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Υπεγράφθ ςιμερα ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, θ ςυμφωνία χρθματοδότθςθσ
μεταξφ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων (ΕΤΕπ)
από τον Υπουργό Οικονομικϊν, Χριςτο Σταϊκοφρα, τον Υφυπουργό Πολιτικισ
Προςταςίασ και Διαχείριςθσ Κρίςεων, Νίκο Χαρδαλιά και τον Αντιπρόεδρο τθσ
ΕΤΕπ, ChristianKettelThomsen.
Πρόκειται για ζνα νζο, ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, πρόγραμμαχρθματοδότθςθσπροσ τθ
χϊρα μασ,ςυνολικοφ φψουσ 595 εκ. ευρϊ, με ορίηοντα απορρόφθςθσ τα επόμενα
πζντε ζτθ. Είναι μάλιςτα θ πρϊτθ φορά που θ ΕΤΕπ χρθματοδοτεί τθν Ελλάδα ςτον
τομζα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, ενϊ πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ ςυμφωνία από
πλευράσ πόρων που ζχει υπογράψει ποτζ θ ΕΤΕπςτον τομζα αυτό.
Η ςυμφωνία, θ οποία εντάςςεται ςτον ευρφτερο ςχεδιαςμό μεταςχθματιςμοφ και
πλιρουσ αναδιοργάνωςθσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, μζςω αξιοποίθςθσ και
διεκνϊν χρθματοδοτικϊν εργαλείων, εςτιάηει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ υλικοτεχνικισ
υποδομισ και ςτθν προμικεια κρίςιμου εξοπλιςμοφ για τθ κωράκιςθ του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ Διαχείριςθσ Κρίςεων & Αντιμετϊπιςθσ Κινδφνων για τθ βζλτιςτθ
αντιμετϊπιςθ τόςο φυςικϊν καταςτροφϊν, όςο και υγειονομικϊν απειλϊν, όπωσ θ
πανδθμία.
Με τθν ευκαιρία τθσ υπογραφισ, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν, Χριςτοσ Σταϊκοφρασ,
ανζφερε: «Η προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ από φυςικζσ καταςτροφζσ και
πανδθμίεσ αποτελεί διαρκι, φψιςτθ προτεραιότθτα για τθν Ελλάδα. Προτεραιότθτα,
θ οποία ζγινε ακόμα πιο κρίςιμθ, μετά τισ προκλιςεισ που προκάλεςαν τθν
περαςμζνθ χρονιά ακραία καιρικά φαινόμενα και θ πανδθμία COVID-19. Η
ςθμαντικι ςθμερινι νζα ςυμφωνία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων κα
μεταμορφϊςει τθν Πολιτικι Προςταςία ςε όλθ τθν Ελλάδα και κα βοθκιςει, ϊςτε
να επιτευχκεί ο παραπάνω ςτόχοσ. Η Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων αποτελεί
βαςικό εταίρο τθσ Ελλάδασ και θ νζα δανειακι ςφμβαςθ φψουσ 595 εκατ. ευρϊ, θ
οποία ςυμφωνικθκε ςιμερα, μετά τθ ςυςτθματικι, ςκλθρι δουλειά τθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ και τθν ταχεία ζγκριςθ τθσ ΕΤΕπ, δείχνει πϊσ θ Τράπεηα υποςτθρίηει

επενδφςεισ με όραμα, οι οποίεσ κα κωρακίςουν τθν Ελλάδα απζναντι ςε φυςικζσ
καταςτροφζσ, ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και πανδθμίεσ».
Από πλευράσ του, ο Υφυπουργόσ Πολιτικισ Προςταςίασ και Διαχείριςθσ Κρίςεων,
Νίκοσ Χαρδαλιάσ, ευχαρίςτθςε κερμά τα ςτελζχθ τθσ ΕΤΕπ και του Υπουργείου
Οικονομικϊν για τθν άριςτθ ςυνεργαςία και ςθμείωςε:«Πανδθμίεσ και φυςικζσ
καταςτροφζσ μποροφν να ςυμβοφν ανά πάςα ςτιγμι και είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να
προχωροφμε ςτισ απαραίτθτεσ επενδφςεισ που μασ επιτρζπουν να ςϊηουμε ηωζσ, να
διαςφαλίηουμε τθν ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ αντίδραςθ ςε κάκε κίνδυνο,
ςε κάκε καταςτροφι. Το χρθματοδοτικό αυτό πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ
Επενδφςεων για τθν Πολιτικι Προςταςία -το πρϊτο που ζχει ποτζ υπογραφεί- κα
επιταχφνει ζργα προτεραιότθτασ και αγορά απαραίτθτου εξοπλιςμοφ ςε όλθ τθν
Ελλάδα για τθ κωράκιςθ τθσ χϊρασ μασ και τθν αντιμετϊπιςθ μελλοντικϊν κινδφνων
από πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, ςειςμοφσ, αλλά και υγειονομικζσ απειλζσ.
