Δελτίο Τύπου
Συνάντηση Ευρωπαίου Επιτρόπου Janez Lenarčič με τον Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021
Τον Ευρωπαίο Επίτροπο Janez Lenarčič, αρμόδιο για τη Διαχείριση Κρίσεων, την
Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια, υποδέχθηκε σήμερα ο
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στις
εγκαταστάσεις της Πολιτικής Προστασίας, στο κτίριο Φάρος.
Κατά στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκαν
εκτενώς τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας - RescEU και προώθησης συνεργειών, ανταλλαγής καλών πρακτικών
και τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών, ενώ υπογραμμίστηκε
ιδιαίτερα το άριστο επίπεδο συνεργασίας της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την άμεση απόκριση της ΕΕ στο
ελληνικό αίτημα παροχής συνδρομής για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ από
πλευράς του, ο Επίτροπος Janez Lenarčič υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί
ιδιαίτερα ενεργό κράτος-μέλος και μία από τις χώρες που συστηματικά
προσφέρουν συνδρομή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Ο κ. Lenarčič επισκέφθηκε επίσης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, τις εγκαταστάσεις της Πολιτικής
Προστασίας στον Αυλώνα Αττικής, όπου στεγάζεται μέρος του ευρωπαϊκού κοινού
αποθεματικού για ιατρικό υλικό ζωτικής σημασίας προς κάλυψη αναγκών που
σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας (RescEU stockpiling).
Σημειώνεται ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό
αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του πνεύματος έμπρακτης
αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των κρατών-μελών. Στο αποθεματικό
ιατρικού υλικού που διαφυλάσσει η Ελλάδα περιλαμβάνονται μάσκες τύπου FFP2 και
FFP3, ιατρικές στολές ατομικής προστασίας (high και medium protection), καθώς και
λοιπός προστατευτικός εξοπλισμός (ιατρικά γάντια, γυαλιά κλπ). Από το αποθεματικό
αυτό έχουν ήδη διατεθεί από τη χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας – RescEU, περισσότερα από 48 εκ. τεμάχια υγειονομικού
υλικού προς τη Γαλλία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο.
Τα κοινά αποθέματα του εξοπλισμού διαμοιράζονται προς φύλαξη στα
συμμετέχοντα κράτη-μέλη και είναι άμεσα διαθέσιμα κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί σε ποσοστό 100% το κόστος αγοράς, φύλαξης και
διανομής του υλικού.
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Τέλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με Πυροσβέστες μέλη της πολωνικής και της ρουμανικής αποστολής που βρίσκονται στην Ελλάδα
(Βίλια Αττικής) για παροχή συνδρομής προς αντιμετώπιση των πυρκαγιών που
έπληξαν τη χώρα, καθώς και με Έλληνες συναδέλφους τους. Υπενθυμίζεται ότι η
κινητοποίηση για την παροχή συνδρομής προς τη χώρα μας διοργανώθηκε μέσω του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με αξιοσημείωτη ανταπόκριση στο
ελληνικό αίτημα από 24 συνολικά κράτη (εκ των οποίων 11 κ-μ της ΕΕ). Ο κ.
Lenarčič, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
ευχαρίστησε θερμά όλους τους Πυροσβέστες στο πεδίο για τη συνεισφορά τους,
επισημαίνοντας ότι κάθε ενεργοποίηση του Μηχανισμού επιβεβαιώνει την αξία της
αλληλεγγύης στο πλαίσιο της ΕΕ.
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