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Θετική αποτίμηση του νέου σχεδίου νόμου για την Πολιτική Προστασία
Θεραπεύει χρόνιες παθογένειες του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
της χώρας
Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσίασε στη
σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, το νέο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής
Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» που
βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 30 Δεκεμβρίου έως τις 13 Ιανουαρίου. Η
σημερινή ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο να ενημερωθεί για τις
αλλαγές που προωθούνται με το νομοσχέδιο, το νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες που θα
αναλάβουν οι δήμοι με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και προκειμένου να κατατεθούν οι
προτάσεις της ΚΕΔΕ.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στην παρέμβασή του τόνισε ότι το εν
λόγω σχέδιο νόμου έρχεται να δώσει οριστικές λύσεις σε χρόνιες αρρυθμίες και
παθογένειες του συστήματος Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας και να αποσαφηνίσει
οριστικά δομές, διαδικασίες και λειτουργικά ζητήματα που αφορούν στην επιχειρησιακή
εμπλοκή των Δήμων όλης της χώρας σημειώνοντας χαρακτηριστικά: “Αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο απλούστευσης διαδικασιών και ενίσχυσης της αμεσότητας και
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών των δήμων με έμφαση στην προετοιμασία και την
πρόληψη, στην αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αλλά και ένα
νομοθέτημα που θωρακίζει οργανωτικά και επιχειρησιακά τους ΟΤΑ της χώρας,
αναβαθμίζοντας το ρόλο των υπηρεσιών τους και δίνοντας οριστικό τέλος σε διαδικασίες
αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε θέματα Πολιτικής
Προστασίας Φορέων”.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, στην παρέμβασή του εκτίμησε ως
πολύ θετική την κίνηση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά να
ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΔΕ για το νέο νομοσχέδιο και τόνισε ότι η ΚΕΔΕ
είναι έτοιμη να συμβάλλει δημιουργικά και αποφασιστικά στην εφαρμογή του, με στόχο τη
θωράκιση της χώρας απέναντι σε κάθε φυσικό κίνδυνο.
Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ κατά τη συζήτηση αποτίμησαν
θετικά το νέο σχέδιο νόμου, εκτίμησαν πως κινείται σε σωστή κατεύθυνση και πως
θεραπεύει χρόνιες παθογένειες του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
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