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Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από το 1990 έως το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισε αξιοσηµείωτη αύξηση του αριθµού 
και της σοβαρότητας φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, ιδίως των ανθρωπογενών. Η 
απώλεια ανθρώπινων ζωών, η καταστροφή οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών και η 
υποβάθµιση των ήδη ευάλωτων οικοσυστηµάτων αναµένεται ότι θα ενταθούν, καθώς η 
αλλαγή του κλίµατος αυξάνει τη συχνότητα και την έκταση ακραίων µετεωρολογικών 
συµβάντων, όπως είναι τα κύµατα καύσωνα, οι καταιγίδες και οι καταρρακτώδεις βροχές1. 

Αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισµούς δείχνουν 
ότι το περιβάλλον είναι όλο και πιο ευάλωτο στις καταστροφές, εν µέρει εξαιτίας της 
συνεχιζόµενης εντατικής χρήσης γης, της βιοµηχανικής ανάπτυξης, της αστικής εξάπλωσης 
και της κατασκευής υποδοµών2. 

Η Κοινότητα έχει δηµιουργήσει ήδη ορισµένα µέσα για την αντιµετώπιση διαφόρων πτυχών 
της ετοιµότητας, της αντίδρασης και της αποκατάστασης. Υπάρχουν επίσης ορισµένες 
πρωτοβουλίες κατά κλάδους που καλύπτουν πληµµύρες3, τεχνολογικές καταστροφές4 και 
πετρελαιοκηλίδες5, οι οποίες αφορούν στοιχεία πρόληψης των καταστροφών. Σε κοινοτικό 
επίπεδο πάντως δεν υπάρχει στρατηγική προσέγγιση για την πρόληψη καταστροφών. 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καθορισθούν µέτρα ενταγµένα σε κοινοτική 
στρατηγική για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τα οποία θα 
βασίζονται και θα συνδέονται µε τα υπάρχοντα µέτρα. Ως πρόληψη νοείται (i) η κατά το 
δυνατόν αποφυγή καταστροφών και (ii) στις περιπτώσεις που οι καταστροφές είναι 
αναπόφευκτες, οι ενέργειες ελαχιστοποίησης των συνεπειών τους.  

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της δέσµευσης της Επιτροπής να εκπονήσει 
προτάσεις για την πρόληψη καταστροφών6 και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου7 και του Συµβουλίου8 για ενεργότερη δράση σε κοινοτικό επίπεδο 
για την πρόληψη καταστροφών και των επιπτώσεών τους. Συµβάλλει στην υλοποίηση του 
πλαισίου δράσης του Χιόγκο 2005-20159 και εντάσσεται σε δέσµη µέτρων µε εξωτερική και 

                                                 
1 Όπως αναφέρεται στη βάση δεδοµένων CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters). 
2 ISDR, Global Trends Report, 2007 
3 Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 
4 Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων 

όπου υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso) 
5 Π.χ. κανονισµός 1726/2003 για την απαγόρευση των δεξαµενοπλοίων µονού κύτους από τους 

κοινοτικούς λιµένες και κανονισµός 2038/2006 σχετικά µε την πολυετή χρηµατοδότηση της δράσης 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέµηση της ρύπανσης από τα 
πλοία. 

6 COM(2008) 130 
7 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά µε την αύξηση της ικανότητας 

της Ένωσης στην αντιµετώπιση καταστροφών· ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Νοεµβρίου 2007 σχετικά µε τoν περιφερειακό αντίκτυπο των σεισµών. 

8 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2008 
9 Εγκρίθηκε από τη ∆ιεθνή συνδιάσκεψη για τη µείωση των φυσικών καταστροφών  
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εσωτερική διάσταση10. Η ανακοίνωση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης λόγω 
εµπόλεµης κατάστασης ή τροµοκρατικών ενεργειών. 

2. ΑΝΑΓΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Υφίστανται ορισµένοι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται να εξετασθεί η πρόληψη 
καταστροφών σε κοινοτικό επίπεδο. Όπως είναι προφανές, οι καταστροφές δεν γνωρίζουν 
εθνικά σύνορα και µπορούν να έχουν διακρατική διάσταση (όπως συνέβη µε τις πληµµύρες 
το 2002 και τις πυρκαγιές δασών το 2007). Οι καταστροφές µπορούν να επηρεάσουν 
αρνητικά τις υπάρχουσες κοινοτικές πολιτικές, όπως στη γεωργία και τις υποδοµές. Οι 
οικονοµικές επιπτώσεις των καταστροφών11 µπορούν να επιδράσουν δυσµενώς στην 
οικονοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών της ΕΕ (και εποµένως της 
ΕΕ συνολικά). Τέλος, συχνά απαιτείται κοινοτική χρηµατοδότηση για την αντιµετώπιση της 
κατάστασης την επαύριον των καταστροφών. 

Τα κράτη µέλη διαθέτουν ήδη, σε διαφόρους βαθµούς, πολιτικές για την πρόληψη 
καταστροφών. Η δράση σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να είναι συµπληρωµατική των εθνικών 
δράσεων και να εστιάζεται σε πεδία όπου η κοινή προσέγγιση είναι πιο αποτελεσµατική σε 
σύγκριση µε τις µεµονωµένες εθνικές προσεγγίσεις. Συγκεκριµένα, η ΕΕ θα επιδιώξει να 
µειωθούν οι επιπτώσεις των καταστροφών εντός της ΕΕ µε: 

– τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης καταστροφών 
βασισµένες στις γνώσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· 

– τη διασύνδεση ενδιαφεροµένων παραγόντων και πολιτικών σε όλο τον κύκλο 
διαχείρισης των καταστροφών·  

– τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπαρχόντων µέσων άσκησης πολιτικής 
στην πρόληψη των καταστροφών. 

Η κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη καταστροφών πρέπει να επιζητεί ρητά τη στήριξη 
σε µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο – είτε πρόκειται για τοµεακή νοµοθεσία 
είτε για τη δυνατότητα κοινοτικής χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων πρόληψης12.  

3. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ  

3.1. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη γνώσεων βασισµένων σε πολιτικές 
πρόληψης των καταστροφών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 

Η καλύτερη κατανόηση των καταστροφών είναι προϋπόθεση για τη χάραξη 
αποτελεσµατικών πολιτικών πρόληψής τους.  

3.1.1. Απογραφή γνώσεων σχετικών µε καταστροφές 
Τα διαθέσιµα δεδοµένα για τις καταστροφές είναι σήµερα περιορισµένα και πάσχουν από 
έλλειψη συγκρισιµότητας: χρησιµοποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως ο αριθµός των 

                                                 
10 Στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της µείωσης των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόµενες 

χώρες (COM(2009)84). 
11 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των καταστροφών στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 15 δισεκατοµµύρια ευρώ 

ετησίως. (ABI (2005) and Munich Re (2008)) 
12 Σε αυτά περιλαµβάνονται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Χρηµατοδοτικό 

µέσο πολιτικής προστασίας, το LIFE+, το πρόγραµµα στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ και το 
πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας. Επίσης, διατίθενται απευθείας 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για «πρόληψη 
κινδύνων» από την πολιτική συνοχής την περίοδο 2007-2013. 
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θυµάτων, το ύψος των ζηµιών, ο αριθµός συµβάντων µέσα σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Τα 
δεδοµένα για τις υλικές και οικονοµικές πτυχές των καταστροφών στην καλύτερη των 
περιπτώσεων είναι ενδεικτικά.  

Η Επιτροπή θα προβεί σε αναλυτική απογραφή των πηγών πληροφοριών που υπάρχουν για 
καταστροφές. Η απογραφή θα επιτρέψει να προσδιορισθούν τα θέµατα συγκρισιµότητας και 
τα κενά όσον αφορά τις πληροφορίες. Θα παρέχει επίσης τη βάση εκτίµησης του 
αποτελεσµατικότερου τρόπου διάδοσης των πληροφοριών εντός της ΕΕ. 

