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•
EUFOFINET
• European Forest Fire Network (Δπξσπατθό Γίθηπν γηα ηελ Πξόιεςε θαη
Αληηκεηώπηζε Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ)
•
INTERREG IVC
•

2.084.093,00 €

•

134.240,00 €

•
10/2010 - 12/2012
• Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλσηήησλ Αηηηθήο (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο)
• Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
• Tuscany Region (Ιηαιία)
• Entente for the Mediterranean Forest (Γαιιία)
• National Forestry Office (Γαιιία)
• National Forest Centre (ινβαθία)
• Castilla y León Wood and Forest Services Center (Ιζπαλία)
• Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ
• Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
• Galician Public Safety Academy (Ιζπαλία)
• Frederikssund-Halsnæs Fire and Rescue Department (Γαλία)
• Forest Research Institute (Πνισλία)
• Northumberland Fire and Rescue Service (Ηλσκέλν Βαζίιεην)
•
Environment
Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ EUFOFINET απνηειεί ε πξνζηαζία ησλ δαζώλ από ηηο
δαζηθέο ππξθαγηέο. Σν έξγν ζεσξείηαη σο ζπλέρεηα ηνπ Έξγνπ INCENDI.
Έηζη ην EUFOFINET σο έξγν θεθαιαηνπνίεζεο θαιώλ πξαθηηθώλ απνζθνπεί
ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
πξόιεςεο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηεο δαζνπξνζηαζίαο, κέζσ ηεο
κεηαθνξάο ησλ πθηζηάκελσλ θαιώλ πξαθηηθώλ ζηνπο ηνκείο:
 ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξώηνπ πιήγκαηνο. Γειαδή ζηνλ έγθαηξν
εληνπηζκό ηεο θσηηάο θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πξώησλ ιεπηώλ
ακέζσο κεηά ηνλ εληόπηζκν ηνπ θαηλνκέλνπ
 ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ηεο ζσζηήο αμηνπνίεζεο
ησλ επίγεησλ κέζσλ (ηόζν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, όζν θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ)
 ηεο αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο ηειεκαηηθήο ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
 ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θακέλσλ δαζηθώλ εθηάζεσλ
Σν ζρέδην δξάζεο ηνπ έξγνπ απνβιέπεη:
 ζηελ αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ εζληθώλ
θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ πξόιεςε
θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 ζηελ πηνζέηεζε ελόο θνηλνύ ζρεδίνπ δξάζεο
 ζηε δεκηνπξγία ελόο δηεπξσπατθνύ δηθηύνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ
αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ

Παπαδοηέα
• ρέδην δξάζεο γηα ηελ κεηαθνξά ζην Βόξεην Αηγαίν ησλ θαιώλ
πξαθηηθώλ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ θαη ην νπνίν αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο
γηα ηε πξόιεςε, ηε θαηαζηνιή, ηε ραξηνγξάθεζε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε από δαζηθέο ππξθαγηέο (παξαδόζεθε ζηηο Γαζηθέο
Τπεξεζίεο όισλ ησλ λεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ)
• Δθπαίδεπζε ππξνζβεζηώλ από Λέζβν, Λήκλν θαη άκν ζε επξσπατθά
θέληξα εθπαίδεπζεο ππξνζβεζηώλ
• Δπξσπατθό Γισζζάξην Οξνινγίαο (ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά) γηα ηηο
ππξθαγηέο θαη ηηο δαζηθέο θσηηέο (έρεη παξαδνζεί ζε όιεο ηηο Π.Δ. ηεο
Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ)
• Οδεγόο Μεηαθνξάο θαιώλ πξαθηηθώλ ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ
• DVD κε ζέκα ηε Ρεηηλνζπιινγή σο θαιή πξαθηηθή πξόιεςεο
ππξθαγηώλ
• Υάξηεο (Υάξηεο Αληηππξηθώλ Τπνδνκώλ θαη Δδαθνθάιπςεο Νήζνπ
Λέζβνπ) ζε dvd
• CD - Παξαδνηέν Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ
• DVD (παξνπζίαζε ζην ηειενπηηθό ζηαζκό TV Μπηηιήλε)
• DVD (εθπαηδεπζε Ππξνζβεζηώλ Σνζθάλε)
• DVD (εθδήισζεο ζηε άκν)

