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Δελτίο Τύπου
Ο Νίκος Χαρδαλιάς στη συνεδρίαση των Επικεφαλής
Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στο Ελσίνκι

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2019
Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των εργασιών της συνεδρίασης των Επικεφαλής
Πολιτικής Προστασίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πραγματοποιείται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.
Κύριο θέμα της σημερινής συνάντησης αποτέλεσε η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (ΕΜΠΠ) και η εφαρμογή του rescEU στο
προσεχές μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε ότι πρώτη προτεραιότητα
αποτελεί η αγορά εναερίων μέσων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών,
επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας αποτελεί μία από τις χώρες που θα φιλοξενήσουν
εναέρια μέσα. Επιπλέον, σημείωσε ότι η αγορά ιατρικών μονάδων πεδίου, καθώς
και μονάδων αντιμετώπισης ΧΒΡΠ περιστατικών αποτελούν τα επόμενα βήματα του
rescEU.
Ο Γενικός Γραμματέας σε όλες τις παρεμβάσεις του τόνισε ότι η Πολιτική
Προστασία αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της νέας διακυβέρνησης,
με ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Επίσης, ενημέρωσε τους ομολόγους του για
τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί προκειμένου να ενισχυθεί
το παρόν πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ότι τους προσεχείς μήνες θα
έρθει σε δημόσιο διάλογο το νέο, ολιστικό σχέδιο για την Πολιτική Προστασία και
των εμπλεκομένων φορέων σε αυτήν. Τέλος, τόνισε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να
συμμετέχει ενεργά στον ΕΜΠΠ, καθώς και στο μεταβατικό στάδιο αλλά και στην
μόνιμη λειτουργία του rescEU.
Επιπλέον κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας συζητήθηκαν, επίσης,
θέματα που αφορούν την εμπλοκή της Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση
των υβριδικών απειλών, καθώς και οι Περιφερειακές συνεργασίες Πολιτικής
Προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκπρόσωπος της Παγκόσμιας
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Τράπεζας παρουσίασε μελέτη σχετικά με την αποδοτικότητα της επένδυσης στην
ανθεκτικότητα των υποδομών ζωτικής σημασίας.
Αύριο, 10 Οκτωβρίου, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το δίκτυο
τεχνογνωσίας στο τομέα Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα
εθελοντισμού, ενώ θα παρουσιαστούν και οι προτεραιότητες της Κροατίας, ως
επερχόμενης προεδρεύουσας της ΕΕ. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει σειρά
διμερών συναντήσεων με ομολόγους του.
Τέλος σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση συμμετέχουν τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ,
καθώς και οι 6 χώρες συνεργαζόμενες με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ΠΠ (Νορβηγία,
Ισλανδία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία).
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