Οι πληροφορίες για τις οικονοµικές επιπτώσεις των καταστροφών έχουν ιδιαίτερη σηµασία, 
διότι επιτρέπουν στους πολιτικούς ιθύνοντες να εκτιµήσουν ορθά το κόστος και τα οφέλη των 
διαφόρων µέτρων πρόληψης των καταστροφών. Η Επιτροπή θα συστήσει οµάδα 
ενδιαφεροµένων, η οποία θα εξετάσει τις υπάρχουσες πληροφορίες. Με βάση την εκτίµηση 
αυτή, η Επιτροπή θα λάβει τα µέτρα που είναι αναγκαία για να πληρωθούν τυχόν κενά που θα 
διαπιστωθούν σε ό,τι αφορά τις γνώσεις. 

3.1.2. ∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών 
Η Επιτροπή θα αρχίσει απογραφή των βέλτιστων πρακτικών και θα διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ενδιαφεροµένων. Θα πραγµατοποιηθούν µελέτες και έργα 
συνεργασίας, όπου θα συµµετέχουν κράτη µέλη και άλλοι ενδιαφερόµενοι.  

Η πείρα από την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας πρόληψης θα χρησιµοποιηθεί για να 
εκτιµηθεί κατά πόσον είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ευρύτερα οι πρακτικές που 
ακολουθούνται σήµερα σε συγκεκριµένους τοµείς. Παραδείγµατος χάριν, η οδηγία για τις 
πληµµύρες προβλέπει διαδικασίες χαρτογράφησης των κινδύνων και της επικινδυνότητας, 
ενώ η οδηγία Seveso προβλέπει διατάξεις για τον σχεδιασµό της χρήσης γης, τη σύνταξη 
εκθέσεων για την ασφάλεια και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ίσως αποδειχθεί ότι οι τεχνικές 
αυτές είναι χρήσιµες για την πρόληψη και άλλων καταστροφών. 

3.1.3. Εκπόνηση κατευθύνσεων για τη χαρτογράφηση κινδύνων/επικινδυνότητας 
Η χαρτογράφηση των κινδύνων αποβλέπει στον προσδιορισµό των περιοχών που διατρέχουν 
ιδιαίτερους κινδύνους. Παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες στο κοινό και είναι σηµαντικό 
εργαλείο σχεδιασµού για τις αρµόδιες αρχές.  

Τα κράτη µέλη βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης ορισµένων πρωτοβουλιών που 
σχετίζονται µε τη χαρτογράφηση των κινδύνων και της επικινδυνότητας. Η ποικιλοµορφία 
των µεθοδολογικών προσεγγίσεων µειώνει τη συγκρισιµότητα των πληροφοριών και καθιστά 
δύσκολη την κωδικοποίησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπεία αυτού, δεν υπάρχει 
συνολική εικόνα των κινδύνων που διατρέχει η ΕΕ. Οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι επιχειρήσεις 
(π.χ. κατασκευαστές υποδοµών, ασφαλιστικός τοµέας) θα ωφεληθούν από την καλύτερη 
συγκρισιµότητα των πληροφοριών για τους κινδύνους και την επικινδυνότητα ανά την ΕΕ.  

Η Επιτροπή θα εκπονήσει µελέτη για τις τρέχουσες πρακτικές χαρτογράφησης των κινδύνων 
και της επικινδυνότητας στα κράτη µέλη. Στη βάση αυτή, θα εκπονηθούν κοινοτικές 
κατευθύνσεις για τη χαρτογράφηση των κινδύνων και της επικινδυνότητας, οι οποίες θα 
στηρίζονται στις υπάρχουσες κοινοτικές πρωτοβουλίες13. Οι εν λόγω κατευθύνσεις θα 
εστιάζονται στις πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις (π.χ. πληµµύρες ή τυχαία έκλυση 
χηµικών και ραδιοπυρηνικών ουσιών), ακραία συµβάντα (µεγάλες καταιγίδες), µεγάλης 
κλίµακας καταστροφές (σεισµοί) και καταστροφές, το κόστος των µέτρων αποκατάστασης 
των οποίων είναι δυσανάλογο σε σύγκριση µε το κόστος των µέτρων πρόληψης. Θα 

