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Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας



Θεματική Ενότητα  6

Ενότητα 6.1.  Ο Μηχανισμός Πολιτικής 
Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η Ενότητα  6.1 εστιάζει  στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας



Διδακτικός στόχος της ενότητας:

Η παρούσα διδακτική ενότητα 
εστιάζει στον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Πολιτικής 
Προστασίας 

και
στόχος  της είναι να προσφέρει 
επισκόπηση του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.



Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο 
εκπαιδευόμενος θα:

1 . Γνωρίζει και κατανοεί  τι είναι ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής 

Προστασίας και πως λειτουργεί

2. Αποδεικνύει τις δεξιότητές του/της για 
συνεργασία με άλλους οργανισμούς 



Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας - Το πλαίσιο

1. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης θεσπίστηκε
τον Οκτώβριο του 2001 με απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, τροποποιήθηκε το 2007 και το 2013 και
επικαιροποιήθηκε τελευταία το 2021.

2. Η αποστολή του είναι να αντιμετωπίζει φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές και να διευκολύνει τη συνεργασία
στις επεμβάσεις της πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.

3. Αρχικά την ευθύνη για τον Μηχανισμό είχε η Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, αλλά με την Συνθήκη 
της Λισαβόνας  ο συντονιστικός του ρόλος μεταβιβάστηκε στη Γενική 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO). 



Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας-

Συμμετέχουν

• Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ισλανδία 

και Νορβηγία, καθώς οι χώρες: Σερβία, Μαυροβούνιο, Β. 

Μακεδονία και Τουρκία

• Ανοικτός σε συμμετοχή κρατών προς ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, υποψηφίων και εν δυνάμει 

υποψηφίων κρατών

• Οικονομική βοήθεια μπορεί να δοθεί στις χώρες που 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας  (ENP)



Ευθύνες και καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

1. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της

πολιτικής προστασίας με σκοπό την βελτίωση

των συστημάτων για πρόληψη, προετοιμασία,

ανταπόκριση σε φυσικές και ανθρωπογενείς

καταστροφές.

2. Ο Μηχανισμός στοχεύει στην προστασία των

πολιτών της Ε. Ε. και στην διεύρυνση της

αλληλεγγύης έξω από τα σύνορα της Ευρώπης.



Ενεργοποιείται για  κάθε τύπο καταστροφών: 

δασικές πυρκαγιές τσουνάμι

σεισμούςπλημμύρες



ΣΤΟΧΟΙ  του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Συμπλήρωση υφισταμένων

πλαισίων συνεργασίας που

παρέχονται από σχετικές

μακροπεριφερειακές στρατηγικές

της Ε. Ε.

Υποστήριξη των προσπαθειών

των κρατών-μελών στον χώρο

της πρόληψης καταστροφών,

εστιάζοντας σε τομείς όπου η

συνεργασία παρέχει

προστιθέμενη αξία



Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας-

Ενεργοποίηση 2007-2020

Από το  2007, ο Μηχανισμός ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματα για παροχή βοήθειας:

• 2014  

σύγκρουση στην 
Ανατολική Ουκρανία

• 2014

προσφυγική κρίση στην 
Ευρώπη

• 2015

σεισμοί στον Ισημερινό και  
την Χιλή

• 2015-2016

επιδημία του ιού Embola 
στη Δυτική Αφρική

• 2016

πλημμύρες στα Δυτικά 
Βαλκάνια

• 2017δασικές φωτιές στην 
Πορτογαλία

.



Ενεργοποίηση του Μηχανισμού παγκοσμίως το  2020

στην πανδημία 
του κορωνοϊού

στην έκρηξη στην 
Βηρυτό του 

Λιβάνου

σε πλημμύρες 
στην Ουκρανία, 
Νιγηρία και το 

Σουδάν

στον σεισμό στην 
Κροατία

σε τροπικούς 
κυκλώνες στην 

Λατινική Αμερική 
και την Ασία

Πρόσφατα, το 2020,  ο Μηχανισμός ενεργοποιήθηκε περισσότερες από 100 φορές- π.χ. 

