ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Συνάντηση γγΠΠ Νίκου Χαρδαλιά με τον Πρέσβη της Γαλλίας
Patrick Maisonnave

Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, συναντήθηκε
σήμερα, 08 Ιανουαρίου 2020, με τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Patrick
Maisonnave, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ο Γάλλος Πρέσβης αρχικά συνεχάρη τον Γενικό Γραμματέα για την ανάληψη
των καθηκόντων του, αλλά και για τα αντανακλαστικά και τα θετικά αποτελέσματα
της ΓΓΠΠ στη διαχείριση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, ενώ στην
συνέχεια, έδωσε συγχαρητήρια στην χώρα μας για την έναρξη από 01/01/2020 της
πλήρους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112»,
σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τη Γαλλία
στον συγκεκριμένο τομέα.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς, από την πλευρά του, ενημέρωσε τον Πρέσβη της Γαλλίας
για το νέο δόγμα της Ελληνικής Πολιτικής Προστασίας, η οποία πλέον αποτελεί μία
από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα
αναφέρθηκε στις βασικές αλλαγές του νέου σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά στην
αναδιάρθρωση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας και στην αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού Σώματος και βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Επίσης,
τον ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της χώρα μας σχετικά με την προοπτική
δημιουργίας, από κοινού με τις μεσογειακές χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία), ενός δικτύου συνεργασίας (MEDCPNET) με σκοπό την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε επιχειρησιακά θέματα, ιδιαίτερα στο
ζήτημα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Τέλος, και οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στην εξαιρετική συνεργασία σε
ζητήματα Πολιτικής Προστασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, τόσο σε διμερές
επίπεδο όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ ο
Γάλλος Πρέσβης υπογράμμισε ότι η Γαλλία πάντα θα στέκεται αρωγός της Ελλάδας
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον της ζητηθεί.
Τον κ.Πρέσβη συνόδευε ο Ακόλουθος Εσωτερικής Ασφάλειας της Γαλλικής
Πρεσβείας, Franck Billa, ενώ παρών στην συνάντηση ήταν και η Σύμβουλος
Επικοινωνίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΓΓΠΠ, Ελένη Μπόμπου.
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