                                                 
13 Όπως η πρωτοβουλία GMES (Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας). 
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διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα ανάληψης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας για τις πυρκαγιές 
δασών.  

3.1.4. Ενθάρρυνση ερευνητικών δραστηριοτήτων 
Αρκετά θέµατα που εντάσσονται στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης (2007-2013) έχουν ως αντικείµενο τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές14. 
Με την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού, η Επιτροπή: 

– θα βελτιώσει τον συντονισµό της χρηµατοδοτούµενης από την Κοινότητα έρευνας 
στο πεδίο αυτό, ιδίως όσον αφορά τα θέµατα υψηλής προτεραιότητας, όπως αυτά 
που οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή·  

– θα επενδύσει στην έρευνα για την ανάπτυξη συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
και τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων πληροφόρησης και παρακολούθησης· 

– θα συνεχίσει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών που 
συνδέονται µε τον κύκλο διαχείρισης των καταστροφών· 

– θα ενεργήσει έτσι ώστε τα αποτελέσµατα των ερευνών να διατίθενται εύκολα και 
συστηµατικά στους παράγοντες που είναι αρµόδιοι για την πρόληψη και θα 
δηµιουργήσει βάση δεδοµένων µε εξειδικευµένες γνώσεις για εµπειρογνώµονες. 

3.2. Σύνδεση ενδιαφεροµένων παραγόντων και πολιτικών σε όλο τον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών 

Σειρά κοινοτικών και εθνικών πολιτικών είναι δυνατόν να ασκούνται κατά τρόπο που να 
υποστηρίζεται ο κύκλος διαχείρισης των καταστροφών — πρόληψη, ετοιµότητα, αντίδραση, 
αποκατάσταση. Αυτό απαιτεί διασύνδεση των παραγόντων που µετέχουν στην εκπόνηση και 
εφαρµογή µέτρων, τα οποία µπορούν να επιδράσουν αισθητά στην πρόληψη των 
καταστροφών. Η Επιτροπή θα εργασθεί ώστε να προωθηθεί η βέλτιστη πρακτική ανά την ΕΕ.  

3.2.1. ∆ιεύρυνση των διδαγµάτων από την πρόληψη καταστροφών στο παρελθόν  
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει πρόγραµµα «διδαγµάτων» από παρεµβάσεις που αναλήφθηκαν 
στο πλαίσιο του κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας. Η αξιολόγηση της άµεσης 
αντίδρασης σε καταστροφές χρησιµοποιείται για να προσδιορισθούν πιθανές βελτιώσεις. Η 
Επιτροπή θα επεκτείνει το πρόγραµµα διδαγµάτων ώστε να εντοπισθούν τυχόν σηµεία 
βελτίωσης στην πρόληψη καταστροφών.  

3.2.2. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στο πεδίο της πρόληψης καταστροφών 
Η Επιτροπή εκπονεί προς το παρόν προτάσεις για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης στο πεδίο 
της διαχείρισης των καταστροφών σε κοινοτικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα εντάξει την πρόληψη 
στις προτάσεις αυτές και θα δηµιουργήσει ειδικά µαθήµατα για την πρόληψη στο πλαίσιο του 
κοινοτικού προγράµµατος εκπαίδευσης στην πολιτική προστασία. 

