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Δελτίο Τύπου
Παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στον ευρωπαϊκό
μηχανισμό rescEU – Συμβολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσία του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Ευρωπαίου Επιτρόπου
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη, στην
αεροπορική βάση της Ελευσίνας η παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στο
πρόγραμμα rescEU, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Ευρωβουλευτή Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο
Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Ματθαιόπουλος,
ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος
Σαββόπουλος και ο Διοικητής του ΕΣΚΕ, Υποστράτηγος Π.Σ. Ιάκωβος
Κλεφτοσπύρος.
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Υπουργός τόνισε την προστιθέμενη αξία
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού rescEU για την αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών. Παράλληλα χαιρέτισε το έργο που επιτελεί η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου η χώρα μας με όλες της τις δυνάμεις να
συμβάλλει στην επιτυχία αυτού του μηχανισμού, επιβεβαιώνοντας τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο στα ζητήματα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και
την αποτελεσματικότητα που επέδειξε σε όλα τα περιστατικά που κλήθηκε να
διαχειριστεί κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
Μεταξύ άλλων ο κος Χρυσοχοΐδης ανέφερε: “Σας διαβεβαιώνουμε κ. Επίτροπε
και όλους εσάς κυρίες και κύριοι ότι η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής στο ζήτημα
της συνεργασίας για την Πολιτική Προστασία στην Ευρώπη, θα πρωταγωνιστήσει
για την περαιτέρω διεύρυνση του rescEU, θα πρωταγωνιστήσει στην εξοικονόμηση
πόρων προκειμένου όλη αυτή η επιχείρηση να πάρει σάρκα και οστά και να
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βοηθήσει σημαντικά και εμάς και τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς να γίνουμε πιο
αξιόμαχοι πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη, γιατί οι καιροί αλλάζουν, γιατί
αλλάζει το κλιματικό μας σύστημα παγκοσμίως. Αλλάζει το κλίμα, υπάρχουν
ακραίες -πολλές φορές- καταστροφές, ακραίες μορφές καταστροφών οι οποίες
δημιουργούν τεράστια προβλήματα και κάποιες από αυτές τις είδαμε πριν από
λίγους μήνες στην Ελλάδα όπως στην Χαλκιδική, όπως οι δεκάδες πυρκαγιές που
αντιμετωπίσαμε φέτος εδώ στην Ελλάδα και τις αντιμετωπίσαμε με οργάνωση με
σχέδιο, ήμασταν αξιόμαχοι, ήμασταν δυνατοί γιατί πιστέψαμε ότι είμαστε μία χώρα
που μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές οργανωμένα.
Διαθέτουμε ένα πυροσβεστικό σώμα αξιόμαχο με δυνάμεις και μέσα που
μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε καταστροφή, διαθέτουμε μία Πολιτική
Προστασία η οποία επιτέλους η οποία μπορεί να οργανώσει όλες τις δυνάμεις της
πολιτικής προστασίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τις περιφέρειες, τους
εθελοντές και έτσι εμφανίστηκε πραγματικά ένα στράτευμα ολόκληρο αυτό το
χρονικό διάστημα το οποίο είπε παρών και ένα επιτυχημένο και αποτελεσματικό
παρών στις φυσικές καταστροφές”.
Υπενθυμίζεται τέλος, ότι η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα rescEU με δύο
πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL 415, ενώ επίσης, συμμετέχουν η
Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία και η Σουηδία.
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