Δελτίο Τύπου
Ομιλία Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη
Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2022:
Διαμορφώνουμε μια νέα Εθνική Στρατηγική, έναν οδικό χάρτη για την
προσαρμογή της χώρας μας στην κλιματική κρίση
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021
Ομιλία πραγματοποίησε χθες, 16 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης
για τον προϋπολογισμό έτους 2022.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στην αποστολή του νεοσύστατου Υπουργείου,
σημειώνοντας ιδιαίτερα ότι η ίδρυσή του σηματοδοτεί μια νέα, ολιστική προσέγγιση
όσον αφορά στη διαχείριση του κινδύνου. Μια νέα φιλοσοφία, η οποία
«γεφυρώνει» την κατασταλτική δράση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών με τις
αναγκαίες δράσεις Πρόληψης, την βέλτιστη Ετοιμότητα / Προετοιμασία του
μηχανισμού και την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας των υποδομών και συνολικά της
ελληνικής κοινωνίας, έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.
Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αιγίς», ύψους 1,7 δις
ευρώ, το οποίο αξιοποιεί ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, συμπληρωματικά
προς τον κρατικό προϋπολογισμό, για την αναβάθμιση του μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας στη χώρα μας, ενώ σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση
μιας Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης και την
ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. Μια Εθνική Στρατηγική, για την οποία, όπως
χαρακτηριστικά τόνισε, είναι απαραίτητη μια ευρεία συναίνεση, με τη συνδρομή
όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των συναρμόδιων φορέων, της
επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.
Παρατίθεται το κείμενο της ομιλίας:
«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Το νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συμμετέχει
για πρώτη φορά αυτόνομα στον εθνικό προϋπολογισμό, είναι ένα Υπουργείο που
δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μεγάλες προκλήσεις της
κλιματικής κρίσης. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η κλιματική κρίση είναι μια
πραγματικότητα.
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Όσοι επιχείρησαν για πάρα πολλά χρόνια να επιμένουν ότι η κλιματική κρίση είναι
fake news, έχουν ήδη ευτυχώς αποδράμει από το πολιτικό προσκήνιο. Είναι μια κρίση,
η οποία δυστυχώς εξελίσσεται ήδη με μεγάλη ταχύτητα, με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και
είναι παραδεκτό από όλους τους σοβαρούς επιστήμονες ότι μας έχει προσπεράσει όλους μας, ολόκληρο τον πλανήτη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Μας επιβάλλει να δράσουμε άμεσα. Μας
επιβάλλει να δράσουμε τώρα.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας αντιλαμβανόμενος τα μηνύματα των καιρών και
αντιδρώντας ενεργητικά αποφάσισε τη δημιουργία Υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης υιοθετώντας μια όντως πολύ πρωτοποριακή και
καινοτόμα προσέγγιση. Και μας έχει επιφορτίσει με την αντιμετώπιση αυτών των
μεγάλων επιπτώσεων. Το Υπουργείο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες και πολιτικά
συστήματα.
Αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού συγκέντρωσε την προσοχή της διεθνούς
κοινότητας και των διεθνών μέσων ενημέρωσης στην Γλασκώβη, στο πλαίσιο της
παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα (COP 26) και ενίσχυσε σημαντικά την εικόνα της
χώρας, καθώς φάνηκε ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά με πρωτοποριακό
πνεύμα.
Πρωταρχική προτεραιότητα του νέου Υπουργείου μας είναι να «γεφυρώσει» την
παραδοσιακή προσέγγιση αντιμετώπισης και διαχείρισης του κινδύνου -που μέχρι
τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, επικεντρωνόταν πρωτίστως
στην κατασταλτική δράση, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού
Σώματος- με τη συνολική διαχείριση του κινδύνου.
Είναι ένα μείζον θέμα, μια μεγάλη πρόκληση, είναι μια πρόκληση που αναφέρεται σε
όλα τα διεθνή πρότυπα, των Ηνωμένων Εθνών, των Διεθνών Οργανισμών που
ασχολούνται με τη διαχείριση του κινδύνου και των κρίσεων. Αυτή είναι η μεγάλη μας
αποστολή.
Οφείλουμε με βάση αυτά τα δεδομένα και τις νέες παραμέτρους να ενσωματώσουμε
στις πολιτικές μας ό,τι χρειάζεται για να διαχειριστούμε τον κίνδυνο με μια νέα
πρωτοποριακή άποψη. Το επιβάλλουν οι συνθήκες, άλλωστε, στις οποίες ζούμε. Ας
αναλογιστούμε όλα τα νέα καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε. Μπάλος,
Αθηνά, Ιανός. Είναι ονόματα που ο πολίτης τα συνδέει με φυσικές καταστροφές και
σοβαρές -δυστυχώς- επιπτώσεις.
Προωθούμε, λοιπόν, μέσα από τη δημιουργία του νέου Υπουργείου, την ολιστική
προσέγγιση που δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η
Πρόληψη, δεύτερος πυλώνας είναι η Προετοιμασία / Ετοιμότητα και τρίτος πυλώνας
είναι η Ανθεκτικότητα.
Επιχειρήσαμε, με βάση αυτήν την καινοτόμα προσέγγιση, να αποτυπώσουμε τις
προτεραιότητές μας στον προϋπολογισμό του 2022. Ο προϋπολογισμός του
Υπουργείου ανέρχεται σε 534.021.000 ευρώ. Αυτές είναι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις
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του Υπουργείου και είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού
αντιπροσωπεύει ανελαστικά έξοδα, με σημαντικότερο τη μισθοδοσία των
εργαζομένων στην Πυροσβεστική.