Η ευαισθητοποίηση του κοινού µπορεί επίσης να συµβάλει στην πρόληψη των καταστροφών 
– π.χ., οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι να πράξουν σε περίπτωση σεισµού. Η Επιτροπή θα 
χρησιµοποιήσει τις επικείµενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα συνεργασίας µε 
βάση το χρηµατοδοτικό µέσο πολιτικής προστασίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στήριξης 
έργων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση, όπως παραδείγµατος χάριν 
τον προσδιορισµό των βέλτιστων πρακτικών και την προετοιµασία των σχολικών 
προγραµµάτων. 

                                                 
14 Περιβάλλον, υποδοµές, διάστηµα/Copernicus, ασφάλεια, και τεχνολογίες της πληροφορίας & 

επικοινωνίας. 
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3.2.3. Βελτίωση της διασύνδεσης των ενδιαφεροµένων παραγόντων  
Η πείρα ορισµένων κρατών µελών αποδεικνύει τη χρησιµότητα θέσπισης συντονισµένων 
µηχανισµών για τη διαχείριση κρίσεων, στους οποίους µετέχουν διάφοροι παράγοντες από 
τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.  

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι 
πρωτοβουλίες πρέπει να καλύπτουν (i) τη διασύνδεση των παραγόντων που µετέχουν στην 
πρόληψη καταστροφών, π.χ. οι χωροταξικοί φορείς πρέπει να επικοινωνούν µε υπηρεσίες 
αρµόδιες για τη χαρτογράφηση κινδύνων και επικινδυνότητας, και (ii) τη διασύνδεση των 
παραγόντων που ενεργοποιούνται σε διάφορες φάσεις της διαχείρισης καταστροφών, π.χ. 
έργα αποκατάστασης δασών θα διευκολύνουν την παρέµβαση σωστικών υπηρεσιών. 

Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο απαρτιζόµενο από εκπροσώπους των διαφόρων αρµοδίων εθνικών 
διευθύνσεων από όλα τα κράτη µέλη θα µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµο φόρουµ για την 
εκπόνηση συστάσεων βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή προτίθεται να δηµιουργήσει ένα 
τέτοιο δίκτυο, το οποίο θα καλύπτει τις αρµόδιες διευθύνσεις χωροταξίας, χαρτογράφησης 
των κινδύνων και της επικινδυνότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ετοιµότητας και 
αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η κυκλοφορία των πληροφοριών εντός του 
δικτύου θα διευκολυνθεί µε βάση δεδοµένων. 

Το δίκτυο αυτό θα χρησιµεύσει στο σχηµατισµό οµάδων εργασίας, οι οποίες θα εκπονούν 
συστάσεις για συντονιστικά µέτρα που θα λαµβάνονται σε κοινοτικό, εθνικό ή υποεθνικό 
επίπεδο. Οι πρώτες προτεραιότητες του δικτύου θα είναι: 

– ο προσδιορισµός των βέλτιστων πρακτικών στη διασύνδεση των σχετικών 
ενδιαφεροµένων παραγόντων και πολιτικών που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του κύκλου διαχείρισης καταστροφών· 

– η διασύνδεση ενδιαφεροµένων παραγόντων και πολιτικών που πρέπει να µετέχουν 
στην πρόληψη δασικών και άλλων ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στην ΕΕ. 

3.2.4. Ενίσχυση των µέσων έγκαιρης προειδοποίησης 
Η ικανότητα των πολιτών και των πολιτικών ιθυνόντων να µετριάζουν τις καταστροφές 
εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την πρόσβαση σε αξιόπιστα µέσα έγκαιρης 
προειδοποίησης. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη διασύνδεση των συστηµάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης µε:  

– ενίσχυση της συνεργασίας µε το δίκτυο των ευρωπαϊκών µετεωρολογικών 
υπηρεσιών, ώστε να ενσωµατωθούν τα σήµατα συναγερµού για πληµµύρες σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα (συµπεριλαµβανοµένων των παράκτιων πληµµυρών) στα 
συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης· 

– µείωση του χρόνου συναγερµού των υπαρχόντων συστηµάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης· 