Τα τελευταία χρόνια, πυρκαγιζσ και πλθμμφρεσ με βαρφ ανκρϊπινο κόςτοσ, αλλά
και οι ςυνζπειεσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του κορωνοϊοφ, ζδειξαν πϊσ θ πρόλθψθ, θ
ταχεία αντίδραςθ και τα εξειδικευμζνα μζςα είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ. Αυτι θ νζα
μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ, φψουσ 595 εκατομμυρίων ευρϊ, κα επιταχφνει
επενδφςεισ για τθν ακόμα καλφτερθ προςταςία του φυςικοφ μασ περιβάλλοντοσ,
τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ κινδφνων και καταςτροφϊν, αλλά και τθν
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων δθμόςιασ υγείασ. Θα επιτρζψει ςτθν Πολιτικι
Προςταςία να είναι ακόμα πιο ζτοιμθ να προςτατεφςει τθν ανκρϊπινθ ηωι».
Ο Αντιπρόεδροσ τθσ ΕΤΕπ, ChristianKettelThomsen, υπογράμμιςε ςε διλωςι του
μεταξφ άλλων: «Οι ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, οι πυρκαγιζσ, οι ςειςμοί και ο
COVID-19 ζχουν οδθγιςει ςε απροςδόκθτεσ απϊλειεσ ηωϊν και καταδεικνφουν τθ
ςθμαςία του να διαςφαλίςουμε ότι θ αποτελεςματικι βοικεια από επαγγελματίεσ
μπορεί να παραςχεκεί με ταχφτθτα όταν υπάρχει ανάγκθ. Τουσ τελευταίουσ μινεσ,
ειδικοί ςε τεχνικά και χρθματοοικονομικά κζματα από τθν Ελλάδα και τθν
Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, ζχουν παρουςιάςει ςχζδια για όλθ τθν Ελλάδα,
ςε ςθμεία όπου θ ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν μπορεί να
βελτιωκεί μζςω νζων επενδφςεων και θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων είναι
ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςει ότι ςυμφωνικθκε θ μεγαλφτερθ ςτιριξθ για
ζργα Πολιτικισ Προςταςίασ που δόκθκε ποτζ ςτθν Ευρϊπθ».
Σθμειϊνεται ότι θ νζα ςυμφωνία χρθματοδότθςθσ εντάςςεταιςτο πλαίςιο του
Εκνικοφ Προγράμματοσ «Αςπίδα», το οποίο αναμορφϊνει ςυνολικά τθν Πολιτικι
Προςταςία, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και ετοιμότθτα.Η
χρθματοδότθςθ που λαμβάνει θ Ελλάδα μζςω τθσ ΕΤΕπ αποτελεί ζνα πολφτιμο
εργαλείο, αλλά και ζμπρακτθ απόδειξθ εμπιςτοςφνθσ ςτθν ελλθνικι προςπάκεια
για τθ κωράκιςθ τθσ χϊρασ ζναντι τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των ςυνεπειϊν τθσ,
αλλά και ζναντι κάκε υγειονομικοφ κινδφνου.
Η νζα αυτι χρθματοδότθςθ περιλαμβάνει, ειδικότερα,προμικεια εξοπλιςμοφ για το
Πυροςβεςτικό Σϊμα, ςυμπεριλαμβανομζνων οχθμάτων και εναζριων μζςων
πυρόςβεςθσ, αλλά και εξοπλιςμό ιατρικισ εκκζνωςθσ (MedicalEvacuation)για το
ΕΚΑΒ (κάψουλεσ, φορεία & διαςωςτικζσ ςειρζσ). Επίςθσ, προβλζπεται θ προμικεια

μθχανθμάτων ζργου για τισ Ζνοπλζσ Δυνάμεισ και τουσ ΟΤΑ, πλωτά μζςα διάςωςθσ
και μεταφοράσ για τοΛιμενικό Σϊμα και το ΕΚΑΒ, κακϊσ και νζα δίκτυα
επικοινωνιϊν και ςυςτθμάτων πλθροφορικισ. Επιπλζον, μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ
κα διατεκεί ςτθν υλοποίθςθ των 13 Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Κζντρων
Πολιτικισ Προςταςίασ (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) ςε κάκε μια από τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, ςτο
πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ καταςτροφϊν, τθσ ετοιμότθταστου μθχανιςμοφ καιτθσ
ταχείασ αντίδραςθσ ςε τοπικό επίπεδο.
Η υλοποίθςθ του προγράμματοσ κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με
εμπειρογνϊμονεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων για τθν εφαρμογι και
αξιοποίθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν με βάςθ και τθν ευρωπαϊκι εμπειρία.

