
Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ηorizon 2020 για την
έρευνα και τεχνολογία με αριθμό Συμβολαίου 101037419

Σε τι θα συμβάλλει το πρόγραμμα
FIRE-RES;

Το FIRE-RES θα αναπτύξει, αξιοποιήσει, αναδείξει
και εξελίξει 34 καινοτόμες λύσεις για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που
επιβάλλονται από Περιστατικά Ακραίων
Πυρκαγιών. Οι δράσεις αυτές θα ελεγχθούν σε
πραγματικές συνθήκες σε 11 επονομαζόμενα
"Ζωντανά Εργαστήρια" (Living-Labs).

Τα Ζωντανά Εργαστήρια και οι Συνεργαζόμενοι
φορείς του FIRE-RES καλύπτουν μία ευρεία
κλίμακα περιοχών σε ολόκληρη την Ευρώπη και
πέρα από αυτήν.

Συνεργαζόμενοι
Φορείς

Κάνε εγγραφή στο 
Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

Καινοτόμες λύσεις για
ανθεκτικές σε πυρκαγιά

περιοχές 
 

Επικοινωνήστε
www.fire-res.eu

fire-res@ctfc.cat 
Επικοινωνία
Συντονιστής

Χιλή 

Νορβηγία &
Σουηδία

Γερμανία &
Ολλανδία

Ακουιτανία 
(Γαλλία)

Καταλονία 
(Ισπανία)

Γαλικία 
(Ισπανία)

Πορτογαλία
Σαρδηνία 

(Ιταλία) Ελλάδα

Βουλγαρία

Κανάρια Νησιά 
(Ισπανία)

fireres@euromontana.org 



Παράγοντες και
Συμπεριφορά

Ακραίων Πυρκαγιών

Διαχείριση
εκτάκτων
αναγκών

Διακυβέρνηση,
κοινωνία, επικοινωνία
και ευαισθητοποίηση
σε θέματα κινδύνου

Τοπίο και
οικονομία

Η συμπεριφορά και οι
τάσεις των Ακραίων

Πυρκαγιών είναι
μοναδικές και

ανεπαρκώς γνωστές.
Το FIRE-RES θα
αναλύσει τους

συγκεκριμένους
παράγοντες, καθώς και

τις τάσεις και τη
συμπεριφορά των

Περιστατικών Ακραίων
Πυρκαγιών.

 

Πώς
ανταποκρίνονται οι

υπηρεσίες
διαχείρισης

εκτάκτων αναγκών σε
Περιστατικά Ακραίων

Πυρκαγιών;

Η διαχείριση του
τοπίου και η
οικονομική

βιωσιμότητα των
μέτρων

ανθεκτικότητας είναι
δύο θεμελιώδεις

παράγοντες για τη
δημιουργία περιοχών

και κοινοτήτων
ανθεκτικών σε

πυρκαγιές,

Ποιος είναι ο ρόλος της
διακυβέρνησης και της

κοινωνίας κατά τη
διάρκεια Περιστατικών
Ακραίων Πυρκαγιών; Το

FIRE-RES υιοθετεί και
αναπτύσσει μία

προληπτική προσέγγιση
διακυβέρνησης για τη

βελτίωση της
κοινωνικής

ανθεκτικότητας, της
ευαισθητοποίησης του

κινδύνου και
επικοινωνίας.

 

Τα Περιστατικά Ακραίων Πυρκαγιών εξελίσσονται
σε μείζονα περιβαλλοντική, οικονομική και
κοινωνική απειλή σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθώς τα
όρια των στρατηγικών που επικεντρώνονται στην
καταστολή των πυρκαγιών γίνονται εμφανή,
επαγγελματίες, ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την
ανάγκη να αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις που να
αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια και τις επιπτώσεις
των Περιστατικών Ακραίων πυρκαγιών.

Το FIRE-RES είναι ένα 4-ετές ερευνητικό πρόγραμμα
(2021-2025) με επικεφαλής το Κέντρο Δασικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Καταλονίας στην Ισπανία και
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος
έρευνας και καινοτομίας H2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι το FIRE-RES;

        Οι στόχοι μας

Να καθοριστεί ο ορισμός των
Περιστατικών Ακραίων Πυρκαγιών
και να χρησιμοποιηθεί ως κύριος
άξονας για την αντιμετώπιση της
επερχόμενης πρόκλησης

Να αναπτύξει, αναδείξει και
εφαρμόσει καινοτομίες σε
τεχνολογικό, κοινωνικό,
υγειονομικό/ασφάλειας,
διοικητικό, οικολογικό και
οικονομικό επίπεδο

Να ενσωματώσει και να επεκτείνει τα
αποτελέσματα από τις καινοτομίες
εξειδικευμένου επιπέδου που
εφαρμόζονται τοπικά στα Ζωντανά
Εργαστήρια σε ολόκληρη την
Ευρώπη και πέρα από αυτή

Να ενισχύσει την κοινωνική
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις
Ακραίες Δασικές Πυρκαγιές και να
μεταφέρει την απαραίτητη γνώση
στους ενδιαφερόμενους φορείς

Το FIRE-RES βασίζεται στην έννοια της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης των Πυρκαγιών. Πρόκειται για μία
σχεδιαστική και επιχειρησιακή προσέγγιση που
περιλαμβάνει κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και
οικολογικές διαστάσεις. Στόχος της είναι η ελαχιστοποίηση
των ζημιών που προκαλούνται από τις πυρκαγιές και η
μεγιστοποίηση των ωφελειών τους. Για μία προσέγγιση
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Πυρκαγιών, το FIRE-RES
βασίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες:

Η προσέγγιση μας

Στόχος του FIRE-RES είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση
προς πιο ανθεκτικά τοπία και κοινότητες που
αντιμετωπίζουν Περιστατικά Ακραίων Πυρκαγιών στην
Ευρώπη και πέρα από αυτήν.


