Δελτίο Τύπου
Επίσημη Πρώτη για την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2022
Τα εγκαίνια της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (ΑΠΟΠ) πραγματοποίησε σήμερα
στις νέες εγκαταστάσεις της Ακαδημίας στα Βίλια Αττικής, ο Υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, παρουσία του Υφυπουργού,
Ευάγγελου Τουρνά, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Κώτσηρα, του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, της φυσικής ηγεσίας
του Πυροσβεστικού Σώματος, Βουλευτών, εκπροσώπων του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των
Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Δημάρχων και
εκπροσώπων της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους
εθελοντών.
Η ΑΠΟΠ φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή μεταξύ άλλων και για τον
εθελοντισμό στη χώρα μας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας με πολύτιμη προσφορά στο πεδίο.
Η νέα Ακαδημία στοχεύει να γίνει ένα «φυτώριο» εθελοντισμού, μια σχολή ανοιχτή
στην κοινωνία, όπου στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εθελοντές, αλλά και απλοί πολίτες, θα μπορούν να εκπαιδευτούν, λαμβάνοντας
σχετική πιστοποίηση, ώστε να συμβάλλουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδράμοντας τις Αρχές.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε:
«Καλησπέρα σε όλους.
Κύριε αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, αρχηγέ του Πυροσβεστικού
Σώματος, κύριοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, εκπρόσωποι των ΟΤΑ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.
Είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους μας σήμερα και στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας γιατί επιτέλους το όνειρο
γίνεται πραγματικότητα. Πριν από εμάς προσπάθησαν πολλοί έτσι ώστε να ευοδωθεί
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αυτή η μεγάλη αναγκαιότητα, η χώρα να αποκτήσει μια Ακαδημία για την Πολιτική
Προστασία.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί σήμερα εδώ στα Βίλια, εγκαινιάζουμε αυτή την
Ακαδημία, η οποία φιλοδοξεί πρώτα-πρώτα να σηματοδοτήσει μια νέα ουσιαστική
αρχή, μεταξύ άλλων, για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα, για τον εθελοντισμό που
αναμφισβήτητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα του Μηχανισμού της Πολιτικής
Προστασίας, με εξαιρετικά πολύτιμη προσφορά στο πεδίο.
Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία, έχει μακρά παράδοση, αλλά
χρειάζεται να συστηματοποιηθεί, Η συνεισφορά είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να
δομηθεί κατά τρόπο που να εξυπηρετεί και το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τον ίδιο
τον εθελοντή.
Η Ακαδημία αυτή είναι μια νέα εκπαιδευτική δομή ανοιχτή στην κοινωνία και μια από
τις σχολές της είναι η Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας, -η οποία άρχισε να λειτουργεί από χθες το απόγευμα, και έχει
συγκεκριμένους στόχους: Θέλει να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
εθελοντών μας, ακόμα και με συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, προκειμένου να τους
βοηθήσει να ανταποκριθούν με τον πλέον αποτελεσματικό αλλά και ασφαλή τρόπο,
τονίζω ασφαλή τρόπο, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας έρχεται να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη
εκπαίδευσης σε αυτά τα θέματα διαχείρισης κρίσεων στη χώρα μας, να λειτουργήσει
ως ένα δημιουργικό πεδίο όχι μόνο από πάνω προς κάτω, αλλά και ανταλλαγής
εμπειρικής, επιστημονικής και θεσμικής γνώσης, γιατί σε αυτή την αμφίδρομη σχέση
του δασκάλου με τον μαθητή και του μαθητή με τον δάσκαλο μαθαίνουμε όλοι μας.
Και οι εθελοντές μας, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, έχουν να μας μάθουν
πολλά, διότι ήδη έχουν πολύ σημαντικές εμπειρίες στο πεδίο.
Από την άλλη, έχει εξίσου ένα σημαντικό στόχο η Ακαδημία, να αποτελέσει το
έναυσμα για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων στη χώρα
μας, έτσι ώστε ο εθελοντισμός να αποκτήσει ακριβώς αυτή τη δομική έκφραση: να
μπορεί και να δίνει και να παίρνει όσο μπορεί περισσότερα στη λογική του
πολλαπλασιαστή αποτελεσματικότητας του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης, η Ακαδημία στοχεύει - και νομίζω παρόλο που είναι φιλόδοξος ο στόχος είναι
εφικτός - να αναπτύξει μια οργανωμένη σχέση και ενίσχυση του ρόλου των
εθελοντών μας με το Πυροσβεστικό Σώμα που είναι ο βασικός βραχίονας της
Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας. Εδώ στην
Ακαδημία, θα εκπαιδεύονται πολίτες εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, στελέχη του
δημόσιου τομέα, στελέχη από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και
όλοι μαζί θα συναντηθούν, θα συνεργαστούν και θα αποκτήσουν ένα κοινό κώδικα
επικοινωνίας ώστε όλοι όταν βρεθούν στις δύσκολες πολύπλοκες και πολυεπίπεδες
προκλήσεις να μπορούν να δράσουν μαζί.
