Δελτίο Τύπου
Αναχώρηση Ρουμάνων Πυροσβεστών – Χρήστος Στυλιανίδης: Η
παρουσία σας εδώ και η συνδρομής σας χειροπιαστό παράδειγμα
Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή αναχώρησης των
Ρουμάνων Πυροσβεστών που παρέμειναν στη χώρα μας επί ένα μήνα στο πλαίσιο
του προγράμματος προ-εγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών (pre-positioning
pilot project).
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ευχαρίστησε θερμά την ρουμανική αποστολή
και εκ μέρους του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ιδιαίτερα
την ουσιαστική συμβολή των Ρουμάνων Πυροσβεστών επί του πεδίου σε δύσκολες
πυρκαγιές και την συνδρομή που προσέφεραν στους Έλληνες συναδέλφους τους.
Χαρακτηριστικά, τόνισε: «Σήμερα αποχαιρετούμε τους Ευρωπαίους Ρουμάνους
Πυροσβέστες, οι οποίοι για ένα μήνα ενίσχυσαν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνάμεις
του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Επιχειρώντας σε δύσκολες φωτιές από την
Πεντέλη μέχρι το Σχηματάρι και το Πόρτο Γερμενό. Περιπολώντας στο πευκοδάσος
του Σχινιά μέχρι και τον Μαραθώνα, την Πάρνηθα και τον Υμηττό. Η παρουσία σας
εδώ και η δράση σας είναι χειροπιαστό παράδειγμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης», ενώ
ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Ρουμανίας που στήριξε από την πρώτη στιγμή το
πιλοτικό πρόγραμμα, «αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή
ταυτότητα είναι βαθιά ριζωμένη στη Ρουμανία».
Από ρουμανικής πλευράς, στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Υπουργός Εσωτερικών,
Lucian Bode και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών, Δρ. Raed Arafat, οι οποίοι τόνισαν ιδιαίτερα την αξία του προγράμματος
προ-εγκατάστασης για την ενίσχυση συνολικά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας και του rescEU, καθώς και για την εμπέδωση της έμπρακτης
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ευχαρίστησαν, επίσης, τη χώρα μας για την άριστη συνεργασία στην υλοποίηση του
προγράμματος, αλλά και για τη φιλοξενία της ρουμανικής αποστολής.
Ακολούθησε συνάντηση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
στο πλαίσιο της οποίας, ο κ. Στυλιανίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους κκ.
Bode και Arafat τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και
Ρουμανίας σε διμερές επίπεδο, αλλά και εντός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού.
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Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της τελευταίας επίσκεψης του Πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ρουμανία τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Υπουργός κ.
Στυλιανίδης είχε υπογράψει με τη ρουμανική πλευρά Μνημόνιο Συνεργασίας στον
τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
Η ρουμανική αποστολή αποτελείτο από 56 Πυροσβέστες που αναπτύχθηκαν σε δύο
συνεχόμενες βάρδιες των 28 ατόμων ανά 15ήμερο για όλον τον μήνα Ιούλιο. Οι
Ρουμάνοι Πυροσβέστες είχαν την έδρα τους στην Αττική και συμμετείχαν σε πολλές
επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, όπως σε Σχηματάρι (4/7), Πόρτο Γερμενό (5/7),
καθώς και σε εκείνη της Πεντέλης (20-21/7), όπου μάλιστα παρέμειναν οικειοθελώς
πολύ πέραν της βάρδιας τους. Σημαντική ήταν, επίσης η συνεισφορά τους στην
ενίσχυση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Νέας Μάκρης, με κύριο μέλημα την
προστασία του πευκοδάσους του Σχινιά και της ευρύτερης περιοχής (Γραμματικό,
Σέσι, Βαρνάβας, Μαραθώνας). Πραγματοποίησαν ακόμη, περιπολίες και
αναγνωρίσεις τομέα σε Πάρνηθα, Υμηττό και Πεντέλη.
Επιπλέον, τη Δευτέρα 1η Αυγούστου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η ηγεσία
του Πυροσβεστικού Σώματος, θα υποδεχθούν 25 Γάλλους Πυροσβέστες, οι οποίοι
φθάνουν στην Αττική, όπου και θα παραμείνουν για όλο τον Αύγουστο.
Παράλληλα, εντός της επόμενης εβδομάδας, αναχωρούν από Τρίπολη και Λάρισα οι
Γερμανοί και Βούλγαροι Πυροσβέστες, ενώ φθάνουν στη χώρα μας οι αντίστοιχες
αποστολές από Νορβηγία και Φινλανδία.
Περισσότεροι από 200 Πυροσβέστες από Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία,
Νορβηγία και Φινλανδία αναπτύσσονται σταδιακά στην Ελλάδα για το δίμηνο
Ιουλίου-Αυγούστου και συνδράμουν στην πυροπροστασία της χώρας μας,
ανταλλάσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία με τους Έλληνες συναδέλφους τους.
Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και
του Επιτρόπου Janez Lenarčič, αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη
Διαχείριση Κρίσεων.
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