– σύνδεση των υπαρχόντων συστηµάτων συναγερµικής ειδοποίησης για δασικές 
πυρκαγιές (EFFIS) και πληµµύρες (EFAS) µε το παγκόσµιο σύστηµα συναγερµού 
και συντονισµού καταστροφών (GDACS)· 

– συνέχιση της συνεργασίας µε τις χώρες της Νοτίου Μεσογείου µε σκοπό τη 
βελτίωση της πρόσβασης των υπαρχόντων συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε 
πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο· 

– αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης 112 σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.  
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3.3. Καλύτερη απόδοση των νοµοθετικών µέσων στην πρόληψη καταστροφών  
Στο πεδίο της πρόληψης καταστροφών η δράση των κρατών µελών υποστηρίζεται από 
διάφορα κοινοτικά χρηµατοδοτικά και νοµοθετικά µέσα. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι τα 
θέµατα πρόληψης θα λαµβάνονται υπόψη µε διεξοδικότερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο 
σε πολιτικές και προγράµµατα (όπως η κοινή αγροτική πολιτική ή η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης).  

3.3.1. Αποτελεσµατικότερη στοχοθέτηση της κοινοτικής χρηµατοδότησης  
Η πρόληψη καταστροφών πρέπει να θεωρείται εύλογη επένδυση, διότι συνήθως το κόστος 
των προληπτικών µέτρων είναι πολύ χαµηλότερο των µέτρων αποκατάστασης. Για να 
καταστεί πιο αποτελεσµατική η κοινοτική χρηµατοδότηση στην πρόληψη καταστροφών, η 
Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη:  

– θα προβεί, το 2009, σε απογραφή των υπαρχόντων κοινοτικών µέσων στήριξης 
δραστηριοτήτων πρόληψης των καταστροφών. Στόχος θα είναι να αξιολογηθεί ο 
βαθµός αξιοποίησης αυτών των µέσων, όπως και να εντοπισθούν τυχόν κενά στην 
κάλυψή τους·  

– θα καταρτίσει κατάλογο των µέτρων πρόληψης που θα µπορούσαν να εξετασθούν 
από τα κράτη µέλη για να τύχουν κοινοτικής χρηµατοδότησης (π.χ., µέτρα στα οποία 
να περιλαµβάνεται προληπτική δράση σε έργα αναδάσωσης/δάσωσης). 

Στη βάση αυτή, τα κράτη µέλη θα κληθούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω 
ένταξης της πρόληψης καταστροφών στον εθνικό επιχειρησιακό προγραµµατισµό της 
κοινοτικής χρηµατοδότησης. Εφόσον διαπιστωθούν τέτοιες ανάγκες, η Επιτροπή θα στηρίξει 
τη βελτίωση των εθνικών επιχειρησιακών προγραµµάτων.  

Κατά την περιοδική επανεξέταση των κοινοτικών µέσων χρηµατοδότησης και επ’ευκαιρία 
του καθορισµού των επόµενων χρηµατοδοτικών προοπτικών θα δηµιουργηθούν νέες 
δυνατότητες για περαιτέρω εξέταση της πρόληψης κινδύνων από καταστροφές στην 
κοινοτική χρηµατοδότηση. 

3.3.2. Συνεκτίµηση της πρόληψης καταστροφών στην κείµενη κοινοτική νοµοθεσία 
Τα ζητήµατα πρόληψης πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προγραµµατισµένη επανεξέταση 
ορισµένων θεµάτων των κοινοτικών νοµοθετηµάτων. Μεταξύ αυτών είναι: 

– η οδηγία 85/337/ΕΟΚ15 του Συµβουλίου για την εκτίµηση των επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία EΠΕ), 
όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ16 και 2003/35/EΚ17. Θα µπορούσε 
ίσως να εξετασθεί κατά πόσον στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισµένων έργων εξετάζονται δεόντως τα άµεσα και έµµεσα αποτελέσµατά τους 
στην πρόληψη των κινδύνων από καταστροφές· 

– η οδηγία Seveso 1996/82/EΚ, η οποία προβλέπει σηµαντικές συνδέσεις µε τη χρήση 
γης και την χωροταξία.  