ανταποκρίθηκε:



Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας-

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Μια καλά 
συντονισμένη 

κοινή 
αντιμετώπιση 
απαιτεί ένα 

επιχειρησιακό  
σημείο 

επαφής, όχι 
πολλαπλά

Μια κοινή 
προσέγγιση 

βοηθά περαιτέρω 
στην συγκέντρω-
ση εμπειρίας και 
ικανοτήτων και 
στην αποφυγή 

επικάλυψης των 
προσπαθειών 

βοηθείας  

Ο 
Μηχανισμός 
συνεισφέρει 

στην 
ανταλλαγή 

καλών 
πρακτικών

Ανάπτυξη υψηλότερων 

κοινών προτύπων που 

επιτρέπουν στις ομάδες να 

κατανοούν καλύτερα τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις 

και να λειτουργούν 

ισοδύναμα όταν επέλθει 

μια καταστροφή



Η βοήθεια που προσφέρεται από τον Μηχανισμό αποτελείται από κυβερνητική βοήθεια που

παρέχεται σε προετοιμασία ή αμέσως μετά από μια καταστροφή στην Ευρώπη και παγκοσμίως

Η βοήθεια παρέχεται σε  

διάφορες μορφές: 
βοήθεια σε 

είδος

ανάπτυξη 
ειδικά 

εξοπλισμένων 
ομάδων

εμπειρογνώμονες 
που αξιολογούν 
και συντονίζουν 
την υποστήριξη 

στο πεδίο



Πώς λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής 

Προστασίας; 
Φυσικές ή 

ανθρωπογενείς 
καταστροφές εντός ή 

εκτός της Ε. Ε. 

Οι πληγείσες χώρες 
ζητούν βοήθεια μέσω του 

Κέντρου Συντονισμού 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών (ERCC)

Όταν η χώρα δεχθεί 
την βοήθεια 

ενεργοποιείται ο 
Μηχανισμός 

Πολιτικής 
Προστασίας

Τα κράτη μέλη και τα 
συμμετέχοντα κράτη 
παρέχουν βοήθεια 

(εξοπλισμό και 
προσωπικό) 

Το ERCC πιθανόν να 
αποστείλει ομάδα 

ειδικών

Το ERCC συντονίζει 
την αποστολή της 

βοήθειας

Η βοήθεια παρέχεται, 
οι ειδικοί επιστρέφουν

Τέλος της 
ανταπόκρισης στην 
επείγουσα ανάγκη



Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών (ERCC)

1. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
(ERCC) ξεκίνησε τον Μάιο του 2013.

2. Το ERCC είναι η καρδιά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας..

3. Το ERCC είναι το επιχειρησιακό κέντρο του Μηχανισμού επί 24ώρου
βάσεως, 7 ημέρες εβδομαδιαίως. Μπορεί να αντιμετωπίζει διάφορες
έκτακτες ανάγκες σε διαφορετικές ζώνες ώρας..

4. Το ERCC είναι το συντονιστικό κέντρο μεταξύ όλων των κρατών μελών,
των 6 επιπλέον συμμετεχόντων κρατών, του πληγέντος κράτους και
των εμπειρογνωμόνων πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής
βοήθειας.

Από το 2001, το ERCC συντόνισε την παροχή βοήθειας περισσότερες από 430 φορές ανταποκρινόμενο σε ενεργοποιήσεις

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ERCC

• Παρέχει βελτιωμένο συντονισμό ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς
θεσμούς με βάση τις Βρυξέλλες, τις εθνικές αρχές των κρατών μελών
και άλλους διεθνείς εταίρους.

• Διασφαλίζει την ταχεία αποστολή των πόρων της πολιτικής
προστασίας.

• Συντονίζει την παράδοση της βοήθειας (είδη αρωγής,
εμπειρογνώμονες, ομάδες επέμβασης και ειδικό εξοπλισμό) στις
πληγείσες χώρες.

Το 2021, η Ε. Ε. ενίσχυσε το ERCC με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης λειτουργίας, ανάλυσης,

παρακολούθησης και πληροφόρησης, καθώς και δυνατοτήτων επικοινωνίας.



Το ‘rescEU RESERVE’ ιδρύθηκε το 2019 ως ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας και

ενσωματώθηκε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

1- Στόχος: ενίσχυση της προστασίας των
πολιτών από καταστροφές και διαχείριση
αναδυόμενων κινδύνων.

2- Το RescEU ενισχύει την Ευρωπαϊκή
ετοιμότητα για καταστροφές.

3- Το RescEU θεσπίζει ένα νέο Ευρωπαϊκό
αποθεματικό πόρων (το ‘rescEU reserve’)
που μπορεί να ανταποκρίνεται σε έκτακτες
ανάγκες υγείας και χημικά, βιολογικά,
ραδιολογικά και πυρηνικά ατυχήματα.



Η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας (ECPP)

Η Δεξαμενή ιδρύθηκε το 2013 για να προωθήσει την
Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πολιτικής
προστασίας και για να καταστήσει δυνατή μια
ταχύτερη και καλύτερα συντονισμένη Ευρωπαϊκή
ανταπόκριση σε φυσικές και ανθρωπογενείς
καταστροφές.

Η Δεξαμενή δίνει την δυνατότητα για μια πιο
προβλέψιμη, προσχεδιασμένη και ελεγμένη
ποιοτικά, Ευρωπαϊκή ανταπόκριση.

