Αποσπάσματα τηλεοπτικής συνέντευξης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη στην εκπομπή «Αστυνομία και Κοινωνία» στο
τηλεοπτικό σταθμό KONTRA CHANNEL (Σάββατο, 3.12.2016) και στην
δημοσιογράφο κα. Σοφία Μίντζια.
Στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας ΠΠ κ. Γιάννης Καπάκης στην εκπομπή
«Αστυνομία και Κοινωνία» στον τηλεοπτικό σταθμό KONTRA CHANNEL, σημείωσε μεταξύ
άλλων :
Για την εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στους Διεθνείς Οργανισμούς
Η εκπροσώπηση της Πολιτικής Προστασίας τόσο στην ΕΕ, όσο και στους Διεθνείς Οργανισμούς
είναι πολύ σημαντική για μας. Συγκεκριμένα, πρόσφατα η χώρα μας αναγνωρίστηκε και ως
Specialized Agency, πήρε μια ειδική πιστοποίηση για να συμμετέχει στη διαχείριση της
ανθρωπιστικής βοήθειας. Με την αναγνώριση αυτή, μας δίνεται η δυνατότητα, πέραν της
ανθρωπιστικής βοήθειας, να αξιοποιούμε και χρηματοδοτικά μέσα, της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής
Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτεί δράσεις για την παροχή βοήθειας στους
πρόσφυγες.
Στη διαχείριση του 112, γίνεται μια σημαντική δουλειά. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε έτσι
ώστε, πέρα από την λειτουργία του ενιαίου αριθμού, να γίνεται και πιο γρήγορος εντοπισμός του
ατόμου, το οποίο καλεί και ζητάει βοήθεια. Το 112 είναι ένας σχετικά καινούργιος θεσμός, όχι
μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά. Αφορά στο σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι ο
κοινός αριθμός, για μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτή τη στιγμή περίπου δέχεται 3
εκατομμύρια κλήσεις. Το κέντρο του 112 λειτουργεί σε τρεις γλώσσες και προωθούνται τα
περιστατικά στους κατά περίπτωση φορείς, όπως είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική , το
Λιμενικό , το ΕΚΑΒ και βέβαια μαζί έχουμε συμπεριλάβει και γραμμές όπως είναι το 1056 , που
έχει σχέση με την αναζήτηση εξαφανισμένων παιδιών.
Για τους σεισμούς
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ανησυχητική σεισμική δραστηριότητα στην χώρα μας. Ωστόσο,
είμαστε μια χώρα σεισμογενής, πάντα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για κάθε περίπτωση. Υπάρχει
εμπειρία, έχουμε δυνάμεις απόκρισης και προσπαθούμε να μαθαίνουμε από τα μαθήματα που
λαμβάνουμε από άλλες χώρες . Είμαστε σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΣΠ αλλά και με τις όμορες
χώρες, ώστε να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και γνώσεις για να μπορούμε να γίνουμε όσο το δυνατόν
καλύτεροι. Όπως έχει αναφερθεί και πάρα πολλές φορές, επαναλαμβάνω, ότι το ρήγμα στην Ιταλία
δεν είχε καμία σχέση με τα σεισμικά ρήγματα που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο. Σε κάθε
περίπτωση όμως, προετοιμαζόμαστε.
Γίνονται πολλές ασκήσεις και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό συνεχώς και για όλους τους
κινδύνους που μπορούν να προκύψουν στη χώρα μας. Και προφανώς ασκήσεις γίνονται και κατά
μόνας από τους ίδιους τους φορείς ή άλλες φορές συνεργαζόμαστε, σχεδιάζουμε από κοινού τις
όποιες ασκήσεις.
Πρόσφατα, συμμετείχα και σε μία άσκηση στην Κοζάνη, σε σχολείο για παιδιά με αναπηρία. Ήταν
σε σχολείο ειδικής αγωγής και έγινε μια εξαιρετική άσκηση που συμμετείχαν και πάρα πολλές
εθελοντικές ομάδες. Η άσκηση ήταν για την περίπτωση του σεισμού. Εκκενώθηκε το σχολείο πολύ
γρήγορα και είχε ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε, οι διασώστες μέσα από τα σχέδια που είχαμε
προετοιμάσει από πριν, να καταφέρουν να εκκενώσουν και να διασώσουν παιδιά με αμαξίδιο, τα
οποία βρίσκονταν μέσα στο σχολείο. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά, θέλουμε να βγάλουμε και
οδηγίες, το ανέφερα και προηγουμένως ότι εργαζόμαστε και για αυτή την κατηγορία πληθυσμού
και ήδη τώρα στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών, θα κάνουμε μια
τέτοια δουλειά που θα αναφέρεται σε οδηγίες προστασίας για τα άτομα με αναπηρία και το πώς θα
μπορούν να διαφύγουν σε περίπτωση κινδύνου, καθώς και στην ειδική σηματοδότηση που
απαιτείται για αυτά τα άτομα.