Είναι γεγονός ότι θα θέλαμε να είχαμε διαφορετικές δυνατότητες μέσα από τον
προϋπολογισμό. Η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί βασική θέση του
Πρωθυπουργού της χώρας. Ευτυχώς, όμως, έχουμε στη διάθεσή μας ένα νέο
πρόγραμμα, το «Αιγίς», που στοχεύει στην αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας της
χώρας, με βασικό μοχλό τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρόκειται για ένα
εργαλείο μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε όντως να δώσουμε έμφαση στην
Πρόληψη, την Προετοιμασία / Ετοιμότητα και την Ανθεκτικότητα.
Στόχος μας, μέσω του εξαιρετικού αυτού εργαλείου που ανέρχεται σε 1,7 δις είναι
περίπου 430 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, 714 εκ. από το ΕΣΠΑ 20212027, ενώ το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Ο στόχος λοιπόν είναι να αξιοποιηθεί αυτό μεγάλο πρόγραμμα, σε
συνεργασία βέβαια και με τα υπόλοιπα Υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο Ενέργειας
και Περιβάλλοντος, ώστε με συγκεκριμένες δράσεις να ενισχύσουμε την ικανότητα
της χώρας να ενεργεί όχι μόνο την ώρα της έκτακτης ανάγκης, την κρίσιμη ώρα, αλλά
να προετοιμάζεται, ώστε να περιορίζει τις επιπτώσεις μιας έκτακτης ανάγκης.
Ταυτόχρονα αξιοποιούμε μια σημαντική έρευνα που υλοποιήθηκε με την τεχνική
βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας και συγχρηματοδότηση κυρίως της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία ενοποιεί δύο κατευθύνσεις - παρουσιάζει τις χρηματοδοτικές
ευκαιρίες σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες και προτεινόμενες δράσεις, με
βασικό στόχο την ενίσχυση της Πρόληψης, της Ετοιμότητας και της Ανθεκτικότητας.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Έχουμε έναν μεγάλο στόχο. Είναι ένας παγκόσμιος στόχος, αλλά με πολλές ελλείψεις
και παραλείψεις στο διεθνές επίπεδο.
Στην Ελλάδα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνδρομή όλων μας είναι εκ των
ων ουκ άνευ. Πρόκειται για ένα πεδίο όπου, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν
χωρούν ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν
μπορεί να επιτευχθεί ούτε από την Κυβέρνηση μόνο, ούτε από τη αντιπολίτευση,
αλλά ούτε κι από το καλύτερο Υπουργείο. Χρειάζεται η συμβολή όλων των
εμπλεκομένων. Και όταν λέω όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβάνω και τον
κάθε πολίτη. Γι’ αυτό, με βασικό γνώμονα ότι η συμμετοχή όλων είναι η μόνη οδός
για να έχουμε αποτελέσματα, από την αρχή στο Υπουργείο μας αποφασίσαμε ότι
πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
Αυτή η ανάγκη οδήγησε σε μια πρωτοβουλία που έχει στόχο τη διαμόρφωση μιας
Εθνικής Στρατηγικής, μιας πρωτοβουλίας για την εκπόνηση ενός Εθνικού Διαλόγου.
Ενός διαλόγου που θα είναι ανοιχτός και θα στοχεύει στις μεγαλύτερες δυνατές
συναινέσεις. Η Εθνική Στρατηγική, στην οποία θα καταλήξουμε όλοι μαζί, θα
αποτελέσει τον οδικό μας χάρτη για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και προσαρμοστική
ικανότητα της χώρας στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
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Η στρατηγική αυτή θα εξελίσσεται και θα ανταποκρίνεται στη διαφοροποίηση των
δεδομένων, αλλά και σε κάθε αλλαγή των αναγκών της χώρας. Είναι μια διαδικασία
που δεν μπορεί να προβλεφθεί πλήρως εκ των προτέρων. Είναι αφέλεια να πιστεύει
κανείς ότι αυτό το μεγάλο διακύβευμα του 21ου αιώνα μπορεί να καθοριστεί εκ των
προτέρων.
Καλώ, λοιπόν, όλους σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Προσβλέπουμε στη
συνεργασία των κοινοβουλευτικών κομμάτων κι έχουμε ήδη πραγματοποιήσεις
συναντήσεις με σχεδόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Σε αυτήν την προσπάθεια,
χρειαζόμαστε, ακόμη, την εξαιρετική επιστημονική κοινότητα της χώρας. Και
χρειαζόμαστε να ανοίξουμε διάλογο με όλους τους πολίτες, γιατί μόνο έτσι θα
μάθουμε όλοι από όλους. Είναι αναπόφευκτο σε αυτή μας την προσπάθεια να
υπάρξουν και κάποιες διαφωνίες. Εάν αυτές οι διαφωνίες παραμείνουν σε ένα
πλαίσιο γόνιμου διαλόγου, μακριά από άγονες και στείρες αντιπαραθέσεις, νομίζω
ότι θα φτάσουμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα στην προσπάθειά μας να
αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Δεν μπορούμε να
σταματήσουμε τις φυσικές καταστροφές. Μπορούμε, όμως, να εξασφαλίσουμε την
ανθρώπινη ζωή.
Σας ευχαριστώ».

Δείτε το video: https://bit.ly/3E2HE8I
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