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Δελτίο Σφπου
υςκζψεισ υπό τον γγΠΠ, Νίκο Χαρδαλιά ςτην Πάτρα με
Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ και φορείσ για τον νζο νόμο
Πολιτικήσ Προςταςίασ
Ακινα, 08 Φεβρουαρίου 2020
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ, Νίκοσ Χαρδαλιάσ, επιςκζφκθκε χκεσ,
Παραςκευι, 07 Δεκεμβρίου 2020, τθν Πάτρα όπου προιδρευςε ςφςκεψθσ ςτθν οποία
ςυμμετείχαν ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ Νεκτάριοσ Φαρμάκησ, οι
Αντιπεριφερειάρχεσ, κακϊσ και οι Διμαρχοι τθσ περιοχισ.
Στθν ςφςκεψθ που πραγματοποιικθκε ςτθν ζδρα του Διοικθτθρίου τθσ Περιφζρειασ ο
Γενικόσ Γραμματζασ ενθμζρωςε τουσ ςυμμετζχοντεσ για τισ τομζσ του νζου νομοκετικοφ
πλαιςίου για τθν Πολιτικι Προςταςία, το οποίο βάηει τζλοσ ςε πακογζνειεσ δεκαετιϊν και
ςτθν αλλθλομετάκεςθ ευκυνϊν, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ. Ο Νίκοσ
Χαρδαλιάσ διλωςε χαρακτθριςτικά μεταξφ άλλων: “Το κομμάτι τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ
είναι ζνα μεγάλο ςτοίχθμα ευκφνθσ για όλουσ όςουσ εμπλεκόμαςτε και ιδιαίτερα για τουσ
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ τθν ϊρα τθσ κρίςθσ όλοι καλοφμαςτε να
ςυνεργαςτοφμε για να μπορζςουμε να προλάβουμε τα μοιραία. Όμωσ, όλθ θ δομι τθσ
Πολιτικισ Προςταςίασ ςτθ χϊρα μασ ςτικθκε ςε ζνα μοντζλο απόλυτθσ καταςτολισ, που
βαςιηόταν αποκλειςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ. Όλα τα υπόλοιπα, πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
ανάγκθ για εκπαίδευςθ, ανάγκθ τθσ ςοβαρισ αποκατάςταςθσ, παρζμειναν ζνα
επικοινωνιακό, λεκτικό τςιτάτο. Είναι θ ϊρα που αφινουμε πίςω μασ τισ αλλθλεπικαλφψεισ
και τα προβλιματα ςυντονιςμοφ. Η χϊρα μασ ζχει αποκτιςει νζα δομι”.
Από τθν πλευρά του ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ χαιρζτθςε τθ πρωτοβουλία του
Γενικοφ Γραμματζα να προχωριςει ταχφτατα ςτθν αναμόρφωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου
για τθν πολιτικι προςταςία και ςθμείωςε: Χαίρομαι που το νζο νομοςχζδιο προβλζπει τθ
δθμιουργία αποκεντρωμζνων κζντρων επιχειριςεων, ζνα εκ των οποίων κα δθμιουργθκεί
ςε αυτόν εδϊ τον τόπο”. Επίςθσ, ευχαρίςτθςε το Νίκο Χαρδαλιά, τονίηοντασ πωσ ςτάκθκε
ςτο πλευρό τθσ Περιφζρειασ και τθσ περιοχισ, κάκε φορά που χρειάςτθκε, ςθμειϊνοντασ
πωσ και θ Περιφζρεια, ςτζκει δίπλα ςτο Γενικό Γραμματζα προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ
πολφ καλι ςυνεργαςία μεταξφ των δφο μερϊν.
Τζλοσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ ςυναντικθκε με τον Περιφερειακό Διοικθτι Πυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ Δυτικισ Ελλάδασ, Αρχιπφραρχο Ευκφμιο Γεωργακόπουλο και με τουσ Διοικθτζσ
των Πυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν και κλιμακίων τθσ Περιοχισ. Στθν εποικοδομθτικι
ςυηιτθςθ που πραγματοποιικθκε ο Γενικόσ Γραμματζασ ενθμζρωςε για τθν ενιςχυμζνθ
αποςτολι που καλείται να υπθρετιςει το Πυροςβεςτικό Σϊμα, όπωσ προβλζπεται ςτο νζο
νόμο. Εξετάςτθκαν επίςθσ, υπθρεςιακά ηθτιματα, ενϊ ο ίδιοσ διαβεβαίωςε τουσ
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ςυμμετζχοντεσ ότι θ Πολιτεία κα ςτακεί αρωγόσ τουσ για τθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ τθσ
αναδιάρκρωςθσ του ΠΣ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ επίςκεψισ του ςτθν Πάτρα ο Γενικόσ Γραμματζασ ςυνοδευόταν από
τον νζο Αρχθγό του ΠΣ, Αντιςτράτθγο Στζφανο Κολοκοφρθ και τον Εκνικό Διοικθτι
Πολιτικισ Προςταςίασ, Βαςίλθ Παπαγεωργίου
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