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Χθες κατά την τελετή λήξης της αντιπυρικής περιόδου και ο Πρωθυπουργός αλλά και
όλοι μας και κυρίως οι άνθρωποι που έδρασαν από το πεδίο και περιέγραψαν
προσωπικές μαρτυρίες επέμειναν σε μια λέξη: συντονισμός. Συντονισμός, συνέπεια,
συνεργασία, είναι πάνω-κάτω συνώνυμα και εδώ η Ακαδημία ακριβώς με όλους τους
πρωταγωνιστές της θα μπορέσει να ενισχύσει αυτό που θέλουμε: Συντονισμό και
συνεργασία και πριν την πρόκληση και κατά την πρόκληση και μετά. Όλο αυτό κατά
την άποψη μας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπηρετεί
και το νέο δόγμα της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα που βασίζεται στο γνωστό
τρίπτυχο πρόληψη – προετοιμασία/ετοιμότητα - ανθεκτικότητα. Είναι ο πυλώνας
κάθε δράσης κάθε πρωτοβουλίας και νομίζω ότι σιγά σιγά με την ανάπτυξη αυτού
του νέου δόγματος αποδεικνύεται η μεγάλη σημασία των τριών αυτών στοιχείων
αυτού του τριπτύχου. Είναι γνωστό και επιβεβαιώνεται καθημερινά σε όλες τις
προκλήσεις παγκοσμίως ότι η πρόληψη πλέον είναι εκ των ων ουκ άνευ για να
αντιμετωπιστούν τα δύσκολα πλέον φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, η
κλιματική κρίση.
Με όχημα, λοιπόν, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση, οι εκπαιδευόμενοι σε αυτή
την Ακαδημία θα μάθουν και σε επίπεδο πρόληψης που είναι πάρα πολύ σημαντικό,
γιατί θα μπορούν να δίνουν στην κοινωνία αυτή τη γνώση και κουλτούρα με έναν
άμεσο τρόπο που δεν μπορούν να το δώσουν ούτε οι θεσμοί ούτε οι κρατικές δομές.
Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή της Α.ΠΟ.Π. Για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που
μπορεί να ακούγονται εύηχα, αλλά δεν είναι εύκολη εκπλήρωση, χρειαζόμαστε τη
συμμετοχή και την στήριξη όλων. Η συλλογική δράση και η συνεργασία ακόμη και σε
ό,τι αφορά το πνεύμα και τη λειτουργία της Σχολής, είναι κάτι που το χρειαζόμαστε.
Γιατί όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χειρίζεται θέματα φυσικών καταστροφών και
Πολιτικής Προστασίας μόνος του, είναι επικίνδυνα αφελής. Η συλλογική δράση και η
συνεργασία είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πετύχουμε όλοι μαζί στο έργο
μας.
Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω ακόμα δύο απλά σημεία. Το πρώτο ότι αυτό το έργο
γίνεται πραγματικότητα βασισμένο πάνω στη χρηματοδότηση από το γνωστό
πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που έχει εκπονηθεί για να αναβαθμίσει την Πολιτική Προστασία της
χώρας μας. Αξιοποιήθηκε κατά εξαιρετικό τρόπο το Ταμείο Ανάκαμψης και εδώ
πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν από την αρχή αυτής της
προσπάθειας. Θεωρώ ότι ήταν μια απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει όλο
αυτό τον πλούτο των ευρωπαϊκών ταμείων κατά έναν τρόπο που θα είναι
υποδειγματικός. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να αξιοποιούμε και το
Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ έτσι ώστε να φτάσει στον Έλληνα πολίτη και το
τελευταίο ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία με έναν τρόπο συγκεκριμένο, όχι απλώς
θεωρητικό.
Συνεργάστηκαν πολλοί σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, είναι δύσκολο να τους
παραθέσω όλους, αλλά θα ήθελα μια ειδική μνεία στους ανθρώπους από τις τεχνικές
υπηρεσίες του Υπουργείου και σε όσους έδωσαν με έναν συστηματικό τρόπο
συνεργασίας για να φτάσουμε εδώ που ενδεχομένως πριν δύο-τρία χρόνια κανείς δεν
θα πίστευε ότι αυτό το κτίριο θα ήταν έτοιμο με όλες τις εγκαταστάσεις. Θα τις δείτε
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όταν τις επισκεφθούμε μαζί ότι όντως είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει την
‘καρδιά’ της ίδιας της εθνικής Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας.
Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, νομίζω ότι το ίδιο το κτίριο και η ίδια η συμμετοχή
σήμερα από όλους τους φορείς τους τοπικούς, όλους μας εδώ μαζί αποδεικνύει ότι
είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, να τη βελτιώνουμε σε
κάθε της βήμα με συνεργασία, με γνώση, διότι βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα εάν
έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας να ακούμε και τους άλλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.»

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 213 1510186/176/190/987/969, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr
www.civilprotection.gr
Twitter: @GSCP_GR, Facebook: @CivilProtectionGreece

