Δελτίο Τύπου
Στις Βρυξέλλες ο Χρήστος Στυλιανίδης για έκτακτη συνάντηση
Υπουργών ΕΕ - Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που έπληξαν
φέτος την Ευρώπη στο επίκεντρο
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022
Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται τη Δευτέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, όπου θα λάβει μέρος στην έκτακτη συνάντηση
των αρμοδίων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5 Σεπτεμβίου), με αντικείμενο την
ενίσχυση της απόκρισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στις
δασικές πυρκαγιές. Η έκτακτη αυτή συνάντηση συγκαλείται με πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τον αρμόδιο Επίτροπο Janez Lenarčič, σε συνέχεια των
καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν φέτος πολλές χώρες της Ευρώπης.
Οι Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν θέματα ενίσχυσης της πρόληψης, της
ετοιμότητας και της άμεσης απόκρισης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών,
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ένωσης, μέσω δηλαδή του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) και του rescEU. Θα
συζητηθούν τρόποι ενίσχυσης του μεταβατικού εναέριου στόλου του rescEU για τα
έτη 2023 και 2024, ενώ θα εξεταστούν και τα περιθώρια επιτάχυνσης της ανάπτυξης
του μόνιμου στόλου του rescEU.
Φέτος το καλοκαίρι, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανές κύμα δασικών
πυρκαγιών, ιδίως σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά και σε χώρες που σπανίως
πλήττονται από αντίστοιχες φυσικές καταστροφές, όπως η Τσεχία, η Σλοβενία και η
Γερμανία. Είναι δεδομένο ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα
και πιο καταστροφικές και καθιστούν απαραίτητη την ανάληψη ακόμα πιο
ενισχυμένης κοινής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το
Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ERCC) της ΕΕ έλαβε φέτος
δέκα αιτήματα από κράτη-μέλη του Μηχανισμού για παροχή συνδρομής εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα απέστειλε έξι φορές φέτος βοήθεια
μέσω του Μηχανισμού σε Γαλλία, Πορτογαλία και Αλβανία, ενώ συνολικά, από τα
κράτη-μέλη που ανταποκρίθηκαν στις ενεργοποιήσεις του Μηχανισμού,
πραγματοποιήθηκαν 27 αποστολές πυροσβεστικών αεροπλάνων και οκτώ
αποστολές ελικοπτέρων.
Ταυτόχρονα, όμως, υπήρξαν περιπτώσεις αιτημάτων παροχής συνδρομής που δεν
ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν από τις διαθέσιμα μέσα του Μηχανισμού. Η
συζήτηση των Υπουργών θα είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση των
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ευρωπαϊκών δυνατοτήτων άμεσης απόκρισης του Μηχανισμού - την ουσιαστική
ενίσχυση της ίδιας τη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
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