Δελτίο Τύπου
Επίσκεψη Χρήστου Στυλιανίδη στη Βιέννη για ενίσχυση της
συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022
Τη Βιέννη επισκέφθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Χρήστος Στυλιανίδης, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας Ελλάδας – Αυστρίας σε
θέματα Πολιτικής Προστασίας, τόσο διμερώς, όσο και εντός του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU.
Ο Υπουργός είχε παραγωγικές συναντήσεις με την Υπουργό Καγκελαρίας για
Ευρωπαϊκές και Συνταγματικές Υποθέσεις, Karoline Edstadler και τον Υπουργό
Εσωτερικών, Gerhard Karner. Συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα ενίσχυσης της
συνεργασίας των δύο χωρών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
κρίσης και της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση Ελλήνων πυροσβεστών στα θέματα ορεινής
έρευνας και διάσωσης. Συζητήθηκαν, επίσης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι
προκλήσεις για την ΕΕ από το μεταναστευτικό.
Με την ευκαιρία, ο κ. Στυλιανίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες της Ελλάδας για την
εκπαίδευση Ελλήνων πυροσβεστών από Αυστριακούς εκπαιδευτές στον τομέα της
ορεινής έρευνας και διάσωσης.
Επιπλέον, ο Υπουργός είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Τηλεπικοινωνιών, Ερευνών
Ασφάλειας και Μεταφοράς Τεχνολογίας, Andreas Reichhard με τον οποίο συζήτησαν
για τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για ενίσχυση του έργου του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας
δεδομένων. Μιας πλατφόρμας που θα λειτουργεί στο πλαίσιο ενός σύγχρονου
Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών και θα υποστηρίζεται από
επιστημονικές ομάδες.
Μετά το πέρας της επίσκεψής του, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε: «Έχουμε μια πολύ καλή
συνεργασία, με την Αυστριακή κυβέρνηση, στα θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής
κρίσης, της Πολιτικής Προστασίας και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης συμφωνήσαμε να την ενισχύσουμε και να την επεκτείνουμε
σε νέους τομείς όπως είναι η ορεινή έρευνα και διάσωση. Η αυστριακή τεχνογνωσία
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στα θέματα αυτά μπορεί να μας βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση του συστήματος
ορεινής έρευνας και διάσωσης και του νέου Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων, το οποίο φιλοδοξούμε να χτίσουμε στη χώρα μας. Ήταν μια πολύ
εποικοδομητική επίσκεψη και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα φέρει και απτά
αποτελέσματα».
Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε συνέχεια της συνάντησης του κ.
Στυλιανίδη με την Karoline Edstadler στην Αθήνα τον περασμένο χρόνο.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 213 1510186/176/190/987/969, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr
www.civilprotection.gr
Twitter: @GSCP_GR, Facebook: @CivilProtectionGreece

