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Δελτίο Τύπου
Στη Λάρισα ο γγΠΠ Νίκος Χαρδαλιάς – Ενημέρωση για τον εθνικό
μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, επισκέφθηκε
χθες, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, τη Λάρισα, όπου συναντήθηκε με τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Αγοραστό.
Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας συμμετείχαν,
επίσης, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι της περιοχής, καθώς και Υπηρεσιακοί
παράγοντες. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε
τους συμμετέχοντες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τον μηχανισμό
Πολιτικής Προστασίας της χώρας, καθώς και για το γεγονός ότι τους επόμενους
τρεις μήνες πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές εφαρμοστικές πράξεις.
Επιπλέον, ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: “Το
στοίχημα της Πολιτικής Προστασίας είναι ένα στοίχημα ευθύνης, πατριωτικό και
εθνικό. Η εμπειρία των Περιφερειαρχών μας είναι πολύ σημαντική προκειμένου
μαζί να χτίσουμε το οικοδόμημα που χρειαζόμαστε, ώστε η χώρα μας να είναι
θωρακισμένη απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο”.
Από πλευράς του, ο Κώστας Αγοραστός ανέφερε, μεταξύ άλλων: “Χρειαζόταν
συγχρονισμός στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και αυτό το είδαμε από τα
περιστατικά. Εμείς συνεργαζόμαστε με τον κ. Χαρδαλιά, ο οποίος γνωρίζει, έχει
κάνει διαδρομή ζωής και μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο Πολιτικής
Προστασίας σύγχρονο, αποτελεσματικό και καθοριστικό την ώρα που χρειάζεται”.
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με τον νέο Περιφερειακό Διοικητή
Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχο Γιώργο Σηφάκη και με τους
Διοικητές των τοπικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, με τους οποίους συνομίλησε για
την αναδιάρθρωση του ΠΣ που προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για τις
ανάγκες της περιοχής σε σχέση με την επιχειρησιακή ικανότητα των πυροσβεστικών
της δυνάμεων, ενώ δεν παρέλειψε να ενημερωθεί για υπηρεσιακά ζητήματα.
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Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Λάρισα, ο Γενικός Γραμματέας
συνοδευόταν από τον νέο Αρχηγό του ΠΣ, Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη και
τον Εθνικό Διοικητή ΠΠ, Βασίλη Παπαγεωργίου, ενώ σήμερα Σάββατο, 15
Φεβρουαρίου, θα βρίσκεται στον Βόλο όπου έχει σειρά προγραμματισμένων
συσκέψεων με τοπικούς φορείς και στελέχη του ΠΣ.
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