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Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τον
Επικεφαλής της ΝΕΜΑ

Αθήνα, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016
Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε στη Χώρα μας και στην Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας χτες Τετάρτη (20/01/2016), ο Επικεφαλής της Εθνικής Αρχής
Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Ισραήλ (ΝΕΜΑ) κ. Bezalel Traiber συνοδεία του κ. Kobi
Wimisberg Διευθυντή Στρατηγικής και Συνεργασίας της ΝΕΜΑ, προκειμένου να συναντηθεί
με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη και να συζητήσουν
ζητήματα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της
πολιτικής προστασίας.
Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιούνται σε συνέχεια
προηγούμενης σχετικής συνάντησης του Γενικού Γραμματέα με την Πρέσβη του Ισραήλ και
την από κοινού αναγνώριση της ανάγκης εμβάθυνσης της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας. Η
Πρέσβης συνόδευε τους δύο επίσημους προσκεκλημένους κατά την επίσκεψή τους στη
Γενική Γραμματεία και παρακολούθησε τις εργασίες της συνάντησης.
Στο πλαίσιο της επίσημης συνάντησης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή
υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις
κύριες πτυχές λειτουργίας και δομής των εθνικών τους συστημάτων πολιτικής προστασίας.
Οι εκπρόσωποι της ισραηλινής Αρχής, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή τους στην
Χώρα μας ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.) και του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ).
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών δόθηκε από κοινού έμφαση στην ανάγκη
ανταλλαγής συνδρομής και τεχνογνωσίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της
διεξαγωγής κοινών ασκήσεων, σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και σε θέματα έρευνας και
ανάπτυξης, καθώς και μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνώμων.
Στη χτεσινή συνάντηση μεταξύ των δύο ομολόγων, στην οποία εμπεδώθηκε το κλίμα
καλής γειτονίας και αγαστής συνεργασίας των δύο πλευρών στα θέματα της πολιτικής
προστασίας, αποφασίστηκε η εκκίνηση των διαδικασιών για την υπογραφή μνημονίου
κατανόησης στον τομέα της πολιτικής προστασίας μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα στο
προσεχές διάστημα και στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης συνεργασίας, ο ίδιος ο Γενικός
Γραμματέας πρόκειται να μεταβεί στο Ισραήλ και να επισκεφτεί την ΝΕΜΑ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα
Τηλ: 213 1510163, Fax: 210 3248122, E-mail: info@civilprotection.gr

www.civilprotection.gr

