Δελτίο Τύπου
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος
Στυλιανίδης, στην Πορτογαλία: «Επιτακτική η συντονισμένη παγκόσμια
δράση για πρόληψη και ανθεκτικότητα ενάντια στην κλιματική κρίση»

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021
Την ανάγκη για μια ολιστική, άμεση και συντονισμένη παγκόσμια δράση για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με έμφαση στην προστασία των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, στις τοποθετήσεις του σε διεθνή fora
στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Πορτογαλία (23-25 Νοεμβρίου).
«Η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων μεγάλης κλίμακας, όπως είναι η πανδημία
COVID-19 και η κλιματική αλλαγή, απαιτεί ταχύτητα, ετοιμότητα και συντονισμό, όχι
μόνο σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Καμία χώρα δεν μπορεί να
τα καταφέρει μόνη της μπροστά σε τόσο μεγάλες προκλήσεις», σημείωσε ο κ.
Στυλιανίδης στην τοποθέτησή του στην Υπουργική Στρογγυλή Τράπεζα, κατά τις
εργασίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών
(EFDRR) του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών
(UNDRR).
Επικαλούμενος το Πλαίσιο Δράσης Σεντάι του ΟΗΕ (Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015 – 2030) για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, έθεσε στο
επίκεντρο της συζήτησης την ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας
κοινότητας για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, με στόχο την αύξηση της
ανθεκτικότητας των κοινωνιών. «Πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δυνατότητές
μας και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας και του rescEU. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη
αισθητές και μεγάλες. Απειλούν το περιβάλλον μας, την ίδια την ανθρώπινη ζωή και
ευημερία. Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα στη Γλασκώβη COP26
κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη»
υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η
Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση. «Το νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
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Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί στον πυρήνα του έργου του το τρίπτυχο Πρόληψη –
Ετοιμότητα / Προετοιμασία – Ανθεκτικότητα και τη συνεργασία με τους εταίρους μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς. Επιδίωξή μας είναι να πρωτοστατήσουμε
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, στην ευαισθητοποίηση και
εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και στην ανάληψη συγκεκριμένων, αποτελεσματικών
δράσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η τελευταία Διακήρυξη MED9 μετά
τη Σύνοδο Κορυφής της Αθήνας είναι ένα ισχυρό πλαίσιο δράσης», ανέφερε.
Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών
(EFDRR) του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών
(UNDRR) ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή του «Prevention Pledge:
#Preventionsaveslives», μέσω του οποίου οι 26 συμμετέχουσες χώρες αναγνωρίζουν
τον απειλητικό ρυθμό αύξησης των καταστροφών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής,
δεσμεύονται να θέσουν ως προτεραιότητά τους την Πρόληψη και την Ανθεκτικότητα
και αναλαμβάνουν να επιταχύνουν την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσης Σεντάι,
σύμφωνα με τον οδικό χάρτη EFDRR 2021-2030.
Παράλληλα, από το βήμα της 14ης Υπουργικής Συνόδου της Ανοιχτής Μερικής
Συμφωνίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών του Συμβουλίου της
Ευρώπης (EUR-OPA), ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
επεσήμανε ότι η προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών. «Είναι ηθική και πολιτική
υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, κάθε κοινωνίας», σημείωσε, τονίζοντας ότι οφείλουμε
να κάνουμε περισσότερα για να ενσωματώσουμε αυτήν τη διάσταση στον σχεδιασμό
και την εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών μας. Ο κ. Στυλιανίδης, μάλιστα,
υπογράμμισε ότι καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται, οι ευάλωτες ομάδες είναι
ακόμη πιο εκτεθειμένες στους κινδύνους από καταστροφές. Η φύση των απειλών και
των προκλήσεων με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι απαιτούν συνέργειες και κοινή
δράση, επανέλαβε, σημειώνοντας ότι τα κράτη που συμμετέχουν στη Συμφωνία EUROPA θα πρέπει να συνεργαστούν περαιτέρω και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να
αυξήσουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών τους. Αυτό, διευκρίνισε, χρειάζεται να γίνει
με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Επιπλέον, κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, ο κ. Στυλιανίδης
πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Eduardo
Cabrita. Οι δυο Υπουργοί συμφώνησαν να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας στον
τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Με την ευκαιρία της συνάντησής τους, ο κ.
Στυλιανίδης δήλωσε ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, με τη
μεταξύ τους συνεργασία να αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και προτεραιότητα. «Η
Πορτογαλία και η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα πιο επιρρεπείς σε φυσικές
καταστροφές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να
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εμβαθύνουμε την εξαιρετική μας συνεργασία τόσο διμερώς, όσο και εντός του
ευρωπαϊκού πλαισίου», τόνισε ο ίδιος.
Ο κ. Στυλιανίδης είχε, επίσης, συναντήσεις με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της
Πορτογαλίας, Joao Pedro Matos Fernandes, με τον Δήμαρχο Λισαβόνας και πρώην
Ευρωπαίο Επίτροπο Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Carlos Moedas, με τη Βοηθό
Γενική Γραμματέα και Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ ΗΕ για τη Μείωση του Κινδύνου
Καταστροφών, Mami Mizutori, καθώς και τον επικεφαλής του Γραφείου Ευρώπης και
Κεντρικής Ασίας του ΟΗΕ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, Octavian Bivol.
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