Δελτίο Τύπου
Workshop Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
«Διδάγματα της αντιπυρικής περιόδου 2021»
Χρήστος Στυλιανίδης: «Μόνο με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής»
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
Ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες του το ετήσιο Workshop του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Διδάγματα της αντιπυρικής
περιόδου 2021» (European Civil Protection Mechanism Workshop – Lessons Learnt,
Forest Fire Season 2021), το οποίο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνδιοργάνωση με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατά την εναρκτήρια συνεδρία, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, πραγματοποίησε ομιλία προς τους
συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της οποίας σημείωσε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για
εμένα να σας καλωσορίζω εδώ, στην Αθήνα, στο ετήσιο Workshop του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, το οποίο για πρώτη φορά πραγματοποιείται
εκτός Βρυξελλών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον Επίτροπο της ΕΕ, αρμόδιο για την Ανθρωπιστική
Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, τον φίλο μου Janez Lenarčič, με τον οποίο μας
ενώνει μια δυνατή και παραγωγική συνεργασία, η οποία βασίζεται σε έναν κοινό
στόχο: να ενισχύσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και το
rescEU. Ένας μηχανισμός που λειτουργεί ως πρόσθετο, ισχυρό «δίχτυ ασφαλείας»
και δρα σαν πολλαπλασιαστής των εθνικών μας δυνατοτήτων.
Αυτό το Workshop πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του νεοσύστατου
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η ίδρυση αυτού του νέου
Υπουργείου δείχνει την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη και της κυβέρνησής μας, να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες προκλήσεις και
οι άνευ προηγουμένου επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο.
Βεβαίως, η συλλογική ευρωπαϊκή δράση είναι προϋπόθεση για να είμαστε
αποτελεσματικοί.
Έπειτα, μάλιστα, και από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα στη
Γλασκώβη COP26, είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά, τόσο σε
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ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την αποτελεσματική διαχείριση των
προκλήσεων.
Είναι αλήθεια ότι τα αποτελέσματα της COP26, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες
μας. Υπήρξαν, ωστόσο, σημαντικά συμπεράσματα. Η Γλασκώβη έθεσε τις βάσεις για
την επόμενη φάση. Οι προσδοκίες είναι πλέον υψηλές για την COP27. Πρέπει τώρα
να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε σκληρά! Μαζί! Για να διασφαλίσουμε ότι στο Κάιρο
θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα, θετικά, αποτελέσματα.
Γνωρίζουμε καλά ότι η Κλιματική Αλλαγή και η Πολιτική Προστασία συνδέονται
άρρηκτα μεταξύ τους. Είναι προφανές ότι χωρίς Πρόληψη, Ετοιμότητα και
Ανθεκτικότητα, καμία δράση βασισμένη σε παραδοσιακά μέσα δεν θα είναι αρκετή.
Δεν θα φέρει αποτελέσματα. Επομένως, η καρδιά της προσέγγισής μας βασίζεται σε
αυτούς τους τρεις πυλώνες: Πρόληψη, Προετοιμασία/Ετοιμότητα και
Ανθεκτικότητα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αναπτύξουμε για να
προστατεύσουμε την κοινωνία μας. Για να σώσουμε ζωές! Για να σώσουμε τις
περιουσίες μας!
Το Workshop θα επικεντρώσει τις εργασίες του στις δασικές πυρκαγιές του 2021. Μια
αντιπυρική περίοδος που χαρακτηρίστηκε από καταστροφικές, mega-πυρκαγιές σε
όλη τη Μεσόγειο. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση, μια απαιτητική περίοδος, το λιγότερο!
Υπολογίζεται ότι πάνω από 0,5 εκατομμύριο εκτάρια γης κάηκαν, εκ των οποίων το
61% δασικές εκτάσεις. Ενώ περίπου το 25% των ζωνών που κάηκαν βρίσκονται εντός
περιοχών Natura 2000 — των ταμιευτήρων βιοποικιλότητας της ΕΕ. Οι χώρες της
Μεσογείου, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία, ήταν εκείνες που
επλήγησαν περισσότερο. Το ίδιο και η Αλγερία.
Η Ελλάδα, έχοντας σημειώσει ένα ρεκόρ ημερών με θερμοκρασίες άνω των 40
βαθμών Κελσίου, βρέθηκε αντιμέτωπη με δασικές πυρκαγιές πρωτοφανούς έντασης!
Πρόκειται για άλλη μια σαφή ένδειξη, ότι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή είναι
εδώ. Είναι πραγματικότητα. Δεν είναι fake news! Μας επηρεάζει όλους!
Η χώρα μας απευθύνθηκε στην ευρωπαϊκή της οικογένεια για βοήθεια, μέσω του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU και η ανταπόκριση
των εταίρων μας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Είδαμε πραγματικά την ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη στην πράξη.
Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω θερμά και
πάλι όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και τις υπόλοιπες χώρες που βρέθηκαν στο πλευρό
της Ελλάδας. Αποδείχθηκε ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη υπάρχουν και
αποτελούν κοινή αξία. Καθοδηγούν τη δράση μας.
Οι Έλληνες είναι ευγνώμονες! Και αυτό το έδειξαν το περασμένο καλοκαίρι σε κάθε
πόλη, σε κάθε χωριό που επλήγη από τις πυρκαγιές. Υποδέχθηκαν εγκάρδια όλους
τους πυροσβέστες που ήρθαν στη χώρα μας για να βοηθήσουν.
