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Δελτίο Τύπου
Επίσκεψη της Γενικής Διευθύντριας της Σουηδικής Αρχής Πολιτικής
Προστασίας στην Ελλάδα

Αθήνα, Σαββάτο 2 Ιουλίου 2016
Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε η Γενική Διευθύντρια της
Σουηδικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (Swedish Civil Contingencies Agency-MSB)
Helena Lindberg. Κατά την διάρκεια της παραμονής της συναντήθηκε επί μακρόν με
τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη, με τον οποίον είχαν
επικοδομητική συζήτηση που αφορούσε σε όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας,
προεξάρχοντος του ζητήματος της προσφυγικής κρίσης.
Ο Γενικός Γραμματέας είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει και κατ’ιδίαν την
Επικεφαλής του MSB εκ μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Νίκου Τόσκα, για την σημαντική προσφορά της Σουηδικής Κυβέρνησης προς τη
χώρα μας, στο πλαίσιο της 2ης ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Π.Π.) για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Ο κ. Καπάκης εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι δώδεκα
(12) οικίσκοι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στον Σκαραμαγκά καλύπτουν πολύ
σημαντικές λειτουργικές ανάγκες, καθώς μεταξύ άλλων στεγάζουν το σχολείο και το
νοσοκομείο της όλης δομής φιλοξενίας. Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας του Σκαραμαγκά, όπου η κα.
Lindberg είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την αξιοποίηση των οικίσκων και να
εκφράσει την ευαρέσκειά της για αυτήν.
Η Επικεφαλής του MSB τόνισε την εξαιρετική συνεργασία την οποία
διατηρούν οι δύο Εθνικές Αρχές τα τελευταία χρόνια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
διμερές επίπεδο, σημειώνοντας πως η προσφυγική κρίση αποτέλεσε ένα σημαντικό
ζήτημα και στη Σουηδία, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν διδάγματα και νέες
προκλήσεις για το μέλλον.
Οι δύο Εθνικές Αρχές πολιτικής προστασίας δια των εκπροσώπων τους
αποφάσισαν την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας τους. Ειδικότερα το MSB θα
παρέχει προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υποστήριξη στον τομέα
της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, σε όλα τα
επίπεδα, ενώ μια κοινή ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων θα εξετάσει θέματα
ανάλυσης κινδύνου.
Για το λόγο αυτό η Σουηδική Αρχή πρότεινε και η ελληνική πλευρά
αποδέχθηκε, την διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης (study trip) για
υψηλόβαθμους Έλληνες εμπειρογνώμονες στη Σουηδία, προκειμένου να
μελετήσουν τις βασικές δομές του Σουηδικού συστήματος, κυρίως στον τομέα της
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διασύνδεσης και του συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων, της διενέργειας
ασκήσεων, της εκπαίδευσης αλλά και της ενδυνάμωσης της διοίκησης και της
διακυβέρνησης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
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