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Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, ανταποδίδοντας την
επίσηµη επίσκεψη του Επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων
Αναγκών του Ισραήλ (ΝΕΜΑ) Bezalel Traiber, τον περασµένο Ιανουάριο στην
Ελλάδα, πραγµατοποίησε τριήµερη επίσκεψη στο Ισραήλ (21-23/06/2016), µε σκοπό
την συνέχιση των συνοµιλιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής
µνηµονίου συνεργασίας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, µεταξύ των δύο
χωρών.
Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα και
του Επικεφαλής της Ισραηλινής Αρχής, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και
από τις δύο πλευρές, προκειµένου να διαµορφωθεί το οριστικό σχέδιο του κειµένου,
το οποίο και έγινε τελικά αποδεκτό, ενώ αποµένει πλέον µόνο η υπογραφή από τους
αρµόδιους υπουργούς Ελλάδας και Ισραήλ. Μεταξύ άλλων, µε τη συµφωνία
επιδιώκεται η αµοιβαία συνδροµή σε περιπτώσεις µεγάλων συµβάντων, η ανταλλαγή
τεχνογνωσίας στους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, η από κοινού διενέργεια
εκπαιδεύσεων και σεµιναρίων, η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, καθώς και η
καταγραφή των συµπερασµάτων και της εµπειρίας έπειτα από µεγάλα συµβάντα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης η ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει µια ενδιαφέρουσα άσκηση πεδίου, η οποία διοργανώθηκε από την
έµπειρη µονάδα έρευνας και διάσωσης του Ισραήλ (Home Frond Command).
Μονάδα, που έχει λάβει µέρος σε πολλές αποστολές ανά τον κόσµο, µεταξύ των
οποίων και σε επιχειρήσεις διάσωσης στο µεγάλο σεισµό της Αθήνας, το 1999. Η
άσκηση περιελάµβανε σενάριο, που αφορούσε σε στον απεγκλωβισµό ατόµων
έπειτα από κατάρρευση κτιρίου λόγω έκρηξης. Στη συνέχεια, ακολούθησε επίσκεψη
στο Κέντρο της ισραηλινής Υπηρεσίας Παροχής Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας (MDA
Command and Control Center), καθώς και στο Αρχηγείο και την Ακαδηµία της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ.
Κύρια αντίληψη και µέληµα των δύο πλευρών είναι η ενίσχυση της επιδιωκόµενης
συνέργειας στον τοµέα των εκτάκτων αναγκών, η οποία αναµένεται ότι θα προσφέρει
σηµαντική προστιθέµενη αξία στην προσπάθεια των δύο χωρών για τον περιορισµό
των επιπτώσεων από την εκδήλωση φυσικών, τεχνολογικών και άλλων
καταστροφών.
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