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ΝΕΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Διορισμός Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Σε μια σεμνή εκδήλωση παρουσία του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και του
νυν Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου
Χαρδαλιά, η Ελλάδα ευχαρίστησε
τις 15 χώρες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, για την άμεση
ανταπόκριση στο αίτημα ενεργοποίησης ανθρωπιστικής βοήθειας,
για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών που δέχεται η χώρα
μας από τα χερσαία και θαλάσσια
σύνορά της το τελευταίο διάστημα.
Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε
στις 10 Μαρτίου, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού
του Πυροσβεστικού Σώματος στη
Μάνδρα Αττικής, παρέστησαν ο

36
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Γενικός Γραμματέας Υποδοχής και
Ασύλου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος
Κλεφτοσπύρος, οι πρέσβεις των
κρατών της Κροατίας, Λιθουανίας,
Σλοβενίας, καθώς και εκπρόσωποι
των πρεσβειών Αυστρίας, Βελγίου,
Γερμανίας, Ολλανδίας, Δανίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας,
Τσεχίας, Φιλανδίας, Νορβηγίας και
Σερβίας. Στον σύντομο χαιρετισμό
του ο Υπουργός ευχαρίστησε τα
κράτη-μέλη για τη γενναιόδωρη
και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τη
χώρα μας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η προστασία των συνόρων της Ελλάδας αναμφισβήτητα

διασφαλίζει την προστασία των
συνόρων και της Ευρώπης, ενώ ο
Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε μεταξύ
άλλων ότι ο Εθνικός Μηχανισμός
Στήριξης αναδεικνύει ζητήματα
αλληλεγγύης και συνεργασίας των
κρατών-μελών της. Κατά τη λήξη
της τελετής δόθηκαν αναμνηστικές
τιμητικές πλακέτες στους εκπροσώπους των χωρών, ως ελάχιστο
δείγμα αναγνώρισης της συμβολής
τους στην παραχθείσα βοήθεια, η
οποία συνίσταται σε πολύτιμο και
απαραίτητο εξοπλισμό όπως υπνόσακους, κουβέρτες, ηλεκτρογεννήτριες, σκηνές, καταλύματα άλλων
ειδών, αδιάβροχα, κλίνες, θερμάστρες, είδη υγιεινής και είδη υγειονομικής περίθαλψης.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης και
αποτελεσματικής αντιμετώπισης του
περιορισμού της πανδημίας Covid-19
που έπληξε τη χώρα μας, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, οι αρμοδιότητες του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, ανατέθηκαν από τις 15 Μαρτίου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας. Παράλληλα, ο μέχρι
σήμερα γ.γ. Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς, αναβαθμίστηκε
σε Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
με πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες και απ’ ευθείας αναφορά
στον Πρωθυπουργό. Ο Νίκος Χαρδαλιάς Γεννήθηκε το 1968 στον Βύρωνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος
της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και
Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο

του KENT της Αγγλίας και ειδικεύτηκε σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω-

σης. Διατέλεσε Δήμαρχος Βύρωνα
για τρεις τετραετίες (2003-2014),
Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού-ΣΠΑΥ
(2003-2014), καθώς και Πρόεδρος
της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας-ΚΕΔΕ (2006-2012) και στη
συνέχεια Εκτελεστικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(2014-2016). Είναι εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής.
Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Ο νέος
Υφυπουργός, αμέσως μετά την ορκωμοσία του που πραγματοποιήθηκε
στο Προεδρικό μέγαρο ενώπιον της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τέθηκε επικεφαλής της κυβερνητικής επιτροπής
για τη διαχείριση της κρίσης σχετικά
με την εξάπλωση της λοίμωξης, έχοντας υπό την πλήρη εποπτεία του την
τρέχουσα κατάσταση.
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ΣΥΣΚΕΨΗ

στροφών στην Ελευσίνα (1η Ε.Μ.Α.Κ.),
όπου και το 2009 ανέλαβε καθήκοντα
ως Διοικητής αυτής και Διοικητής της
ΔΙ.Π.Υ. Δυτικής Αττικής. Τον Ιανουάριο
του 2011 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της Περιφερειακής

Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής
και το Νοέμβριο του 2012 ανέλαβε
καθήκοντα Υπαρχηγού του Π.Σ. Τον
Νοέμβριο του 2013 με απόφαση του
ΚΥΣΕΑ τοποθετήθηκε ως Αρχηγός
του Π.Σ., θέση που διατήρησε έως
το 2016. Έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης
μεγάλων δασικών πυρκαγιών, τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Έχει συμμετάσχει σε δύο ασκήσεις
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Αξίζει τέλος να
σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, στο
τιμόνι της Γενικής Γραμματείας της
Πολιτικής Προστασίας της χώρας
μας, βρίσκεται ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που προέρχεται από
την οικογένεια του Πυροσβεστικού
Σώματος, διακεκριμένο για την επιστημονική του κατάρτιση, καθώς και
για την επιχειρησιακή και διοικητική
του εμπειρία.

