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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διοργανωτής η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Η συντονισμένη διαχείριση πυρκαγιών και σεισμών
στο επίκεντρο διεθνούς συνάντησης στην Κέρκυρα

Η προστασία των Δασών και η συντονισμένη διαχείριση των φυσικών
κινδύνων είναι το αντικείμενο της διεθνούς συνάντησης εργασίας, που
ξεκίνησε σήμερα στο Φαληράκι της Κέρκυρας και θα ολοκληρωθεί την
προσεχή Πέμπτη, με τη συμμετοχή 19 αποστολών από οκτώ χώρες της
Αδριατικής.
Στην τρίτη αυτή συνάντηση

της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου

“’Adriatic Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)”, που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας, Adriatic IPA Cross

Border Cooperation Programme 2007-2013 και διοργανώνεται από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κερκυραίων,
πρόκειται να ανταλλαγούν απόψεις και να χαραχθούν κοινές πολιτικές σε
θέματα που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών
κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πυρκαγιές και τους σεισμούς.
Στόχος της συνάντησης, αλλά και γενικότερα του έργου HOLISTIC, είναι η
βελτίωση, η προώθηση και η ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων κατά την
εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αφορούν στη μείωση των αιτίων που
προκαλούν την εμφάνιση φυσικών καταστροφών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση
της ετοιμότητας παρέμβασης, την υποστήριξη της διαχείρισης κρίσεων και τη
μείωση των ζημιών στις περιοχές των περιφερειών της Αδριατικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των χωρών της Αδριατικής
αναμένεται να αξιολογήσουν, επίσης, τις καλές πρακτικές που έχουν
συγκεντρωθεί από όλη την περιοχή και να καθορίσουν ένα πλάνο
κεφαλαιοποίησης για την ανταλλαγή και την από κοινού αξιοποίηση των
πλέον αποτελεσματικών πρακτικών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
φυσικές καταστροφές με μια ολιστική προσέγγιση που θα βασίζεται στη
διεθνή εμπειρία και τη διασυνοριακή συνεργασία των αρμόδιων φορέων.
Την έναρξη των εργασιών της τετραήμερης διεθνούς συνάντησης κήρυξε ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, ενώ συντονιστής του
έργου HOLISTIC είναι η Andelka Vukovic.
Παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν, ο Δήμαρχος Κερκυραίων, Κωνσταντίνος
Νικολούζος, η Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων, Νικολέττα Πανδή και ο
Περιφερειακός Διοικητής Ιονίων της Πυροσβεστικής, Αρχιπύραρχος Ευθύμιος
Γεωργακόπουλος .

