Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά στη Ρόδο:
«Αλλάζουμε τα πάντα στην Πολιτική Προστασία»
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021
Τη Ρόδο επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή,
καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη, επ’ ευκαιρία της τελετής
εγκαινίων της νέας γέφυρας στον ποταμό Μάκκαρη, επί της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου
στην περιοχή Χαράκι.
Κατά την έναρξη της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, παρουσία των Βουλευτών Δωδεκανήσων Μάνου Κόνσολα, Βασίλη
Υψηλάντη και Ιωάννη Παππά, με συμμετοχή του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου,
των Αντιπεριφερειαρχών Χρήστου Ευστρατίου, Φιλήμονα Ζαννετίδη, Ιωάννη Θεμέλαρου
και Γιώργου Λεονταρίτη, καθώς και του Δήμαρχου Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, όπου
συζητήθηκαν πρωτίστως θέματα ενίσχυσης των τοπικών υποδομών. Στη συνέχεια, ο Νίκος
Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) που κατασκευάζεται στο νησί και ενημερώθηκε
για την πορεία των εργασιών. Αναφερόμενος στην ανέγερση του νέου ΠΕΚΕΠΠ, ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου σημείωσε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Υφυπουργό:
«Μας δίνετε το αίσθημα της ασφάλειας και σας ευχαριστώ γι’ αυτό».
Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε επίσης το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου τον υποδέχθηκε ο
Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου, Αθανάσιος Θανασιάς και συνομίλησε
με το προσωπικό που συμβάλλει στην Επιχείρηση Ελευθερία, ενώ πραγματοποίησε σύσκεψη
με τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ρόδου και συγκεκριμένα, τον Διοικητή
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσων, Πύραρχο Μιχάλη Κρασσά, καθώς και τον
Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, Πύραρχο Νικήτα Βενιό, με συμμετοχή και των
επικεφαλής των τοπικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων. Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν
τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την πυροπροστασία του νησιού.
Στο πλαίσιο της τελετής των εγκαινίων της νέας γέφυρας στον ποταμό Μάκκαρη, τόσο ο
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όσο και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,
ευχαρίστησαν θερμά τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας για την άμεση παρέμβασή του,
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καθώς λίγες ημέρες πριν από την κατάρρευση της γέφυρας τον Νοέμβριο του 2019, η
πρόσβαση σε αυτή είχε αποκλειστεί, σε συνέχεια κήρυξης της περιοχής σε Κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με εντολή Νίκου Χαρδαλιά.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω περίπτωση αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάγκης
προληπτικής κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δυνατότητα η οποία
θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4662/2020 για την αναδιάρθρωση του μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας της χώρας μας. Ο Υφυπουργός από πλευράς του υπογράμμισε ότι η
θεσμοθετημένη πλέον αυτή διαδικασία εκφράζει τη νέα αντίληψη για την Πολιτική
Προστασία, σημειώνοντας: «Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και
στον κρατικό μηχανισμό αν χρειαστεί, να προχωρούν με ευέλικτες και άμεσες διαδικασίες σε
έργα και παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μην ταλανιζόμαστε από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο έδωσε και το στίγμα της
εντολής, της φιλοσοφίας που ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει προτάξει - να
αλλάξουμε τα πάντα σε σχέση με την Πολιτική Προστασία στη χώρα μας».
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