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Δελτίο Τύπου
O γγΠΠ Νίκος Χαρδαλιάς στη Λισαβόνα για άσκηση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – Συνάντηση με
τον Επικεφαλής ΠΠ της Πορτογαλίας

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2019
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς,
παρακολούθησε σήμερα, 06 Νοεμβρίου 2019, την κορυφαία άσκηση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας “EU MODEX”, η οποία
πραγματοποιείται στην Λισαβόνα από 4 έως 7 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι στην
άσκηση συμμετέχει και η χώρα μας με ομάδα έρευνας και διάσωσης 30 ατόμων
από την 1η ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος. Συμμετέχουν επίσης ομάδες από
την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Δανία και τη Ρουμανία.
Ο Γενικός Γραμματέας επισκέφτηκε το Κέντρο Συντονισμού της άσκησης, την
βάση επιχειρήσεων, καθώς και την περιοχή δράσης της ελληνικής αποστολής. Κατά
την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με διασώστες της ΕΜΑΚ και
άλλων χωρών, καθώς και με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο πλαίσιο της άσκησης είχε συνεργασία με τον
Επικεφαλής Διοικητή Γερμανό, Harm Bastian Harms, για θέματα ετοιμότητας του
Ευρωπαικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και στον απόηχο της συνάντησης
του αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία των πολλαπλών ασκήσεων προκειμένου
να υπάρχει συναντίληψη και κοινή «γλώσσα Πολιτικής Προστασίας» για τον
αποτελεσματικότερο συντονισμό των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ άλλων τόνισε χαρακτηριστικά: “Η Προστασία και
η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών είναι το κοινό μας καθήκον, η Ευρωπαϊκή
Αλληλεγγύη είναι ο κοινός μας δρόμος. Είναι μία πρόκληση που βρίσκεται
μπροστά μας και αυτός είναι ο κοινός μας στόχος”.
Κατόπιν, ο Γενικός Γραμματέας μετέβηκε στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Αρχής
Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας (Autoridade Nacional de Emergencia e
Protecao Civil –ANEPC), όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Carlos Mourato
Nunes, και τον Εθνικό Διοικητή Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας, Duarte da
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Costa, ενώ επίσης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για το σύστημα
Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της
συνάντησης επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της Πορτογαλίας να συμμετέχει στο δίκτυο
συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου (Med CP Net) που είχε προτείνει ο Νίκος
Χαρδαλιάς κατά την διάρκεια της συνάντησης των επικεφαλής Πολιτικής
Προστασίας στην Σύνοδο του Ελσίνκι (9-10 Οκτωβρίου 2019), ενώ επιπλέον
συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία με ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων
και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Τον Γενικό Γραμματέα, κατά την επίσκεψή του στην Πορτογαλία, συνόδευε ο
Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Στρατηγός (ε.α.) Βασίλης Παπαγεωργίου.
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