Η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή είναι ένα αποθεματικό
πόρων που διατίθενται από τα ΕυρωπαΪκά κράτη για
να ανταποκριθούν σε καταστροφές εντός ή εκτός
ορίων Ε. Ε. Αυτοί οι πόροι μπορούν να αποσταλούν
σε αποστολές ανταπόκρισης μετά από αίτημα για
αρωγή μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας.



Η περίπτωση των  Δασικών Πυρκαγιών

Τι είναι;
Οι Δασικές Πυρκαγιές είναι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που συμβαίνουν στη φύση και που

συχνά γίνονται πιο σοβαρές εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών. Μεγάλα
διαστήματα ξηρασίας αυξάνουν τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Οι παρακάτω
παράγοντες έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο μέγεθος των δασικών πυρκαγιών:

1. καιρικές συνθήκες, όπως βροχή

και άνεμος

1. βλάστηση: τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του εδάφους

1. πρακτικές διαχείρισης του

δάσους.



Όταν η ένταση της πυρκαγιάς ξεπερνά τις δυνατότητες

εθνικής ανταπόκρισης, το κράτος μπορεί να

ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής

Προστασίας και να ζητήσει συντονισμένη, ταχεία και

αποτελεσματική ανταπόκριση.

Δείχνοντας αλληλεγγύη στέλνεται βοήθεια με την μορφή:

πυροσβεστικών ελικόπτερων και αεροπλάνων,

εξοπλισμού πυρόσβεσης, προσωπικού,

εμπειρογνωμόνων και ομάδων.

Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα

και η Κροατία είναι οι πιο επιρρεπείς σε δασικές

πυρκαγιές χώρες στην Ευρώπη αλλά πρόσφατα

γεγονότα έδειξαν ότι και οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης

δεν είναι άτρωτες.

Το ERCC παρακολουθεί τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και έκτακτων αναγκών σε όλη την Ευρώπη,

υποστηριζόμενο από εθνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες παρακολούθησης όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα

Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).



Μεταξύ 2007 και 2020, 20% όλων των αιτημάτων για βοήθεια μέσω του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σχετίζονταν με
δασικές πυρκαγιές.

Ο κίνδυνος πυρκαγιών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω της
κλιματικής αλλαγής. Θα κοστίσει ζωές και καμένες εκτάσεις που θα
χρειαστούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να
αποκατασταθούν πλήρως.

Το 2017, ο Μηχανισμός δραστηριοποιήθηκε 18 φορές για δασικές
πυρκαγιές στην Ευρώπη.

Το 2018, ο Μηχανισμός δραστηριοποιήθηκε 5 φορές για δασικές
πυρκαγιές στην Ευρώπη– 2 φορές στην Σουηδία και μία στην
Πορτογαλία, Ελλάδα και Λετονία.

Συνολικά, η ανταπόκριση της Ε. Ε. συμπεριλαμβάνει 15 αεροπλάνα, 6 ελικόπτερα, περισσότερους από 400

πυροσβέστες και πληρώματα, και 69 οχήματα.



Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας συντονίζει πανευρωπαϊκή βοήθεια και εξασφαλίζει

ότι όλα τα κράτη μέλη της Ε. Ε. και τα συμμετέχοντα κράτη λαμβάνουν έγκαιρη πληροφόρηση σε

περιόδους κρίσης και έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, ο Μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να

συγχρηματοδοτήσει τη μεταφορά βοήθειας στην πληγείσα περιοχή καθώς και τα λειτουργικά κόστη.

Για την περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί την

κατάσταση αναμονής των επιπλέον διαθέσιμων μέσων εναέριας δασοπυρόσβεσης με σκοπό

να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ελλείψεις στην ανταπόκριση στις πυρκαγιές.

Η Κροατία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Σουηδία έχουν θέσει 11

πυροσβεστικά αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα στη διάθεση των άλλων κρατών μελών της Ε. Ε.

για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.



Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πηγές και αναφορές για τα παραπάνω θέματα:

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/european-civil-protection-pool_en

http://193.43.177.167/rafvg/export/sites/default/RAFVG/MODULI/bandieu/schede/Programma39/allegati/MeccanismoUnionaleProtezio
neCivile_Legislazione_UE.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_15_5411

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/european-civil-protection-pool_en
http://193.43.177.167/rafvg/export/sites/default/RAFVG/MODULI/bandieu/schede/Programma39/allegati/MeccanismoUnionaleProtezioneCivile_Legislazione_UE.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_15_5411


ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα μάθατε τι είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και πως

λειτουργεί. Επιπλέον, γνωρίσατε κάποιες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Η ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://volinact.com/en/

Το παρόν έργο διατίθεται με όρους άδειας χρήσης: 

https://volinact.com/en/