Η Επιτροπή θα εργασθεί επίσης µε στόχο να µετριασθούν οι επιπτώσεις των σεισµών, 
ενθαρρύνοντας τα κράτη µέλη να εντάξουν πλήρως τους κοινούς ευρωπαϊκούς κώδικες 
µελέτης κτιρίων και δηµοσίων έργων (και ιδίως του «Eυρωκώδικα 8») στους εθνικούς τους 

                                                 
15 ΕΕ L 175 της 5.7.1985 
16 ΕΕ L 73 της 14.3.1997. 
17 ΕΕ L 156 της 25.6.2003. 
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κανονισµούς σχεδιασµού. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη καλούνται να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις18. 

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
Η Επιτροπή θα προωθήσει την πρόληψη των καταστροφών στις επόµενες πρωτοβουλίες 
συνεργασίας µε τρίτες χώρες και ιδίως: 

– µε τις υποψήφιες χώρες και τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες µέσω της συµµετοχής 
τους στον κοινοτικό µηχανισµό και την εφαρµογή της πρωτοβουλίας µείωσης της 
επικινδυνότητας καταστροφών ή µέσω της σύνδεσής τους µε αυτήν· 

– στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)19, µε την ενίσχυση του 
κεφαλαίου για την πρόληψη των καταστροφών σε υπάρχουσες συµφωνίες· 

– µέσω του προγράµµατος πρόληψης, ετοιµότητας και αντίδρασης σε φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές (ΠΠΕΑΚ)20 στο πλαίσιο της ευρωµεσογειακής 
σύµπραξης· 

– µε τις ανατολικές χώρες εταίρους της ΕΠΓ για την πρόληψη φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.  

Η Επιτροπή θα συντονισθεί µε τη ∆ιεθνή Στρατηγική για τη Μείωση της Επικινδυνότητας 
των Καταστροφών (ΟΗΕ-ISDR) και θα εξασφαλίσει στενή σύνδεση µε τη στρατηγική της ΕΕ 
για τη Μείωση της Επικινδυνότητας των Καταστροφών στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  
Στην παρούσα ανακοίνωση εκτίθεται η γενική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την πρόληψη των 
καταστροφών. Προσδιορίζονται πεδία δράσης και σκιαγραφούνται ειδικά µέτρα για την 
προώθηση της πρόληψης βραχυπρόθεσµα. Στην υλοποίηση των µέτρων αυτών θα 
συνεκτιµηθούν δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την Κοινότητα, ώστε να 
διαµορφωθούν έτσι οι αναγκαίες συνθήκες ενοποίησής τους µε βάση ένα συνεκτικό και 
αποτελεσµατικό κοινοτικό πλαίσιο.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούνται να δώσουν περισσότερα στοιχεία στην 
Επιτροπή προκειµένου να δηµιουργηθεί µια κοινοτική στρατηγική πρόληψης των φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών. 

Η Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω διαβουλεύσεις και επαφές µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 
από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για να προωθήσει την προσέγγιση αυτή και, εάν 
χρειασθεί, να προτείνει την περαιτέρω ανάπτυξή της.  

                                                 
18 Οι οδηγίες 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ (ΕΕ L 134 της 30.4.2004) προβλέπουν την κατάρτιση τεχνικών 

προδιαγραφών σύµφωνα µε τους υποχρεωτικούς εθνικούς τεχνικούς κανόνες που είναι συµβατοί µε την 
ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία ή παραπέµπουν στα πρότυπα µεταφοράς των ευρωπαϊκών προτύπων 
στην εθνική νοµοθεσία. 

19 COM(2004) 373 
20 ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση ευρωµεσογειακής υπουργικής διάσκεψης – Τελική 

δήλωση, Μασσαλία 4 Νοεµβρίου 2008 




