισθήσεων», 
δήλωσε ο Ionut Homeag, 
ρουμάνος εμπειρογνώμονας 
της ομάδας πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ, 
που είχε μεταβεί 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. +32 22954400
E-mail: echo-info@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/echo

 https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
https://www.twitter.com/eu_echo
https://www.fl ickr.com/photos/69583224@N05

 http://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO
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στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και εξήγησε 
αναλυτικότερα:

«Οι προσπάθειές μας εστιάστηκαν στη 
διάσωση ανθρώπινων ζωών και τη 
μεταφορά των ανθρώπων σε ασφαλές 
μέρος. Συνεργαστήκαμε στενά με τις αρχές 
της Βοσνίας σε κεντρικό επίπεδο, καθώς 
και  επιτόπου στις πληγείσες περιοχές. 
Η ανταπόκριση των κρατών μελών ήταν 
καταπληκτική, έκφραση πραγματικής 
αλληλεγγύης και υποστήριξης.»

Με παρέμβαση της ομάδας διασώθηκαν 
περισσότερα από 1 700 άτομα  από το νερό,
αναπτύχθηκε μεγάλης κλίμακας ικανότητα 
άντλησης, και δεκάδες τόνοι τροφίμων, 
νερού και φαρμάκων παραδόθηκαν σε 
απομονωμένες κοινότητες.


