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Δελτίο Τύπου
Διαρκής η συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στον τομέα της Πολιτικής
Προστασίας

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2017
Η περαιτέρω ενδυνάμωση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και
της Ελλάδας σε δράσεις της πολιτικής προστασίας και κυρίως σε θέματα
εκπαίδευσης ήταν τα βασικά σημεία της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χτες,
1η Μαρτίου 2017, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με
ανώτατο αξιωματούχο της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Γαλλικής
Δημοκρατίας, τον κ. Philippe Nardin, συνοδευόμενο από στέλεχος της Γαλλικής
Πρεσβείας στην Αθήνα, υπεύθυνο για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, τον κ.
Δημήτρη Ζούλα.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης κατά την
διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε στην μακρόχρονη και αγαστή συνεργασία
μεταξύ των δύο Αρχών Πολιτικής Προστασίας, ενώ ευχαρίστησε τον Γάλλο
Αξιωματούχο προσωπικά για την ουσιαστική βοήθειά του με την αποστολή ενός
Γάλλου εμπειρογνώμονα προκειμένου να παράσχει υποστήριξη στην υπό ίδρυση
Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΠΟΠ) στην Κοζάνη. Επίσης, ο Γενικός
Γραμματέας αναφέρθηκε στην γεωπολιτικά στρατηγική θέση της Ελλάδας και το
σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για άμεση ευρωπαϊκή απόκριση σε
καταστροφές που μπορεί να συμβούν στο εγγύς γεωγραφικό περιβάλλον.
Ο Γάλλος αξιωματούχος τόνισε από την πλευρά του την πολύ καλή και μακρά
συνεργασία των δύο Αρχών και σημείωσε ότι η ΕΣΠΟΠ θα δώσει περαιτέρω
δυνατότητες συνεργασίας κυρίως σε τομείς εκπαίδευσης, προτείνοντας να
δημιουργηθεί από κοινού ένα τριετές πρόγραμμα συνεργασίας με ανταλλαγή
εμπειρογνωμόνων και τεχνογνωσίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος Αξιωματούχος επισκέφθηκε την χώρα μας με
αφορμή τη τελετή παρασημοφόρησης που έγινε το πρωί της 1ης Μαρτίου στην
Γαλλική Πρεσβεία, όπου ο Γάλλος πρέσβης κ. Christophe CHANTEPY εκ μέρους του
Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας, παρασημοφόρησε με το
Μετάλλιο της Εσωτερικής Ασφάλειας, Χρυσή Διάκριση του Υπουργείου
Εσωτερικών της Γαλλίας, την Εθνική Εκπρόσωπο Πολιτικής προστασίας στην
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Ευρωπαϊκή Ένωση, Δρ. Καλλιόπη ΣΑΙΝΗ για την καθοριστική της συμβολή στην
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, καθώς και για την άριστη συνεργασία της με
την γαλλική πολιτική προστασία.
Επίσης, πέραν του στελέχους της Πολιτικής Προστασίας, παρασημοφορήθηκε
και η Γενική Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ κα. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη για την προσφορά της σε θέματα
εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και για την συνεισφορά της στην
προσφυγική/μεταναστευτική κρίση.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Πάνος
Σκουρλέτης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μουζάλας, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, καθώς και ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος και ο Αρχηγός του
Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος ΛΣ Σταμάτιος Ράπτης.
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