Οι πολίτες συνεργάζονται στις ασκήσεις και συμμετέχουν με μεγάλη χαρά. Συνεχώς ζητούν να

κάνουμε και περισσότερες ασκήσεις και ιδίως τα παιδιά. Και αυτός είναι ο ρόλος των ασκήσεων,
να δούμε αν το σύστημα μας είναι ικανοποιητικό ή χρειάζεται να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις ή
άλλες ρυθμίσεις.
Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία
Τόσο η Αστυνομία όσο και το Πυροσβεστικό Σώμα είναι οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες σε κάθε
μεγάλο κίνδυνο, θα έλεγα σχεδόν στο σύνολο των κινδύνων είναι οι πρώτες που φθάνουν στον
τόπο, στο σημείο κρίσης. Και κυρίως στο θέμα της αντιμετώπισης θέλω να πω ότι είμαστε σε πολύ
ικανοποιητικό επίπεδο. Τόσο από την Αστυνομία όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα γίνεται μια
εξαιρετική δουλειά και αναφέρθηκε και τώρα και με τους σεισμούς στην Ιταλία, ότι η χώρα μας
διαθέτει έναν εξαιρετικό χρόνο απόκρισης. Το Πυροσβεστικό Σώμα πλέον έχει αποκτήσει μια πολύ
μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα και διαθέτει ειδικές ομάδες για την αντιμετώπιση
εκτεταμένων κινδύνων και καταστάσεων, οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερο εξοπλισμό και ιδιαίτερες
γνώσεις και εμπειρία.
Στις αιτιάσεις των συνδικαλιστικών φορέων της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για
τις ελλείψεις είτε σε προσωπικό, είτε σε μέσα, θέλω να πω συγκεκριμένα για το Πυροσβεστικό
Σώμα, του οποίου είμαι και πολιτικός προϊστάμενος, ότι από πλευράς προσωπικού, είμαστε σε
τέτοιο ικανοποιητικό επίπεδο, όπου δεν υπάρχουν σχεδόν κενές οργανικές θέσεις. Δηλαδή έχουμε
αρκετό κόσμο. Σε αυτό συνεπικουρούν και οι εθελοντές. Από πλευράς εξοπλισμού θα έλεγα ότι
τόσο σε εναέρια μέσα όσο και σε επίγεια μέσα, ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό
επίπεδο, πάντα τηρουμένων των αναλογιών και σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι
εμείς δεν δουλεύουμε και δεν προσπαθούμε να τον αυξήσουμε.
Όσον αφορά τώρα στην εκπαίδευση, θέλω να πω, και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, ότι για
πρώτη φορά το ΠΣ προσέλαβε πυροσβέστες και αξιωματικούς δια μέσου του συστήματος των
Πανελληνίων. Ήδη, οι δόκιμοι πυροσβέστες και οι δόκιμοι αξιωματικοί υπηρετούν την θητεία τους
και πολύ σύντομα θα ενταχθούν στα εκπαιδευτικά κέντρα, η μεν Πυροσβεστική Σχολή θα
λειτουργήσει στην Πτολεμαΐδα, η δε των αξιωματικών στην υπάρχουσα Πυροσβεστική Ακαδημία.
Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, έχουμε ανανεώσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και προσπαθούμε
έτσι ώστε να τα προσαρμόζουμε στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν οι
πυροσβέστες για να ανταποκριθούν στην δύσκολη αποστολή τους. Στην εκπαίδευση ευρύτερα
αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία καθώς αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος της αποδοτικότητας
του Σώματος.