ΣΥΣΚΕΨΗ

Σύσκεψη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκε
στις 19 Μαρτίου ευρεία σύσκεψη στις εγκαταστάσεις του
Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη
συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Βασίλη Παπαγεωργίου, του Υπαρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου ΠΣ, Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου, του Διοικητή της Π.Υ.
Δ.Α.Α. Πυράρχου Γεώργιου Καραμανλή, ανωτάτων επιτελικών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., του Διοικητή της Υ.Π.Α.,
του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ., και του Γενικού Διευθυντή
Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Αεροδρομίου. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν η εφαρμογή των ειδικών μέτρων για
τη διασφάλιση συντονισμένης ενημέρωσης επιβατών
που εισέρχονται στη χώρα μας με τη σχετική notam της
απαρέγκλιτης τήρησης 14ήμερης καραντίνας. Παράλληλα,
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Διορισμός νέου Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας
Στη θέση ευθύνης του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας ορίστηκε στις 15
Μαρτίου ο πρώην Εθνικός Διοικητής
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας, πρώην Αρχηγός Π.Σ.
Αντιστράτηγος ε.α. Βασίλης Παπαγεωργίου. Γεννήθηκε το 1959, στο
Λαντζόι Ηλείας. Είναι έγγαμος και
πατέρας δύο παιδιών. Το 1982 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το
1986 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος στη Διαχείριση Κρίσεων
και Καταστροφών του Ε.Κ.Π.Α. Κατά
τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε, στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Κω και Ρόδου, καθώς και σε πολλές
Υπηρεσίες της Διοίκησης Αθηνών και
Πειραιά. Υπηρέτησε επί επτά χρόνια
ως Αξιωματικός Επιχειρήσεων στην
Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Κατα-

παρουσίαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των ειδικά διαμορφωμένων χώρων στις αφίξεις του αεροδρομίου, όπου γίνεται
διανομή από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος,
ειδικών φυλλαδίων συμπλήρωσης στοιχείων των επιβατών, σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και
γερμανικά).

Επισκέψεις Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας
& Διαχείρισης Κρίσεων σε πληγείσες από τον
Covid-19 περιοχές
Μια σειρά επισκέψεων επιδημιολογικής και επιχειρησιακής
αξιολόγησης ανά την επικράτεια,
πραγματοποίησε ο Υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς συνοδευόμενος από τον γ.γ. Πολιτικής
Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου,
τους Υπαρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής
Αστυνομίας και τον Διευθυντή Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., προκειμένου
να διαπιστωθεί η πιστή εφαρμογή
των περιοριστικών μέτρων σε οικισμούς με αυξημένο επιδημιολογικό
φορτίο από τη λοίμωξη. Με εντολή
του Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση
του γ.γ.Π.Π., για λόγους δημόσιας
υγείας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης με την προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον
(καραντίνα), οι εξής περιοχές:
-Τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.
-Το χωριό Εχίνος του Δήμου Μύκης
στο Ν. Ξάνθης.
-Η κοινότητα Φουστάνης του Δήμου
Αλμωπίας, της Π.Ε. Πέλλας στην
Κεντρική Μακεδονία.
-
Κοινότητες Μεσοποταμίας, Ορέστιδος και Νεστορίου του Δήμου
Καστοριάς.
-Οικισμός Ρομά της συνοικίας Νέας
Σμύρνης Λάρισας.
-Κρανίδι Αργολίδας.
Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, ο
Υφυπουργός Π.Π., επισήμαινε επανειλημμένως τη σοβαρότητα, τη
συνέπεια και την αξία της ατομικής

ευθύνης που οφείλουν να επιδεικνύουν οι πολίτες, ενώ παράλληλα
εξέφρασε την ικανοποίησή του για
τα αντανακλαστικά και τους χειρισμούς των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη συνδρομή τους

στην ομαλή έκβαση της τήρησης
των μέτρων, καθώς και της απαραίτητης βοήθειας στους κατοίκους
των πληγέντων περιοχών.
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