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Έκτακτη επίσκεψη γγΠΠ, Νίκου Χαρδαλιά στο Βουκουρέστι –
Συνάντηση με τον επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας της
Ρουμανίας Dr. Raed Arafat
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς,
πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, στο
Βουκουρέστι, κατόπιν πρόσκλησης του Επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Εκτάκτων Αναγκών της Ρουμανίας Υφυπουργού, Δρ. Raed Arafat, προκειμένου να
συζητηθούν θέματα συνεργασίας των δύο χωρών στο τομέα της Πολιτικής
Προστασίας.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η σύναψη μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμόνων, καθώς και την από κοινού διοργάνωση
ασκήσεων και εκπαιδεύσεων. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημέρωσε τον ομόλογό του για
το νέο δόγμα της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο προβλέπει κάθετη δομή με τον
Εθνικό Διοικητή και τους 13 Περιφερειακούς Διοικητές, καθώς και για την
επικείμενη ολιστική αναδιάρθρωση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας της
χώρας μας.
Από την πλευρά του, ο Raed Arafat ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για την
λειτουργία του συστήματος πολιτικής προστασίας της Ρουμανίας, καθώς και για το
σύστημα συναγερμού πολιτών μέσω του 112. Σημειώνεται ότι η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς forum σχετικά με την μείωση του
κινδύνου καταστροφών “Understanding Risk” που διοργάνωσε η Παγκόσμια
Τράπεζα, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της
Ρουμανίας και στο οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας Γενικός Γραμματέας.
Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του
μητροπολιτικού συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων του Βουκουρεστίου, ενώ
ενημερώθηκε για τον ειδικό πυροσβεστικό και διασωστικό εξοπλισμό που
χρησιμοποιούν οι Ρουμανικές Αρχές.
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Τέλος, η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία Γραμματά, υποδέχτηκε τον
Γενικό Γραμματέα στις εγκαταστάσεις της Πρεσβείας. Ο Νίκος Χαρδαλιάς συζήτησε
με την Πρέσβη της χώρας μας για τις υφιστάμενες σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας στο
τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο διμερώς, όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς και για τη βούληση της Ελλάδας για
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ, με δεδομένο ότι η
Πολιτική Προστασία αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες για την νέα
διακυβέρνηση. Η Σοφία Γραμματά, από την πλευρά της, ευχαρίστησε τον Γενικό
Γραμματέα για την επίσκεψή του και σημείωσε την γεωπολιτική σημασίας ανάγκη
για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και στο τομέα της διαχείρισης
εκτάκτων αναγκών.
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