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Παρέμβαση του γγΠΠ Νίκου Χαρδαλιά στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Προστασίας Περιβάλλοντος στην Βουλή
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019
Στο νέο δόγμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες, 16 Δεκεμβρίου 2019,
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα: “Πρόληψη
και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών”.
Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί ζήτημα εθνικού σκοπού, το οποίο
ξεπερνά τα όρια οποιονδήποτε άλλων ενδεχόμενων διαφορετικών προσεγγίσεων.
Επίσης, αναφέρθηκε στα κύρια σημεία του νέου σχεδίου νόμου, το οποίο θα κατατεθεί
σύντομα προς διαβούλευση, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνεται στην πρόληψη.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία νέας επιτελικής δομής στην Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται η μέγιστη χρηματοδοτική
απορρόφηση ειδικά για έργα πρόληψης από Ευρωπαϊκούς πόρους. Ιδιαίτερη σημασία
επίσης, δίνεται στην εκπαίδευση, με τη δημιουργία Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και
Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
ώστε το ζήτημα των φυσικών καταστροφών να ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημέρωσε για τα δύο νέα σχέδια αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης βραχειών συνεπειών με τις κωδικές ονομασίες
Δάρδανος (που αφορά στις πλημμύρες) και Ιόλαος (για τις δασικές πυρκαγιές).
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε και στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης
«112», ο οποίος θα είναι πλήρως λειτουργικός από 01 Ιανουαρίου 2020, τονίζοντας, όμως,
ότι το 112 δεν αποτελεί πανάκεια και δεν έρχεται να αντικαταστήσει τα πρωτόκολλα και τις
διαδικασίες που ακολουθούνται σε ζητήματα οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.
Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στην οποία
Πρόεδρος είναι η βουλευτής Ηλείας, Αυγερινοπούλου Ζήσιμου Διονυσία – Θεοδώρα,
τοποθετήθηκαν επίσης ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών,
Φοίβος Θεοδώρου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α6 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
Ταξίαρχος Αναστάσιος Πάτσαλος και ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών,
Αρχιπύραρχος Χρήστος Λάμπρης.
Δείτε το βίντεο με τα σημεία παρέμβασης του γγΠΠ Νίκου Χαρδαλιά εδώ
https://bit.ly/2PYbCDw
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