Για τον εθελοντισμό
Ο εθελοντισμός είναι μια από τις αρμοδιότητες που έχει η Πολιτική Προστασία. Τα τελευταία
χρόνια έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ήδη στην Γ.Γ.Π.Π., η οποία έχει και το Μητρώο Εθελοντών, είναι εγγεγραμμένες 450 περίπου
εθελοντικές ομάδες και 128 ειδικευμένοι εθελοντές, πέραν του εθελοντισμού που υπάρχει στο
Πυροσβεστικό Σώμα.
Το εθελοντικό κίνημα συνεχώς απλώνεται και θωρακίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη Χώρα. Ένα από
τα πράγματα που εμείς κάνουμε και είναι υπό νομοθέτηση, είναι η Εθνική Σχολή ΠΠ, στην οποία
θέλουμε να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμα καλύτερα
στην αποστολή του. Τα αποτελέσματα από την δράση των εθελοντών είναι πραγματικά θεαματικά
και κυρίως έχουν να κάνουν με τον έγκαιρο εντοπισμό κάποιου περιστατικού. Αναφέρομαι κυρίως
στις δασικές πυρκαγιές και κυρίως στην απόκριση στο αρχικό στάδιο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία
για τις νησιωτικές απομονωμένες περιοχές, όπου εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν
αποκλειστικής απασχόλησης ή επαγγελματίες και οι εθελοντές κάνουν αυτή την δουλειά και
μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο. Το έργο του εθελοντή είναι τιμητικό.
Οι εθελοντές, ό,τι κάνουν, το κάνουν έχοντας την αίσθηση της προσφοράς και το μεράκι, την
αγάπη για τον συνάνθρωπο και χωρίς να περιμένουν κάτι, κάποια χρηματική αμοιβή.
Για την αρμοδιότητα της ΓΓΠΠ να κηρύσσει περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις
Αυτή είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να
κηρύξει μια περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά την εκδήλωση κάποιας καταστροφής

στην πληγείσα περιοχή και όπου τα μέσα για την αντιμετώπισή της υπολείπονται. Σε αυτή την
περίπτωση έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να μισθώσει μέσα, κατά παρέκκλιση των
προβλεπόμενων διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί, με καλύτερο τρόπο, την
καταστροφή, γιατί όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε μία καταστροφή ανατρέπεται ο κανονικός τρόπος
ζωής και τα μέσα πάντα υπολείπονται των δυνατοτήτων της περιοχής.
Η Γ.Γ.Π.Π. δίνει οδηγίες στους πολίτες
Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να ενημερώνουμε τον κόσμο, να τον προετοιμάζουμε με
οδηγίες για το τι θα κάνει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Είναι σημαντική, η δουλειά που κάνουμε και τελευταία αυτό το ενισχύουμε ακόμα
περισσότερο απευθυνόμενοι και σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Θα ήθελα όμως να απευθυνθώ
στους συμπολίτες μας και να τους συστήσω να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και κυρίως, πριν την
εκδήλωση καιρικών φαινομένων που μπορούν να δημιουργήσουν καταστροφικές συνέπειες, να
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. ή από τους, κατά περίπτωση, φορείς και κυρίως να
ενημερώνονται για το δελτίο καιρού της ΕΜΥ που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως στις
μετακινήσεις κατά τη διάρκεια χιονοπτώσεων ή πλημμυρών γιατί κινδυνεύουν να αποκλειστούν ή
να εγκλωβιστούν. Αυτό που θέλω να πω είναι κυρίως προσοχή στα χειμαρρορέματα, γιατί πάρα
πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες τους και πάνε να περάσουν
με τα αυτοκίνητά τους. Είναι καλύτερα να γυρίσουν πίσω και να ακολουθήσουν μία άλλη πιο
ασφαλή διαδρομή και ας κάνουν περισσότερο χρόνο. Αυτό που θα ήθελα να πω τέλος και επειδή η
δημοσιονομική κρίση μάς έχει επηρεάσει, θέλω να συστήσω μεγάλη προσοχή στους ηλικιωμένους
μας, οι οποίοι πολλές φορές μένουν μόνοι τους, όπου χρησιμοποιούν θερμάστρες, τζάκια. Πρέπει
να δημιουργούμε ένα μεγαλύτερο περιβάλλον ασφάλειας, γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί
συνάνθρωποι μας χάνουν την ζωή τους, ιδίως ηλικιωμένα άτομα, γιατί εκδηλώνεται κάποια
πυρκαγιά με δεδομένο ότι χρησιμοποιούν πρόχειρα μέσα για την θέρμανσή τους.