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Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Είναι γεγονός. Αντιμετωπίζουμε τις
επιπτώσεις της όλο και πιο συχνά πλέον. Η κλιματική κρίση έχει ήδη ξεκινήσει,
αποτελώντας μια άνευ προηγουμένου απειλή για τον τρόπο ζωής μας και για το
μέλλον των παιδιών μας. Καμία χώρα, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δύναμή της,
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της την κλιματική κρίση. Η συλλογική δράση
είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί.
Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η συχνότητα και η ένταση των φυσικών
καταστροφών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Πενταπλασιάστηκαν τα τελευταία
πενήντα χρόνια, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του Παγκόσμιου
Μετεωρολογικού Οργανισμού.
Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο για την ενίσχυση της συλλογικής αντίδρασης στην κλιματική κρίση. Η
τελευταία Διακήρυξη MED9 μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Αθήνας είναι ένα ισχυρό
πλαίσιο δράσης. Την ίδια ώρα, η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας και του rescEU αποτελούν κύριες προτεραιότητές μας.
Στόχος είναι η Ευρώπη να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα και περισσότερες
δυνατότητες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτή
είναι η πρόκληση της εποχής μας, η οποία διαπερνά οριζόντια κάθε πολιτική και
τομέα.
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και το rescEU, αποτελούν ένα σταθερό
πλαίσιο συνεργασίας σε κάθε επίπεδο. Στο πεδίο, αλλά και στην ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του
Workshop. Πρόκειται για ένα Workshop που θα εξετάσει προσεκτικά τα διδάγματα
που ανέκυψαν από την αντιπυρική περίοδο του 2021 και παράλληλα θα αναγνωρίσει
τα πεδία που «δούλεψαν» σωστά, με σκοπό να αναπτυχθούν περαιτέρω. Γνωρίζουμε
άλλωστε όλοι, ότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύσουμε τις δυνατότητες μας στην αντιμετώπιση
καταστροφών, καθώς και την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας και του rescEU.
Και επιτρέψτε μου να επαναλάβω, εδώ στην Αθήνα, την πλήρη υποστήριξή μας στις
προσπάθειες του Επιτρόπου Lenarčič, να καταστήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Πολιτικής Προστασίας ισχυρότερο. Δεσμεύομαι προσωπικά - είναι άλλωστε και
απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία επαναλαμβάνει - ότι
θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και
το rescEU.
Η αλληλεγγύη στην πράξη είναι το κοινό μας σημείο. Είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση
σε ζητήματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων. Στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Είναι ο δρόμος προς τα εμπρός».
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Στη συνέχεια, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Janez Lenarčič, αρμόδιος για τη Διαχείριση
Κρίσεων, την Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια, τόνισε κατά την
ομιλία του, ότι η συνδρομή που έλαβε η Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι είναι ενδεικτική
της δύναμης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Επίσης, επεσήμανε ότι η χώρα μας
αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας, έχοντας προσφέρει συνδρομή κατά τα τελευταία επτά έτη σε τριάντα
περιπτώσεις, ενώ έχει δεχθεί βοήθεια σε έντεκα. Μια απόδειξη, όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά, ότι η ευρωπαϊκή και η ελληνική αλληλεγγύη δεν γνωρίζουν σύνορα.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τη χώρα μας για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία του
Workshop, το οποίο επισήμανε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την
τόνωση και των προσπαθειών της Ευρώπης να ενισχύσει τις δυνάμεις απόκρισής της
σε όλα τα στάδια του κύκλου καταστροφών, αλλά και να διαμορφώσει έναν
σχεδιασμό που θα λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντικές απειλές από
δασικές πυρκαγιές και όχι μόνο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος σημείωσε ότι σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην
προμήθεια δύο επιπλέον αεροσκαφών Canadair μέσω του μηχανισμού rescEU, μια
σημαντική προσθήκη για την επιχειρησιακή του ενίσχυση.
Αναφερόμενος, ειδικότερα, στην ανάγκη ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων απόκρισης
της Ευρώπης μπροστά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται εξαιτίας της
κλιματικής κρίσης, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται από κοινού με
όλα τα κράτη-μέλη, αναζητά και εξετάζει καινοτόμες ιδέες, όπως η αναδιάταξη των
πυροσβεστικών δυνάμεων των κρατών-μελών, ώστε να ενισχυθούν περιοχές που
πλήττονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που το ετήσιο Workshop του Μηχανισμού για
τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιείται στην Αθήνα, με
αφορμή την πολύ μεγάλη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας για παροχή συνδρομής προς τη χώρα μας στην αντιμετώπιση των
πυρκαγιών.
Το Workshop συγκεντρώνει στη χώρα μας υψηλόβαθμους αξιωματούχους από
πολλά κράτη-μέλη του Μηχανισμού (όλες τις χώρες τις ΕΕ, καθώς επίσης την Τουρκία
και τη Βόρεια Μακεδονία), οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά
ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Μηχανισμού και να αναλύσουν τα
διδάγματα από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Οι εργασίες
ολοκληρώνονται αύριο, Τρίτη 23 Νοεμβρίου.

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

