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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ το έργο HOLISTIC
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Κάμερες ανιχνεύουν πυρκαγιές
στα δάση της Κέρκυρας
Ολοκληρώθηκε, χθες, στην Κέρκυρα, μετά το πέρας του τελικού συνεδρίου, το έργο
“’Adriatic Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)”, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας, Adriatic IPA Cross Border
Cooperation Programme 2007-2013 και διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κερκυραίων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν στους φορείς και στο κοινό οι
κοινές πολιτικές των χωρών της Αδριατικής, που συμμετέχουν στο έργο, σε θέματα

που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων, με
ιδιαίτερη έμφαση στις πυρκαγιές και τους σεισμούς.
Στόχος 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. Υλοποιείται από μία κοινοπραξία είκοσι (20) φορέων από τις χώρες της
Αδριατικής, και συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία,
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Σλοβενία και την Ιταλία. Η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Δ.Π.ΔΕ.&Ι.) είναι ο
μοναδικός φορέας από την Ελλάδα που συμμετέχει στο έργο αυτό με
προϋπολογισμό, ενώ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει ως παρατηρητής.
Το σημαντικότερο «απόκτημα» του έργου είναι ότι αναπτύχθηκε ένα πειραματικόπιλοτικό σύστημα παρακολούθησης και έγκυρης ειδοποίησης δασικών πυρκαγιών
για την επιλέξιμη περιοχή της Κέρκυρας. Στα πλαίσια των δράσεων του
Προγράμματος έγινε η εγκατάσταση και πιλοτική επίδειξη υπέρυθρων καμερών
εποπτείας των δασικών οικοσυστημάτων του νησιού, στους ενδιαφερόμενους φορείς
της Κέρκυρας.
Κλείνοντας της εργασίες του συνεδρίου και του έργου HOLISTIC, ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, Διονύσιος Παναγιωτόπουλος ανέφερε:
«Με το έργο αυτό, το οποίο σημειωτέον αναλάβαμε εδώ και ενάμισι
χρόνο κατορθώσαμε, να απορροφήσουμε το σύνολο των διατιθεμένων
πόρων ,να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας σε στρατηγικές
πολιτικές

και να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες μας, την πυροσβεστική

υπηρεσία και το Δήμο με σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό κατάλληλο
να συμβάλλει στην προστασία του δασικού πλούτου της Κέρκυρας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Δήμο της
Κέρκυρας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τόσο σε κεντρικό όσο και σε
Περιφερειακό επίπεδο, αλλά και τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
στην Κέρκυρα και στην Πάτρα που με τόσο στενά χρονικά περιθώρια
κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας το έργο αποσπώντας τα εύσημα της
κοινότητας

της

Αδριατικής

και

των

αρμοδίων

υπηρεσιών

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύοντας υποδειγματική Διαχειριστική
Επάρκεια στην υλοποίηση αναλόγων έργων».
Το σύστημα ανέλυσαν, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, δρ. Χρήστος Κοντοές και ο ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών
Δασικών Οικοσυστημάτων, δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος.
Παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν, η Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων, Νικολέττα Πανδή, ο
Αντιδήμαρχος Κερκυραίων, Βασίλης Καββαδίας, ο Περιφερειακός Διοικητής Ιονίων
της Πυροσβεστικής, Αρχιπύραρχος Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, ενώ συμμετείχε
πλήθος εκπροσώπων φορέων.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

